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Nastała era tartanu, dość wymówek
Uroczyste otwarcie kompleksu boisk sporto-

wych przy Zespole Szkół w Lelisie, które nastąpiło 
14 czerwca, zakończyło realizację projektu ,,Wy-
równanie szans edukacyjnych oraz podniesienie 
jakości kształcenia uczniów wiejskiej gminy Lelis 
poprzez przebudowę zespołu boisk przy Zespole 
Szkół w Lelisie’’. Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 85 
proc., a wspaniały obiekt z naturalną murawą, 
pod którą zainstalowano automatyczny system 
nawadniania, z 6-pasmową tartanową bieżnią 
oraz skocznią w dal, z nowymi trybunami i ogro-
dzeniem, a także oświetlony i monitorowany, a 
do tego uzupełniony o boiska ze sztuczną na-
wierzchnią do siatkówki i koszykówki oraz do gry 
w tenisa ziemnego wykonano za kwotę 2 168 tys. 
złotych.

- To jest obiekt godny XXI wieku. Zapewni na-
szej młodzieży dostęp do najnowszych warun-
ków treningowych, stworzy podstawy do rozwo-
ju sportu dla lekkoatletów, piłkarzy, ale także dla 
wszystkich, którzy myślą o zdrowym trybie życia. 
Zespół boisk w Lelisie stanowi kolejny przykład, 
jak gmina traktuje potrzeby dzieci i  młodzieży, 

W numerze:

jak dba o stworzenie dobrych warunków ich wy-
chowania – powiedział na otwarciu wójt gminy 
Stanisław Subda. 

Po wciągnięciu flagi narodowej i  odśpiewaniu 
hymnu narodowego, który bardzo wzruszająco 
wykonała Natalia Laskowska, wszystkich gości, 
przedstawicieli władz wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych, licznie zebranych mieszkań-
ców oraz delegacji wszystkich szkół w gminie, 
serdecznie i gorąco witała już w roli gospodarza 
obiektu Urszula Laska, dyr. ZS w Lelisie, zachęca-
jąc do przecięcia wstęgi. W górę wzniosły się bia-
ło czerwone baloniki. Zapalono znicz olimpijski, 
a wokół stadionu wyruszyła sztafeta mistrzów, w 
której pałeczkę przekazywali sobie: Weronika Ol-
bryś z SP Dąbrówka, Wiktor Pu-
ławski z SP Nasiadki – wicemistrz 
Polski młodzików w ringo, Mag-
dalena Olszewska, SP Bialobiel 
– medalistka mistrzostw Mazow-
sza w biegach, Cezary Duszak, 
SP Olszewka, zwycięzca biegów 
przełajowych, Mateusz Szczu-

bełek z SP Łęg Przedm. – dobry piłkarz, Izabela 
Kowalczyk, SP Łęg Starościński – mistrzyni Polski 
młodziczek w ringo, Milena Murach, PG Obierwia 
– czołowa biegaczka powiatu, Cezary Ejzemberg, 
Lelis – wicemistrz powiatu w biegu 600 m, Mag-
dalena Żebrowska – mistrzyni Mazowsza w skoku 
w dal, Anna Grala, PG Lelis – mistrzyni Polski ka-
detek w ringo. 

- Hasło naszej uroczystości ,,Człowiek ma życiu 
albo wymówki, albo wyniki’’ daje nam wszystkim 
do zrozumienia, że nie mamy już prawa narzekać 
na to, że nie ma co robić po lekcjach, że pozo-
stał tylko komputer lub telewizor. Rzadko, która 
gmina stwarza swoim mieszkańcom tak wspa-
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Z życia samorządu 
XVI sesja Rady Gminy Lelis odbyła się 27 

kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny. Po zakończeniu spraw proceduralnych przed 
radnymi oraz sołtysami wystąpił z prezentacją 
dotyczącą energetyki odnawialnej uzyskiwanej 
z elektrowni wiatrowych Mieczysław Wasielczuk, 
prezes spółki WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie.Żywo przyjęte wystąpienie dotyczy-
ło uwarunkowań dla budowy pięciu elektrowni 
wiatrowych na prywatnych terenach w okoli-
cach Szafarni w Gminie Lelis, gdzie prowadziła 
odpowiednie badania. Po obejrzeniu ciekawej  
prezentacji radni i sołtysi zadawali liczne pytania 
związane z budową wiatraków na terenie gminy, 
na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Prze-
wodniczący Rady Gminy Jan Mrozek podziękował 
za szczegółowe omówienie tego trudnego  tema-
tu i zadeklarował, że Gmina jest otwarta na współ-
pracę w tej dziedzinie. 

W punkcie dotyczącym interpelacji i wniosków 
radnych radny Krzysztof Mróz złożył pisemny 
wniosek o remont nawierzchni drogi i budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Szwen-
drowy Most –Olszewka, natomiast przewodniczą-
cy Jan Mrozek w imieniu wyborców ulicy Wesołej  
w Lelisie przekazał wójtowi wniosek w sprawie 
ustawienia na tej ulicy znaków zakazu wjazdu po-
jazdów ciężarowych powyżej 8 ton, a także imie-
niu wyborców ulicy Łąkowej w Lelisie wniosek w 
sprawie uregulowania stanu prawnego tej drogi 
na odcinku około 400 mb.. 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano in-
formacji kierownika Posterunku Policji w Lelisie, 
Krzysztofa Samula o stanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego na terenie gminy. Odno-
towano 386 zdarzeń o charakterze kryminalnym, 
przy wykrywalności 94,1 proc. Najwięcej jest 
przestępstw o charakterze gospodarczym, odno-
towano 38 przestępstw drogowych i wykryto 36 
nietrzeźwych kierujących pojazdami. Nałożono 
48 mandatów, wykonano 388 interwencji, w tym 
232 w miejscach publicznych i 156 w domach. 
Radni wskazali na trudności w połączeniu się z 
posterunkiem oraz zagrożenia ze strony kierują-
cych pojazdami jednośladowymi. 

Następnie dyskutowano o skutkach ustaleń 
zawartych w uchwalonym miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy Lelis. 
Jak podkreślił wójt S. Subda gmina musi przystą-
pić do opracowania nowego planu zagospodaro-
wania, a procedury są bardzo trudne, kosztowne  
i pracochłonne. Zdaniem wójta istnieje bowiem  
problem z wydzieleniem korytarza pod 2 linie 
wysokiego napięcia, korytarza pod obwodnice, 
przedstawieniem terenów lasów ochronnych i 
wprowadzeniem do planu terenów Obszaru Na-
tura 2000.

- Ja rozumiem, że mieszkańcy wykupili tereny 
leśne, mają działki na polach i czekają na ich prze-
kształcenie pod działki budowlane, ale będzie z 
tym problem, bowiem my preferujemy wydzie-
lanie terenów budowlanych w zwartych zabudo-
wach. Dojdzie do tego temat renty planistycznej 
od wzrostu wartości zbywanych działek. Tak więc 
można się spodziewać wielu trudności z uzgod-
nieniem planów – stwierdził wójt S. Subda. 

W dalszej części obrad Rada Gminy wysłuchała 
informacji o  stanie bezpieczeństwa pożarowe-
go, o sposobie załatwiania spraw Obywateli w 
Urzędzie Gminy oraz o działalności szkół w za-
kresie spraw finansowych i administracyjnych, co 
wywołało dyskusję o dalszym funkcjonowaniu i 

utrzymaniu przedszkoli z programu ,,Kurpsie Ra-
zem’’ oraz klas zerowych, a także podjęła uchwały 
dotyczące bieżących zmian w budżecie gminy, 
korygującej zapisy „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Lelis”  oraz zawarcia 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmi-
ną Kadzidło i Gminą Lelis w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Rozpatrzono też skargę na 
dyrektora Zespołu Szkół w Lelisie uznając ją, przy 
3 głosach wstrzymujących się, za bezzasadną. 

Na zakończenie sesji Wójt wystąpił z wnioskiem 
do Rady Gminy o wyłączenie oświetlenia uliczne-
go na terenie Gminy Lelis w okresie letnim tj. od 1 
czerwca do 31 sierpnia 2012r.   Przy jednym głosie 
sprzeciwu przyjęto stanowisko akceptujące wyłą-
czenia oświetlenia ulicznego w okresie letnim to 
jest od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012r.

 
XVII sesja Rady Gminy zwołana na 28 czerw-

ca w sali Urzędu Gminy poświęcona była przede 
wszystkim ocenie sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu gminy za 2011 r, a co za tym idzie udzielenia 
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2011 r. Po wysłuchaniu informacji o 
opiniach, jakie w tej sprawie wyraziły Regionalna 
Izba Rozrachunkowa oraz komisje Rady, a także 
po wysłuchaniu informacji o stanie finansów gmi-
ny, jaką przedstawił wójt S. Subda, Rada Gminy 
jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium. 
Przewodniczący Jan Mrozek pogratulował wój-
towi tego dowodu uznania oraz wyników, jakie 
Gmina uzyskuje w pracy na rzecz zaspakajania 
potrzeb mieszkańców. 

Sesja rozpoczęła się od złożenia przez radną 
Elżbietę Stachelek w imieniu licznych mieszkań-
ców Siemnochy oraz w ich obecności pisemnego 
wniosku o wykonanie przyłączy do wodociągów 
w związku ze złym stanem wody z miejscowych 
ujęć. Przew. Jan Mrozek odczytał wniosek i prze-
kazał go Wójtowi Gminy. 

 Następnie Rada przyjęła do wiadomości opra-
cowaną po raz pierwszy przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej ocenę zasobów pomocy społecz-
nej dla gminy oraz podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia rekomendacji dla tej oceny. Przyjęto 
także do wiadomości informacje o działalności 
i wykonaniu budżetu GOK-O i Gminnej Bibliote-
ki Publicznej, które jednogłośnie  zatwierdzono 
odpowiednimi uchwałami oraz podjęto uchwały 
w sprawie bieżących zmian w budżecie gminy, 
przeznaczając m.in. 641 tys. na udział gminy w 
przebudowę mostów na rzece Rozodze, 6 tys. 
na budowę chodnika przy boiskach w Lelisie, 25 
tys. na remont budynku gospodarczego przy ZS 
w Obierwi,  46 tys. na budowę bieżni przy boisku 
oraz remont pomieszczenia gospodarczego przy  
SP w Dąbrówce.

