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,,Darcie pierza’’ bez wróbla 
Tegoroczne ,,Darcie pierza’’, czyli VII Regionalny Przegląd Widowisk  przedstawiających frag-
menty życia dawnych Kurpiów, mimo iż stał się okazją do zaprezentowania aż 11. widowisk, 
to przebiegał bardzo sprawnie, uczestnicy występowali w doskonałym nastroju, jednym sło-
wem nikt nie wpuścił przysłowiowego wróbla, który mógłby zamieszać w dartym pierzu.

Przegląd otworzył wójt Stanisław Subda, a pro-
wadziła go  Anna Ogniewska, dyr. GOK-O, poświę-
cając każdemu zespołowi kilka słów o jego historii 
i dotychczasowych dokonaniach. Na pierwsze, 
tegoroczne spotkanie z kurpiowskim folklorem 
przybyli także liczni goście, władze samorządowe i 
twórcy ludowi, a  w kuluarach imprezy swoje dzie-
ła wystawili: Czesława Lewandowska, Janina Krzy-
żewska, Adam Murach z Płoszyc, Andrzej Staśkie-
wicz z Kadzidła. Można było zakupić miód z pasiek 
Cz. i T. Niedźwiedzkich. Gospodarze, a szczególnie 
panie z filii Gminnej Biblioteki Publicznej, przygo-
towali wszystkim tradycyjny ,,tłustoczwartkowy’’ 
poczęstunek i gorący posiłek, a więc powszechnie 
udzielił się doskonały nastrój i chęć do zabawy.

   - Nasze ,,Darcie pierza’’ to właściwie inaugu-
racja sezonu ludowych, folklorystycznych spotkań 
i festynów.  Mamy okazję spotkać w gronie ludzi 
bardzo zaangażowanych w ratowanie kultury 
kurpiowskiej, twórców, którzy przekazują swoją 
miłość do Kurpiowszczyzny naszej młodzieży,  a 
jednocześnie doskonale się bawią w swoim gro-
nie. Dzięki temu udaje się zrealizować cele prze-
glądu, którymi są popularyzacja i kultywowanie 
kurpiowskiej tradycji, przekazywanie dzieciom 
i młodzieży regionalnego dziedzictwa Kurpiów,  
integracja kurpiowskich zespołów ludowych po-
przez stworzenie im  możliwości prezentacji do-
robku artystycznego oraz promocja naszej gminy 
i regionu  – powiedziała nam A. Ogniewska. 

Po obejrzeniu wszystkich 11. widowisk, jury 
w składzie: Henryk Kulesza, Cz. Lewandowska, A. 
Ogniewska, które zgodnie z regulaminem prze-
glądu oceniało autentyczność prezentowanego 
obrazu i treści widowiska, stroje i język, postano-
wiło dokonać następującego podziału nagród: 

W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce 
równorzędne dla: Grupy kolędniczej ,,Bartuś’’ z Ze-
społu Szkół w Czarni za widowisko ,,Chodzenie z 
gwiazdą’’, ,,Nowe Latko’’ z Dąbrówki za widowisko 
,,Dziecięce zabawy i pomysły’’,,,Burśtynki’’ z Klonu 
za widowisko ,,Dziecięce obserwacje i babcyne 
opowieści’’, ,,Nowe Latko’’ z Obierwi za widowisko 
pt.  ,,Odpust’’.

W kategorii gimnazja: I miejsce dla zespołu 
,,Carniacy’’ z Czarni - za widowisko ,,Król Herod’’, II 
miejsce dla zespołu ,,Kurpiaki’’  z RCCK Myszyniec 

– za widowisko ,,Kurpiowskie rajby’’.
W kategorii dorośli: I miejsce - zespół śpie-

waczy ze Zbójnej za widowisko ,,Przede gody’’, II 
miejsce -  dla zespołu ,,Myszyniec’’ za widowisko 
,,Chrzciny’’, II miejsce dla zespołu ,,Kurpie z My-
szyńca’’  za widowisko ,,Zapusty na Kurpiach’’, III 
miejsce  dla zespołu ,,Jegodecki’’  z Zalasa za wi-
dowisko ,,Jek w Zalasiu asfalt załatwiali’’ oraz III 
miejsce  dla zespołu ,,Klonowskie Kurpsianki’’  z 
Klonu za widowisko ,,Babskie rozmowy przy dar-
ciu pierza’’.

  Nagrody na scenie GOK-O wręczyli: przewod-
niczący Rady Powiatu Stefan Prusik, wicestarosta 
Krzysztof Parzychowski. Impreza została dofinan-
sowana przez Samorząd Powiatu Ostrołęckiego, 
Stanisława Krystiana z Łodzisk, Sylwestra Kamiń-
skiego z Myszyńca oraz Henryka Kuleszę. Organi-
zatorami byli:  Wójt Gminy i Gminny Ośrodek Kul-
turalno-Oświatowy w Lelisie. Współorganizatorzy: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w 
Lelisie.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

W numerze:
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Z życia samorządu 

Owsiak nie ominął gminy Lelis

XIV Sesję Rady Gminy trzeba było zwołać  na 
dzień 31 stycznia 2012r. do  lokalu Urzędu Gminy 
w Lelisie właściwie tylko po to, by dokonać drob-
nych zmian w uchwałach intencyjnych w sprawie 
udostępnienia zaplanowanych do budowy placu 
zabaw w Lelisie i Nasiadkach nie tylko dla mieszkań-
ców, ale także dla turystów. Tak sobie życzyły władze 
mazowieckiego samorządu i trzeba było zwołać 
sesję, jeśli chciało się otrzymać dofinansowanie do 
tych inwestycji. Skoro jednak doszło do sesji to do-
konano także niezbędnych zmian w budżecie gminy 
na 2012 rok z jednoczesną modyfikacją wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Lelis na lata 2012-2016. 
Po zmniejszeniu środków przeznaczonych na rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków o 240 tys. zł  znajdą się 
więc pieniądze na adaptację remizy OSP w Lelisie na 

Tegoroczny 20.finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Jurka Owsiaka nie ominął naszej 
Gminy. Akcja pod hasłem ,,Zdrowa mama, zdrowy 
wcześniak, zdrowe dziecko’’ koordynowana przez 
GOK-O skłoniła do ofiarnego zaangażowania pra-
cowników Urzędu Gminy, członków zespołów, któ-
re działają w GOK-O oraz uczniów i pracowników 
Zespołu Szkół w Lelisie, Zespołu Szkół w Obierwi,  
Szkoły Podstawowej w Olszewce, Szkoły Podstawo-
wej w Białobieli, Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
i Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim. Pod-

potrzeby świetlicy, budowę placów zabaw w Łęgu 
Przedmiejskim i Olszewce, pokrycie kosztów poby-
tu dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo-
wychowawczej oraz na pokrycie kosztów pobytu 
dziecka w rodzinie zastępczej.  Przewidziano także 
wydatki na roboty uzupełniające do zadania ,,budo-
wa kanalizacji sanitarnej’’ w Białobieli i Siemnosze, a 
także za opłacenie nadzoru inwestorskiego za ,,orlika’’ 
w Obierwi.   

