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Od ziarenka do bochenka 
Ciekawą akcję edukacyjną przeprowadził Gminny Ośrodek Kulturalno- Oświatowy w Lelisie w trakcie  konferencji popularnonaukowej na 
temat Chleb w tradycji i obrzędach Kurpiów , która odbyła się w dniu 18 kwietnia. Uczestniczący w konferencji goście oraz uczniowie ze 
szkół w naszej gminie mieli okazję nie tylko wysłuchać ciekawych referatów, ale także zobaczyć jak wyglądają składniki używane do wypieku 
chleba, a także posmakować jak smakuje chleb z tradycyjnego pieca.

- Chleb to coś tak bardzo zwykłego, prostego, 
normalnego, tak codziennego, że bez niego nie 
wyobrażamy sobie naszego życia. Czy kiedykol-
wiek zastanawialiśmy się biorąc chleb do ręki - ja-
kie procesy musiały zajść żeby powstał bochenek 
chleba? - rozpoczęła swoją prezentację Anna 
Ogniewska, dyr. GOK-O. 

W swoim wystąpieniu A. Ogniewska pokaza-
ła jaką drogę, poprzez całoroczny trud rolnika, 
młynarza i piekarzy chleba  trzeba przejść od zia-
renka do bochenka. O chrześcijańskiej symbolice 
związanej z domowym  wypiekiem chleba praz 
związanej z tym obrzędowości rodzinnej i towa-
rzyskiej opowiedziała Katarzyna Mróz z Muzeum 
Kultury Kurpiowskiej w referacie „Święta okru-
szyna. Chleb w tradycji obrzędowej”. (zob.: str. 8)
Natomiast prof. dr hab. Barbara Falińska przed-
stawiła różnorodne nazwy regionalne związa-
ne z chlebem, apelując do dzieci i nauczycieli o 
prowadzenie badań w poszukiwaniu nazw lokal-
nych. Postęp technologiczny w rolnictwie wpro-
wadza bowiem nowe nazwy, a stare są coraz rza-
dziej używane i z czasem zanikają. 

- Naszym zadaniem jest ocalić je od zapo-
mnienia, musimy przecież dbać o własną Małą 
Ojczyznę nie tylko w sferze materialnej, ale tak-
że kulturowej, a tu dbałość o zachowanie języka 
spełnia pierwszorzędną rolę – powiedziała profe-
sor B. Falińska, zachęcając młodzież do rozmów 
ze starszymi osobami i zapisywania tych rozmów 
z opisami ich życia mówionych być może jeszcze 
gwarą.

O tym, jak w innych regionach Polski dba się o 
tradycje wypieku chleba m.in. o Ogólnopolskim 
Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim, Podla-
skim Festiwalu Chleba w Ciechanowcu, barwnie 
mówił uczestnik tych imprez Henryk Kulesza. 
Podczas takich festiwali poszczególne regiony 
Polski prezentują swoje stoły chlebowe, a pan 
Henryk zasłynął tam jako popularyzator tradycji 
wypieku chleba na Kurpiach. 

Warto też było wsłuchać się we wzruszające 
strofy ludowej twórczości Teresy Szymczyk z Le-
lisa, która wierszem utrwaliła swoje wspomnienia 
zapachu chlebowej dzieży i świeżego, gorącego 
bochenka chleba. 

Uczestnicy konferencji mogli również zapo-
znać się z ciekawymi wystawami. Były to wysta-
wa  dawnych naczyń używanych przy wypieku 

W numerze:

chleba, które zgromadzono w leliskim Ośrodku 
Etnograficznym, wystawa nasion zbóż uprawia-
nych na Kurpiach (owies, jęczmień, żyto, proso, 
pszenica, len, gryka, pszenżyto) oraz produktów 
powstałych w wyniku obróbki zboża, a więc 
mąka pszenna, żytnia, razowa, płatki owsiane, 
płatki jęczmienne, kasza jaglana, kasza gryczana, 
kasza jęczmienna, otręby żytnie, otręby pszenne. 
Na tablicach informacyjnych umieszczono przy-
słowia i zagadki dotyczące chleba. Natomiast po 
zakończeniu konferencji można było udać się 
do Ośrodka Etnograficznego, by tam naocznie 
obejrzeć wszystkie urządzenia i maszyny rolnicze 
niezbędne do produkcji zbóż i chleba. Łasuchy 
mogły też skosztować chleba z masłem domowe-
go wyrobu i ze smalcem, a także zjeść kiełbaskę i 
żurek w myśl przysłowia , że nie samym chlebem 
człowiek żyje. O dobry klimat w trakcie obrad i 
degustacji postarał się Jan Kania, przygrywający 
na harmonii pedałowej. 

W konferencji uczestniczyli Stefan Prusik, prze-
wodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego , Mie-
czysław Romanik, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ostrołęce , Mirosław Grzyb, prezes 
Związku Kurpiów, radni Rady Powiatu i Rady 
Gminy Lelis, dyrektorzy placówek kultury, szkół, 
nauczyciele i uczniowie, miłośnicy naszej Małej 
Ojczyzny.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Kurpiowskiej „PUSZCZA” i Gminny Ośrodek Kultu-
ralno-Oświatowy w Lelisie. Współfinansowanie: 
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, GOK-O w Lelisie

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Z życia samorządu 
XV sesję Rady Gminy, która odbyła się 29 lu-

tego w sali Urzędu Gminy zdominowały sprawy 
dotyczące oceny ważnych dziedzin życia Gminy 
w 2011 roku oraz uchwały określające tegoroczne 
uwarunkowania ekonomiczne ważne dla  miesz-
kańców. 

Po przyjęciu przy jednym glosie wstrzymującym 
się porządku obrad, w którym skreślono planowa-
ne punkty dotyczące zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Olszewka i udostępnienia placu za-
baw mieszkańcom, radni wysłuchali szczegółowej 
informacji o pracy Urzędu Gminy w okresie pomię-
dzy posiedzeniami, którą w imieniu Wójta Gminy 
przedstawił główny specjalista Stefan Prusik. 

Następnie radni oraz goście sesji, radni po-
wiatowi Stefan Prusik, Zofia Szczubełek i Wal-
demar Pędzich wysłuchali i przyjęli do wiado-
mości sprawozdania z realizacji w 2011 roku 
zadań Ośrodka Pomocy Społecznej, o wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez Gminę oraz z 
realizacji „Wieloletniego programu współpracy 
Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2011-2015”. Jak stwierdziła 

kier. OPS Danuta Piersa, na pomoc społeczną w 
roku 2011 łącznie z budżetu Gminy i dotacji Woje-
wody wydatkowano kwotę 4 033. 748 47zł, a mimo 
to zwiększa się strefa biedy i rosną  problemy osób 
niezaradnych życiowo, zwłaszcza gdy chodzi o 
chorobę alkoholową  i przemoc w rodzinach. Nie-
stety kryterium dochodowe w pomocy społecznej  
nie wzrasta już od kilku lat, co powoduje, że udzie-
lana pomoc nie może być dostateczna.

Radni wysłuchali także przedstawionego przez 
wójta Stanisława Subdę raportu o stanie kultury 
fizycznej w Gminie. Wójt podkreślił duży wysiłek 
inwestycyjny gminy w rozbudowę bazy sporto-
wej, a także gratulował suksesów, jakie odnoszą 

sportowcy LZS oraz uczniowie. W uzupełnieniu 
radny Stanisław Szczepanek poinformował, że na 
lutowym gminnym zjeździe LZS przewodniczącym 
został ponownie Dariusz Mróz, a także zaapelował 
do radnego i sołtysa z Dąbrówki o pomoc w orga-
nizacji tegorocznych zawodów LZS. 

Następnie Rada Gminy przyjęła do wiadomości 
raport z wykonania gminnego programu przeciw-
działania narkomanii i efektów jego realizacji oraz 
informację. o realizacji  w 2011 r. Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Sekretarz Gminy, Halina Gontarzewska, 
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych poinformowała zebra-
nych, że w ubiegłym roku do Komisji wpłynęło 12 
wniosków o pomoc w związku z nadużywaniem  
alkoholu, spośród których akta czterech osób zo-
stały przesłane do Sądu Rejonowego w Ostrołęce 
celem zobowiązania ich do leczenia w Zakładzie 
Odwykowym, 7 spraw zawieszono, w stosunku do 
1 osoby toczy się postępowanie. Łącznie komisja 
przesłuchała 42 osoby. Ponadto w Urzędzie  Gmi-
ny  funkcjonuje  gminny punkt konsultacyjny dla 
osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. W 
roku 2011 udzielono w nim 50 porad terapeutycz-
nych, a z terenu naszej gminy do Ośrodka Terapii 
Uzależnień w Ostrołęce zgłosiły się 24 osoby i 
podjęły leczenie w poradni. 

Po zaakceptowaniu przedstawionych Radzie 
Gminy sprawozdań i raportów przystąpiono do 
pracy nad uchwałami, których projekty znajdo-
wały się w porządku obrad. Radni jednogłośnie 
przyjęli uchwały dotyczące zmian w tegorocznym 
budżecie gminy, a następnie  uchwalili, że utrzy-
ma się dotychczasowe zasady funkcjonowania 
funduszu sołeckiego, wyrazili zgodę na dokona-
nie darowizny nieruchomości niezbędnych do bu-
dowy dróg, nadali nazwy nowym ulicom w Biało-
bieli, zatwierdzili plan Odnowy Miejscowości Łęg 
Przedmiejski i udostępnienia placu zabaw miesz-
kańcom oraz turystom. Radni dokonali także nie-
zbędnych zmian w Statucie Gminy Lelis, które wy-
nikały z potrzeby dostosowania tych zapisów do 
nowych regulacji prawnych. Wyrażono również 
zgodę na zawarcie  porozumienia z Gminą Kadzi-
dło w związku z planami rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Kadzidle oraz zawarcia porozumienia 
międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i 
Gminą Lelis w zakresie zbiorowego odprowadza-
nia ścieków do oczyszczalni w Ostrołęce.

Następnie radni jednogłośnie zatwierdzili ta-
ryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za 
zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także przyjęli 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Lelis”. Jak podkreślił wójt Stanisław 
Subda to bardzo ważny dokument, ale jego reali-
zacja będzie zależała od współodpowiedzialności 
wszystkich mieszkańców Gminy. (Uchwała Rady 
Gminy z załączonym programem została rozesła-
na zaraz po sesji do wszystkich sołtysów). 

W wolnych wnioskach zgłoszono liczne sprawy 
bieżące, głównie w sprawach remontów dróg i 
ulic oraz przepustów drogowych.  Radny S. Szcze-
panek dopytywał się o dalsze losy akcji z kolekto-
rami słonecznymi, a radny  powiatowy W. Pędzich 
dopytywał się, czy uzyskano certyfikaty PZLA na 
zmodernizowanym stadionie w Lelisie. 

Wójt Stanisław Subda, odpowiadając na zgło-
szone pytania i wnioski stwierdził, że gdy tylko 
będzie ogłoszony ponowny nabór wniosków do 
funduszy unijnych na kolektory słoneczne, to 
gmina  na pewno złoży taki wniosek, a jednocze-
śnie przypomniał, że wykonane już projekty moż-
na wykorzystać  składając indywidualne wnioski 
o dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW. Co do 
usterek, jakie występują w nowej kanalizacji to są 
zgłaszane do Hydrobudu. Wykonawca musi usu-
wać na bieżąco wady i usterki, jeśli nie  zlecimy 
to do wykonania innej firmie za co będzie musiał 
zapłacić , a okres gwarancyjny dla tej  inwestycji 
wynosi trzy lata. Wójt poinformował także, iż uli-
ca księdza Chylińskiego w Lelisie w tym roku nie 
będzie asfaltowana, że wodociąg w Siemnosze 
będzie rozbudowywany, ale nie w tym roku, bo 
mamy zgłoszenia z Białobieli, Łęgu Przedmiejskie-
go o wykonanie nowych przyłączy wodociągo-
wych. Wójt stwierdził, że gmina nie planuje akcji 
budowy oczyszczalni ścieków, a ewentualni inwe-
storzy mogą indywidualnie ubiegać o dofinanso-
wanie do budowy przydomowych oczyszczalni  w 
WFOŚ i GW. 