Rada Gminy dokonała także podziału gminy 
na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych 
oraz ustaliła ich granice i numery, a także przy-
jęła uchwałę w sprawie aktualności ,,studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lelis’’, co rozpoczyna pra-
cę nad nowym planem miejscowego zagospoda-
rowania. Radni jednogłośnie przyznali 20 tys. zł 
dotacji na udział w gminy w programie remontu 
orynnowania dachu zabytkowego kościoła para-
fialnego pw. Św. Anny w Dąbrówce. Jednogłośnie 
przyjęto także plany odnowy miejscowości Durla-
sy, Płoszyce, Gibałka oraz mieniono zapisy planów 

odnowy miejscowości Białobiel i Długi Kąt. 
Na zakończenie sesji Wójt S. Subda jeszcze raz 

podziękował za udzielenie absolutorium oraz 
udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski i inter-
pelacje, stwierdzając m.in., że wnioski mieszkań-
ców Siemnochy zostaną rozpatrzone w trakcie 
przygotowywania przyszłorocznego budżetu 
gminy.  

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Sukces naszych szkół
Po podsumowaniu wyników tegorocznego 
egzaminu szóstoklasistów, który odbył się 3 
kwietnia, okazało się, że na czele rankingu 
szkół w powiecie ostrołęckim znalazły się czte-
ry szkoły z gminy Lelis.
- To duży sukces naszych nauczycieli i całych 
społeczności szkolnych, który świadczy o efek-
tach wieloletniej pracy, jaką wykonujemy na 
rzecz oświaty w naszej gminie – powiedział 
nam Andrzej Przeradzki, dyrektor ZASiP. 

A oto miejsca zajęte przez nasze szkoły w 
rankingu, który objął 63 szkoły powiatu ostro-
łęckiego: 
1.   Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Obier-
wi, 9 uczniów poddanych sprawdzianowi, śred-
nia 28,8 proc.
3.   Szkoła Podstawowa w Olszewce – 10 – 28,8 
proc.
4.   Szkoła Podstawowa w Białobieli – 10 – 25,3
5.   Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – 6 – 25,0
22. Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Lelisie 
– 25 – 21,4
26. Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Łęgu 
Przedmiejskim – 20 – 21,1
38. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim 
-  12 – 19,9
51. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach – 13 – 
16,9 proc.(ak)
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niałe warunki do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Zapraszamy więc do korzystania z tych 
pięknych obiektów – stwierdziła Urszula Laska, 
dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania kompleksu boisk, a zwłaszcza wójtowi 
gminy, radnym gminy Lelis za wspieranie inicjaty-
wy i sfinansowanie obiektu oraz Andrzejowi Prze-
radzkiemu, dyr. ZASiP, który codziennie czuwał 
nad przebudową stadionu i wykonawcy Wikto-
rowi Budzichowskiemu, prezesowi Przedsiębior-
stwa Budownictwa Komunalnego z Ostrołęki, a 
także Marianowi Kraśniewskiemu, jako inspekto-
rowi nadzoru budowlanego. Podziękowała także 
proboszczowi ks. kan. Franciszkowi Lesieckiemu 
z poświęcenie obiektu ,,dzięki czemu trenujący 
na boiskach będą mogli liczyć na opiekę sił wyż-
szych’’. 

Goście nie przyjechali z pustymi rękoma,  
a wszyscy nie tylko gratulowali gminie tak wspa-
niałego obiektu oraz wytrwałości w realizacji 
programu rozwoju kultury fizycznej, ale także 
przekazywali na ręce dyr. U. Laski prezenty do 
wykorzystania na lekcjach wf; piłki, rakiety teni-
sowe, słupki sygnalizacyjne itd. Uroczystość za-
kończyło ślubowanie młodzieży Zespołu Szkół, 
którzy przyrzekli, że będą ,,współzawodniczyć w 
oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywali-
zacji oraz uczestniczyć we wszystkich zawodach 
w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru 
naszej szkoły’’. Wszyscy wstali, a Klaudia Śnietka 
zaintonowała hymn szkoły.

Po tych miłych akcentach boisko opanowała 
młodzież, która zaprezentowała bardzo urozma-
icony i ciekawy pokaz sprawności, tańca i rado-
ści, goście strzelali w rytm piosenki ,,Euro spoko’’ 
bramki ubranym w symbole Euro 2012 bramka-
rzom, zaś po zakończeniu popisów na stadionie 
rozegrano gminny turniej piłki nożnej chłopców 
i dziewcząt o Puchar Wójta Gminy Lelis. Starto-
wały reprezentacje wszystkich szkół z gminy.  
W rywalizacji dziewcząt zwyciężyła drużyna SP 
Łęg Przedmiejski, przed SP Lelis i SP Białobiel.  
Królem strzelców  została  Mariola Bakuła z Łęgu 
Przedm., a najlepszą bramkarką Sandra Szymczyk 
z Lelisa. W turnieju chłopców zwyciężyła SP Łęg 

Nowe skwerki ozdobią nasze wsie

W Lelisie i Dąbrówce trwają prace przy prze-
budowie skwerków centrum tych wsi. W Le-
lisie zostanie zmienione otoczenie Urzędu 
Gminy oraz skwer przy Dworcu Autobusowym 
i GOK-O wraz z otwartą siłownią oraz fontan-
ną. Natomiast w Dąbrówce zupełnie nowego 

oblicza nabierze skwer przy przystanku PKS 
oraz cmentarzu. Przy okazji wykonawca zbu-
duje plac zabaw dla dzieci przy SP Dąbrówka.
Już dzisiaj widać, jak bardzo zmieni się oblicze 
naszych wsi po zakończeniu tej inwestycji. Mo-
żemy być pewni, że nasi goście zrobią ,,wiel-

kie oczy’’ kiedy zobaczą, jak bardzo zmieniło 
się centrum Lelisa i Dąbrówki. Dodajmy, że na 
realizację tych inwestycji gmina uzyskała dofi-
nansowanie z funduszy unijnych. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Starościński, przed SP Nasiadki i SP Lelis. Najlep-
szym zawodnikiem wybrano Wiktora Puławskie-
go, Nasiadki, królem strzelców został Arkadiusz 
Rudnik z Łęgu Starościńskiego, zaś najlepszym 
bramkarzem Patryk Walczak z Lelisa. 

 Tak oto zaczęło się prawdziwe życie obiektu, 
na który wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza nasza 
młodzież czekali z wielkimi emocjami. Oby do-
brze nam wszystkim służył.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Postanowienia 
Innym aktem administracyjnym indywidualnym 
jest postanowienie. Postanowienia dotyczą  kwe-
stii wynikających w toku postępowania, lecz nie 
rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy 
kodeksu stanowią inaczej. 
W roku ubiegłym Urząd Gminy wydał 178 posta-
nowień,  m.in.:
 o zgodności podziału nieruchomości z pla-

nem zagospodarowania przestrzennego – 98,
 dotyczące podatków od nieruchomości rozk-

sięgowanie wpłaty – 29 ,
 dot. uzgodnienia linii energetycznych, gazo-

ciągów w pasie drogowym – 21,
 o rozgraniczeniu – 8,
 opinie w sprawie sprzedaży napojów alkoho-

lowych – 7,
 w sprawie podatku od środków transporto-

wych – 4,
 stwierdzające brak potrzeby przeprowadza-

nia oceny oddziaływania inwestycji na   śro-
dowisko – 4

 dot. umorzenia podatku od spadków i daro-
wizn – 4.

 przekazanie wg właściwości – 2,
 dot. odmowy wszczęcia postępowania w 

sprawie wymeldowania z pobytu stałego – 1.

Liczba wydanych postanowień w porównaniu do 
2010r. zmniejszyła  się o 16 tj. o 8,9 proc.

Zaświadczenia 
Na podstawie żądania osoby uprawnionej  
wniesionego na piśmie lub ustnie do protoko-
łu wszczynane było postępowanie  w sprawie  
wydania zaświadczenia. Zaświadczenia były wy-
stawiane niezwłocznie, od ręki, a w przypadku 
konieczności dokonania  czynności technicz-
nych lub przeprowadzenia postępowania wy-
jaśniającego obowiązywał termin maksymalnie 
ustalony na siedem dni. 

Zaświadczenia wydaje się, jeżeli:
 urzędowego potwierdzenia określonych 

faktów lub stanu prawnego wymaga prze-
pis prawa, 

 osoba ubiega się o zaświadczenie ze 
względu na swój interes prawny w urzę-
dowym potwierdzeniu określonych faktów 
lub stanu prawnego.

W roku 2011 wydano ogółem 1692 zaświad-
czeń, tj. o:
 posiadaniu gospodarstwa rolnego –407,
 przeznaczeniu terenu w obowiązujących 

planach zagospodarowania –192,
 zameldowaniu na pobyt stały –142,
 wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania 

–133,
 nadanie numeracji dla nowych budynków 

-48,
 z zakresu USC zaświadczenia i odpisy –605,
 o utracie dowodu osobistego-39
 o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprze-

daż napojów alkoholowych –7,
 wpisie do ewidencji działalności gospodar-

czej –108, 
 podłączeniu gospodarstwa rolnego do wo-

dociągu –11.

Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku do 
roku 2010 zwiększyła się 497 zaświadczeń, tj. o 
41,6 proc.

Jak załatwia się sprawy Obywateli  
w Urzędzie Gminy w Lelisie

Bibliotekarze święto-
wali w Baranowie

Urząd Gminy w Lelisie,  prowadząc obsługę gminy 
i mieszkańców gminy wykonuje zadania własne i 
zlecone określone szczegółowo w ustawie z dnia 
17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji w 
ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy 
a organy administracji rządowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.198 ze zm.).