Rada Gminy powołała Zespół ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce. W jego skład weszli: sędzia SO Tomasz 
Deptuła, radni: Mirosław Krukowski, Krzysztof Mu-
rach, Dariusz Mróz i Halina Gontarzewska, sekretarz 
Gminy. 

W części obrad dotyczącej wolnych wniosków 

czas błyskawicznie przeprowadzonej kwesty ze-
brano i przekazano do sztabu w Ostrołęce 900,34 
zł. Fundacja Jurka Owsiaka z zebranych pieniędzy 
planuje zakup: najnowocześniejszego sprzętu 
do ratowania życia przedwcześnie urodzonym 
dzieciom oraz pomp insulinowych dla ciężarnych 
kobiet z cukrzycą. Wielkie dzięki za ROCK’N’ROL-
LOWĄ postawę !!! Po zakończeniu akcji do Wójta 
gminy Stanisława Subdy oraz do dyrektorów szkół 
wpłynęły podziękowania od sztabu WOŚP. (ak) 

Fot. Tomasz Szczubełek 

przewodniczący Jan Mrozek  przedstawił radnym 
treść protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Kontrola dotyczyła oceny pracy Urzę-
du Gminy i trwała od 4 listopada ub. r.  do 12 stycznia 
b.r. i nie stwierdziła żadnych istotnych naruszeń prze-
pisów i zasad gospodarki finansowej.  

- Kontrole, nawet tak długotrwałe i przeprowadza-
ne wcześniej niż zaplanowano, są bardzo potrzeb-
ne, bo pokazują gdzie trzeba coś naprawić. Dlatego 
wszystkie zauważone przez kontrolerów niedokład-
ności, chociaż było ich zaledwie kilka drobnych przy-
padków, zostały od razu naprawione – stwierdził w 
komentarzu Stanisław Subda, wójt Gminy. 

Kontynuując swoje wystąpienie wójt S. Subda 
omówił problemy związane z realizacją budżetu oraz 
zaplanowanych przetargów, wnioskując o zmianę 
terminu budowy boiska wiejskiego w Gibałce, które 
po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania ze środ-
ków zewnętrznych może być budowane w 2013 r., 
ale już z budynkiem gospodarczym i studnią do na-
wadniania boiska. Problemem jest także budowa po-
szerzonej drogi w Szafarni, gdzie jeden z gospodarzy 
nie godzi się przejęcie przez gminę 2 arów gruntu. 

  - Chociaż to nie są aż tak ważne problemy, bo 
najistotniejszą kwestią jest jakość prac wykonanych 
za nasze, gminne pieniądze. A przy obecnych przepi-
sach, gdy już rozstrzygnie się wszystkie przetargi, to 
gminie pozostaje tylko modlić się by nie trafił się jakiś 
partacz – stwierdził wójt Stanisław Subda.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

UCHWAŁA INTENCYJNA  
NR XIV/85/2012

RADY GMINY LELIS 
z dnia 31 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę intencyjną w sprawie 
udostępniania placu zabaw mieszkańcom

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale intencyjnej Nr XXXIX/182/10 

Rady Gminy Lelis z dnia 30 sierpnia 2010 r. w 
sprawie udostępniania placu zabaw mieszkań-
com § 1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W związku z zamiarem budowy placu 
zabaw przy Zespole Szkół w Lelisie w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”, które odpowiada warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,  Rada 
Gminy Lelis zobowiązuje dyrektora Zespołu 
Szkół w Lelisie do udostępniania placu zabaw 
wszystkim mieszkańcom oraz turystom po wy-
budowaniu tego placu zabaw.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek
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Nasze wsie wypięknieją

Śnieżne podsumowanie strażackiego roku Sukcesy naszych  
polonistów

Gmina otrzymała dofinansowanie do projektów budowy skwerków w centrum Lelisa i Dąbrówki. Dzięki temu wsie najczęściej odwiedzane 
przez turystów, gości i pielgrzymów otrzymają nowe, bardzo atrakcyjne oblicze. Na wiosnę rozpoczną się prace porządkowe i budowlane. 
Warto więc spojrzeć na kolorowe plany nowych skwerków w centrum Lelisa, przy dworcu PKS i GOK-O oraz w centrum Dąbrówki. Projekty, 
których wizualizację otrzymaliśmy z Urzędu Gminy, przygotował Andrzej Balcerzak ze Studia Andora, są bardzo ciekawe, ale ich realizacja 
będzie bardzo potrzebować wsparcia i troskliwości ze strony mieszkańców. Chyba jednak warto, bo prawda, że będzie pięknie?

Antoni Kustusz

PROJEKT SKWERU PRZED U.GM. - widok z lotu ptaka

PROJEKT SKWERU PRZED GOKO - widok od strony siłowni  
zewnętrznej

SKWER PRZED U.GM. - widok na parking

PROJEKT SKWERU W DĄBRÓWCE - widok ogólny

Przy silnym opadzie śniegu 17 lutego ostro-
łęccy strażacy zawodowi  podsumowali wyniki 
swojej pracy w 2011 r. oraz odebrali sprzęt ra-
towniczy ufundowany m.in. przez samorząd po-
wiatu i gminy.

Jak poinformował Jarosław Wilga, komendant 
miejski Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku 
strażacy wyjeżdżali do 1473 akcji, czyli o 115 
mniej niż w roku poprzednim. Mniej odnotowa-
no także miejscowych zagrożeń, było ich  1141 
(o 119 mniej) oraz fałszywych alarmów - 74 (o 12 
mniej). Wzrosła natomiast liczba pożarów z 342 
do 358. Zginęło w nich aż sześć osób. Spadła 
natomiast ofiar śmiertelnych w miejscowych za-
grożeniach z 23 w 2010r. do 12 w 2011r. Rannych 
w wpadkach w 2011 r. zostało 85 osób, zaś zgi-
nęło 18 osób. Rok wcześniej odnotowano odpo-
wiednio 132 i 25 osób. Strażacy interweniowali 

Po eliminacjach rejonowych  konkursu 
polonistycznego do III etapu, a więc konkur-
su wojewódzkiego zorganizowanego przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty w War-
szawie, zakwalifikowało się troje uczniów z 
naszej gminy. W konkursowe szranki wstąpi-
li 10 stycznia:  Marlena Ruszkowska z SP w 
Białobieli, Izabela Kowalczyk z SP w  Łęgu 
Starościńskim oraz Arkadiusz Dawid z SP 
w Obierwi. Eliminacje wojewódzkie odbyły 
się 12 lutego w Warszawie, ale do chwili za-
mknięcia „WGm.” nie dotarły jeszcze wyniki 
zmagań finalistów. Za uzyskanie prawa star-
tu w finale wojewódzkim należą się wszyst-
kim serdeczne gratulacje. (ak) 

najwięcej razy - bo aż 436 - na terenie Ostrołęki. 
Kolejna pod względem zdarzeń była gmina Ol-
szewo-Borki - 147. Następne w kolejności były: 
Myszyniec -128, Kadzidło - 124, Baranowo - 109, 
Łyse - 108, Rzekuń - 106, Goworowo - 92, Lelis - 
73, Czarnia - 65, Czerwin - 49, Troszyn - 36.