Odpowiadając na pytania radnego W. Pędzicha 
wójt stwierdził, nowy stadion w Lelisie nie ma ate-
stów PZLA, bo dotychczas takich atestów nie po-
siadał, a w fazie projektowania nie przewidywano 
tych warunków. Temat zostanie rozpoznany, a jeśli 
nie będą to duże koszty to gmina złoży wniosek 
o atest. 

W sprawie opłat za odbiór śmieci wójt poinfor-
mował, że gmina jak dotychczas nie ma wpływu 
na cenę odbioru za kosz, bo ceny ustalają prywat-
ne firmy. Obecnie  można ewentualnie zmienić fir-
mę na tańszą. W przyszłości zasady te zmienią się 
zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Na drogach po tegorocznych przetargach 
1. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych 
związanych z przebudową dróg gminnych w 2012r. 
Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma BIK Projekt z Łomży, 
która zobowiązała się do końca sierpnia wykonać 
roboty na następujących odcinkach dróg:

1. Droga gminna nr 250611W w m. Siemnocha  
(0,492 km) - 232 786,91 zł,

2. Droga gminna nr 250618W Bienduszka – Gąski – 
Przeczniak – Brzozowa (0,755 km) - 261 076,23 zł,

3. Droga gminna nr 250608 W - odcinek pomiędzy 
drogą powiatową Lelis – Długi Kąt a drogą gmin-
ną Gibałka – Lelis (0,986 km) - 401 351,83 zł,

4. Drogi o nr ew. dz. 463, 423, 434, 444 w m. Łęg 

Przedmiejski  (0,656 km) osiedle za remizą OSP – 
289 533,72 zł.

2. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych 
związanych z remontem dróg gminnych bitumicz-
nych w 2012 r. Do przetargu zgłosiło się pięć firm. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU MAR-
DAR Marian Tompalski z Makówca woj. Kujawsko – 
pomorskiego, która zobowiązała się do końca lipca 
wykonać roboty remontowe za kwotę 100 657,05 
zł na następujących odcinkach dróg:
1. Obierwia kol. Kurzyska – 1,8 km,
2. Dąbrówka Kolonia – 1 km,
3. Szwendrowy Most kol. Praga – 0,265 km, 
4. Białobiel – Gnaty – Łęg – 0,1 km.

3.   Wyłoniono dostawcę kruszywa przeznaczone-
go do bieżącego utrzymania dróg gminnych  i we-
wnętrznych będących własnością Gminy w 2012r.  
Do przetargu zgłosiło się pięć firm. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma „MEGA-KRUSZ” Małgorzata 
Napiórkowska, Filip Wilczyński Spółka Jawna z 
Ostrołęki, która zobowiązała się do 15 grudnia br. 
dostarczyć:  
- mieszankę kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 – 
6000 m3
- mieszankę kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 – 
100 m3
- piasek naturalny kopany 0-2 do wykonania kor-
pusu drogowego lub podłoża pod nawierzchnię 
drogi – 2000 m3 za kwotę 331 854 zł.  (RP) 



3

Wykonanie budżetu Gminy za 2011 r. 

Apel Wójta 
do mieszkańców 

Przychodzi termin rozliczenia wykonania budżetu Gminy. Mieszkańcy naszej Gminy, dzięki łamom ,,Wieści Gminnych’’ na bieżąco śledzą w 
jaki sposób pozyskuje się i wydatkuje gminne fundusze, ale co roku trzeba wykonać zbiorcze podsumowanie realizacji gminnego budżetu, 
by po jego ocenie wyciągnąć wnioski na przyszłość i określić kierunki dalszego rozwoju. Oto zestawienie najważniejszych danych dotyczą-
cych gminnego budżetu i jego realizacji w 2011 roku. 

Nowy Orlik przy Zespole Szkół w Obierwi

W ostatnim czasie do Urzędu Gminy w  Lelisie 
coraz częściej docierają sygnały w sprawie psów, 
które biegają poza gospodarstwami, są agresyw-
ne, stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
oraz zwierząt hodowlanych i mienia. 
Część z tych zwierząt ma właścicieli, którzy jed-
nak nie dopełniają swoich obowiązków w zakre-
sie właściwej opieki nad nimi. Należy zaznaczyć, 
iż zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa, a w szczególności Regulaminem Utrzyma-
nia Czystości i Porządku na terenie Gminy Lelis, 
do zadań właścicieli utrzymujących zwierzęta, 
należy stały i skuteczny dozór. Ponadto zwol-
nienie przez właściciela nieruchomości psów 
ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji, gdy 
nieruchomość jest ogrodzona w sposób unie-
możliwiający jej opuszczenie przez psa i wyklu-
czający dostęp osób trzecich. W stosunku do 
osób, które nie przestrzegają powyższych prze-
pisów wyciągane będą surowe konsekwencje. 
W związku z tym bardzo proszę o poważne potrak-
towanie powyższego apelu i sprawowanie właści-
wej opieki nad swoimi zwierzętami. Zwiększy to 
poczucie bezpieczeństwa oraz pozwoli uniknąć 
przypadków pogryzienia  przez  psy  ludzi i zwie-
rząt hodowlanych.

Stanisław Subda
Wójt Gminy Lelis 

DOCHODY BUDŻETU
Dochody budżetu Gminy osiągnęły 27.678,681 zł, 
z tego największe pozycje dochodowe stanowiły:
u	Subwencja oświatowa, która wyniosła 

7.811,275zł, co stanowiło 28,2 % dochodów 
budżetu Gminy (w roku 2010 stanowiło to 
29%, a kwota subwencji była większa tj. wy-
nosiła 7.968,478 zł),

u	Subwencja wyrównawcza, która wyniosła 
4.183,991 zł., co stanowiło 15,1% dochodów 
budżetu (w roku 2010  - 15,6 %),

u	Subwencja równoważąca, która wyniosła 
525,418 zł i stanowiła 1,9 % dochodów budże-
tu  (w roku 2010 -1,9 %),

u	Podatki od firm i podmiotów gospodarczych, 
które wyniosły 2.517,687 zł i stanowiły 9,1% 
dochodów budżetu ( w roku 2010 - 9,5%),

u	Dotacje na zadania zlecone z administracji 
rządowej, które wyniosły 3.843,772 zł i stano-
wiły 13,9 % ( w roku 2010 -17,3 %)

u	Udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa (podatek dochodowy od 
osób fizycznych), który wyniósł 1.819,460 zł i 
stanowił 6,6 % dochodów budżetu ( w roku 
2010 - 5,6 %),

u	Podatki od ludności (wpłacane bezpośrednio 
do sołtysów i Urzędu Gminy, czyli podatek rol-
ny, od nieruchomości, leśny i środków trans-
portu), które wyniosły  997,752 zł, co stanowi-
ło 3,6 % budżetu gminy (w roku 2010 - 3,4 %),

u	Dochody majątkowe (dochody zewnętrzne  
przeznaczone na inwestycje), które wyniosły 
3. 255,540 zł, co stanowiło 11,8 %.

WYDATKI  BUDŻETU
Wydatki budżetu Gminy ogółem w2011  roku 
wyniosły 27.606.930 zł,  z tego największe środki 
przeznaczono na:
u	Oświatę – 13.250,425 zł, co stanowiło 48%  

wydatków budżetu gminy. Dla porównania w 
2010 r. wydatki te stanowiły 43,6 %. W 2011r. 
dołożyliśmy z budżetu gminy do subwencji 
oświatowej kwotę 3.350,256 zł, tj. 42,9 % tej 
subwencji .

u	Na opiekę społeczną – 4.034,635 zł, co stanowi-
ło 14,6% wydatków budżetu (w 2010r.-18,9 %),

u	Na transport, w tym drogownictwo  wydano 
4.610,659 zł,  co stanowiło 16,7 % wydatków 
budżetu gminy ( w 2010 r.-12,6%),

u	Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodo-
wego wydano 737,608 zł, co stanowiło 2,7%  
(w roku 2010 - 2,4%),

u	Na administrację publiczną, w tym na koszty 
funkcjonowania Rady Gminy, spis powszech-
ny oraz promocję wydano 1.841.571zł., co 
stanowiło 6,7% wydatków budżetu (w 2010 r. 
- 6,5%),

u	Na gospodarkę komunalną i ochronę środo-
wiska wydano 2.303,846 zł, co stanowiło 8,4% 
wydatków budżetu (w 2010r.-13,4%),

WYDATKI INWESTYCYjNE 
Wydatki inwestycyjne stanowiły około 32 % ogól-
nych wydatków budżetowych i wyniosły w 2011 
roku  8.885,173 zł. Do najważniejszych inwestycji 
i remontów bieżących, które zostały wykonane w 
2011r. należy zaliczyć:

1. Drogownictwo: (zobacz co zrobiono na dro-
gach w Gminie str. 4)

 Dodajmy, że w ub. roku wyasfaltowano  około 
10 km dróg gminnych.

2.  Oświata:
a)  Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z mon-

tażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Białobieli. Koszt budowy wy-
niósł 491,450 zł., w tym dofinansowanie ze 
środków unijnych 299,664 zł.

b) Przebudowa boisk sportowych przy Zespole 
Szkół w Lelisie (stadion oraz boiska). Koszt bu-
dowy - 2.227,108 zł z dofinansowaniem 85% ze 
środków unijnych,

c) Budowa kompleksu boisk sportowych w ra-
mach programu” Moje boisko – Orlik 2012” 
przy Zespole Szkół w Obierwi. Koszt wykona-
nia inwestycji wyniósł 1.092 tysięcy złotych,  z 
tego dofinansowanie z zewnątrz, tj. z Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego oraz z Minister-
stwa Sportu to 759 tysięcy złotych,

d) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w 
Białobieli za sumę 7 tysięcy złotych,

e) Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w 
Obierwi za sumę 10 tysięcy złotych,

f) Instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej Ze-
społu Szkół w Łęgu Przedmiejskim za 21,5 ty-
sięcy złotych,

g) Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w 
Nasiadkach za kwotę  6 tysięcy złotych,

h) Wykonanie odwodnienia fundamentów bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Białobieli, wy-
konanie docieplenia części budynku Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce, wymiana podłogi 
na sali sportowej w Łęgu Starościńskim, ma-
lowanie ścian Szkoły Podstawowej Nasiadki, 
wymiana wykładziny podłogowej w Zespole 
Szkół w Obierwi. Razem koszt około 150 tysię-
cy złotych.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 
miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg 
Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery oraz 
rozbudowa sieci wodociągowej z  przyłącza-
mi  we wsi Białobiel za kwotę w roku ubiegłym 
721,375 złotych.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Białobieli i 
Nasiadkach za kwotę 37,3 tysiąca złotych.

5. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpa-
dów w miejscowości Gibałka na kwotę 96,3 
tysiąca złotych.

6.  Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Dąbrówka za kwotę 36,6 
tysiąca złotych. 

Sporządził: Stanisław Subda
Wójt Gminy Lelis

Fot. Antoni Kustusz
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Drogownictwo w Gminie w 2011 r. 
W załączeniu do opracowania wyników budżetu 
gminy informujemy w jaki sposób zrealizowano 
program inwestycji drogowych. 

I. Drogi – bieżące utrzymanie:
1. ŁęG PrZEDmIEjSKI:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg  
- Berkowskie w ilości 32 m3; - osiedle za remizą 
OSP w ilości 263 m3; - Sulowizna – Piersy  w ilości 
1185 m3; - oznaczonej nr ewid. dz. 784 w ilości 72 
m3; - drogi oznaczonej nr ewid. dz. 278 w ilości 150 
m3; - oznaczonych nr ewid. dz.: 997, 983 w ilości 99 
m3; - na remont ulic: Akacjowej, Magnolii, Różanej, 
Błękitnej, Ostrołęckiej w ilości 160 m3; -  na remont 
drogi Chrusty w ilości 75 m3; - drogi oznaczonej nr 
ewid. dz. 1062 w ilości 24 m3;  na remont drogi Pi-
sklaki - Sulowizna  w ilości 60 m3; - na remont drogi 
Dzierzgowskie - Suliki  w ilości 210 m3; - na remont 
drogi Celowizna  w ilości 99 m3; - na remont drogi  
Pyskły  w ilości 15 m3; - na remont drogi Ponicha - 
Koźlicha w ilości 177 m3 - na remont drogi oznaczo-
nej nr ewid. dz. 1024 w ilości 72 m3; - na niwelację 
drogi gruntowej Sulowizna- Zarudzie - Piersy na 
odc. 1,5 km.