     Zadania zlecone wykonuje gmina zamiast 
organów administracji rządowej,  a  także z zakre-
su organizacji przygotowań i przeprowadzenia 
wyborów powszechnych oraz referendów.  

Większość indywidualnych spraw w zakresie 
administracji załatwiana jest w Urzędzie Gminy w 
Lelisie. Pracownicy uczestniczący w załatwianiu 
sprawy w miarę możliwości bezpośrednio po jej 
otrzymaniu przeprowadzają niezbędne czynno-
ści, a po ich zakończeniu – niezwłocznie nadają 
otrzymanej sprawie dalszy bieg. Proste czynności 
urzędowe, które nie wymagają czasochłonnego 
zbierania dodatkowych danych, badań w terenie 
itp. wykonywane są odręcznie. W sprawach zała-
twianych decyzją administracyjną zobowiązuje 
do takiego działania Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (K.p.a.), który używa takich okre-
śleń,  jak „szybko”, „niezwłocznie” itp. 

 Dodajmy, iż niezwłocznie, w myśl K.p.a. po-
winny być załatwiane sprawy, które mogą być 
rozpatrzone na podstawie dowodów przedsta-
wionych przez stronę, łącznie z żądaniem wsz-
częcia postępowania lub na podstawie faktów i 
dowodów powszechnie znanych albo znanych z 
urzędu organowi, przed którym toczy się postę-
powanie. Dotyczy to także faktów możliwych do 
ustalenia na podstawie danych, którymi rozpo-
rządza ten organ. Załatwienie sprawy wymaga-
jącej postępowania wyjaśniającego powinno na-
stąpić - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w 
ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postę-
powania. W postępowaniu odwoławczym zaś – 
w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Decyzje 
W 2011 roku pracownicy Urzędu wydali ogółem 
5837 decyzji administracyjnych, w których roz-
strzygane były indywidualne sprawy, w tym
4448 decyzji wymiarowych ustalających wyso-

kość łącznego zobowiązania pieniężnego 
i podatku od nieruchomości,

909  decyzji przyznających zwrot części podat-
ku akcyzowego,

104  decyzje w sprawie wycinki drzew,
94  decyzji zatwierdzających podział nieru-

chomości,
88  decyzji o wykreśleniu z  ewidencji działal-

ności gospodarczej,
75  decyzji zmieniających decyzje wymiarowe, 

decyzji o czasowym zajęciu pasa drogo-
wego i o lokalizacji zjazdów, 

33  decyzje z zakresu USC,
16  decyzji dotyczących podatku od środków 

transportowych,
7  zezwoleń na alkohol,
5  decyzji w sprawie umorzenia podatków,
4 decyzje określające warunki realizacji in-

westycji
4  decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości,
4  decyzje dot. wymeldowania z miejsca po-

bytu stałego.

Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku 
2010 zwiększyła się o 363 decyzje,  tj. o 6,2 proc.

„Kto czyta książki żyje podwójnie”- te słowa 
Umberto Eco towarzyszyły obchodom Dnia Bi-
bliotekarza w powiecie ostrołęckim. Uroczystości 
odbyły się 31 maja w Baranowie. Wzięło w nich 
udział kilkudziesięciu bibliotekarzy z Ostrołęki  
i powiatu, przedstawicieli MBP, gminnych punk-
tów czytelniczych oraz filii. Uroczystości rozpo-
czął Mieczysław Romanik, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ostrołęce referatem na 
temat przyszłości biblioteki, przemian zachodzą-
cych w czytelnictwie oraz charakteru zbiorów 
bibliotecznych. Uzupełnieniem wystąpienia była 
krótka prezentacja Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz organizacji i sympatyków działa-
jących przy ostrołęckiej bibliotece wygłoszona 
przez Sabinę Malinowską, wicedyrektor MBP. 
Delegacji bibliotekarzy z gminy Lelis obecny na 
uroczystości wójt Stanisław Subda złożył serdecz-
ne gratulacje i życzenia, a także obiecał im oko-
licznościowe nagrody. Uroczystościom towarzy-
szyły występy dzieci z Gminnego Przedszkola w 
Baranowie, Zespołu „Zagajnica” działającego przy 
Zespole Szkół w Baranowie oraz klubu seniora 
„Pogodny Zmierzch”. (ak) 

Najczęstszymi problemami, z jakimi zwracali się 
interesanci były:
1. sprawy podatkowe w zakresie wymiaru i pobo-

ru zarówno podatku rolnego i od nieruchomo-
ści, jak również podatku od środków transpor-
towych,

2. budowa i modernizacja dróg na terenie gminy,
3. brak stałego źródła dochodu, zwłaszcza w ro-

dzinach wielodzietnych, bezrobocie, 
4. zanieczyszczenie środowiska oraz inne.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każ-
dy wtorek tygodnia w godzinach 900-1400 oraz 
w pozostałych dniach w miarę dysponowania 
wolnym czasem w godzinach urzędowania. 
Zgłaszający się w danej sprawie interesanci przyj-
mowani są bez zbędnej zwłoki. Informowani 
są wyczerpująco w interesującej ich sprawie. 
Wójt, jak również pracownicy Urzędu Gminy 
uczestniczą w zebraniach wiejskich, na których 
udzielają odpowiedzi na zgłaszane problemy.  
W sprawach ważnych i nie cierpiących zwłoki  
o podejmowanych działaniach informuje się 
mieszkańców gminy poprzez sołtysów oraz wy-
wieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie, bądź przed budynkiem Urzędu. W roku 2011 
tylko do Rady Gminy Lelis wpłynęła 1 skarga na 
działalność wójta i 1 skarga na uchwałę Rady 
Gminy Lelis Nr V/25/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.  
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podsta-
wowe w Olszewce w Szkołę Filialną w Olszewce 
Szkoły Podstawowej w Obierwi. Skarga na wójta 
dotyczyła „bezprawnego postępowania Urzędu 
Gminy w Lelisie w związku z ubieganiem się o wy-
danie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lelis …” Po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
okazało się, że zarzuty przedstawiane w skardze 
są bezpodstawne. Natomiast skarga na uchwałę 
Rady Gminy została przekazana do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w czerwcu 2011 r. 

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy Lelis
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Sportowy Orlik uświetnił ludową Majówkę 

Otwarte przedszkole Kłusownicy w sieci, strażnicy pochwaleni

Majówka Kurpiowska w Obierwi, skupiająca 
na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Obierwi 
cała miejscową społeczność,  corocznie stawała 
się okazją do rozmów i  marzeń o przebudowie 
szkolnego budynku, o sali gimnastycznej, o za-
gospodarowaniu placu zabaw czy szkolnego 
boiska. Większość z tych marzeń spełniła się, a w 
tym roku, 20 maja  okazję do niezwykłych wzru-
szeń stworzyła uroczystość otwarcia przy szkole 
kompleksu boisk sportowych ,,Orlik 2012’’. Mo-
ment gdy po przecięciu wstęgi  w niebo wzle-
ciały gołębie, a dzieci rozwinęły wielokolorową 
kopułę, w niejednym oku wycisnął łzę wzrusze-
nia. Szkoła wzbogaciła się o wiele piłek i innych 
darów przekazanych z tej okazji przez gości i 

sponsorów na ręce dyrektorki Wandy Pieńkosz, 
a wójt gminy Stanisław Subda zewsząd odbierał 
słowa gratulacji i podziękowań za konsekwencję, 
z jaką gmina realizuje program budowy obiek-
tów sportowych. Po poświeceniu kompleksu 
boisk przez ks. kan. Zdzisława Dylnickiego,  pro-
boszcza parafii w Obierwi oraz po wspaniałych 
uczniowskich pokazach, z pomysłowymi popi-
sami gimnastycznymi, wypuszczeniem balonów 
oraz po wystąpieniach gości cały obiekt nowego 
Orlika wzięli we władanie sportowcy, by roze-
grać mecz piłkarski miedzy uczniami i rodzicami. 
Wygrali uczniowie, co potwierdza, że obiekt trafił 
w dobre ręce. Wszyscy zgodnie stwierdzili do-
skonałą jakość wykonania wszystkich obiektów, 
a szczególne słowa uznania skierowano pod ad-
resem wykonawców za budowę 100 m bieżni, a 

Od marca br. działa w Szkole Podstawowej w Dą-
brówce działa ,,Otwarte przedszkole’’ . Prowadzo-
ne są w nim zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku  
przedszkolnym w ramach realizowanego przez 
szkołę projektu systemowego ,,Otwarte Przedszko-
la’’ współfinansowanego ze środków  Europejskie-
go Funduszu Społecznego .  W zajęciach uczestni-
czą zarówno dzieci, które uczęszczają do oddziału 
przedszkolnego , jak też i te, które nie były jeszcze 
objęte żadną formą wychowania przedszkolnego. 
Podczas zajęć dzieci mają szansę rozwijać twórcze 
zdolności, myślenie matematyczne i  umiejętności 
komunikacyjne.  Dzięki uczestnictwu w tym pro-
jekcie szkoła wzbogaciła się o nowe środki dydak-
tyczne. Zajęcia będą kontynuowane w przyszłym 
roku szkolnym dla nowej grupy dzieci.

Ewa Czerkas

także zleconych przez gminę oświetlenia i moni-
toringu. O nakładach na ten cel pisaliśmy już na 
łamach WGm. 
  Gdy tylko na Orliku zabrzmiał pierwszy gwiz-
dek, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na 
zaplecze sali gimnastycznej, by tam przy scenie 
ustawionej w nowym, zacisznym  miejscu cieszyć 
się występami młodzieży szkolnej, która zapre-
zentowała gadki kurpiowskie, a zwłaszcza wy-
wołujący lawinę śmiechu spektakl kabaretowy 
,,Obierwia nie z tej ziemi’’ w wykonaniu uczniów 
klas I ii II gimnazjum. Z wielkim zainteresowa-
niem i aplauzem obejrzano występy  zespołu 
,,Nowe latko’’ z Obierwi i z Dąbrówki oraz Orkie-
stry Kurpiowskiej z GOK-O a także rewelacyjnego 

kabaretu Babeczki Podlaskie z Białegostoku. Co 
chwila wybuchały huraganowe oklaski i salwy 
śmiechu, a otaczające plac stoiska z jadłem i na-
pitkami przygotowanymi przez Radę Rodziców  
dbały o to, by nikt nie był głodny i spragniony, 
a tym samym by nie stracił humoru. Całość do-
skonałej zabawy zakończyły swoimi występami 
zespoły Vertim oraz Droga na Ostrołękę. 