Uroczysta doroczna odprawa w Komendzie 
Miejskiej OSP  była również doskonałym mo-
mentem do przekazania i poświęcenia nowych 
sprzętów oraz podziękowania tym, którzy przy-
czynili się do ich zakupu. Nowym nabytkiem jest 
samochód rozpoznawczo-ratowniczy Traffic, 
sprzęt do ratownictwa wodnego (sprzęt nurko-
wy), trójnóg ratowniczy do studzienek i zagłę-
bień oraz uszczelniacze do rur stalowych. Łączny 
koszt sprzętów to 188 tys. 559 zł. Pieniądze na 
ten cel przekazali miasto, starostwo oraz gminy. 

Antoni Kustusz 
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Jak to będzie ze śmieciami?

Alkohol, papierosy – twoi wrogowie Młodzi poeci  
Kurpiowszczyzny 

Z dniem 1 stycznia 2012 weszły w życie przepisy  
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz o odpadach, które nakładają na Gminę 
nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu ,,Wieści 
Gminnych’’ ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 
r. Nr 152, poz. 897) zdejmuje z mieszkańców obo-
wiązek zawierania indywidualnych umów z przed-
siębiorcami zajmującymi się usuwaniem śmieci 
oraz obliguje  gminy do organizowania odbioru 
odpadów komunalnych, np. poprzez organizację 
przetargów. Natomiast mieszkańcy będą wnosić 
opłaty za odbiór śmieci do gminy. Samorządy lo-
kalne zobowiązane będą także do egzekwowania 
od przedsiębiorców odpowiedniej jakości usług 
tzw. śmieciowych. 

Rzecz w tym, iż zapis ustawowy wygląda dość 
prosto, ale wymaga od gmin wielkiej pracy.

- Jeszcze do końca nie wiadomo, jak mają wy-
glądać nasze obowiązki i zadania. Trudno także coś 
konkretnie powiedzieć o systemie zbierania śmieci 
oraz pobierania opłat. Trzeba bowiem opracować 
kryteria do nakładania tych opłat, a właściwie po-
datków, trzeba opracować odpowiednie dokumen-
ty, a kto wie, czy nie będziemy musieli dodatkowo 
zatrudnić ludzi do obsługi całego systemu – dzieli 
się swoimi wątpliwościami Stanisław Subda, wójt 
gminy Lelis. 

Zgodnie z zapisami ustawy znany jest natomiast 
harmonogram działań, które trzeba podjąć w gmi-
na i województwach. Aby lepiej zorientować czy-
telników ,,W.Gm.’’, jak będzie przebiegać cała akcja 
publikujemy go w opracowaniu, które wykonał 
Wacław Kania z Urzędu Gminy. 

Ogólny harmonogram wdrażania zmienionych 
przepisów prawnych przedstawia się następująco:

1) Od 1 stycznia 2012r.:
a) zaczyna działać rejestr działalności regulowanej 
(RDR),
b) gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na 
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości

2) Do 30 kwietnia 2012r.:
 a) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne 

W Szkole Podstawowej w Białobieli podsumo-
wano wyniki  konkursu plastycznego o tematyce 
antyalkoholowej i antynikotynowej zorganizowa-
nego pod hasłem „Alkohol, papierosy- twoi wrogo-
wie”. Jego celem było dostarczenie uczniom szkoły 

Z grona 100 uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z powiatu 
ostrołęckiego i szczycieńskiego  jury 
XVIII konkursu poetyckiego ,,Kurpie 
Zielone w Literaturze’’ postanowiło na-
grodzić 26 młodych poetów. W gronie 
nagrodzonych znaleźli się Magdalena 
Podeszwa z Łęgu Starościńskiego, choć 
zgłoszono pewne zastrzeżenia co do 
autentyczności jej wiersza, Emilia Grzyb 
z SP w Lelisie i Jowita Popielarczyk z SP 
Nasiadki. W gronie gimnazjalistów trze-
cią nagrodą uhonorowano twórczość 
Kingi Żebrowskiej z kl. I a w Gimnazjum 
w Lelisie. (ak)

od właścicieli nieruchomości mają obowiązek zło-
żyć pierwsze kwartalne sprawozdania do Wójta. 
Dalsze sprawozdania przedsiębiorcy zobowiązani 
są sporządzać w systemie kwartalnym.

3) Do 1 lipca 2012r.: 
a) Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjmu-
je uchwały w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz w spra-
wie wykonania WPGO.

4) Do 1 stycznia 2013r.:
a) Gmina ma obowiązek dostosować obowiązujący 
obecnie regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku do WPGO oraz podjąć uchwały w sprawie sta-
wek opłat za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty i terminu złożenia 
pierwszych deklaracji przez Mieszkańców oraz 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów,
b) przedsiębiorcy, którzy przed zmianą przepisów, 
odbierali odpady komunalne na podstawie zezwo-
lenia Wójta Gminy zobowiązani są do uzyskania 
wpisu do rejestru (RDR).

5) Od 1 stycznia 2013r.:
a) zaczyna obowiązywać zaktualizowany regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

b) początek kampanii edukacyjno-informacyjnej, 
mającej na celu zapoznanie właścicieli nierucho-
mości z obowiązkami wynikającymi z podjętych, w 
2012 roku, przez Radę Gminy   uchwał.

6) Do 31 marca 2013 r.:
a) Gmina składa roczne sprawozdanie z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi do Mar-
szałka Województwa oraz Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska.

7) Do 30 czerwca 2013 r. :
a) zachowują ważność zezwolenia wydane przez 
Wójta Gminy na odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości oraz umowy 
zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a 
przedsiębiorcami posiadającymi takie zezwolenia.
b) Gmina powinna rozstrzygnąć przetarg na odbie-
ranie odpadów od właścicieli nieruchomości.