2. BIAŁOBIEL:
a) nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg: 
-  oznaczonej nr ewid. dz.  142/36 w ilości 6 m3 ; - na 
remont ulicy Malinowej w ilości 38 m3; - na remont 
ulicy Tulipanowej w ilości 38 m3; - na remont ulicy 
Cisowej w ilości 6 m3 ; - na remont ulic Łąkowej i 
Tęczowej w ilości 46 m3; - na remont ulicy Sosnowej 
w ilości 42 m3; - na remont ulicy Liliowej w ilości 45 
m3; - na remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 180/4 
w ilości 9 m; - na remont ulic Makowej i Błękitnej 
w ilości 125 m3; - piasek na remont ulicy Liliowej w 
ilości 144 m3; - piasek na remont ulicy Tulipanowej 
w ilości 84 m3; - piasek na remont ulicy Sasankowej 
w ilości 188 m3; - piasek na remont ulicy Ukośnej i 
Krokusowej w ilości 572 m3; 
b) wykonano studnie ściekową wraz z drenem (20 
mb) i utwardzeniem terenu wokół kratki ścieko-
wej;
c) zakupiono materiały w celu usunięcia kolizji sieci 
wodociągowej z jezdnią;
d) wykonano remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 
67/6 polegający na utwardzeniu jezdni betonem 
asfaltowym i wykonaniu poboczy;

3. SIEmNOCHA:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg 
oznaczonych nr ewid. dz.: 77/5, 77/13 w ilości 
87m3; - na remont dróg oznaczonych nr ewid. dz.: 
187, 77/16, 54/3, 61/2, 183, 181 w ilości 276 m3; - na 
remont dróg oznaczonych nr ewid. dz.: 180, 177 w 
ilości 18 m3; - piasek na remont drogi oznaczonej nr 
ewid. dz.: 77/5, 77/13  w ilości  96 m3.

4. LELIS:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg 
oznaczonych nr ewid. dz.: 721, 729 w ilości 155 m3; 
- na remont drogi oznaczonej nr ewid. dz.  649/1 w 
ilości 224 m3; - na remont ulicy Łąkowej w ilości 163 
m3; - na remont ulicy Sportowej w ilości 138 m3; - na 
remont poboczy ul. Przemysłowej 5 m3;

5. ŁęG STArOśCIńSKI:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 1805 w ilości 460 m3; - na 
remont drogi Podgrądzie w ilości 45 m3; - na re-
mont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 1808 w ilości 
6 m3; - przeprowadzono niwelację drogi gruntowej 
o nr ewid. dz. 1805 na odc. 0,7 km za kwotę wraz z 
montażem przepustu w ciągu drogi oraz karczowa-

niem pni; - wykonano montaż dwóch przepustów 
pod jezdnią na kol. Mała Wioska.

6. SZAFArNIA:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg 
oznaczonych nr ewid. dz.: 137, 138 w ilości 43 m3; - 
zakupiono wiatę przystankową;

7. KUrPIEWSKIE:
 - nawieziono mieszankę żwirową na remont dro-
gi Mierzejewo w ilości 166 m3; - na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz.: 495 w ilości 37 m3.

8. SZAFArCZYSKA:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg 
oznaczonych nr ewid. dz.: 552, 553 w ilości 144 m3.

9.  ŁODZISKA:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg 
oznaczonych nr ewid. dz.: 352, 357, 349 w ilości 
488 m3.

10.  ŁęG STArOśCIńSKI – WALErY:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 365/3 w ilości 24 m3; - na 
remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 1792 w ilości 
750 m3.

11. OLSZEWKA: 
 - nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
kol. Chrusty w ilości 458 m3; - na remont drogi kol. 
Jazience w ilości 571 m3; - na remont drogi ozna-
czonej nr ewid. dz. 230 w ilości 72 m3; - na remont 
drogi kol. Górki w ilości 130 m3.

12. NASIADKI:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 794 w ilości 62 m3;

13. OBIErWIA:
-   nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 1032 i 1035 w ilości 61 m3; 
- na remont drogi kol. Kurzyska w ilości 60 m3; - na 
zatoki przy przystankach autobusowych  w ilości 
12 m3; - na remont dróg w m. Smoliska i Aleksan-
drowo w ilości 123 m3; - 

14. DąBróWKA:
  - nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 685 w ilości 72 m3; - na re-
mont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 680 w ilości 71 
m3; - na remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 684 
w ilości 135 m3.

15. SZWENDrOWY mOST:
  - zakupiono wiatę przystankową;

16. DUrLASY: 
- nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 498 w ilości 34 m3; -  na re-
mont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 292/3 w ilości 
21 m3; -  na remont drogi oznaczonej nr ewid. dz. 
712 w ilości 283 m3; - zakupiono materiały w celu 

usunięcia kolizji sieci wodociągowej z jezdnią drogi 
oznaczonej nr ewid dz. 505.

17. GIBAŁKA:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dróg 
oznaczonych nr ewid. dz.: 219, 15/1, 16/1, 32/1, 
33/1, 36/1 w ilości 184 m3.
18. GNATY:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont dro-
gi oznaczonej nr ewid. dz.: 197 w ilości 65 m3; - na 
remont drogi oznaczonej nr ewid. dz.: 187 w ilości 
24 m3.

19. GąSKI: 
 - nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz.: 222, 215 w ilości 24 m3;

20. PŁOSZYCE:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 198 w ilości 205 m3.

21.  SZKWA:
- nawieziono mieszankę żwirową na remont drogi 
oznaczonej nr ewid. dz. 350/2 w ilości 37 m3.

22. ZrEALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYjNE:
a) Przebudowa dróg gminnych w ciągu komuni-

kacyjnym pomiędzy drogą powiatową Nr 2539 
W – Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa  
a drogą powiatową nr 2541 W Łęg Starościński – 
Góry – Kurpiewskie na terenie Gminy Lelis w km 
0+000 – 5+982  za kwotę 2 590 863,16 zł, w tym 
środki z budżetu państwa 1 293 723 zł, z powia-
tu ostrołęckiego 10 000 zł; 

b) Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Staro-
ściński kol. Mała Wioska w km 0+000 – 0+661 
za kwotę 262 837,72 zł , w tym środki z Urzędu 
Marszałkowskiego 58 000 zł;

c) Przebudowa ulic w m. Białobiel: ul. Sosnowa  
i  ul. Spokojna i Daliowa za kwotę  562 032,77 zł;

d) Przebudowa ulicy Szkolnej i Przemysłowej w Le-
lisie za kwotę 353 344,23 zł;

e) Przebudowa ulicy Złotej w Lelisie za kwotę 
84 306,76 zł;

f ) Przebudowa drogi gminnej 250611W w m. 
Siemnocha za kwotę 5 904 zł (kontynuacja  
w roku 2012); 

g) Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bien-
duszka – Gąski – Przeczniak – Brzozowa  za kwo-
tę 7 330,80 zł (kontynuacja w roku 2012); 

h) Przebudowa dróg oznaczonych nr ewid. dz.: 
463, 423, 434, 444 w m. Łęg Przedmiejski za 
kwotę 7 822,80 zł (kontynuacja w roku 2012); 

i) Przebudowa drogi gminnej nr 250608W - od-
cinek pomiędzy drogą powiatową Lelis - Długi 
Kąt a drogą gminną Gibałka – Lelis za kwotę 17 
835 zł (kontynuacja w roku 2012); 

Łączne wydatki na drogownictwo w 2011 roku  
wyniosły 4 495 001,93 zł.

II. modernizacja oświetlenia ulicznego.
1.  Zakup materiałów dla potrzeb modernizacji 

oświetlenia ulicznego; 
2.  Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją 

modernizacji oświetlenia ulicznego tj. opłaty 
przyłączeniowe, mapy, dokumentacje technicz-
ne, nadzór inwestorski;

3.  Budowa linii napowietrznej oświetleniowej w m. 
Białobiel ul. Ostrołęcka i w m. Nasiadki.

Łączne wydatki na modernizację oświetlenia  
w 2011 roku wyniosły 51 302,98  zł. 

Oprac. radosław Parzych 
Fot. Antoni Kustusz 
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Dorobek ks. W. Skierkowskiego 
skarbem Kurpiowszczyzny 

Kurpiowskie 
Prezentacje 
Artystyczne  

Orkiestra uświetniła 
wręczenie Kurpików

Palmy coraz piękniejsze

W trakcie Kurpiowskich Prezentacji Artystycz-
nych, które tradycyjnie w tydzień po Wielkiej 
Nocy odbyły się 15 kwietnia w Ostrołęckim Cen-
trum Kultury podsumowano wyniki obchodów 
roku ks. Władysława Skierkowskiego w powiecie 
ostrołęckim. 

- Ks. Władysław Skierkowski nie był Kurpiem, 
ale dla Kurpiowszczyzny zrobił wiele i nigdy mu 
tego nie zapomnimy. Jego dorobek stał się skar-
bem Kurpiowszczyzny  - powiedział wicestaro-
sta Krzysztof Parzychowski otwierając okolicz-
nościową galę. 

Postać księdza i jego tytaniczną pracę przy-
bliżyli publiczności Iwona Choroszewska-Zyśk, 
wiceprezes Związku Kurpiów w Ostrołęce oraz 
Witold Kuczyński, kierownik Kurpiowskiego 
Zespołu Folklorystycznego „Carniacy” - prowa-
dzący galę, w trakcie której nastąpiło wręczenie 
pamiątkowych monet ,,Talara Kurpiowskiego’’  
osobom, które przyczyniły się do propagowania 
idei kapłana, badacza folkloru kurpiowskiego. 

 Wyróżnienia te otrzymali: ks. Zbigniew Ja-
roszewski, ks. prałat Marian Niemyjski, ks. kan. 
Wacław Nowacki, Jacek Kozłowski - wojewoda 

Na XXIX Kurpiowskich Prezentacjach Artystycz-
nych, organizowanych 15 kwietnia przez OCK,   
Gminę Lelis reprezentowało czterech solistów: 
Mariola Ogniewska i Tomasz Grzegorczyk z Ło-
dzisk, Henryk Kulesza z Lelisa i Jerzy Dawid z 
Długiego Kątu. Najlepszym śpiewakiem wśród 
naszych reprezentantów zdaniem  oceniającej 
przegląd komisji okazał się Tomasz Grzegorczyk 
zdobywając II miejsce w swej kategorii. Mariola 
Ogniewska w kategorii śpiewaków młodzieżo-
wych zajęła III miejsce, a w kategorii śpiewaków 
starszych - Henryk Kulesza ,,wyśpiewał’’  III miej-
sce. (ak) 

Fot. archiwum 

Orkiestra Kurpiowska z Lelisa z solistka Mariolą 
Ogniewską uświetniła uroczystą XI galę wrę-
czania ,,Kurpików 2011’’, która odbyła się w po-
niedziałek, 23 kwietnia w Ostrołęckim Centrum 
Kultury. 
Statuetki „Kurpików’’ wręczono w dziesięciu katego-
riach: talent, nauka i pióro, muzyka i taniec, twórczość 
ludowa, edukacja regionalna, działalność publicz-
na, pracodawca, promowanie regionu, budzenie 
tożsamości i ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Nagrody prezesa Związku Kurpiów otrzymali w 
kategoriach:
u	talent – lekkoatletka Joanna Banach z Tatar,
u	nauka i pióro - Ostrołęckie Towarzystwo Na-

ukowe im. Adam Chętnika,
u	muzyka i taniec – artystki ludowe Zofia Wa-

rych z Myszyńca, Zofia Charamut z Myszyńca, 
Marianna Bączek z Surowego,

u	twórczość ludowa - Stanisław Bacławski  
z Czarni, gm. Kadzidło,

u	edukacja regionalna - Wojciech Łukaszewski  
z Jednorożca,

u	działalność publiczna - ks. Marian Niemyjski  
z Kadzidła,

u	pracodawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Komunalnego z Ostrołęki,

u	promowanie regionu – wójt Dariusz Łuka-
szewski z Kadzidła,

u	budzenie tożsamości - Regionalny Ośrodek 
Kultury w Łomży,

u	ochrona dziedzictwa kulturowego – dyr. 
Muzeum Kultury Kurpiowskiej Maria Samsel  
z Ostrołęki. 