Majówce Kurpiowskiej towarzyszyła wystawa 
prac zgłoszonych do powiatowego konkursu 
fotograficznego ,,Malownice Kurpsie’’, a także 
warsztaty wycinanki kurpiowskiej, które skoń-
czyły się konkursem ocenionym przez twór-
czynię ludową Wiesławę Chaberek. Nagrody 
dla młodych i zdolnych fotografików wręczył w 
imieniu ich fundatora starosty Stanisława Kubła, 
wicestarosta Krzysztof Parzychowski. W konkur-

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce 31 maja 
spotkali się organizatorzy akcji edukacyjno- in-
formacyjnej ,,Kłusownicy w sieci’’, w której uczest-
niczyła także młodzież gimnazjalna z gminy Lelis. 
Celem podjętych działań  było zwrócenie uwagi 
mieszkańców regionu na problem kłusownic-
twa rybackiego. W ramach akcji powstała stro-
na www.klusownicy-w-sieci.pl. Zorganizowano 
także 12 spotkań w szkołach gimnazjalnych w 
gminach położonych nad Narwią, m.in. w Leli-
sie, w  Ostrołęce, Olszewie Borkach i Pułtusku. 
Został zrealizowany film o pracy ostrołęckich 
strażników rybackich, którzy wystąpili także w 
audycji radiowej w „Radiu dla Ciebie”. W ramach 
akcji przygotowanych zostało wiele  artykułów, 
opublikowanych w lokalnej prasie, w tym także w 
,,Wieściach Gminnych’’. Obecny na spotkaniu sta-

sie fotograficznym w kategorii szkół podstawo-
wych I nagrodę przyznano Alicji Rostkowskiej z 
Olszewa Borek, drugą nagrodę zdobyli Weronika 
Chaberek z SP Lelis oraz Arkadiusz Dawid z SP 
Obierwia, trzecie nagrody otrzymali: Aleksandra 
Prusaczyk z SP Dylewo, Julia Ciężar z SP Kadzidło, 
a wyróżnienia przyznano: Karolinie Prusaczyk z 
SP Nasiadki i Kindze Puławskiej z SP Łęg Staro-
ściński.  W kategorii szkół gimnazjalnych kolejne  
nagrody otrzymali: Ewelina Patrycja Prusaczyk z 
Dylewa, Kamila Krystkiewicz z Baranowa, Adam 
Łabuński z Lelisa i Milena Murach z Obierwi. W 
konkursie wycinanki zwyciężyła Aurelia Kinga 
Sobieraj. 

Wiele emocji wywołał rodzinny  trójbój kultu-

ralno-sportowy, w którym zmierzyły się rodziny 
Kowalczyków, Sęków i  Tumińskich. Po zliczeniu 
punktów w rozlicznych i wymyślnych konkuren-
cjach Anna Ogniewska, dyr. GOK-O, która fundo-
wała nagrody, mogła wszystkim rodzinom wrę-
czyć równorzędne upominki i wyróżnienia.  

Jednym słowem bawiono się doskonale za-
równo na sportowo, jak i na ludowo,  za co m.in. 
za pośrednictwem naszych łamów organizato-
rzy dziękują sponsorom, którymi byli:  wójt gmi-
ny Stanisław Subda, starosta powiatu Stanisław 
Kubeł, GOK-O w Lelisie,  Prywatne Gospodarstwo 
Ogrodnicze w Ostrołęce, Robert i Agnieszka Pier-
sowie, firma JBB Bałdyga w Łysych, Agnieszka 
Grala, właścicielka piekarni w Obierwi oraz Ma-
rianna  Pierzchała, sołtys wsi Obierwia. Dziękuje-
my.    Tekst i fot. Antoni Kustusz 

rosta Stanisław Kubeł obiecał kolom wędkarskim 
w powiecie oraz strażnikom rybackim pomoc 
finansową i rzeczową, zaś wiceprezes Zarządu 
Okręgu Mazowieckiego PZW Stanisław Pliszka 
wręczył uczestnikom projektu plakietki z wyraza-
mi podziękowań.

– Niedługo będziemy mieli łódź silnikową. Bę-
dziemy ją wykorzystywać do celów przeciwpo-
wodziowych, ale nie widzę problemu, by użyczyć 
jej także Społecznej Służbie Rybackiej – mówił. 
- Jest też szereg możliwości pozyskania pienię-
dzy na różnego rodzaje akcji. Jesteśmy gotowi 
pomóc w ich pozyskaniu.

Akcja „Kłusownicy w sieci” została dofinanso-
wana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ak) 
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Dzień Patrona z błogosławieństwem i nagrodami

Pierwszy sprawdzian 
małych polonistów

Rodzice w bajkowym świecie 

Obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół w Leli-
sie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które 
odbyły się 29 maja pokazały dobitnie, iż szko-
ła żyje nie tylko swoimi sprawami, ale stanowi 
prawdziwe centrum edukacyjno-kulturalne 
gminy. Po uroczystej, okolicznościowej Mszy 
św. w kościele parafialnym koncelebrowanej 
z udziałem biskupa łomżyńskiego JE Janusza 
Stepnowskiego, cała społeczność szkolna spo-
tkała się przy pomniku upamiętniającym akt 
nadania imienia szkole, gdzie po chwili wspól-
nej modlitwy złożono kwiaty i znicze. JE bsp. J. 

Stepnowski wpisał się do kroniki szkoły, gdzie 
zapisał: Szkole w Lelisie z serca błogosławię. 

  W hali ZS na gości czekali uczniowie star-
szych klas oraz chór szkolny. Goście po po-
witaniu przez Urszulę Laskę, dyr. ZS w Lelisie, 
otrzymali piękne pamiątkowe wycinanki,  
a uczniowie wspólnym staraniem i z pomocą 
nauczycieli zaprezentowali ciekawą i poucza-
jącą inscenizację na kanwie  życia i przesłania 
Patrona Szkoły. Po jej zakończeniu i odśpie-
waniu hymnu szkoły odbyło się wręczenie 
nagród w powiatowym i gminnym konkursie 

KRUS pn. Bezpiecznie na wsi – czy upadek to 
przypadek. Nagrody wręczyli kierownik od-
działu KRUS Tadeusz Wiśniewski, wójt gminy 
Stanisław Subda oraz wicestarosta Krzysztof 
Parzychowski. W konkursie gminnym najcen-
niejsze nagrody otrzymali w kolejności: Zu-
zanna Kowalska z SP w Łęgu Przedmiejskim, 
Wiktoria Waszkiewicz z SP w Obierwi, Adrian 
Lenkiewicz z SP w Olszewce, Oliwia Kruczyk  
z SP w Łęgu Przedm, Wiktoria Wiśniewska z SP 
w Obierwi oraz Daniel Kaliszewski z SP w Leli-
sie. Gratulujemy.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Dzięki gościnności dyr. Wandy Pieńkosz z Ze-
społu Szkół w Obierwi w tamtejszej sali gimna-
stycznej spotkali się 5 czerwca mali znawcy języ-
ka polskiego. Okazją do spotkania się laureatów 
szkolnych eliminacji oraz ich opiekunów była VII 
Gminna Olimpiada Edukacji Polonistycznej dla kl. 
I. Po napisaniu jak najbardziej poważnego spraw-
dzianu pisemnego najlepsi otrzymali fajne nagro-
dy rzeczowe, które wręczył im wraz z dyplomami 
dyr. ZASiP Andrzej Przeradzki, gratulując wszyst-
kim uzyskanych wyników, odwagi oraz chęci do 
nauki. Po zakończeniu polonistycznych zmagań 
wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

29 maja w Szkole Podstawowej w Łęgu Staro-
ścińskim z okazji Dnia Mamy i Taty gościliśmy 
rodziców naszych uczniów. Na wszystkich cze-
kała bajkowa niespodzianka. Na początek scena 
zamieniła się w wiosenną łąkę. „Barwne kwiaty” 
złożyły życzenia, zaśpiewały i zatańczyły wal-
czyka. Był to występ dzieci z przedszkola „Wró-
belek-Elemelek”. Następnie do zaczarowanego 
lasu przenieśli wszystkich uczniowie klas 0-III. Tu,  
w swej ciasteczkowej chatce, bardzo miła babcia 
Jaga, przyjmowała gości. A przybyła ich spora 
gromadka. Były to dzieci z różnych bajek, dzieci, 
które wyróżniały się brzydkimi cechami i nie za-
wsze dobrze się zachowywały. Prosiły Jagę o wy-
czarowanie wyjątkowego prezentu dla rodziców. 
Wtedy babcia rzekła: „Dla mamy i taty, najlepszy 

prezent na świecie, to mieć dobre, grzeczne dzie-
cię” i wykorzystując zwykłe ciasteczka odmieniła 
dzieci.
 Powagi i podniosłego charakteru uroczysto-
ści dodali starsi uczniowie. Ich wiersze i piosenki 
miały formę ciepłych, szczerych podziękowań: za 
życie, za wychowanie, za to, że rodzice dziecięcy 
świat czynią bezpiecznym i pięknym. Były w nich 
wzruszające słowa, refleksje, łzy, cisza zadumy. 
 W bajkowych występach zaprezentowali się 
prawie wszyscy uczniowie szkoły, bo, pomimo 
tremy, po prostu chcieli wystąpić w takim dniu.  
A rodzice? Byli dumni i szczęśliwi, że są rodzicami.