8) Od 1 lipca 2013r. :
a) zaczyna funkcjonować nowy system gospodaro-
wania komunalnymi na terenie Gminy,
b) wchodzą w życie uchwały Rady Gminy Lelis wy-
mienione w. pkt 4 lit a. 

Warto wyciąć i zachować, bo terminy te będą 
dotyczyć nas wszystkich.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

podstawowych wiadomości o skutkach działania 
substancji uzależniających, a zwłaszcza  zgubnych 
skutków picia alkoholu i  palenia papierosów, pro-
pagowanie życia bez nałogów oraz kształtowanie 
wrażliwości na zło, jakie niosą ze sobą uzależnie-
nia. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy 
plastycznej dowolną techniką w formacie A3 lub 
A4. Na konkurs wpłynęło 30 prac. Laureatami zo-
stali: w kategorii klas I- III: I miejsce Dominika Bia-
łobrzeska, kl. I,  II miejsce Sebastian Bałdyga, kl. I,  III 
miejsce Piotr Bakuła, kl. I, w kategorii klas IV- VI I 
miejsce Marlena Ruszkowska, kl. VI,  II miejsce Mag-
dalena Olszewska, kl. VI,  III miejsce Wiktoria Piersa, 
kl. VI.  Autorami prac zasługujących na wyróżnienie 
okazali się: Szymon Abramczyk, kl. IV,  Mikołaj Kur, 
kl. IV, Marlena Olszewska, kl. IV, Bartek Szyszka, kl. 
IV. Zwycięzcy  otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody rzeczowe. (HR)

Fot. archiwum
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Oklaski Babci i Dziadka słodsze od cukierków

Spotkanie pokoleń z ludową nutą

Tegoroczny kalendarz szkolnych ferii spowodował, że 
tradycyjne obchody Dnia Babci i Dziadka w wielu szko-
łach odbyły się dopiero po powrocie dzieci do szkoły. Ale 
babcie i dziadkowie czekali na szkolne spotkanie z wnu-
kami tak samo niecierpliwie, jak przed rokiem, a dzieci 
tak samo pałały chęcią popisania się swoimi umiejętno-
ściami i wielką serdecznością. 

W Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim 9 lutego 
gorączkowe przygotowania do okolicznościowych spek-
takli i pokazów trwały od samego rana. Wszystkich go-
rąco witał dyr. Maria Puławska. Dzieci z przedszkola oraz 
uczniowie przygotowały dla swoich ukochanych babć i 
dziadków kwiaty, lizaki, laurki oraz piękne i dowcipne te-
atrzyki i piosenki. Pomagały im w tym opiekunki: Iwona 
Mielnicka, Zofia Niechoda, Alicja Brodzik. Wszystkim od-
wdzięczył się pieśnią i grą na harmonijce ustnej Tadeusz 
Zyśk. Było o czym wspominać przy słodkim poczęstunku 
dla seniorów, który przygotowano w szkolnej stołówce 
dzięki pracy rodziców i nauczycieli. 

Nie zapomniano także o dzieciach, które nie mają tak 
serdecznych opiekunów. W ramach akcji charytatyw-
nej UNICEF ,,Wszystkie kolory świata’’ uczniowie SP w 
Łęgu Starościńskim przygotowali wspólnie z rodzicami, 
a  pod opieką Marii Bakuły bardzo ładne i barwne lalki, 
które pod młotkiem Zofii Niechody zostały zlicytowane. 
Licytacja przyniosła 430 zł przekazanych na rzecz dzieci 
z  Sierra Leone. Lalki przeznaczone na licytację wykonali: 
Amelia kawałek, kl. 0, Emil Mielnicki, kl. I, Wiktor Gontarz, 
kl. 0, Wiktoria Pulawska, kl. V, Sebastian Szczubełek, kl. V, 
Wiktoria nalewajek, kl. III, Izabela Kowalczyk, kl. VI, Jakub 
Szczubełek, kl. III, Kacper Andrzejczyk, kl. III, Karolina Kur-
piewska, kl. III, Kinga Puławska, kl. I, Zuzanna Łępicka, kl. 
IV, Adam Mielnicki, kl. III i Wiktor Rumiński, kl. II.  Wszyst-
kim wykonawcom należą się gorące podziękowania i 
gratulacje. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Tradycyjne Spotkanie Pokoleń, które od-
było się 10 lutego  w Szkole Podstawowej 
w Dąbrówce zgromadziło w skromnej salce 
gimnastycznej tak wiele babć i tak licznych 
dziadków, że wnuki, by uścisnąć się ze swo-
imi i złożyć im życzenia musiały przeciskać 
się, jak myszki przez szpary. Ale było wzru-
szająco i serdecznie, jak zawsze, kiedy nad-

chodzi to bardzo oczekiwane święto. Tym 
razem dzieci z różnych roczników przygoto-
wały dowcipne inscenizacje  i życzenia za-
pisane na ozdobnych  kartkach, a pomagały 
im w tym wychowawcy Iwona Krupka, Zofia 
Łępicka, Joanna Duszak, Monika Sakowska i 
Wanda Aptacy. Rada Rodziców przygotowała 
smakowite ciasta.   

Szczególnie wiele wzruszeń wywołał występ 
dzieci ze szkolnej sekcji zespołu Nowe Latko, 
które pod kierunkiem Jana Kani przygotowa-
ły widowisko ,,Dziecięce zabawy i pomysły’’ z 
rolą dziadka, a jakże,  w centrum. Oklaski babć i 
dziadków potwierdziły, że przedstawione przez 
wnuków scenki rodzajowe i gry dobrze przypo-
minają te zapamiętane z dzieciństwa. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Bijemy rytmem serca Kurpiowszczyzny
Dzięki utworzeniu Ośrodka Etnograficznego 

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Kur-
piów w Lelisie kultura ludowa Kurpiowszczyzny 
w obrębie Puszczy Zielonej znalazła swój orygi-
nalny wyraz. Poprzez zebrane w nim eksponaty 
Ośrodek stał się bowiem bardzo wyrazistym od-
zwierciedleniem życia dawnych Kurpiów. 