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my, życząc dalszych sukcesów w pracy dla Kur-
piowszczyzny.

Antoni Kustusz 

mazowiecki, Adam Struzik - marszałek woje-
wództwa mazowieckiego, Marian Krupiński - 
radny sejmiku województwa mazowieckiego, 
Bogdan Glinka - burmistrz Myszyńca, Henryk Ga-
domski – muzykolog, regionalista, prof. Barbara 
Falińska - badaczka kultury i gwary kurpiowskiej,  
Apolonia Nowak - twórczyni ludowa,  Stanisław 
Sieruta - śpiewak, Weronika Grodzew-Kołacińska 
- muzyk, Bernad Kielak - etnograf, regionalista, 
historyk, Sławomir Konarzewski - reżyser wido-
wisk regionalnych i popularyzator pieśni kur-
piowskich, Witold Kuczyński - kierownik zespołu 
,,Carniacy’’, Jan Kania - artysta ludowy, Zofia Cha-
ramut - twórczyni ludowa,  Ryszard Maniurski - 
artysta ludowy,  Zofia Warych,  Marianna Bączek, 
Danuta Gnoza - nauczyciel folklorysta z Myszyń-
ca, Stefan Prusaczyk, Jacek Urbaniak - Ars Nowa, 
Ludwik Rakowski - przewodniczący sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego,  prof. Jerzy Rubach, 
Mieczysław Olender, Włodzimierz Nahorny, mu-
zyk, prof. Stanisław Moryto, Zespół Kurpiowsz-
czyzna Myszyniec,  Kurpiowski Zespół Folklo-
rystyczny ,,Carniacy’’, Orkiestra Kurpiowska  
z Lelisa, Zespół Kurpianka - Cepelia z Kadzi-
dła, Regionalny Zespół Zawady, Zespół Folk-
lorystyczny Puszcza Zielona z Łysych, Zespół 
Tańca Ludowego ,,Ostrołęka’’, Zespół Pieśni  
i Tańca ,,Kurpie’’ z Ostrołęki, Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce, RCCK w Myszyńcu,  
GOK-O w Lelisie, CKK w Kadzidle, GOK w Ły-
sych, GOK w Baranowie OCK w Ostrołęce, 
Związek Kurpiów, Miejska Biblioteka Publiczna  
w Ostrołęce, Biblioteka Publiczna w Myszyńcu. 

Antoni Kustusz
Fot. archiwum

Na tegoroczny gminny konkurs palm kurpiow-
skich, który podsumowano w GOK-O 29 marca, 
złożono 14 palm, w tym 7 wykonanych zbiorowo. 
Były to palmy wykonane w Zespole Szkół w Leli-
sie, w Szkole Podstawowej w Obierwi kl. VI, przez 
Koło plastyczne z GOK-O w Lelisie, w Szkole Pod-
stawowej w Nasiadkach i  w Szkole Podstawowej 
w Białobieli - kl. 0-III i kl. IV-VI. Komisja w składzie 
Henryk Kulesza – przewodniczący, Tomasz Szczu-
bełek i Jarosław Kraska przyznała następujące 
miejsca: w kategorii prac zbiorowych: I miejsce – 
ZS w Lelisie, II m. – SP w Obierwi kl. VI oraz Koło 
plastyczne przy GOK-O, III m. – SP w Nasiadkach; 
w kategorii prac indywidualnych: I miejsce ex 
aequo - Joanna Bastek - zam. Nasiadki gm. Lelis i  
Marta Krukowska, zam. Kruki gm. Olszewo Borki.
Komisja przy ocenie brała pod uwagę: zgodność 
z regulaminem konkursu, umiejętność i techni-
kę wykonania, wielobarwność i różnorodność 
kwiatów, zachowanie perspektywy zakończenia 
palmy, ilość powtarzających się kompozycji, es-
tetykę wykonania oraz nakład włożonej pracy. 
Wykonawcy palm otrzymali nagrody pieniężne 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kulturalno-
Oświatowy w Lelisie, a palmy, które zajęły I, II i III 
miejsce wytypowano do udziału w  ,,LXIII konkurs 
- Palma Kurpiowska Łyse 2012’’. Palmy z gminy Le-
lis otrzymały tam wyróżnienia.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

NA ZDJęCIU: uczniowie ZS w Lelisie  
ze swoja palmą prezentowaną w Łysych. 
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Nasiadki nie boją się innowacji 
W roku szkolnym 2011/2012 w społeczności szkol-
nej Szkoły Podstawowej w Nasiadkach realizowane 
są trzy innowacje pedagogiczne zarejestrowane 
w Warszawskim Kuratorium Oświaty. Aby jednak 
zrozumieć na czym polega takie działanie warto 
przypomnieć, że innowacja pedagogiczna jest to 
nowatorskie rozwiązanie programowe, organiza-
cyjne lub metodyczne, które ma na celu poprawę 
jakości pracy szkoły. Kończy się ewaluacją, a więc 
oceną stanu pracy szkoły poprzez porównanie 
uzyskanych wyników. Według jednych badaczy  
innowacje pedagogiczne są to zmiany zawiera-
jąc elementy nowości, wprowadzone świadomie 
do systemu szkolnego w celu ulepszenia praktyki 
edukacyjnej zgodnie z określonymi potrzebami 
pedagogicznymi. Natomiast wg innych innowa-
cje stanowią  proces tworzenia lub przyswajania 
nowych rozwiązań edukacyjnych, wśród których 
wyróżnia się rozwiązania: 
u	oryginalne, polegające na tworzeniu zupełnie 

nowego projektu zmian,
u	naśladowcze – inspirowane z zewnątrz, spro-

wadzające się do wdrożenia w danym środowi-
sku czy instytucji sprawdzonych już nowości.

Jak podkreślają znani pedagogowie potrzeba 
wprowadzania innowacji pedagogicznych wypły-
wa najczęściej z trzech źródeł:
u	z twórczego charakteru pracy nauczycieli,
u	z konieczności przygotowania uczniów do ży-

cia w realnym świecie,
u	ze zmienności rzeczywistości społecznej, kul-

turowej i konieczności dostosowania się do 
nowych sytuacji.

W społeczności szkolnej SP Nasiadki będziemy 
realizować następujące innowacje pedago-
giczne:

„KUrPIE - NASZA mAŁA OjCZYZNA” - realiza-
torzy to Katarzyna Izydorczyk i Jolanta Kurpiew-
ska. Uczestnikami programu są uczniowie klas 
I-VI. Celami podjętej innowacji są: uwrażliwienie 
uczniów naszej szkoły na specyfikę kulturową i 
tradycje regionu kurpiowskiego, poznanie histo-
rii i kultury własnego regionu, rozwijanie inwen-
cji twórczej w różnych dziedzinach wytwarzania 
wytworów kultury kurpiowskiej (m.in. kwiatów, 
palm, wycinanek, pisanek kurpiowskich i innych), 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za ota-
czającą kulturową rzeczywistość, rozwijanie róż-
norodnych zdolności i zainteresowań, wzrost 
aktywności, zaangażowania uczniów oraz ich toż-

samości regionalnej.
Innowacja realizowana jest na zajęciach koła 

regionalnego, lekcjach historii, języka polskiego 
w klasach IV – VI oraz zajęciach zintegrowanych w 
klasach I – III, poprzez udział w konkursach i wy-
cieczkach.

W trakcie realizacji programu innowacji szkoła 
współpracuje z  Muzeum Kultury Kurpiowskiej w 
Ostrołęce,  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lelisie, 
Biblioteką Publiczną w Kadzidle, Biblioteką Peda-
gogiczną w Ostrołęce, Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Łysych.

W ramach zajęć szkolnego koła regionalnego 
nasi uczniowie wykonują kurpiowskie wycinanki, 
pisanki, palmy, kwiaty. Brali też  udział w konkur-
sach: „ Palma kurpiowska” oraz Międzygminny 
Konkurs Twórczości Ludowej pod hasłem „Drewno 
w życiu Kurpiów”. Jakie efekty? Otóż w kategorii: 
- praca zespołowa uczniowie klasy II wykonali 
przedmiot z drewna, używany dawniej przez Kur-
piów zajmując II miejsce; uczniowie klas 0 – III wy-
konali prace plastyczne ukazujące wykorzystanie 
drewna w życiu wsi kurpiowskiej - Katarzyna Mar-
czak, klasa 0 zajęła II miejsce, Małgorzata Marczak 
klasa I - III miejsce; rzeźba w kostce mydła, Rado-
sław Niemiec zajął III miejsce. W powiatowym Kon-
kursie Poetyckim „Kurpie Zielone w Literaturze”. 
Jowita Popielarczyk zajęła IV miejsce. Uczestniczy-
my też w warsztatach regionalnych bożonarodze-
niowych i wielkanocnych, spotkaniach z twórcami 
ludowymi, imprezach „Darcie pierza”. Ale nie tylko, 
bo na zajęciach dodatkowych nasi uczniowie uczą 
się zapisu w dialekcie kurpiowskim. 

EKOLOG – TO jA – realizatorzy Katarzyna Izydor-
czyk i Jolanta Kurpiewska. Uczestnikami programu 
są uczniowie klas I-VI. Główne cele programu to: 
dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym 
środowisku oraz ich wartościowanie, rozwijanie 
wrażliwości na problemy środowiska, kształtowa-
nie szacunku dla przyrody i jej piękna, rozbudzanie 
poczucia związku ze środowiskiem, uczestnictwo 
w działaniach mających na celu ochronę środo-
wiska, rozwijanie odpowiedzialności i potrzeby 
reagowania na problemy ekologiczne, wdrażanie 
do ekologicznego życia we własnym domu, roz-
wijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwa-
nia informacji na podany temat z różnych źródeł, 
uświadomienie uczniom, że troska o przyrodę 
jest wyrażeniem poczucia odpowiedzialności 
za nasze przyszłe życie w czystym ekologicznie 

środowisku. Aby zrealizować tak ambitne cele 
współpracujemy z Nadleśnictwem w Ostrołęce, 
leśnictwem w Łęgu Starościńskim i w Dąbrówce, 
Stowarzyszeniem Ekomena, Fundacją ARKA, Klu-
bem NASZA ZIEMIA.

Organizujemy akcje sprzątania okolicznych 
lasów w ramach akcji Sprzątania Świata, Dzień 
Ziemi, organizujemy wycieczki do rezerwatu „Olsy 

Płoszyckie” czy na ścieżkę edukacyjną w Łęgu Sta-
rościńskim. 

Bardzo dobrą formą aktywizacji uczniów jest 
udział w konkursach pozaszkolnych, takich jak: 
VII Edycja Konkursu Ekologicznego, w którym 
na szczeblu wojewódzkim wyróżnienia uzyskali:  
K. Orzołek, H. Mrozek, K. Duszak, jak Ogólnopol-
ski konkurs plastyczny Budujmy Arkę, w którym  
K. Potkaj zajął II miejsce, jak Ogólnopolski - Zbiór-
ka zużytych telefonów komórkowych i tuszy - na-
grody za udział, zbiórka baterii – punkty przeka-
zaliśmy dla powodzian, Ogólnopolski konkurs 
scrapbookingowy – ,,Co by było, gdyby dziura ozo-
nowa powiększyła się?’’, w którym K. Duszak zajęła  
I miejsce, jak Powiatowy Konkurs Ekologiczny kra-
jobraz - Oliwia Mrozek III miejsce. Włączyliśmy się 
także do programu: „EKO – STRAŻNIK” realizowany 
przez Straż Miejską w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, należymy do Klubu Nasza Ziemia. Jesteśmy w 
trakcie przygotowań do VII Edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu „Czysty Las”. Organizujemy szkolne 
konkursy ekologiczne: „Najlepszy ekolog”, zbiórka 
makulatury, zbiórka baterii, zbiórka zużytych tele-
fonów komórkowych i tuszy, zbiórka elektrośmie-
ci, zbiórka plastikowych nakrętek, plastyczny „Las 
wokół nas”, organizujemy szkolny konkurs wiedzy 
o lesie, na opowiadanie o lesie, popularyzujemy 
smak ekologicznej żywności. 

mOjA PLANETA – realizatorzy Irena Bachmura, 
Katarzyna Izydorczyk. Uczestnikami  programu są 
uczniowie klasy IV i VI. 