Zofia Niechoda
Fot. archiwum 
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Szkolna rodzina na festynie

Droga do wiedzy prowadzi przez naukę języków obcych 

W hali Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Lelisie 5 czerwca odbyło się pod-
sumowanie IV Powiatowego Konkursu Języka 
Angielskiego, który zrodził się i rozwija dzięki 
pracy nauczycieli naszej gminy.  Honorowy pa-
tronat nad Konkursem objęli i ufundowali cenne 
nagrody rzeczowe Starosta Ostrołęcki Stanisław 
Kubeł oraz Wójt Gminy Lelis Stanisław Subda. Po-
mysłodawcami oraz organizatorami dorocznych 
edycji konkursu są: Szkoła Podstawowa w Biało-
bieli, Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim i Zespól 
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Le-
lisie. Konkurs koordynowały nauczycielki języka 
angielskiego Beata Modzelewska dla szkół pod-
stawowych (SP w Białobieli), Dorota Śledzik dla 
szkół gimnazjalnych (ZS w Łęgu Przedmiejskim) 
i Monika Wilczek dla szkół ponadgimnazjalnych 
(ZS w Lelisie). Celem Konkursu jest upowszech-
nianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, 
doskonalenie znajomości języka angielskiego, 
motywowanie uczniów do nauki języka angiel-
skiego oraz nawiązanie lub pogłębienie już ist-
niejącej współpracy między szkołami z powiatu 
ostrołęckiego.  
 W tym roku w I etapie konkursu uczestniczyło 
366 uczniów, w tym 146 ze szkół podstawowych,  
164 ze szkół gimnazjalnych, 56 ze szkół ponad-
gimnazjalnych.  Do II etapu zakwalifikowało się 
97 uczniów: 42 ze szkół podstawowych, 39 ze 
szkół gimnazjalnych oraz 16 ze szkół ponadgim-
nazjalnych. Uczestnicy konkursu reprezentowali 
szkoły zlokalizowane w 17 miejscowościach.  Po 
podsumowaniu wyników w ZS w Lelisie dokona-

Od najmłodszego, do straszaka, wszyscy do-
skonale bawili się na Festynie Rodzinnym, który 
24 czerwca odbył się przy Szkole Podstawo-
wej w Dąbrówce. Dzieci już zaliczyły wszystkie 
sprawdziany, czuło się zapach nadchodzących 
wakacji, a nauczycielki oraz rodzice, którym już 
na wstępie wspólnej zabawy dziękowała Ewa 
Czerkas, dyr. szkoły, przygotowali na ten dzień 
mnóstwo atrakcji. Swoimi umiejętnościami po-
pisywali się przedszkolaczki, każda klasa miała 
szansę pokazać na co ją stać. Królowały rytmy 
disco, był rap, ale także ludowa nuta, o co posta-
rał się zespół ,,Nowe latko’’ z GOK-O, który ćwiczy 
pod kierunkiem Jana Kani także w Dąbrowce. 
Największym szczęściarzem festynu okazał się 
Michał Subczyński, który, nie tylko brawurowo 
przedstawił gadkę kurpiowską, tańczył jakoś tak 
nowocześnie, ale także wygrał rower w loterii 
WORD.  Nie obyło się bez sportowych emocji na 
szkolnym boisku, gdzie przygotowano turniej 
rodzinny. Pogoda dopisała, więc chętnych nie 
brakowało.

Dobry humor poprawił wszystkim także rad-
ny Stanisław Szczepanek, który w imieniu Rady 
Gminnego LZS wręczył najlepszym sportowcom 
szkoły nagrody rzeczowe. Nagrody te otrzymali: 
Weronika Olbryś, Aleksandra Polewacz, Klaudia 
Kołodziejczyk Patrycja Ejzemberg, Wiktoria Bu-
browiecka, Cezary Prusaczyk, Marlena Parzych, 
Daniel Pianka, Karolina Brzóska, Kamil Nowak, 
Mateusz Nowak, Piotr Bubrowiecki, Mateusz Pu-
ławski i Klaudia Puławska (zob. fot.).  

Tekst i fot. Antoni Kustusz

no wręczenia nagród rzeczowych i dyplomów . 
 Na szczeblu szkól podstawowych wśród 
uczniów kl. IV najlepszy wynik uzyskał Tomasz Łu-
kaszewicz z SP w Łysych, II miejsce uzyskały: Ka-
mila Duszak z SP Nasiadki oraz Zuzanna Brzeziń-
ska z SP w Baranowie, zaś III m. Daniel Kaliszewski 
z SP w Lelisie. Wyróżnienia otrzymali: Karolina 
Zapadka, SP Czarnia i Piotr Bubrowiecki, SP Dą-
brówka; wśród uczniów V kl.: I m. Paulina Panuś, 
SP Baranowo, II m. Aleksandra Wieremiejczyk, SP 
Lalis, III m. Natalia Nadolna, SP Łęg Starościński, 
wyróżnienia: Weronika Gasek, SP Dylewo, Piotr 
Prusiński, SP Antonie; wśród uczniów VI kl.: I m. 
Marlena Ruszkowska, SP Białobiel, II m. Konrad 

Ogniewski, SP Łyse, III m. Filip Deptuła, SP Bara-
nowo, Natalia Denkiewicz, SP Łęg Przedmiejski, 
wyróżnienia: Daniel Zamojski, SP Olszewka, Arka-
diusz Dawid, SP Obierwia.
 Na szczeblu szkół gimnazjalnych w gronie 
uczniów I kl. I miejsce przyznano Agnieszce Pu-
chalskiej z Gimn. w Troszynie, II m. Natalia Domu-
rad, PG Łyse, III m. Sylwia Budna, PG Baranowo: 
wśród uczniów II kl.: I m. Magdalena Dybikowska, 
PG Baranowo, II m. Aleksandra Koziatek, PG Ka-
dzidło, III m. Olga Bartnicka, PG Troszyn; wśród 
uczniów III kl.: I m. Zezary Zielinski, PG Troszyn, II 
m. Klaudia Kobus, PG Łyse, III m. Alicja Skowroń-
ska, PG Kadzidło. 

Na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych , gdzie 
oceniano pracę w trzech kategoriach wiekowych, 
przyznano następujące wyróżniania: klasy I-II 
szkół dziennych dla młodzieży:  I m. Martyna Ra-
dek, ZSP w Myszyńcu,  II m. Paulina Nicewicz, ZSP 
w Łysych, III m. Marta Drężek, ZSP w Myszyńcu; 
klasy III –IV szkół dziennych dla młodzieży: I m. 
Kamil Młynarski, II m. Symeon Pawłowski, III m. 
Piotr Parda, wszyscy ZSP w Myszyńcu. 

Szkoły zaoczne dla dorosłych: I m. Zenon Mro-
zek, II m Marta Krysiak, III m. Angelika Małż, wszy-
scy Zespół Szkół w Lelisie. 

Wszystkim nagrodzonym oraz ich nauczycie-
lom serdeczne gratulacje złożył wójt Stanisław 
Subda. Wyraził także uznanie dla wielkiej ofiar-
ności, jaką w trakcie konkursu wykazały się panie 
koordynatorki w szkołach. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Strażacy świętowali i czuwali
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka organizowa-
li 5 maja druhowie z OSP w Lelisie. Rozpoczęły 
się od uroczystej Mszy św. w intencji strażaków 
w kościele parafialnym, a następnie wszystkie 
pododdziały ze sztandarami uczestniczyły w uro-
czystym apelu, na który przybyli przedstawiciele 
władz powiatowych ZOSP RP oraz PSP Janusz 
Głowacki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go oraz Jarosław Wilga, komendant miejski, radni 
sejmiku wojewódzkiego Marian Krupiński i Stani-
sław Rybski, a także zaprzyjaźnieni z nami straża-
cy rejonu solecznickiego na Litwie. 

Na terenie gminy Lelis działają trzy  jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to jednostki 
typu: S-2 w miejscowości Lelis, która włączona 
jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego, oraz jednostki typu S-1 w  Dąbrówce  

i w  Łęgu Przedmiejskim. Jednostki OSP na te-
renie gminy zrzeszają w swych szeregach 119 
członków czynnych, 5 - honorowych , 5 – wspie-
rających, w tym przy OSP w Lelisie  działają: 2 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ( chłopięce i 
dziewczęce) oraz 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza.  

– W roku 2011 ogólnie odnotowano 73 zdarze-
nia ( 5 proc. zdarzeń powiecie) , w tym: 18 poża-
rów, 52 miejscowe zagrożenia i 3 alarmy fałszywe 
– poinformował zebranych Stefan Prusik, prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. 
- Strażacy zajmują się nie tylko ochrona prze-
ciwpożarową, ale także prowadzą wiele akcji  
w zakresie edukacji i profilaktyki przeciwpoża-
rowej. W zakresie  działań profilaktycznych rok-
rocznie na terenie  przeprowadzane są eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-

Kurpie Zielone w Literaturze Piernikowe cuda
Uczniowie z klas 0, I, II i III SP w Łęgu Starościń-
skim odwiedzili 14 maja Muzeum Kultury Kur-
piowskiej w Ostrołęce  aby tam zapoznać się z 
wystawą „Świat toruńskiego piernika”. Zoba-
czyli tu niezwykłe eksponaty, m.in. kunsztow-
ne drewniane formy piernikowe z XVII i XVIII 
wieku oraz cynowe naczynia do przechowy-
wania przypraw, a także afisze reklamowe, ory-
ginalne opakowanie cukiernicze, rekonstrukcję 
średniowiecznej kogi, warsztatu snycerskiego, 
XVI-wiecznej piekarni oraz aranżacją toruńskie-
go sklepu firmowego wraz z zabytkową kasą. 
Podczas zwiedzania tej ciekawej wystawy dzieci 
poznały historię piernikowej  produkcji, poznały 
legendę o słynnych toruńskich katarzynkach.
 Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach 
wypiekania pierników. Ciasto wkładali do form 
wzorowanych na ozdobnych formach historycz-
nych. Tak oto powstawały „piernikowe cuda”. Na 
koniec każdy posmakował słynnych toruńskich 
katarzynek.

tekst i fot. Mariola Kruczyk

Tegoroczne występy naszych recytatorów w 
Konkursie Recytatorskim ,,Kurpie Zielone w Li-
teraturze’’ przysporzyły gminie wielu sukcesów, 
a uczestnikom dostarczyły wielu przeżyć i satys-
fakcji. 