Jak do tego doszło?
Najpierw na placu Urzędu Gminy w Lelisie stała 

pusta, stara drewniana chata . Jej widok podsunął 
myśl, że można w niej urządzić małe muzeum i 
tym samym uratować przed spaleniem czy też 
wyrzuceniem na śmieci lub oddaniem na złom 
cennych pamiątek materialnej kultury Kurpiów, 
których jeszcze wówczas było wiele w podob-
nych opustoszałych chatach.  W ten oto sposób 
21 sierpnia 1996 r. Zarząd Gminy w Lelisie pod-
jął ustalenia, które były odpowiedzią na wniosek 
środowiska kulturalno-oświatowego o utworze-
niu Ośrodka Etnograficznego. Zobowiązano w 
nich dyrektora Gminnego Ośrodka Kulturalno-
Oświatowego w Lelisie – Annę Ogniewską,  przy 
współpracy nauczyciela historii Henryka Kuleszy 
do zorganizowania  izby kurpiowskiej w budyn-
ku położonym w miejscowości Lelis, a  będącym 
własnością gminy. Izbę Kurpiowską należało zor-
ganizować w terminie do 30 listopada 1996 r. Za-
pewniono środki finansowe na przeprowadzenie 
remontu w wysokości 10.000 zł. Po tej decyzji 
Anna Ogniewska zajęła się remontem, a Henryk 
Kulesza gromadzeniem zbiorów muzealnych. 

Opiekę nad izbą powierzono Gminnemu 
Ośrodkowi Kulturalno-Oświatowemu w Lelisie, 
przy czym rozszerzając dotychczasowy zakres 
czynności dyrektor  Annie Ogniewskiej  z dniem 
2 września 1996 r. o powyższe zadanie.

W starej chacie przeznaczonej na Izbę Kur-
piowską urządzono kuchnię, dużą izbę, al-
kierz i sień. 

12 października 1997 r. dokonano uroczystego 
otwarcia wystawy „Wnętrza chaty kurpiowskiej. 
Aktu tego dokonali: Wójt Gminy – Stanisław 
Subda, proboszcz  miejscowej parafii – Bogdan 
Najda,  w obecności dyrektor Anny Ogniewskiej, 
nauczyciela  Henryka Kuleszy, uczniów Zespołu 
Szkół, radnych i sołtysów gminy Lelis, 

Pierwsze dwa lata działalności Ośrodka Etno-
graficznego  skupiły  się na intensywnym gro-
madzeniu eksponatów.  W wyszukiwaniu starych 
pamiątek bardzo pomocni byli uczniowie miej-
scowej szkoły. To za ich pośrednictwem mogliśmy 
dotrzeć do ludzi, którzy  posiadali przedmioty 
i urządzenia, a które były używane w życiu co-
dziennym i teraz stały się zbędne. Dobry kontakt 
nauczyciela Henryka Kuleszy z uczniami sprzyjał 
kompletowaniu zbiorów. Część zostało przekaza-
nych w darze, za część musieliśmy zapłacić.

Zbiorów przybywało, a zatem zachodziła po-
trzeba pozyskania pomieszczeń  pod wystawy. 
Mając na uwadze niewykorzystany budynek po 
Urzędzie Gminy, wystąpiliśmy z pismem (w dniu 
16 lipca 1998 r.) do Rady Gminy o przyznanie do-
datkowych pomieszczeń na lokalizację wystaw 
z dziedziny: rybołówstwa, tkactwa, garncarstwa 
oraz  warsztatu stolarskiego. Zarząd Gminy roz-
patrzył prośbę pozytywnie przyznając na te cele 
trzy pomieszczenia na pierwszym piętrze budyn-
ku po Urzędzie Gminy (22 lipca 1998 r.). 

- W tym samym czasie  kolekcjonerstwem i 
muzealnictwem etnograficznym zaczynają zaj-

mować się osoby prywatne, pamiątek z dawnych 
lat poszukują gospodarstwa agroturystyczne i 
właściciele domów letniskowych.  Dla inicjatorów 
powstania Ośrodka Etnograficznego ten sponta-
niczny ruch kolekcjonerski staje się zagrożeniem. 
Grozi bowiem przepadkiem wielu przedmiotów 
traktowanych jako ozdoba lub ciekawostka.  Ru-
szamy więc w teren i skupujemy  „starocie” ile 
tylko można. Kierujemy do Zarządu Gminy (9 
sierpnia 1999 r.) prośbę o dalsze wsparcie naszej 
działalności związanej z odtwarzaniem kultury 
wsi kurpiowskiej – wspomina Henryk Kulesza. 

Po tych interwencjach GOK-O pozyskał do-
datkowe środki na zakup dalszych eksponatów 
oraz  dwa pomieszczenia na parterze w budynku 
po Urzędzie Gminy. Urządzono w nich  wystawę 
świata zwierzęcego Kurpiowskiej Puszczy Zie-
lonej. Zakupione maszyny i urządzenia rolnicze 
czekają na swe miejsce, bowiem  w tym czasie 
trwają negocjacje z prezesem Gminnej Spółdziel-
ni ,,SCh’’ w Kadzidle w sprawie zakupu budynku 
magazynowo-sklepowego. Do transakcji docho-
dzi 20 września 2000 r.  a już 16 października 2000 
r. protokolarnie GOK-O przejął budynek.

Powstała w nim wystawa maszyn i urządzeń 
rolniczych,  m. in. do omłotu zboża, do przemiału 

zboża, środki transportu. Udało się zakupić ma-
szynę do gręplowania wełny, do filcowania wełny, 
olejarnię i wiele innych maszyn i urządzeń. Duże 
maszyny , takie jak: młocarnie, motory spalino-
we, zgrabiarki do siana, kopaczki do ziemniaków 
wymagały jednak odpowiedniej powierzchni 
wystawowej. Widząc taką potrzebę Rada  Gminy 
podjęła decyzję o budowie wiaty na placu przy 
zakupionym budynku. Prace budowlane rozpo-
częto 28 czerwca 2005 r. Wzniesiono wiatę o wy-
miarach 4,5m x 15,70 m o konstrukcji metalowej, 
z dachem jednospadowym, krytym blachą.

Podjęta rozbudowa byłego budynku Urzędu 
Gminy w Lelisie spowodowała konieczność roz-
biórki chaty Izby Kurpiowskiej, którą przeprowa-
dzono w 2007 r. Zgromadzone w niej eksponaty 
zostały przeniesione do pomieszczeń w nowym 
budynku Ośrodka Etnograficznego..

Zbiory muzealne.
W 2002 r. dokonano pierwszej inwentaryzacji 

zgromadzonych zbiorów.
Wpisano wówczas do księgi inwentarzowej 

729 pozycji. W 2003 r. i w 2004 r. tworzono wysta-
wę świata zwierzęcego. GOK-O wystąpił  do Wo-
jewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie 
decyzji na przetrzymywanie w celach edukacyj-
nych i ekspozycyjnych spreparowanych okazów 
zwierzęcych będących pod ochroną gatunkową. 
Taką zgodę otrzymaliśmy. Dzięki temu w zbio-
rach świata zwierzęcego Kurpiowskiej Puszczy 
Zielonej posiadamy: m. in. jelenia, sarnę, wilka, 
lisa dzika, bobra, borsuka, koziołka i drobne ptac-
two.