Program ,,Moja planeta” jest propozycją zajęć 
twórczych dla uczniów klas I-VI. Podczas spotkań 
mających charakter zabawy uczniowie tworzą 
własną planetę,  wykorzystują swoją wiedzę i 
doświadczenie, proponują twórcze rozwiązania 
dotyczące funkcjonowania  wyobrażonej planety, 
takie jak warunki klimatyczne, świat zwierząt i ro-
ślin, architektura, dobra kultury.

Zajęcia służą kształtowaniu i pobudzaniu  po-
stawy badawczej, przystosowania i odnalezienia 
się we współczesnym świecie, a także kreowa-
niu wyobrażonych przestrzeni twórczych. W ten 
właśnie sposób nasze innowacje pedagogiczne 
wniosą nową jakość do pracy szkoły i zaangażują 
wszystkich członków szkolnej społeczności.

Sylwia Smilgin-Kamińska 
Fot. archiwum szkoły 
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Oby było bezpieczniej 

Zawsze warto  
startować

Od marca do czerwca br.. w Szkole Podstawo-
wej w Białobieli realizuje się  autorski program 
taneczno-teatralny pn.  „Co robisz dziś, by stać 
się mistrzem?’ napisany przez Annę Merchel. 
Najważniejszym założeniem tego autorskiego  
programu stanowiącego przykład innowacji 
pedagogicznej  jest rozwój harmonijnej i twór-
czej osobowości dzieci oraz przygotowanie 
ich do świadomego odbioru sztuki. Program 
realizowany jest w formie bezpłatnych zajęć 
pozalekcyjnych . dzieci, które zdecydowały się 
uczestniczyć w tym projekcie przeznaczają 2 
godziny lekcyjne w tygodniu dla zajęć tanecz-
nych i 2 godziny lekcyjne w tygodniu dla zajęć 
teatralnych . Osobami odpowiedzialnymi za 
realizację programu będą: Beata Korzeniecka, 
która poprowadzi  zajęcia taneczne oraz Anna 
Merchel i  Karolina Chorąży, które zrealizują za-
jęcia teatralne. 

- Treści zawarte w programie obejmują dwa 
kręgi tematyczne. W pierwszym, który nazwa-
łam ,,W świecie tańca’’, dzieci uczą się tańca 
nowoczesnego, a  zdobyte umiejętności zapre-
zentują w najbliższym środowisku ucznia. W 
drugim kręgu ,,W świecie teatru’’ dzieci zapo-

W Zespole Szkół w Lelisie 30 marca odbyły się 
gminne eliminacje XXXV Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w katego-
rii szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.

W eliminacjach gminnych uczestniczyło 8 dru-
żyn ze szkół podstawowych i 3 drużyny ze szkół 
gimnazjalnych. Łącznie zmagało się 33 uczniów. 
Każdy uczestnik eliminacji rozwiązywał test pi-
semny oraz wykonywał zadania praktyczne, które 
polegały na okoniu rowerowego toru przeszkód. 
Zadania były punktowane, a drużyna z największą 
liczbą punktów w kategorii klas IV-VI i gimnazjum 
awansowały do eliminacji powiatowych.
WYNIKI:
u	kategoria szkoły podstawowe, klasy IV-VI: 1. SP 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasiadkach 
zdobywają nagrody nie tylko w konkurencjach 
sportowych, ale także mają liczne osiągnięcia 
związane z wynikami w nauce. Odnotujmy więc 
ostatnie z nich: Kamila Duszak, ucz. IV kl. Zajęła I 
miejsce w ogólnopolskim konkursie scrapbookin-
gowym na temat ,,Co by było, gdyby dziura ozo-
nowa powiększyła się?’’, a Monika Bacławska, z kl. 
I, Kamila Duszak z kl. IV i Roksana Prusaczyk z kl. IV 
otrzymały wyróżnienie w powiatowym konkursie 
plastycznym pn. ,,Jestem cyfrowym odkrywcą’’, 
zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczna 
w Ostrołęce.

j. Kurpiewska
Fot. Antoni Kustusz

Szkoła demokracji

Co robisz dziś, by stać się mistrzem

Trwają przygotowania do XVIII Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. Uczestniczą w nich uczen-
nice Zespołu Szkół w Lelisie, Patrycja Puławska 
(kl. IIIa PG) i Magdalena Mierzejewska (kl. IIIb 
PG), które przystąpiły do udziału w projekcie 
pn. „Szkoła demokracji”. Projekt jest prowadzo-
ny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa 
od 15 lutego do 1 czerwca 2012r. Organizato-
rem jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, która działa  w porozumieniu z Kancelarią 
Sejmu, Ministrem Edukacji Narodowej i Ośrod-
kiem Rozwoju Edukacji.

Projekt „Szkoła demokracji” stanowi akcję 
edukacyjną i obywatelską mającą na celu roz-
powszechnianie wśród młodych ludzi wiedzy 
o możliwościach podejmowania działań spo-
łecznych w szkole oraz wypracowania przez 
nich zaleceń w zakresie zwiększenia udziału 
uczniów w życiu szkoły. Najlepsi i najbardziej 
aktywni uczestnicy tej ogólnopolskiej akcji zo-
staną zaproszeni do udziału w XVIII Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży. Miejmy nadzieję, że znajdą 
się wśród nich także przedstawicielki naszej 
gminy. 

D. Zaniewska  

znają się z rodzajami teatru, będą uczestniczyć 
w spotkaniu z aktorami, w warsztatach mini 
teatralnych, ucząc się dykcji i interpretacji tek-
stu. Zaprezentują się przed rodzicami i szkolną 
publicznością w wybranym przez siebie przed-
stawieniu – opisuje program zajęć Anna Mer-
chel.  (ak) 

 
Spotkanie z zajączkiem
W dniu 04 kwietnia w Szkole Podstawowej w 
Białobieli dzieci z oddziału przedszkolnego 
wystąpiły w przedstawieniu związanym z tra-
dycjami wielkanocnymi. Opowiedziały nam o 
symbolach wielkanocnych takich jak: kurcza-
czek, zajączek, pisanki i inne. Zaśpiewały we-
sołe piosenki, zaprezentowały  się w barwnych 
strojach. Nawiązując do tradycji polewania 
wodą w Poniedziałek Wielkanocny, nie mogło 
zabraknąć pistoletów na wodę, co publiczność 
przyjęła z uśmiechem. Na zakończenie 4 wesołe 
zajączki rozdały wszystkim uczniom i pracow-
nikom szkoły słodką niespodziankę. Wszystkim 
zgromadzonym występ bardzo się podobał. 

Opracowała: Anna merchel
Fot. archiwum

Na zdjęciu: uzdolnione uczennice,  
które reprezentowały SP Nasiadki.

Łęg Starościński, 2. SP Lelis, 3. SP Dąbrówka,  
4. SP Nasiadki, 5. SP Białobiel, 6. SP Łęg Przed-
miejski, 7. SP Olszewka, 8. SP Obierwia; 

u	kategoria gimnazja publiczne, klasy I-III: 1. GP 
Lelis, 2. GP Łęg Przedmiejski, 3. GP Obierwia; 

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się: 
drużyna SP Łęg Starościński i drużyna GP Lelis 
Eliminacje powiatowe XXXV Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w 
kategorii szkół podstawowych i szkół gimnazjal-
nych odbyły się 16 kwietnia w ZS w Łysych.  Na 9 
startujących reprezentacji gmin nasza drużyna z 
Łęgu uplasowała się na piątym miejscu, a z Lelisa 
na szóstym. 

 Andrzej Przeradzki
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Święta okruszyna – chrześcijańska symbolika chleba
Trudno wyobrazić sobie codzienne posiłki bez 
chleba. Od tysięcy lat chleb zaspokaja głód kolej-
nych pokoleń. Jego powszedniość i dostępność, 
opiewana właściwie w każdej kulturze, jest zjawi-
skiem nadzwyczajnym, ale i charakterystycznym. 
Również dzisiaj, pomimo zmian nawyków żywie-
niowych, nowych receptur i sposobów podawania, 
chleb jest nadal produktem spożywczym, po który 
sięgamy najchętniej i najczęściej. 

Głęboki szacunek jakim darzymy chleb wynika z 
wagi symbolicznych treści w nim zawartych i z nim 
kojarzonych. O wielu z nich mówi Pismo Święte. Już 
w rytach ofiarnych Starego Testamentu chleb był 
uważany za rzecz szczególnie świętą. To wyraźne 
nawiązanie do sfery sakralnej sprawiło, że do dziś 
chleb darzymy szacunkiem. Czasem nieświadomie, 
kontynuujemy dawne zwyczaje: nie kładziemy 
bochenka „do góry nogami”, czynimy znak krzyża 
przed odkrojeniem pierwszej kromki, całujemy 
okruszynę chleba, która upadła na ziemię. 

DOmOWA PrODUKCjA CHLEBA 
W czasach, gdy chleb wypiekano w domu, najczę-
ściej w piecu chlebowym, czynności tej towarzy-
szyło wiele zwyczajów, nakazów i zakazów. Sku-
piały się wokół rozczyniania ciasta, jego mieszania, 
pieczenia,  a nawet krojenia czy przechowywania. 
„Już sam proces wypieku chleba był czynnością dziw-
ną i owianą tajemnicą, dlatego obwarowany był 
licznymi magicznymi przepisami. Również narzędzia 
służące do wyrobu pieczywa służyły różnym akcjom 
magicznym. Zwłaszcza dotyczy to dzieży i pieca. 
Piec uważany był za kosmiczny most łączący świat 
ludzi ze światem zamieszkanym przez zmarłych i nie 
narodzonych” - czytamy w książce Ireny i Krzysztofa 
Kubiaków,, Chleb w tradycji ludowej’’ (Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981 r., s. 178). 

W oskrobanej po poprzednim rozczynianiu cia-
sta dzieży, wsypywano na noc mąkę i zalewano 
ją wodą. Do wyrobu ciasta zabierano się następ-
nego dnia rano. Wówczas gospodyni żegnała się 
znakiem krzyża - ten wymowny gest będzie to-
warzyszył każdemu etapowi produkcji. „Symbolika 
czynionego tu znaku krzyża jest w pierwszym rzędzie 
kreacyjną ze względu na przemianę, jaka dokonuje 
się w wyniku upieczenia ciasta. (…) W pewnym stop-
niu stawianie znaku krzyża posiada również zna-
czenie potwierdzające prawidłowość wypieku oraz 
zabezpieczające. (…) Robienie znaku krzyża przy 
wypieku mogło mieć więc znaczenie drogowskazu; 
pokazywało, że przemiana ciasta w chleb możliwa 
jest jedynie w wyniku zetknięcia ze światem boskim’’ 
– pisze Dorothea Forstner. Dlatego właśnie przed 
włożeniem bochenków do pieca na pierwszym z 
nich nanoszono znak krzyża.

Dobrze wypieczony chleb był dumą każdej go-
spodyni. Twierdzono nawet, iż dopóki panna nie 
nauczyła się go piec, nie była gotowa do ożenku. 
Umiejętność pieczenia chleba nie była bowiem 
rzeczą łatwą, nie tylko ze względów kulinarnych , 
ale i zwyczajowych. Właściwego podejścia do wy-
pieku oraz sprzętu nabierało się przecież po wielu 
nieudanych próbach, a w tej sytuacji najlepszą edu-
kacją było asystowanie podczas przygotowywania 
chleba  starszym kobietom: mamie, babci.

W dawnych domach szczególną uwagę przy-
kładano do procesu wypiekania chleba. Dlatego 
po włożeniu chleba do pieca  starannie domykano 
jego drzwiczki i zamykano drzwi do kuchni, by nikt 
się po niej nie kręcił. Takie zachowanie mogło po-
noć przyczynić się do popękania ciasta. Nie wolno 
było chwalić rosnących bochenków, gdyż groziło 
to oddzieleniem się skórki od ciasta. Dopóki chleb 

pozostawał w piecu, a trwało to przez około trzy 
godziny,  gospodyni nie powinna była siadać. Twier-
dzono, że jej spoczynek byłby równoznaczny ze 
„spoczynkiem” chleba. 