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego 
„Kurpie Zielone w literaturze” w kategorii klas 
I-VI odbyły się 25 maja w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lelisie. Do udziału zgłosiło się 30. 
uczestników ze szkół w Białobieli, Dąbrówce, 
Nasiadkach, Łęgu Przedmiejskim, Obierwi i w 
Lelisie. Każdy z uczestników recytował wiersz 
o Kurpiowszczyźnie bądź prezentował gadkę 
kurpiowską. Komisja w składzie: Elżbieta Siko-
ra – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Ostrołęce, Anna Ogniewska – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Le-
lisie, Beata Kraska – Romanowska  - pracownik 
Urzędu Gminy w Lelisie wybrała  cztery osoby 
do konkursu finałowego. Były to: Wiktoria Nale-
wajek z SP w Łęgu Starościńskim, klasa III, Wikto-
ria Bubrowiecka z SP w Dąbrówce, klasa VI, Mar-
lena Olszewska z SP w Białobieli, klasa IV i Iga 
Śnietka z SP w Dąbrówce, klasa I. Ponadto 4 oso-
by otrzymały wyróżnienie: Wiktora Wiśniewska  
z kl. II SP Obierwia, Michał Subczyński z kl. III SP 
Dąbrówka, Aleksandra Dębek i Zuzanna Szcze-
panek z zerówki w Obierwi. Komisja podkreśliła, 
że poziom tegorocznego  konkursu był bardzo 
wysoki, recytatorzy dobrali ciekawy repertuar, 
zaprezentowali piękne recytacje, aż szkoda, że 

żarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom” oraz 
konkursy plastyczne o tematyce pożarniczej. Na 
szczególną uwagę zasługuje duże zaangażowa-
nie druhów z naszych jednostek OSP na rzecz po-
prawy bazy lokalowej . Przy współpracy Urzędu 
Gminy  i strażaków z OSP Lelis i OSP  Dąbrówka   
wykonano już bieżące remonty  remiz, a wkrót-
ce rozpoczną się prace remontowe przy remizie  
w OSP Łęg Przedmiejski.Za wszystkie działania 
i inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju  
i umacniania ochrony przeciwpożarowej w na-
szej „Małej ojczyźnie” w imieniu ZOG ZOSP RP  
w Lelisie składam serdeczne podziękowania – 
dodał Stefan Prusik, kierując także słowa podzię-
kowania do władz gminy i radnych, którzy wspie-
rają na co dzień finansowanie straży. 
 Z okazji Dnia Strażaka najbardziej zasłużonym 
wręczono odznaczenia i odznaki honorowe. 
Otrzymali je: Srebrny Medal ,,Za zasługi dla Po-
żarnictwa’’ – Michał Kulesza; Brązowy Medal ,,Za 
zasługi dla pożarnictwa’’ – Natalia Sęk, Magdale-
na Damięcka, Ewa Nalewajk, Władysław Pyskło, 
Marcin Parzych, Piotr Parzych. Przyznano także 
odznaki ,,Wzorowy strażak’’ oraz za wysługę lat w 
OSP. Uroczystość stała się także okazją do wręcze-
nia wójtowi Stanisławowi Subdzie Medalu Hono-
rowego im. Bolesława Chomicza, przyznanego w 
uznaniu zasług dla OSP jeszcze w 2009 r. najwyż-
szego odznaczenia ZOSP RP. 
 Po uroczystym wręczeniu odznak i medali oraz 
po wystąpieniach gości, którzy serdecznie gratulo-
wali strażakom naszej gminy ich osiągnięć, rozpo-
częła się świąteczna zabawa, w której nie uczest-
niczyli tylko dyżurni druhowie z obsługi wozów 
bojowych, które stacjonowały w garażu OSP Lelis.

tekst i fot. Antoni Kustusz

regulamin dopuszcza tylko cztery osoby z gmi-
ny na konkurs finałowy.

W konkursie finałowym, który odbył się  
5 czerwca w Myszyńcu reprezentacja Gminy Le-
lis wypadła fantastycznie! W kategorii klas I-III 
Iga Śnietka  zajęła I miejsce, a Wiktoria Nalewa-
jek -  III miejsce. W kategorii klas IV-VI Wiktoria 
Bubrowiecka była czwarta, zaś Marlena Olszew-
ska otrzymała  wyróżnienie. Dodajmy, że w spo-
tkaniu finałowym uczestniczyli  laureaci gmin: 
Lelis, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Myszyniec, Zbójna, 
Turośl, Rozogi, Olszewo-Borki.

tekst i fot. Barbara Sęk
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Akcja ,,Cała Polska  
czyta dzieciom’’  
trwa nadal 

Wśród książek  
zawsze jest wesoło 

Spotkanie autorskie  
z Wiesławem Drabikiem

W  ramach tej pięknej akcji 23 maja dzieciom  
z młodszych klas  szkoły w Lelisie w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lelisie czytali książki 
zaproszeni goście: Bogusława Parzych – Skarb-
nik Gminy Lelis, Anna Ogniewska – dyrektor 
GOK-O w Lelisie oraz Sylwia Prusińska – od-
bywająca od 15 maja staż w Bibliotece. Dzieci 
siedziały, jak wmurowane i bardzo żywo inte-
resowały się losami bohaterów książkowych 
opowieści. (BS)

W filii bibliotecznej w Dąbrówce każdy dzień 
kontaktu z książkami dostarcza dzieciom no-
wych i ciekawych wrażeń. Oto obrazki z kilku 
czerwcowych spotkań. 

Dzień Dziecka był świetną okazją do za-
prezentowania najmłodszym czytelnikom filii 
bibliotecznej w Dąbrówce i, że biblioteka jest 
miejscem, w którym można nie tylko zdobyć 
wiedzę, ale również ciekawie i wesoło spędzić 
czas wolny. Na dzieci czekała wystawka nowo-
ści książkowych, przybory do malowania prac 
plastycznych „W krainie marzeń” oraz słodkie 
niespodzianki. Na przerwach można było po-
słuchać bajek i wierszy czytanych nie tylko 
przez bibliotekarza, ale również  przez uczen-
nice klas starszych.

Odwiedziny przedszkolaków. 5 czerwca do 
biblioteki zawitała 11-osobowa grupa przed-
szkolaków wraz z ich opiekunami. Po zapozna-
niu się z zasadami  zachowania się w bibliote-
ce maluchy obiecały zachowywać się bardzo 
grzecznie, aby nie wypłoszyć mieszkających 
tu krasnoludków! Następnie przyszedł czas  na 
wysłuchanie opowiadań o artystach i dyskusję.  

12 czerwca przedszkolaki ponownie gościły 
w bibliotece. Tym razem wysłuchały legendy 
„O smoku wawelskim”  i opowiadania „Zosia na 
Kurpiach”. Jak się nauczą czytać to na pewno 
zagoszczą na stałe wśród książkowych półek. 
Książka na dzień dobry. Od czerwca w biblio-
tece prowadzona jest akcja pod hasłem „Książ-
ka na dzień dobry”, która w dniach otwarcia 
biblioteki gromadzi czytelników na wspólnym 
głośnym czytaniu. 

Michalina Arcichowska

W bibliotekach naszej gminy 30 maja od rana 
rozbrzmiewały wesołe, rymowane wierszyki. A 
wszystko za sprawą Wiesława Drabika – auto-
ra książek dla dzieci, który tego dnia gościł w 
filiach bibliotecznych w Łęgu Przedmiejskim i 
Łęgu Starościńskim, zaproszony tam przez Bi-
bliotekę Publiczną w Lelisie.  Jego wierszowane, 
pełne humoru i pięknie ilustrowane bajeczki są 
bowiem chętnie czytane przez najmłodszych 
czytelników.

Podczas każdego spotkania W. Drabik opo-
wiadał dzieciom o swojej twórczości,  nie za-
brakło również prezentacji najśmieszniejszych 

Nowi czytelnicy naszej biblioteki 
Jak zwykle w maju w ramach obchodów Dni 
Bibliotek i Bibliotekarzy, tym razem 8 maja,  
17 uczniów klasy pierwszej SP w Lelisie uroczyście 
przyjęto w szeregi czytelników Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lelisie. ślubowanie złożyli i pierwsze 
książeczki wypożyczyli:  Bacławski Dawid, Bednar-
czyk Gabriela, Czeropska Patrycja, Dawid Patryk, 
Dzięgielewski Łukasz, Golan Dominik, Kaliszew-

ska Ewa, Majk Szymon, Nalewajk Anna, Omiotek 
Oliwier, Orzechowska Kamila, Parzych Kacper, 
Parzych Konrad, Puławski Kacper, Trzaska Julita, 
Wiski Mikołaj, Zielińska Julia. Z okazji tak pod-
niosłego wydarzenia starsi koledzy i koleżanki – 
uczniowie klasy III  zaprezentowali inscenizację pt. 
„Książki witają uczniów klasy I”. (BS)

Fot. Tomasz Szczubełek

fragmentów ulubionych bajek. Wielkie emocje 
wśród dzieci wzbudziła też zabawa w odgady-
wanie rymów. Każdy jej uczestnik miał możli-
wość udzielenia odpowiedzi na łatwe zagadki, 
za co dzieci obdarowane zostały przez autora 
kolorowymi naklejkami i zakładkami, a najak-
tywniejsi także książkami. Na zakończenie wie-
lu uczestników spotkania skorzystało z okazji 
do nabycia książeczek pisarza oraz autografu, 
będącego pamiątką z tego wesołego spotka-
nia. Wizyta pisarza na długo zostanie w pamię-
ci wszystkich uczestników! –Było super! – mó-
wili czytelnicy. (J.M., M. A.) Fot. archiwum
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Kulturalne rozmaitości
Ogólnopolski Konkurs  
Zespołów Kurpiowskich
Podczas XIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiow-
skiej, organizowanych przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Łomży, które odbyły się 17 czerwca w 
skansenie w Nowogrodzie, reprezentanci naszej 
gminy uzyskali bardzo cenne nagrody. Po ocenie 
komisji  w składzie: prof. Piotr Dahlig z Instytutu 
Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Józef 
Zyśk z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Białymstoku oraz Teresa Pardo z Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Łomży, zespół NOWE LATKO  
uzyskał III miejsce, Mariola Ogniewska z Łodzisk 
- II miejsce, Henryk Kulesza z Lelisa - II miejsce i 
Tomasz Grzegorczyk z Łodzisk - wyróżnienie. 
Konkursowi towarzyszyły stoiska ze sztuką i rę-
kodziełem ludowym, wśród których prezentował 
swe wyroby z gliny twórca ludowy z naszej gmi-
ny, Adam Murach z Płoszyc.

Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu 
Nowe Latko wytańczyło II miejsce w konkursie 
(kategoria taniec - zespoły dziecięce), który od-
był się w dniu 20 maja. podczas XXIII Jarmarku 
Kurpiowskiego w Myszyńcu.

XI Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
- Mińsk Mazowiecki

XI Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Miń-
sku Mazowieckim,  który odbył się  5 i 6 maja, przy-
niósł kolejne sukcesy naszym twórcom ludowym.   

Talent rozkwita w Lelisie

Grunt to zdrowie

Powstanie w Lelisie w miejsce gminnego stadionu,  
kompleksu boisk z tartanową bieżnią oraz rozbie-
giem do skoku w dal sprzyja rozwojowi talentów 
naszych lekkoatletów. Wśród nich wyróżnia się 
Magdalena Żebrowska, uczennica PGimn. w Leli-
sie, która jako zawodniczka OKLA Ostrołęka zdo-
była już kilka liczących się sukcesów, m.in. zdobyła 
mistrzostwo Mazowsza w skoku w dal (5,71m), wi-
cemistrzostwo Mazowsza w biegu na 100 m jun. 
mł., V miejsce w halowych Mistrzostwach Polski 
jun. mł. w Spale. Magda wynikiem 5,67 m zajęła 
także III miejsce w tegorocznych Mistrzostwach 
Polski LZS oraz ustanowiła bardzo dobry  rekord 
życiowy 26,63 sek. w biegu na 200 m. 
- W tej chwili rekordy życiowe Magdy figurują na 
czele list wyników juniorów młodszych w skoku 
w dal (5,72 m) oraz w biegu na 100 m (12,66). 
Magda ma wielki talent do biegania i obecne wa-
runki do treningu, jakie mamy w Lelisie bardzo 
jej pomogą w rozwoju kariery – stwierdza trener 
Bartosz Witkowski, upominając się przy okazji o 
odpowiedniej jakości belkę na rozbiegu skoczni 
w dal.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

18 maja w Szkole Podstawowej w Nasiadkach od-
był się Dzień Zdrowia. Nasi uczniowie mieli dzięki 
temu okazję zapoznać się z zasadami zdrowego 
stylu życia, samodzielnie przygotowali plakaty w 
języku polskim i angielskim na temat dobroczyn-
nego wpływu witamin na organizm człowieka , a 
także prezentacje o zdrowiu na lekcjach informa-
tyki. Klasy IV- VI oglądały w tym dniu film z zakre-
su profilaktyki zdrowia, który promował zasady 
zdrowej diety oraz prezentował  skutki niewła-
ściwego odżywiania się prowadzącego do oty-
łości. Śmiechu było co niemiara, kiedy uczniowie 
wystąpili  w  owocowych strojach oraz wygłosili  
fraszki o tematyce zdrowotnej. Równie ekscytu-
jąca była konsumpcja świeżych soków przygo-
towanych samodzielnie przez uczniów. Dzięki 
hojności i wsparciu firmy OSM Piątnica wszyscy 
zajadali się serkami owocowymi. Dla naszej szkol-
nej społeczności było to wspaniałe doświadcze-
nie,  pełne atrakcji promujące ZDROWIE na każdy 
dzień, nie tylko zbilansowaną dietą,  ale przede 
wszystkim odpowiednią porcją ruchu.
 Na zakończenie, w ramach akcji „ Cała Polska 
Biega”, wszyscy pobiegli na boisko sportowe w 
Szafarczyskach, gdzie trwał dalszy ciąg zabawy. 

Oprac. Sylwia Kluczek
Koordynator akcji „Trzymaj Formę”

Kto najpiękniej czyta 
W GBP Lelis 13 czerwca odbył się Konkurs Pięk-

nego Czytania. Uczestnikami byli uczniowie klas I, 
II i III,  po 5 osób z każdej klasy. Zadaniem  każdego 
z nich  było przeczytanie wybranego fragmentu 
swojej ulubionej książki, wcześniej wyuczonego  
i przygotowanego. Trudniejszym zadaniem było   
przeczytanie   tekstu  nieznanego,  wskazanego  
przez wychowawcę klasy. Ze wszystkimi zadaniami  
czytający poradzili sobie świetnie.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich uczestni-
ków przyznała po trzy nagrodzone miejsca w każ-
dej klasie: W klasie I : I miejsce zajął Kacper Parzych, 
II miejsce  Konrad Parzych, III miejsce -  Gabriela 
Bednarczyk; w klasie II: I miejsce – Małgorzata Ku-
berska , II – Jakub  Parzych, III – Julia Kaczyńska ; 
w klasie III: I miejsce – Oliwia Gerwatowska, II – Be-
ata  Bacławska, III – Oliwia Kobylińska.  Laureaci i 
pozostali uczestnicy otrzymali nagrody książkowe 
i dyplomy. (BS) 

GOK-O w Lelisie zgłosił do konkursu dwoje so-
listów śpiewaków i ośmiu muzykantów grają-
cych na harmonii pedałowej. Nasi reprezentanci 
zdobyli następujące miejsca: soliści śpiewacy: 
Mariola Ogniewska – II miejsce, Henryk Kulesza 
– III miejsce; soliści muzykanci: Zenon Kaczyń-
ski - I miejsce oraz nominacja na Ogólnopolski 
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym, Stanisław Młynarski - II miejsce, 
Stefan Kania  - II miejsce, Stanisław Młynarczyk 
- III miejsce oraz Roman Parzych - III miejsce. 
Kapela instruktora Jana Kani zdobyła I miejsce 
z nominacją na Ogólnopolski Festiwal Kapel  
i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego.

Po ogłoszeniu wyników konkursu na scenie  
wystąpiła Orkiestra Kurpiowska, zachwycając 
publiczność, muzyką i śpiewem. 

Anna Ogniewska
fot. archiwum GOK-O
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Kółko sukcesów naszych ringowców
Zakończenie roku szkolnego obfitowało w zna-
czące występy naszych ringowców na arenach 
międzynarodowych, krajowych i lokalnych. 
Wszędzie reprezentanci naszej gminy uzyskiwali 
bardzo dobre wyniki, a niejeden występ zawod-
ników z LUKS „Nasiadki”, LUKS „Tygrys” Łęg Staro-
ściński i ULKS „Osak” Lelis śmiało można nazwać 
sukcesem.  

Zacznijmy od występu w międzynarodowych. 
18 maja w Niemczech na wyspie Baltrum (Morze 
Północne) rozegrano I Międzynarodowy Turniej 
Plażowy w Ringo w grach dwójkowych. Startu-
jący tam w reprezentacji Polski Anna Grala i  Ka-
rolina Siernicka zajęły II miejsce, a Jakub Brzeski 
grając z Pawłem Wangrynem zajął IV miejsce. 

W startach ogólnopolskich także sypały się 
sukcesy. 26 maja w Jedliczu odbył się Ogólno-
polski Turniej w Ringo, który zgromadził na star-
cie 106 ringowców, walczących w 6 kategoriach 
indywidualnych i 4 kategoriach dwójkowych. W 
turnieju świetnie zaprezentowali się zawodnicy z 
Nasiadek, wygrywając trzy kategorie indywidual-
ne i drużynowe. Swoje konkurencje wygrali: mło-
dzicy - Klaudia Orzołek, Wiktor Puławski, dwójka: 
K. Orzołek, Nasiadki i Izabela Kowalczyk, Łęg Sta-
rościński, Wiktor Puławski, Nasiadki, Kacper Brze-
ski, Lelis; kadeci – Martyna Szymczyk, dwójki – M. 
Szymczyk, Kinga Kabacik, obie Nasiadki. 

 To były przygotowania, do wiosennej edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju ,,Kurpiowskie Jantar’’, 
który odbył się 16 czerwca na doskonale utrzy-
manym i przygotowanym  boisku LZS w Sza-
farczyskach. Nasi zawodnicy, mimo iż na starcie 
stanęli czołowi zawodnicy ringo z Polski, w tym 
także reprezentanci kraju, zdominowali kilka 

konkurencji. Swoją klasę wśród młodziczek  po-
twierdziła Klaudia Orzołek, która wygrała turniej 
indywidualny, a wraz z Izą Kowalczyk z Łęgu Sta-

rościńskiego, także turniej dwójek. Warto odno-
tować dwa drugie miejsca żaczków Mikołaja Kura 
i Oliwi Piersy z UKS Białobielki, bo to nowe ringo-
we środowisko w naszej gminie. 

Już w dzień po turnieju ,,Kurpiowski jantar’’ 
na tym samym stadionie nasi ringowcy rozbili 
mistrzostwa powiatowe, zapewniając drużynie 
ULKS Nasiadki start w zawodach międzypowia-
towych, a reprezentacji gimnazjum z Lelisa start 
w eliminacjach międzypowiatowych Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. 23 czerwca okazało się, że nikt 
nie chciał zmierzyć się z mistrzami z Nasiadek i 
tym samym na boisku w Szafarczyskach ogłoszo-
no, że szkoła w Nasiadkach wygrywa mistrzostwa 
międzypowiatowe w ringo. Natomiast na starcie 
mistrzostw gimnazjalnych stanęły cztery repre-
zentacje powiatowe: PG Krzynowłoga Mała, PG 
Krasiniec, PG Zabrodzie i PG Lelis. Nasi ringow-
cy nie dali szans swoim przeciwnikom i pewnie 
awansowali do finału wojewódzkiego, który od-
będzie się we wrześniu. 