Przez następne lata uzupełniano wystawy eks-
ponatami zakupionymi okazjonalnie. Coraz trud-
niej o ich pozyskanie, mimo to na koniec 2008 r. 
stan zbiorów muzealnych wyniósł 838 egzempla-
rzy.

Pracownicy
Nauczyciel historii Henryk Kulesza z racji swe-

go zawodu i pochodzenia od lat pasjonował się 
zbieractwem przykładowych eksponatów mate-
rialnej kultury Kurpiów. Z chwilą podjęcia przez 
Zarząd Gminy w Lelisie decyzji o utworzeniu wy-
stawy Izby Kurpiowskiej -  przekazał dotychczas 
zgromadzone zbiory na zorganizowane w niej 
wystawy  i zajął się dalszym zbieraniem, wyszuki-

waniem w terenie i skupywaniem nowych przed-
miotów. Pracował społecznie.  

Od stycznia 1999 r. Henryk Kulesza jest  zatrud-
niony przez GOK-O w Lelisie na umowę zlecenie. 
Powierzono  mu czynności polegające na gro-
madzeniu, opracowywaniu zbiorów oraz opro-
wadzaniu wycieczek.  Za swoją ofiarną i aktywną 
pracę w 2001r. Henryk Kulesza otrzymał „Kurpika” 
-  nagrodę Prezesa Związku Kurpiów przyznaną 
za ochronę dziedzictwa kulturowego. Z kolei 

,,Kurpika 2007’’  otrzymała Anna Ogniewska, 
dyrektor GOK-O w Lelisie, jak podkreślono we 
wniosku, inicjatorka i organizatorka wielu  im-
prez, konferencji, sympozjów i spotkań związa-
nych z obyczajami, tradycjami i historią Kurpiów, 
a także  kierownik zespołu ,,Nowe Latko’’, a obec-
nie ,,Orkiestry Kurpiowskiej’’.

Działania promujące kulturę Kurpiów
Początki  tworzenia Ośrodka Etnograficznego 

były bardzo trudne. Niejedna osoba zaśmiała się 
z podejmowanych  działań. Pomocne okazały się  
akty prawne i dokumenty. Na podstawie Rozpo-



7

Małe centrum inicjatyw edukacyjnych 
w Łęgu Starościńskim przyszłością dzieci 
z Gminy Lelis 

W Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim zakończono realizację projektu pod tytułem „Małe cen-
trum inicjatyw edukacyjnych w Łęgu Starościńskim przyszłością dzieci z Gminy Lelis” współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 40 dzieci. Nauczyciele: 
Iwona Mielnicka, Iwona Skórzewska i Marcin Parzych prowadzili po 100 godzin zajęć. Była to  nauka do-
brych manier, twórczego myślenia i współpracy na zajęciach pt.  „Małolaty w szkole”, lekcje języka angiel-
skiego i informatyki. 

Na zajęciach ITC dzieci uczyły się podstaw bezpiecznej obsługi komputera oraz kształtowania prze-
konania, że nowe technologie służą nie tylko zabawie i rozrywce, ale wspomagają proces uczenia się 
i rozwijania zainteresowań. Poprzez pracę z programami komputerowymi dzieci poznały różnorodne 
możliwości i zalety komputera. Zajęcia w grupie młodszej wspomagały proces nabywania umiejętności 
czytania, pisania, liczenia w sposób przyjazny i przyjemny dla dzieci. Pomagały też nabrać wprawy  w po-
sługiwaniu się komputerem i korzystaniu z prostych programów komputerowych. Natomiast  w grupie 
starszej dzieci poprzez pracę z programami komputerowymi miały możliwość zobaczenia co można zro-
bić z grafiką, dźwiękiem czy tekstem. Dzieci edytowały i tworzyły własne prace oraz poznawały i utrwa-
lały podstawowe wiadomości o pracy z systemem operacyjnym Windows XP. Zajęcia ITC uświadomiły 
uczniom w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w nauce czy zabawie. 

Na zajęciach zatytułowanych  „Małolaty w szkole” 
dzieci z grupy młodszej i starszej bawiły się  i po-
głębiały swoją wiedzę, wykorzystując następujące 
metody aktywizujące: integracyjne, dyskusyjne, 
pracy we współpracy, gry dydaktyczne, hierarchiza-
cji, definiowania pojęć, grupowego podejmowania 
decyzji, projektów, przyspieszonego uczenia się, 
planowania, ewaluacyjne oraz diagnostyczne. Me-
tody te miały na celu umożliwienie dzieciom bycia 
twórczym, a nie tylko odtwórczym podczas zajęć 
oraz budowanie  pomysłowości i kreatywności. 

Różnorodne tematy zajęć realizowane z grupą 
młodszą przyczyniły się do powstawania serdecznej 
i przyjaznej atmosfery w grupie. W ramach określo-
nych zagadnień dzieci dowiedziały się  wielu inte-
resujących ciekawostek przyrodniczych, przeprowadzały eksperymenty, dokonywały obserwacji, uczyły 
się właściwego zarządzania swoim czasem oraz samodzielnego planowania pracy, nauki i zabawy.

 Zagadnienia dla uczniów starszych umożliwiły rozwijanie swoich zdolności muzycznych, plastycz-
nych i aktorskich; poznanie wielu ciekawostek ze świata; naukę właściwego korzystania ze współcze-
snych technologii i właściwego wykorzystywania ich w życiu codziennym oraz kreowania postawy proz-
drowotnej. 

Podczas zajęć przeprowadzonych w obu grupach uczniowie nabyli umiejętności wyciągania wnio-
sków, myślenia analitycznego krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo skutkowe, 
komunikatywności, kreatywności oraz dyskutowania. Powstawały prace plastyczne  i techniczne, plakaty, 
ulotki, wiersze, opowiadania i inne formy przekazu słownego. Uczniowie poznawali również nowe gry i 
zabawy, odgrywali scenki na różnorodne tematy, poszerzali swoją wiedzę i umiejętności.

Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci z grupy młodszej zostały zapoznane z nazwami zwierząt, 
poznały części ciała oraz nazwy członków rodziny. Oglądały bajki w języku angielskim, do których wy-
konywały projekty, a które umożliwią im zapamiętanie wielu słówek. Uczniowie wykonywali albumy ze 
zwierzętami w celu zapamiętania jak najwięcej nazw. Metoda projektu, skojarzeń czy też praca w gru-
pach pozwoliła dzieciom na poznanie i zapamiętanie dużej ilości nowych słów,  jak też pogłębienie i 
poszerzenie poznanego wcześniej słownictwa. Dzieci z grupy starszej poznały zagadnienia związane z 
życiem codziennym i towarzyskim. Czytały i tłumaczyły teksty. Filmy w języku angielskim, które  oglądały 
pomogły im poznać poprawną wymowę oraz tradycje, jakie panują w Wielkiej Brytanii. Metody aktywi-
zujące nauczyły dzieci współpracy w grupach i w parach, natomiast metody praktyczne jaskie zostały 
zastosowane pozwoliły uczniom utrwalić zagadnienia gramatyczne już wcześniej poznane.