Z pierwszego ciasta na Kurpiach pieczono tzw. 
„wychopsieniek” o wielkości deski łopaty. Jak poda-
je Adam Chętnik pieczono je na liściu chrzanu lub 
tataraku i posypywano grubo solą, krojoną cebulą 
lub smarowano olejem albo miodem. Zjadano go 
nim ostygł, dzieląc się z gośćmi i sąsiadami. „Z resz-
tek ciasta lepią małe bułki - ,,kukiełki’’  i pieką między 
bochenkami. Z pozostałych cząstek, wydrapanych z 
dzieży łyżką, pieką na brzegu pieca niekształtne ,,wy-
skrobki’’. Chleby świąteczne pieczono dawniej wprost 
w donicach wysmarowanych słoniną i olejem” – pisał 
A. Chętnik. 

CHLEB W TrADYCjI OBrZęDOWEj
Chleb był symbolem dostatku i płodności,  dlatego 
uświęcał wiele wydarzeń w  obrzędowym kalenda-
rzu zarówno dorocznym,  jak i rodzinnym. „Użycie 
chleba w różnych obrzędach dorocznych służyło wła-
śnie utrzymaniu i powiększaniu tej płodności w skali 
jednej rodziny, jak i całej wsi. Dotyczy to głównie świąt 
wiosennych, kiedy cała przyroda budziła się do życia, 
ale również i podczas Bożego Narodzenia ludzie z 
niepokojem obserwowali zmagania się światła i ciem-
ności, gdyż wiedzieli, że od tego momentu zaczyna 
przybywać dnia. Starali się więc swoimi zabiegami do-
pomóc wiośnie w zwycięstwie nad zimą” – czytamy w 
książce ,,Chleb w tradycji ludowej’’. 

OBrZęDOWOść DOrOCZNA
Wśród wypieków związanych z doroczną obrzędo-
wością na plan pierwszy wysuwają się „nowe latka” 
i „byśki”. Pieczono je na Kurpiach w okolicach No-
wego Roku. Wykonywane  były z ciasta chlebowe-
go. Najczęściej przybierały formy pastuszków z 12. 
gąskami , czyli tyle ile miesięcy w roku,  lub zwie-
rząt rogatych: jeleni, kóz, baranów, wołów i owiec. 
W badaniach folklorystycznych zauważono pewną 
prawidłowość wykonywania form zwierząt z takimi,  
jakie występowały w gospodarstwie lub na jakie 
polowano w danych rejonach. Takie zachowanie 
podkreślałoby płodnościowy, magiczny charakter 
owego zwyczaju, w myśl zasady: im dorodniejszy 
,,bysiek’’, tym dorodniejsza trzoda w nadchodzącym 
roku. 

„Byśki” i „nowe latka” znajdowały swoje miejsce 
w okolicach „świętego kąta” lub pieca kuchennego. 
Dziś pieczywo obrzędowe pełni raczej funkcję pa-
miątkarską i rekreacyjną, służąc dzieciom jako za-
bawki, ale kiedyś miało ogromne znaczenie. 

Powróćmy jednak do chleba powszedniego. By-
wało, że poprzez poświęcenie w kościele nabierał 
on specjalnych właściwości. Przykładem był dzień 
wspomnienia św. Agaty, który przypada 5 lutego. 
Tego dnia w kościołach całego regionu święcono 
chleb i sól. Miały one chronić domostwo przed 
burzami, a zwłaszcza od pożaru spowodowanego 
uderzeniem pioruna.

Kolejnym wydarzeniem, które wpisane jest w 
kalendarz liturgiczny i obrzędowy jest Zwiastowa-
nie Najświętszej Marii Panny zwane świętem Matki 
Boskiej Roztwornej przypadające 25 marca. Wie-
rzono, że w tym dniu Matka Boska otwiera ziemię, 
która zaczyna rodzić.  Stąd częste  przedstawienia 
ikonograficzne  Matki Boskiej z kluczem. Budząca 
się do życia natura dawała nadzieję na urodzajne 
plony. Wypatrywano przylotu bocianów i na tę oko-
liczność lepiono z ciasta tzw. bocianie łapy zwane 
na Kurpiach „bustowymi łapami”. Wypieki te zwykle 
darowano dzieciom.

OBrZęDOWOść rODZINNA I TOWArZYSKA
Najbardziej popularnym zwyczajem kultywowanym 
do dziś podczas różnych okoliczności rodzinnych i 
towarzyskich  jest witanie ważnych gości chlebem 
i solą. W tradycji ludowej to symboliczne powitanie 
kojarzone jest z powrotem pary młodej od ślubu. 
Dawniej, zanim oddano chleb pannie młodej py-
tano ją co woli: pana młodego czy chleb. Zgodnie 
z obrzędowym scenariuszem dopiero trzecia od-
powiedź miała tyczyć się pana młodego. Dwie po-
przednie wskazywały na chleb, za co panna młoda 
otrzymywała kuksańce w plecy. W ten sposób pre-
zentowała zgromadzonym gościom swoją determi-
nację w pozyskaniu chleba dla nowej rodziny.

W obrzędzie weselnym chleb występował wielo-
krotnie. Jednym z takich momentów było „kulanie 
chleba”. Podczas oczepin, po wykupie przez pana 
młodego, cepczarka oprowadzała młodą wokół 
stołu,  po którym toczony był bochen chleba. Dziś 
zwyczaj ten możemy oglądać tylko w formie insce-
nizacji folklorystycznych. Warto jednak pamiętać, że 
„kulanie” miało zapewnić dostatnie życie i gwaran-
tować obfitość chleba. Po trzykrotnym oprowadze-
niu panny młodej, chleb krojono na kromki i rozda-
wano biesiadnikom.

Podczas wesela spożywano również gryczane i 
pszenne kołacze, ale i korowaje – ozdobne placki 
pszenne podawane przy oczepinach. Miały one 
znaczenie obrzędowe tam, gdzie nie występował 
zwyczaj „kulania chleba” po stole. Korowaj nazywa-
no czasem kołaczem weselnym. A. Chętnik podaje, 
że najpiękniejsze korowaje pieczono we wsi Łyse i 
Lipniki. Ciasto na korowaj oblepiano na glinianej 
misie nadając mu kształt wklęsły. Na wierzchu przy-
lepiano do niego wykonane z ciasta figurki zwierząt 
i lalek. Przy oczepinach czepczarka miała go na gło-
wie, potem łamano go i rozdawano dzieciom do 
zjedzenia. 

Oprócz ważnych dla rodziny i lokalnej społeczno-
ści momentów w roku obrzędowym pozostawały 
dni powszednie, podczas których szacunek do chle-
ba pozostawał naturalnym obyczajem. Objawiał się 
każdego dnia. Gdy posiłek składał się z mleka i chle-
ba nie wolno było go kroić nożem a należało rwać 
palcami. Wierzono, że zastosowanie noża mogło 
przyczynić się do popękania wymion krów. Bywało, 
że stary razowy chleb ze śladami pleśni wewnątrz 
(„ksitnący”) podawano do jedzenia dzieciom,  by 
nie bały się błyskawic. Rarytasem, przygotowywa-
nym specjalnie dla dzieci, był „zajączkowy chleb”, 
świeżo upieczony chleb razowy, pieczony w małych 
bochenkach lub w formie bułeczek. Zwykle pełnił 
funkcję podarku dla dzieci z sąsiedniej wsi. Niesiony 
przez pola, jak zajączek, smakował dzieciom bar-
dziej niż ten codzienny, domowy.

Katarzyna mróz
Fot. Antoni Kustusz 
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Wielki sukces  
naszych polonistów
Podczas tegorocznego wojewódzkiego etapu 
Konkursu Polonistycznego wspieraliśmy  repre-
zentantów szkół z naszej gminy, bo już sam udział 
w tej rywalizacji to ogromny sukces uczniów i 
nauczycieli.  Mamy tu na myśli szóstoklasistów: 
Izabelę Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w Łęgu 
Starościńskim, Marlenę Ruszkowską ze Szkoły 
Podstawowej w Białobieli oraz Arkadiusza Dawida 
ze Szkoły Podstawowej w Obierwi, o których pisa-
liśmy w poprzednim wydaniu ,,WGm.’’.  Uczniowie 
przystąpili do napisania testu konkursowego 11 
lutego w Warszawie . Od tego czasu z niecierpli-
wością oczekiwaliśmy na wynik. Z tym większą 
wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że Arka-
diusz Dawid – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Obierwi uzyskanym wynikiem 30 pkt. na 60 
możliwych wszedł do grona finalistów.  Opieku-
nem tegorocznego finalisty jest Bożena Załęska, 
którą zastaliśmy w bibliotece w trakcie zajęć ze 
swoim utalentowanym uczniem.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Witamy w gronie Czytelników 

Przybywa książek i czytelników

Witamy w gronie Czytelników W sali filii biblio-
tecznej w Łęgu Przedmiejskim13 marca zapa-
nowała uroczysta atmosfera, a to za sprawą 
pierwszoklasistów, którzy tego dnia ślubowali 
być wiernymi czytelnikami i przyjaciółmi książki. 
Uroczystość poprzedziły zajęcia biblioteczne nt. 
Moja pierwsza wizyta w bibliotece oraz W świe-
cie książki,  podczas których uczniowie zapoznali  
się z  zasadami korzystania z biblioteki, zasadami 
dbania o książkę oraz poznali korzyści, jakie nie-
sie ich czytanie. O tym, że uczniowie przyswoili 
sobie te informację można było przekonać się już 
na początku spotkania.  Podczas krótkiej insce-
nizacji przygotowanej pod opieką wychowawcy, 
Aliny Marzewskiej recytowali wiersze i śpiewa-
li piosenki, w których zachęcali do przyjaźni z 
książką i biblioteką. Następnie przyszedł czas 
na uroczyste złożenie przyrzeczenia. W szeregi 
czytelników uroczyście wstąpiło 24. uczniów: 
Krystian Karol Białobrzewski , Karol Bieńkowski , 
Miłosz Bieńkowski, Aleksy Czeleń , Natalia Glin-
ka, Eryk Jezek, Przemysław Kaczmarczyk, Tobiasz 
Marek Kowalczyk, Zuzanna Kowalska, Klaudia 
Kruczyk, Kewin Kubeł, Bartosz Kurgan, Mate-
usz Kurpiewski, Patrycja Laskowska, Paweł Len-
kiewicz ,Michał Madrak, Angelika Młynarczyk, 
Natalia Murach, Oskar Niewiadomski, Jakub 
Podzielny, Jakub Pyskło,Mateusz Rawa, Miłosz 

Biblioteczne statystki są coraz bardziej optymistycz-
ne. Po podliczeniu wyników czytelnictwa za ubiegły 
rok w powiecie ostrołęckim, a także w naszej gmi-
nie, okazuje się, że wzrasta zasobność bibliotecz-
nych księgozbiorów i rośnie liczba czytelników. 
 W gminie Lelis aktualnie funkcjonuje pięć biblio-
tek: w Lelisie, w Łęgu Przedmiejskim, w Łęgu Staro-
ścińskim, w Obierwi oraz  w Dąbrówce. Na koniec 
2011 roku stan gminnego księgozbioru wynosił 
46 549 egzemplarzy, co średnio na 100 mieszkań-
ców naszej  gminy daje  539,64 książki. W ubiegłym 
roku do naszych zbiorów  zakupiono 1023 książki. 
Środki niezbędne na zakup nowych książek pozy-
skano z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz z budżetów samorządowych. 

Szczubełek i Patrycja Szczubełek. Na pamiątkę 
uczniowie otrzymali dyplomy i książki oraz ser-
deczne gratulacje od Barbary Sęk, kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej  raz bibliotekarza  
filii Janiny Mielnickiej. Pierwszemu samodziel-
nemu wypożyczaniu książki towarzyszyło wiele 
emocji.  (zdjęcie A)
 Pasowanie na czytelnika w filii bibliotecznej 
w  Łęgu Starościńskim odbyło się 15 marca. Tego 
dnia do biblioteki oprócz pierwszoklasistów 
przybyli także ich koleżanki i koledzy z klas 0-III 
wraz z wychowawcami oraz dyr. szkoły  Maria Pu-
ławska.  Uroczystość rozpoczęła się od insceniza-
cji pt. Spotkanie z książką,  przygotowanej przez 

Księgozbiór  
w woluminach

Zakup nowości  
wydawniczych  
w woluminach

Czytelnicy Wypożyczenia  
w woluminach

IV miejsce  
w powiecie 
539,64/100 mieszk.