 - Przed nami wakacje, które spędzimy na obo-
zach treningowych oraz mamy w planie jeszcze 
kilka startów. We wrześniu odbędzie się jesienna, 
pełna edycja turnieju ,,Kurpiowski jantar’’, no i 
liczymy na zwycięstwo naszych gimnazjalistów 
w finale wojewódzkim – stwierdziła trenerka 
naszych ringowców Sylwia Smilgin-Kamińska w 
podsumowaniu przedwakacyjnych występów.

Antoni Kustusz
Fot.: archiwum SP Nasiadki  

B-klasa: zmiana  
pokoleń bez sukcesu

Piłkarski weekend  
na Orliku 

Przeprowadzana w trakcie sezonu zmiana poko-
leń piłkarzy LUKS Łęg Przedmiejski nie przyniosła 
sukcesu i nasi piłkarze po rozegraniu wszystkich 
meczów uplasowali się na 5 miejscu w tabeli. 
Zwyciężył Świt Baranowo, przed Orzem Gowo-
rowo i Krzyniakiem Krzynowłoga Mała. Naszą 
drużynę wyprzedził ubiegłoroczny debiutant 
GUKS Krasnosielc. Jeśli dodamy, że za nami upla-
sowały się takie ,,potęgi’’, jak Huragan Lipniki czy 
WKS Mystkówiec, zaś Jantar Parciaki już jesienią 
poddał ligę walkowerem, to piątego miejsca nie 
można uznać nawet za przyzwoite. LUKS wywal-
czył w lidze 6 zwycięstw, 2 mecze zremisował, 6 
meczów przegrał i uzyskał 20 pkt.   No cóż, bywa i 
tak, miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie nasi 
piłkarze, rozgrywając swoje mecze na nowym 
stadionie w Lelisie, pokażą na co ich stać. (ak) 

Na boisku Orlik w Łęgu Przedmiejskim w ramach 
akcji ,,Piłkarski weekend’’ 2 czerwca odbyły się 
zawody chłopców i dziewcząt z naszych szkół w 
kategoriach rocznik 1999 i młodsi. Klasyfikacja 
dziewcząt po bardzo zaciętych bojach: I miejsce: 
SP Lelis, II m.: SP Białobiel, III m.: SP Łęg Przedmiej-
ski, IV m.: SP Nasiadki. W rywalizacji chłopców 
zwyciężyli młodzi piłkarze z Łegu Starościńskie-
go, przed drugą drużyną SP Lelis, a na III m. SP 
Białobiel.  Po zmaganiach dzieci do rywalizacji 
stanęli dorośli. W turnieju brało udział 7 zespo-
łów. Klasyfikacja końcowa: I miejsce: Łęg Przed-
miejski II, II m.: Adamka, III m.: Łęg Przedmiejski I, 
IV m.: Nasiadki. 

 Natomiast 9 czerwca do rywalizacji stanęli 
chłopcy i dziewczęta w wieku do 11 lat. W rywali-
zacji dziewcząt uczestniczyły 3 zespoły. I miejsce 
zajęły dziewczęta z SP Lelis. II miejsce przypadło 
dziewczętom z SP Białobiel , a III miejsce zajęła SP 
Łęg Przedmiejski. Królem strzelców została Kata-
rzyna Domurad z Lelisa. W rywalizacji chłopców 
najlepsi okazali się chłopcy z Lelisa, II miejsce,  
dość niespodziewanie zajęła druga  reprezenta-
cja Białobieli , a trzecie Białobiel I, natomiast IV 
miejsce przypadło w udziale SP Łęg Przedmiejski. 
Królem strzelców został zawodnik Lelisa- Jakub 
Laskowski.
 Puchary zostały zakupione dzięki Radzie 
Gminnej LZS Lelis, a w szczególności dzięki jej 
przewodniczącemu Darkowi Mróz. Dziękujemy 
bardzo!

tekst i fot. Rafał Kosek

Oldboye wypróbowali Orlika
Pierwsza bramka na boisku Orlik 2012 w 

Obierwi oficjalnie padła 29 kwietnia o godz. 
13.07 i strzelił ją Ireneusz Bałon w trakcie Turnie-
ju LZS  Oldboy’ów o Puchar Przewodniczącego 
Rady Powiatu. Rozgrywki trwały cały dzień, padło 
mnóstwo bramek, kości trzeszczały, ale nikt nie 
narzekał. Zwyciężyła Dryżyna z Olszewki, która 
wyprzedziła w tabeli połączone siły Lelisa, Nasia-
dek i Łęgu. Trzecie miejsce zajęli piłkarze z Dylewa, 
a następne lokaty wywalczyli: Szwendrowy Most, 
Obierwia, Baranowo. Puchary wręczył osobiście 
przewodniczący Stefan Prusik, a o nagrody dla 
najlepszych postarała się Rada Gminna LZS w Le-
lisie. Najlepszym Bramkarzem wybrano Ryszarda 
Kaczyńskiego z Dylewa, a najlepszym piłkarzem 
turnieju został Robert Wójtowicz z Olszewki. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Polska biega 2012  
w naszej gminie 

VIII weekend pod ha-
słem Polska Biega 
przeszedł do historii. 
Nadszedł czas podsu-
mowań. Jak poinfor-
mowali organizatorzy 
tej wielkiej akcji  całym 

kraju biegało z nami ponad 121 tysięcy lu-
dzi. W gminie Lelis w biegach, które odbyły 
się  w dniach 18 - 23.maja w ramach  VIII 
edycji „POLSKA BIEGA 2012” uczestniczyło  
8 szkół podstawowych i 3 gimnazja. Ogó-
łem, w naszej gminie, biegało 1048 osób, 
w tym 975 uczniów, 51 nauczycieli i 22 ro-
dziców.  A oto szczegółowe wyliczenia: 18 
maja w bieganiu uczestniczyli: 1. Szkoła 
Podstawowa w Lelisie - 167 uczniów, 3 na-
uczycieli;  2. Publiczne Gimnazjum w Lelisie 
- 102 gimnazjalistów, 3. Szkoła Podstawowa 
w Białobieli - 100 uczniów, 10 nauczycieli, 3 
rodziców; 4. Szkoła Podstawowa w Nasiad-
kach -  95 uczniów, 8 nauczycieli, 4 rodzi-
ców; 5. Szkoła Podstawowa w Olszewce - 80 
uczniów, 3 nauczycieli; 21-23 maja: 1.Szkoła 
Podstawowa w Obierwi- 62 uczniów, 8 na-
uczycieli; 2.Publiczne Gimnazjum w Obier-
wi - 70 uczniów; 3.Szkoła Podstawowa w 
Dąbrówce - 76 uczniów, 7 nauczycieli, 10 
rodziców; 4. Szkoła Podstawowa w Łęgu 
Starościńskim - 67 uczniów, 8 nauczycieli, 
5 rodziców;  5. Szkoła Podstawowa w Łęgu 
Przedmiejskim - 118 uczniów, 2 nauczycieli;  
6. Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim -  38 
uczniów, 2 nauczycieli. (ak)

fot. Antoni Kustusz

GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Przebudowa mostu i drogi 
w Łęgu Starościńskim 

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
III rata do 15 września 2012 r.
IV rata do 15 listopada 2012 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

Rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz 
z dojazdami, odcinek Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa - Dąbrówka a także ciągu drogowego 
Łęg Walery – Szafarczyska – Nasiadki – Dąbrówka – Płoszyce”. Oznacza to, iż na jakiś czas będzie 
zamknięty most na rzece Rozodze i będą wyznaczone objazdy. Tablice już ustawiono, więc możemy 
się spodziewać poważnych utrudnień w ruchu drogowym. Miejmy jednak nadzieję, że starostwo 
powiatowe oraz wykonawcy, którzy podjęli się realizacji tej inwestycji szybko uporają się ze wszyst-
kimi zdaniami. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

19 sierpnia, godz. 13.00, plac przy GOK-O i stadion – Regionalne Dożynki Na Kurpiach  
– w programie korowód dożynkowy i wystawa wieńców, występy zespołów ludowych. Głów-
ną atrakcją będzie występ społu ATMASFERA z Ukrainy.

Wakacje z GOK-O i GBP:
 5-6 lipca  Malowanie igłą – tworzymy guzikowe dzieła.
 9-10 lipca   Idziemy na jagody
 11 lipca  Raz, dwa, trzy - upieczesz i Ty - jagodzianki dla siebie i koleżanki
 12-13 lipca   Malowanie igłą  - nauka wyszywania krzyżykiem
 16-17 lipca  Majsterkowanie - budujemy latawiec
 18 lipca   Puszczanie latawców
 19-20 lipca  Gry i zabawy. Ćwiczymy pamięć - rozwiązywanie krzyżówek, rebusów,  
  zabawa w kalambury - spacer.
 30 lipca   Wycieczka krajoznawcza z ogniskiem (kiełbasa, chleb, napoje) 
  rowerem do ciekawych zakątków naszej gminy
 31 lipca  Warsztaty folklorystyczne - zwyczaje i obrzędy związane 
  z zakończeniem żniw.
 1-2 sierpnia   Warsztaty muzyczne - nauka gry na gitarze i śpiewu piosenek.
 3 sierpnia   Ogród mojej babci. Zrobimy wspólnie z bibuły i kolorowego papieru  
  kwiaty z ogrodu babci: maki, malwy, róże, bratki - jak żywe. 
  Z kwiatów ułożymy bukiet, który będzie kwitł przez cały rok.
 6-7 sierpnia  Wijemy wieniec dożynkowy. 
 8-9 sierpnia  Warsztaty muzyczne c.d.
 9-14 sierpnia  Warsztaty folklorystyczne  - nauka pieśni dożynkowych,  
  praca nad widowiskiem dożynkowym.
 16-18 sierpnia  Przygotowania do imprezy dożynkowej