Realizacja projektu spowodowała, że w naszej szkole, a szczególnie w pracy świetlicy najważniejszym 
staje się  ciągłe poszukiwanie sposobów, aby umiejętnie i skutecznie angażować dzieci do takiego spę-
dzania czasu, aby bez wszechobecnego współcześnie telewizora, komputera, czy konsoli do gier, po-
trafiły znajdować radość ze spędzania czasu rówieśnikami w rzeczywistym, nie wirtualnym świecie, od 
którego tak trudno się im oderwać.

Koordynator projektu Maria Puławska 
Fot. Antoni Kustusz 

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
lutego 1999 r. w sprawie podstawy programo-
wej kształcenia ogólnego, wprowadzono ścieżki 
edukacyjne do szkoły podstawowej i gimnazjum 
„Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w 
regionie”.

Ośrodek Etnograficzny Dziedzictwa Kulturo-
wego Kurpiów, działający w ramach Gminnego 
Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie stał 
się doskonałą pomocą w realizacji celów eduka-
cyjnych zawartych w tych opracowaniach. 

Od początku istnienia Ośrodka Etnograficz-
nego GOK-O przekazywał informacje o swoim 
istnieniu do radia, prasy i TV. Rozsyłał także  ofer-
ty do szkół. Dzięki temu do Lelisa coraz częściej 
przyjeżdżały wycieczki szkolne, wycieczki ludzi 
dorosłych, często nie związanych z tym regio-
nem. Przyjeżdżali także indywidualni turyści z 
kraju i zagranicy (Włoch, Kanady, Niemiec, Belgii). 
Dzięki Ośrodkowi odwiedzają Lelis liczni naukow-
cy. Do dziś  dobre kontakty łączą gminę z Uniwer-
sytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim i  
Podlaskim.

Wykorzystując bogactwo eksponatów na wy-
stawach Ośrodka Etnograficznego  internetowa 
TV Naukowa  dokonała nagrania (Dziedzictwo 
Kulturowe Kurpiów).  Nagranie to było emito-
wane przez cały miesiąc na stronie internetowej 
ITVN.

W Ośrodku Etnograficznym organizowano po-
kazy etnograficzne obróbki lnu: ogławianie, tar-
cie, klepanie, czesanie, a także pokaz przędzenia, 
motania, tkania. Ciekawym przedsięwzięciem 
związanym z obróbką lnu było wykonanie wysta-
wy pt. „Od ziarenka do płócienka”. 

Ośrodek Etnograficzny w Lelisie służył pomocą 
licznym  studentom przy pisaniu prac magister-
skich. Warto też odnotować, że leliskie muzeum 
znalazło się na Mapie Muzeów Mazowsza. Umiej-
scawiane jest w folderach gminnych, turystycz-
nych, jako miejsce ciekawe, które warto zoba-
czyć.

Na bazie Ośrodka Etnograficznego w Lelisie 
studenci z Uniwersytetu Warszawskiego Instytut 
Etnologii i Antropologii Kulturowej realizowali 
projekt pn. „Miniatury Etnograficzne. Kolekcja 
Kurpiowskiej Kultury Materialnej w Lelisie”, który 
polegał na założeniu kart katalogu naukowego, 
oznakowaniu, dokumentacja fotograficznej oraz 
opracowaniu scenariuszy wystaw. Część kosztów 
tego przedsięwzięcia pokryła Gmina . 

Dzięki wieloletniej ofiarnej pracy wielu działa-
czy społecznych i samorządowych, a także pomo-
cy ze strony mieszkańców naszej Gminy udało się 
zgromadzić bardzo bogaty zbiór  dziedzictwa kul-
tury materialnej Kurpiów. Są to wszelkiego rodza-
ju przedmioty , które służyły Kurpiom w ich życiu 
i pracy  i te dawniej używane , i te używane w la-
tach siedemdziesiątych, a nawet w latach osiem-
dziesiątych. Dzisiaj budynek Ośrodka wymaga 
pilnego remontu oraz rozbudowy. Wójt Gminy 
przygotowuje w tej sprawie wniosek o fundusze 
europejskie, bo naprawdę warto zadbać o zbiory, 
które przez te wszystkie lata zgromadziliśmy w 
Lelisie. Jednak by się udało te plany zrealizować 
potrzebne jest codzienne zainteresowanie pracę 
i dorobkiem Ośrodka. Dlatego warto  odwiedzić 
nasz Ośrodek w Lelisie, do czego wszystkich ser-
decznie zachęcam. 

Anna Ogniewska
O pracy ośrodka więcej na: 

www.kurpie.lelis.pl 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Rok serdecznej pomocy

I Ty mogłeś zostać świętym Mikołajem!

W związku z dorocznym wiekowym przegrupo-
waniem uczniów w roku szkolnym 2011/2012 stało 
się niezbędną potrzebą  ustalenia nowego składu 
bywalców Środowiskowego Ogniska Wychowaw-
czego w Lelisie prowadzonego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce . 
Obecnie 30. dzieci z rodzin dotkniętych różnego 
rodzaju dysfunkcjami jest (od roku 1999)  otoczo-
nych opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

W leliskim ognisku TPD dzieci mogą zjeść „sym-
boliczną kanapkę”, dzięki ofiarności ludzi dobrej 
woli.  Poza tym uczestniczą w zajęciach, na których 
czas mają wypełniony wspaniałymi zabawami 
wśród serdecznych przyjaciół. Podopieczni mają 
zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, rozwi-
janiu swoich zainteresowań. Prowadzi się również 
zajęcia profilaktyczne i wyrównawcze .Wychowaw-
cy starają się, aby zajęcia były bardzo urozmaicone. 
Są więc  gry i zabawy sportowe, gry planszowe, 
zabawy pobudzające logiczne myślenie, konkursy 
m.in. plastyczne, uczymy piosenek. Dzieci korzy-
stały także z istniejącej w szkole w Lelisie pracowni 
komputerowej, gdzie ćwiczyły gry multimedialne, 
edukacyjne i zręcznościowe oraz korzystały z In-
ternetu. Na zajęciach świetlicowych dzieci chętnie 
korzystają z biblioteczki, którą często wspierają   
Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Ostrołęce oraz dyrekcja Zespołu Szkół w Lelisie. 