III miejsce  
w powiecie 
10,60/100 mieszk.

III miejsce  
w powiecie 
15,21/100 mieszk.

IV miejsce  
w powiecie 
180,66/100mieszk.

średnia Powiatu Ostr.
378,66/100 mieszk.

6,01/100 mieszk. 14,22/100 mieszk. 156,08/100 mieszk.

Liczba czytelników zwiększyła się o 39 osób. Wzrost 
liczby czytelników odnotowano w filiach w Obierwi 
i w Łęgu Przedmiejskim. W pozostałych bibliote-
kach stan czytelnictwa utrzymuje się na tym samym 
poziomie co w latach ubiegłych. Ogółem w roku 
ubiegłym zarejestrowano w bibliotekach naszej 
gminy 1312 czytelników. Oznacza to, że w  stosunku 
do liczby mieszkańców gminy , czytelnicy stanowią 
15,21 proc.. To dobry wskaźnik w porównaniu z in-
nymi gminami. 
 Liczba wypożyczeń książek i czasopism jest tak-
że wysoka. Wypożyczono 25 733 egzemplarze, co 
na jednego czytelnika wynosi 19,61 egzemplarza, a 
na 100 mieszkańców w gminie 298,32 egz.. Ogółem 
biblioteki w gminie Lelis odwiedziło aż 20 765 osób. 
Są to odwiedziny zarówno w wypożyczalni i  czytel-
ni, ale również osoby, które  korzystają z Internetu 
oraz uczestnicy imprez bibliotecznych. 
 Liczby są więc zadowalające i świadczą o du-
żym zaangażowaniu bibliotekarzy. Poniżej w tabeli 
przedstawiamy Gminną Bibliotekę Publiczną w Le-
lisie na tle wszystkich 12. bibliotek publicznych po-
wiatu ostrołęckiego wg wskaźników na 100 miesz-
kańców,

Oprac. Barbara Sęk
Fot. Antoni Kustusz

uczniów starszych klas. Jako elementy dekoracyj-
ne wykorzystano hasło „Książki witają uczniów 
kl. I” oraz plansze „Przyrzeczenie” i „Książka prosi”. 
Po uroczystym złożeniu przyrzeczenia do grona 
czytelników dołączyło 6. uczniów: Aleksandra 
Kurpiewska, Piotr Łępicki, Emil Mielnicki, Alek-
sandra Nalewajk, Kinga Puławska i Katarzyna Ru-
dzik. Nowym czytelnikom wręczono pamiątkowe 
dyplomy, książki i zakładki. Spotkanie zakończo-
no słodkim poczęstunkiem i wspólną fotografią. 
(zdjęcie B)

j. mielnicka, m. Arcichowska, Barbara Sęk
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Wiosna widziana oczami poetów Ringo wystartowało 
do nowego sezonu Pod tym hasłem, zaledwie kilka dni po nasta-

niu kalendarzowej wiosny, w Filii Bibliotecznej w 
Obierwi odbył się konkurs recytatorski, podczas 
którego zmierzyli się ze sobą najmłodsi czytelnicy, 
czyli dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szko-
le Podstawowej w Obierwi oraz pierwszoklasiści.  
Dzięki konkursowi dzieci  mogły zapoznać się z 
twórczością poetów, piszących utwory dla dzie-
ci,  zainspirowane budzącą się do życia przyrodą. 
Wszyscy mali  recytatorzy  zaprezentowali swoje in-
terpretacje wierszy, których główną bohaterką była 
wiosna i jej zwiastuny.  Recytacjom przysłuchiwali 
się rodzice oraz uczniowie klasy II i III. Uczestników 
konkursu oceniano w trzech kategoriach, tj. w gru-
pie  6-latków, 7-latków i kl. I. Wyjątkowo w komisji 

Inauguracja tegorocznego sezonu dla ringowców 
miała miejsce Podczas Ogólnopolskiego Turniej w 
Ringo rozegranego 14 kwietnia  w Mogielnicy na 
boisku i hali sportowej tamtejszego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących zainaugurowano tegoroczny 
sezon zawodów w ringo. Organizatorem turnieju 
był UKS w Mogielnicy, a wzięło w nim udział 131 
zawodników z czternastu klubów z różnych stron 
Polski. Zawodnicy reprezentujący LUKS Nasiad-
ki uzyskali dobre wyniki, a w kategorii młodzik i 
młodziczka  Klaudia Orzołek zwyciężyła, natomiast 
Wiktor Puławski zajął drugie miejsce. Wyniki pozo-
stałych reprezentantów naszej gminy: 

kadeci: 
2. Patryk Brzeski  
ULKS Lelis
3. Konrad Surgiewicz 
ULKS Lelis (wychowanek 
LUKS Nasiadki)

kadetki: 
2. Anna Grala ULKS Lelis

młodziaki:
2. Izabela Kowalczyk  
LUKS Łęg Starościński
3. Natalia Nadolna  
LUKS Łęg Starościński

Następnie odbył się IV Ogólnopolski Turniej w Ring-
tenisa, w którym rywalizowało 37 zawodników z 12 
klubów z terenu całej Polski. Były to pierwsze próby 
naszych reprezentantów w grze, która wywodzi się 
z Niemiec. Tym większe brawa należą się wszystkim 
odważnym, a szczególnie dla Wiktora Puławskiego, 
który toczył ciekawe pojedynki, Karoliny Siernickiej 
za zakwalifikowanie się do finałowej szóstki w ka-
tegorii open kobiet, Bartka Blocha, dzielnie walczą-
cego aż do półfinałów z bardziej doświadczonymi 
zawodnikami. 

Tekst i Fot. Sylwia Smilgin-Kamińska

konkursowej zasiadł przedstawiciel rodziców – 
Agnieszka Mroczkowska oraz uczniów  - Aleksan-
dra Dzięgielewska z kl. III. Czas obrad komisji ocze-
kującym na werdykt wypełniło czytanie  bajki Ewy 
Szelburg-Zarębiny pt. „Co działo się w ostatni dzień 
zimy i pierwszy dzień wiosny” przez przewodniczą-
cą Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Obierwi 
-  Joannę Dawid. Głośne czytanie odbywało się w 
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Ostatecznie werdykt jury był następujący: 
Kategoria 6-latków: I miejsce ex aequo Tomasz 

Dawid i Zuzanna Pierzchała; II miejsce Klaudia Tu-
mińska; III miejsce – Piotr Krajza; wyróżnienia: Ja-
kub Madrak, Milena Madrak, Dominik Kozłowski, 
Wiktor Dąbrowski, Karina Piersa.

Kategoria 7-latków: I miejsce Bartosz Kowalczyk; 
II miejsce  ex aequo Aleksandra Dębek i Zuzanna 
Szczepanek; wyróżnienie: Jakub Duszk, Igor Go-
rząch, Małgorzata Sęk, Wiktor Mroczkowski

Kategoria klasa I: I miejsce Małgorzata Kozłow-
ska; II miejsce Natalia Deptuła; wyróżnienie: Tomasz 
Filip Bancerz. 

Tego samego dnia rozstrzygnięto konkurs pla-
styczny „Wiosna malowana słowem”.  Komisja , któ-
ra oceniała przedstawione prace przede wszystkim 
brała pod uwagę umiejętne i wierne odzwierciedle-
nie treści ilustrowanego wiersza, wysoką estetykę, 
a w szczególności samodzielność prac konkurso-
wych , a więc konieczność wykonania całej pracy w 
szkole lub bibliotece. Tutaj również wyodrębniono 
dwie kategorie wiekowe:

Klasa II: I miejsce - Emilia Bakuła; II miejsce - Kac-
per Duszak

Klasa III: I miejsce - Paulina Szumczyk; II miejsce - 
Milena Madrak; III miejsce - Karol Brzozowski. 

Pokonkursowa wystawa prac ozdobiła wnętrze 
biblioteki. Fundatorem nagród i dyplomów dla 
laureatów i uczestników konkursów była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Lelisie.

Bożena Załęska
Fot. archiwum  

Bez promocji ani rusz
Zespół Szkół im. Kardynała St. Wyszyńskiego w 
Lelisie promował swoją szkołę na X Prezenta-
cjach Edukacyjnych, które odbyły się 29 marca  w 
Ostrołęce. Wśród oferowanych przez szkołę kie-
runków kształcenia znalazły się między innymi 
takie zawody,  jak: sprzedawca, rolnik, fryzjer, de-
karz, a także  opiekun medyczny, opiekunka śro-
dowiskowa, technik bhp oraz kurs kwalifikacyjny 

Dobra wiadomość 
dla LUKS ,,Nasiadki’’ 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nasiadki” zna-
lazł się na liście podmiotów, którym przyznane zo-
stało dofinansowanie na organizację zajęć sporto-
wych dla uczniów w 2012 roku. –Chodzi o zadanie 
Nr 2 - Programy powszechnej nauki pływania. Tym 
samym klub z Nasiadek znalazł się na liście 440 or-
ganizacji z całej Polski,  które zostały objęte wspar-
ciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

- W ramach projektu realizowana będzie nie tyl-
ko nauka pływania dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły oraz dla dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 
w Nasiadkach, ale również inna działalność sporto-
wa, tj. aerobic, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe, 
ringo – twierdzi Sylwia Smilgin- Kamińska, dyr. szko-
ły, dodając, że jest to kolejny projekt wygrany przez 
klub. Przypomnijmy więc, że do tej pory LUKS ,,Na-
siadki’’,  jako organizator Ogólnopolskiego Turnieju 
w ringo „Kurpiowski Jantar”,  pozyskiwał środki z 
funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego oraz ze Starostwa Powiatowego 
w Ostrołęce w ramach konkursów rozpisywanych 
przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. (ak) 

- technik rolnik. Impreza cieszyła się dużym zain-
teresowanie gimnazjalistów, o czym świadczyły 
tłumy odwiedzających. Wzorem lat ubiegłych, 11 
i 12 kwietnia br., Zespół Szkół w Lelisie przedsta-
wiał swoją ofertę edukacyjną i dokonania szkoły 
w sąsiednich gimnazjach, tj. w Łęgu Przedmiej-
skim, Obierwi i Zbójnej. (ak) 

Fot. Archiwum szkoły 
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Wiosenny falstart Łęgu
Nie udał się pierwszy mecz drużynie piłkarzy 
LUKS Łęg Przedmiejski w drugiej rundzie roz-
grywek B-klasy. W wyjazdowym meczu, który 
rozegrano w sobotę 14 kwietnia,  nasi piłkarze 
przegrali  z GUKS Krasnosielc 0:1. Jak napisa-
li gospodarze na stronie swego klubu mecz 
obfitował w liczne faule, a zwycięstwo mogą 
zawdzięczać swojemu bramkarzowi Adamo-
wi Milewskiemu. Niestety nie wszystkie inter-
wencje sędziów dało się spokojnie wytrzymać i 
dlatego z powodu interwencji u sędziego czer-
woną kartkę w 55 min. meczu otrzymał Rafał 
Kosek. 

Drugą kolejkę spotkań rozegrano 22 kwiet-
nia. Dla drużyny LUKS Łęg Przedmiejski było to 
wielkie święto, bo tym meczem zainaugurowa-
ła ona występy na nowym stadionie w Lelisie. 
Niestety nie był to udany mecz, bo w starciu z 
niżej notowanym WKS Mystkówiec udało się 
uzyskać tylko remis 1:1, przy czym autorem 
obu bramek był nasz zawodnik Dariusz Prusa-
czyk. 

- Po naszych zawodnikach wyraźnie było wi-
dać, że brakuje im gier na tak przestrzennym 
stadionie. Nadal stosowali zagrania, które tre-
nowali na Orliku i w hali, a brakowało długich 
podań i strzałów spoza pola karnego – powie-
dział nam Dariusz Mróz, przew. Rady Gminnej 
LZS, który uwiecznił mecz kamerą i dzięki temu 
zapewnił materiał do przemyślenia. (ak) 

Fot. Dariusz mróz

Ze szkolnych aren 
sportowych
W eliminacjach gminnych minipiłki ręcznej ro-
zegranych 4 lutego, dziewczęta - 1 m. Białobiel, 
2 m. Nasiadki, chłopcy – 1. Łęg Przedmiejski, 2. 
Obierwia. Zwycięskie drużyny awansowały do 
mistrzostw powiatu. 

Dziewczęta z Gimnazjum w Lelisie zwyciężyły  
4 lutego w turnieju o mistrzostwo powiatu w 
halowej piłce nożnej, który odbył się w Łysych 
i awansowały do eliminacji międzypowiato-
wych. Drugie miejsce zajęły piłkarki z Rzeku-
nia, a trzecie z Łysych. Opiekunami drużyny są: 
Edyta Oleśkiewicz i Jacek Żylak. Nasza drużyna 
wystąpiła w składzie: Natalia Parzych, bramkar-
ka, Magdalena Żebrowska, Anna Grala, Ewelina 
Chaberek, Klaudia Śnietka, Emilia Jankowska, 
Dominika Prachniak.

Turniej halowej piłki nożnej chłopców w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej o mistrzostwo 
powiatu, który rozegrano 5 lutego w Lelisie, 
wygrała drużyna Rzekunia i to ona awansowała 
do eliminacji miedzy powiatowych. Drużyna z 
Lelisa zajęła II miejsce po przegraniu 2:3 meczu 
finałowego. Trzecie miejsce zajęli chłopcy z Ka-
dzidła, którzy pokonali Łyse 4:0. Nasza drużyna 
wystąpiła w składzie: Hubert Nałęcz, Mateusz 
Nadolny, Marcin Sobiech, Cezary Ejzemberg, 
Marcin Zera, bramkarz, Kamil Niedźwiecki, Łu-
kasz Bednarczyk, Michał Wołosz, Norbert Miel-
nicki (zob. fot.).  

Drużyna chłopców w kat. kl. IV i mł. ze SP w 
Olszewce w składzie Karol Mróz i Piotr Pliszka 
zwyciężyła w mistrzostwach powiatu w tenisie 
stołowym w turnieju IMS, który odbył się w Ły-
sych (zob. fot.).

Drużyna piłki ręcznej z SP Obierwia zajęła I 
miejsce w Mistrzostwach Powiatu, które odby-
ły się 3 marca. Potwierdza to, że nowa sala przy 
szkole zaczyna procentować. Drużyna, trenują-
ca pod okiem Wojciecha Suskiego, startowała w 
składzie: Jakub Grabowski, Michał Piersa, Grze-
gorz Dawid, Sebastian Iwanowicz, Patryk Plisz-
ka, Przemysław Kisiel, Adam Ziemak. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz  i archiwum 

Z gminy do reprezentacji Polski

Wiosenna liga LZS

Na wyspie Baltrum w Niemczech (Morze Pół-
nocne) 18 maja odbędzie się I Międzynaro-
dowy Turniej Plażowy w Ringo w kategoriach 
dwójek mężczyzn i kobiet. W turnieju wezmą 
udział reprezentanci siedmiu państw: Brazylii, 
Białorusi, Indii, Kenii, Pakistanu, Polski i Nie-

Od 19 lutego do 1 kwietnia trwały w hali ZS w 
Lelisie rozgrywki Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halo-
wej, w której startowało aż 14 zespołów. Ogółem 
rozegrano 91 meczów, a piłkarze strzelili 489 bra-
mek. Był to więc bardzo udany turniej, który nie 
tylko stanowił dobrą formę wiosennego prze-
budzenia, ale także zapewnił wszystkim uczest-
nikom okazję do cotygodniowych spotkań.  
Po zliczeniu wszystkich punktów i bramek okaza-
ło się, że zespoły uplasowały się w następującej 
kolejności: 1. Łęg Przedmiejski Senior - 33 pkt., 
60 strzelonych bramek;  2. Długi Kąt - 29 pkt., 59 
bramek; 3. Lelis Gimnazjum - 29 pkt., 51 bramek; 
4. Obierwia Senior - 26 pkt., 32 bramki; 5. Siem-
nocha - 23 pkt., 45 bramek; 6. Nasiadki - 19 pkt., 
50 bramek; 7. Szafarczyska - 19 pkt., 27 bramek;  
8. Łodziska - 17 pkt., 26 bramek; 9. Obierwia Ju-
nior - 16 pkt., 32 bramki; 10. Lelis Straż - 15 pkt., 

miec, a więc praktycznie wszystkich państw, 
które stanowią obecnie czołówkę w tej dys-
cyplinie sportu. Uzupełnieniem programu tej 
międzynarodowej imprezy, która powinna 
upowszechnić uprawianie ringo na świcie, sta-
nie się turniej Challenge Cup (mecze drużyno-
we) w ringo i ringtenisa na plaży, który odbę-
dzie się 19 maja.

Nieoczekiwanie wyniki tej nowej i niezwykle 
atrakcyjnej konkurencji mogą wywołać wiel-
kie zainteresowanie w naszej gminie. Jak nas 
poinformowała Sylwia Smilgin-Kamińska, dyr. 
szkoły w Nasiadkach, zarząd Polskiego Towa-
rzystwa Ringo powołał do reprezentacji Polski 
trzech zawodników z gminy Lelis. Są to: Jakub 
Brzeski, LUKS ,,Tygrys’’ Łęg Starościński, Anna 
Grala, ULKS ,,Osak’’ Lelis i Karolina Siernicka, 
LUKS Nasiadki. Gratulujemy powołania i czeka-
my na dobre wieści z wyspy Baltrum.

Antoni Kustusz
Fot. S. Smilgin-Kamińska  

37 bramek; 11. Łęg Junior - 15 pkt., 37 bramek; 
12. Sparta - 7 pkt., 13 bramek; 13. Olszewka 
- 4 pkt., 11 bramek; 14. Dąbrówka - 3 pkt., 19 bra-
mek. (ak) 

Fot. Dariusz mróz
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Nie wypalajmy traw  
i nieużytków 
Tylko od początku marca br. doszło do ok. 50 ty-
sięcy pożarów traw, łąk, nieużytków oraz lasów, 
a w akcje gaśnicze zaangażowanych było w su-
mie ponad 372 tysiące strażaków. Najwięcej tego 
typu pożarów odnotowano  w województwach: 
śląskim, mazowieckim, małopolskim. W tym roku 
na terenie województwa mazowieckiego odno-
towano już ponad 2 tys. pożarów spowodowa-
nych wypalaniem traw. 
 Wypalanie traw jest groźne dla życia ludz-
kiego. Ogień może się przenosić na pobliskie 
zabudowania. Ponadto, wbrew powszechnemu 
przekonaniu, nie wpływa na bujniejszy odrost 
roślinności. Działanie ognia  jest szkodliwe dla 
gleby i prowadzi do jej wyjaławiania. Ogień z nie-
użytków zajmuje również często obszary leśne, 
niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany. 
Pożary traw powodują też wyjałowienie gleby, 
śmierć zwierząt i ptaków oraz zanieczyszczenie 
powietrza. Dym z pożaru jest również przyczyną 
wielu wypadków drogowych. 
 Pożary nieużytków, z uwagi na charakter i za-
zwyczaj duże rozmiary, angażują do ugaszenia 
ognia znaczną liczbę strażaków oraz sporą ilość 
potrzebnego sprzętu. Strażacy zaangażowani w 
akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w 
tym samym czasie mogą być potrzebni do rato-
wania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.
 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, oso-
bom, które wypalają łąki, pastwiska, nieużytki 
oraz rowy, grozi kara aresztu lub grzywny. Sank-
cje w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą 
również rozniecającym ogień w pobliżu lasów. 
Kodeks karny dla osób, które doprowadzając do 
pożaru, narażają życie i zdrowie wielu osób oraz 
ich mienie, przewiduje karę pozbawienia wolno-
ści od roku do nawet 10 lat.
Źródło: www.mazowieckie.pl, http://www.
msw.gov.pl.

Co dalej z Internetem?
W ostatnim czasie niejednokrotnie były zgła-
szane prośby do Telekomunikacji Polskiej S.A. 
dotyczące rozbudowy infrastruktury informa-
tycznej na terenie naszej gminy tj. na terenie 
sołectw Dąbrówka, Płoszyce, Gąski, Szkwa, 
Łęg Starościński, Łęg Starościński – Wale-
ry, Kurpiewskie oraz Lelis ul. Łąkowa i Leśna.  
 W związku z przesłanymi licznymi pismami 
zarówno ze strony Wójta Gminy Lelis Stanisława 
Subdy,  jak i Starosty Ostrołęckiego Stanisława 
Kubła, a także  dyrektorów szkół  w Dąbrówce i 
w Łęgu Starościńskim skierowanymi do Teleko-
munikacji Polskiej S.A. i brakiem jakiejkolwiek 
odpowiedzi do dnia 27. lutego  Wójt Gminy Lelis 
zwrócił się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
z prośbą o interwencję w tej sprawie. W odpowie-
dzi Urząd Komunikacji Elektronicznej przesłał 20 
kwietnia br. pismo, które znajduje się na www.
lelis.pl.   

GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy zawiadamia…

20 maja, godz. 13.00, Zespół Szkół w Obierwi – Majówka Kurpiowska połączona z uroczy-
stością oddania do użytku boiska ,,Orlik’’,

29 maja, godz. 9.00, Zespół Szkół w Lelisie – Święto Patrona Szkoły

2 czerwca, godz. 13.00, Zespół Szkół w Łęgu Przedmiejskim – Festyn Rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Dnia Taty;

24 czerwca, godz. 13.00, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – Festyn Rodzinny 

Terminy meczów LUKS Łęg Przedmiejski w B-klasie na stadionie w Lelisie: 13 maja, godz. 
14.00 z Orzem Goworowo, 27 maja, godz. 14.00 z Huraganem Lipniki, 

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

II rata do 15 maja 2012 r.
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)

Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia wszyst-
kich mieszkańców Gminy Lelis, że od maja 
do listopada b.r. w każdy pierwszy i trzeci 
czwartek miesiąca  w godzinach od 9oo do 
15oo w punkcie zbiorczym znajdującym się 
na gminnym składowisku odpadów w Gibał-
ce są przyjmowane nieodpłatnie następujące  
rodzaje odpadów: 
- zużyte opony, 
- meble, w tym również wersalki, 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny,  sprzęt AGD (sprzęt niekompletny nie 
będzie przyjmowany), 

- złom metalowy.

Ponadto nformujemy, że zużyty olej silniko-
wy można przekazać nieodpłatnie do punktu 
zorganizowanego przy stacji paliw w Lelisie 
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „MAR – POL”

W sprawie utylizacji folii po sianokiszonce 
należy kontaktować się z Janem Wołoszem 
ze Szwendrowego Mostu, który  zajmuje się, 
między innymi, zbiórką folii. Telefony kon-
taktowe do firmy J. Wołosza: (29) 760-52-46, 
kom.  605 765 496. 

Urząd Gminy przypomina również o obo-
wiązku  zrobienia    porządków   i  wykoszeniu  
chwastów   na   terenie  swoich  nieruchomo-
ści   i na  terenach  do nich  przyległych.

Przypadki padnięcia zwierząt gospodarskich 
należy zgłaszać do następujących zakładów   
utylizacyjnych:  

u	PPP  BACUTIL Sp.j., tel. 81 882 47 27,

u	JASTA Sp. z o. o., tel. 80 006 03 33 
 lub (44) 681 75 81,

u	KO-STOK Sp. z o. o., tel. (86) 270 11 47 
 lub  (86) 271 04 91,

u	ZR-P FARMUTIL HS S.A., tel. (67) 281 42 61 
 lub  (67) 281 42 73,

u	„Struga” S.A. tel. (52) 351 10 39 
 lub (52) 351 25 24,

u	P.W. Amba Sp. z o.o. tel. (23) 679 80 09 
 lub (23) 679 80 05, 

u	HETMAN Sp. z o. o. tel. (56) 683 25 62, 

u	ELKUR Sp.j. w Krasnosielcu tel. (29) 717-50-31. 

Odbiór odbywa się z zagrody rolnika. Jednocze-
śnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrołęce 
przypomina rolnikom o obowiązku informowa-
nia o każdym przypadku padnięcia bydła w go-
spodarstwie. Powiadomienia należy dokonywać 
osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu (29) 
760-53 - 10 wewnętrzny 104, informując  o nu-
merze kolczyka, wieku zwierzęcia, dacie upad-
ku i objawach  chorobowych poprzedzających 
upadek.