- Podczas sobotnich spotkań organizowałyśmy 
ogniska, które miały na celu integrację grupy po-
przez wspólne spożywanie kiełbasek, wspólnie 
przygotowywanych sałatek, śpiewanie, odtwa-
rzanie scenek humorystycznych, pantomimy. 
Przykładem może być Dzień Chłopca w naszym 

Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja świą-
tecznej pomocy  realizowana od 2001 roku przez 
Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym  założeniem 
tej akcji jest idea przekazywania bezpośredniej 
pomocy, tak by była ona skuteczna, konkretna i 
sensowna. W ,,SZLACHETNEJ PACZCE’’ prywatni 
darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób ubo-
gich ze swojego miasta lub okolicy, szczególnie 
rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub 

Ognisku, na którym  dziewczynki przygotowały 
chłopcom niespodziankę  w postaci poczęstunku 
oraz składanych pięknie życzeń. Miłym akcentem 
była wspólna dyskoteka, prezentowano też ćwi-
czone wcześniej układy taneczne, za które była 
słodka nagroda – informuje wychowawczyni Klau-
dia Prachniak.

Kalendarz imprez, które zorganizowano dla 
dzieci w Środowiskowym Ognisku Wychowaw-
czym Towarzystw Przyjaciół Dzieci w 2011 roku 
był dość bogaty. W Święto Zmarłych dzieci poszły 
na cmentarz, paliły znicze, rozmawiały o swoich  
bliskich i wspominały ich. Dla podkreślenia zna-
czenia bliskich zmarłych zorganizowano także  
wzruszającą scenkę zaprezentowaną dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Lelisie. Pomyślano także o 
poległych żołnierzach, którzy zginęli po to, byśmy 
mogli teraz spokojnie żyć i uczyć się. Z tym  wy-
darzeniem wiąże się Święto Niepodległości, a ich 
pamięć utrwalono na wspólnie przygotowanej 
ściennej gazetce. 

W wieczór andrzejkowy - dzieci uczestniczyły w 
dyskotece i brały udział we wróżbach przygotowa-
nych przez uczniów starszych. Potańcówki w ogni-
sku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizowane 
są często i sprawiają wiele radości, ale największym 
powodzeniem cieszą się rozgrywki piłki nożnej, ko-
szykówki i siatkówki. Dzieci są wyjątkowo sprawne 
ruchowo i gry te służą im do tzw. rozładowania 
emocjonalnego, są dla nich ogromnym relaksem 
po całodziennym stresie , z którym mają do czynie-
nia z różnych powodów.  

- Ogrom emocji przyniósł dzieciom miniony 
grudzień.  Mikołajki, które dzieci tak bardzo uwiel-

biają i Wigilia. Ubiegłoroczna Wigilia odbyła się w 
Lipnikach,  a organizatorem był Oddział Powia-
towy TPD w Ostrołęce i świetlica TPD z Łysych. 
Podczas spotkania opłatkowego w Lipnikach 150 
dzieci otrzymało  duże paczki od sponsorów pozy-
skanych przez Oddział Powiatowy TPD w Ostrołę-
ce. Dzieci ze świetlicy opiekuńczo wychowawczej 
z Łysych pod kierunkiem wychowawców przygo-
towały przepiękną część artystyczną. W imprezie 
uczestniczyły dzieci i opiekunowie ze wszystkich 
ognisk w powiecie oraz goście zaproszeni - dodaje 
wychowawczyni Iwona Mierzejewska.

Mimo własnych kłopotów, ogniskowicze TPD lu-
bią uszczęśliwiać innych. Dlatego przygotowali pod 
kierunkiem wychowawców scenkę o Mikołaju i za-
prezentowali ją w trzech grupach przedszkolnych. 

Świadectwem ogromnego zaangażowania To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci i leliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci jest to, że w okresie ubiegłorocznych 
wakacji udało się zorganizować wyjazdy wakacyjne. 
12. dzieci pojechało na kolonie w góry i siedmioro do 
Warszawy na warsztaty dotyczące programu „Poznaj 
swojego sąsiada! Były to polsko-białoruskie spotka-
nia dzieci i młodzieży. Dzięki takim wyjazdom dzieci 
zwiedziły ciekawe miejsca, poznały  inne kultury, ję-
zyk i utrwaliły tak ważne w życiu nawyki współżycia 
w grupie.

- W proponowanych  zajęciach dzieci chętnie 
uczestniczą. W placówce czują się bezpiecznie, mogą 
spędzać czas w miłej atmosferze pod opieką życz-
liwych wychowawców. Jako prezes TPD Zarządu 
Gminnego w Lelisie pragnę serdecznie podziękować 
Samorządowi Gminy  Lelis, Towarzystwu Przyjaciół 
Dzieci Oddziału Powiatowego w Ostrołęce za to, 
że starają się o dodatkowe środki na prowadzenie 
zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, wypoczy-
nek letni, paczki , a wszystkim osobom, instytucjom 
współpracującym i wspierającym naszą pracę, życzyć 
aby naszym wspólnym celem była pomoc drugiemu 
człowiekowi – podsumowała naszą rozmowę Danu-
ta Prachniak.

Antoni Kustusz 
Fot. archiwum TPD 

niepełnosprawnymi dziećmi, osób starszych i sa-
motnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście. 

W ramach tej akcji szkoła w Białobieli  również 
postanowiła dotrzeć z pomocą do najbardziej po-
trzebujących. W placówce zorganizowano zbiórkę 
odzieży, żywności, środków czystości oraz przy-
borów szkolnych. Wszystkie rzeczy przyniesione 
przez rodziców i dzieci  złożyły się na 36 paczek 
mniejszych i większych, które przekazaliśmy wy-

magającej pomocy rodzinie z Ostrołęki. Sprawiły 
one, że tegoroczne święta okazały się dla niej 
wyjątkowe.Ogólnie akcją SZLACHETNA PACZKA 
objęto w Polsce 11 881 rodzin w potrzebie, czyli 
około 50 tysięcy osób. Wszystkim darczyńcom za 
pośrednictwem łamów ,,Wieści Gminnych’’ dzięku-
jemy i zachęcamy do brania udziału w tego typu 
akcjach.  

Urszula Wielczyk
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Konkurs SKO
- „Bankowa choinka”, 
„Bankowa bajka”

Szkolna Kasa Oszczędności w Białobieli zorga-
nizowała  konkurs w dwóch kategoriach wieko-
wych, którego celem była popularyzacja wiedzy 
o pieniądzach i oszczędzaniu.   Uczniowie klas I- 
III mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na 
temat: „ Bankowa choinka”, natomiast uczniowie z 
klas IV- VI napisali „Bankowe bajki”.  Wyniki konkur-
su ukształtowały się następująco:

W kategorii klas IV- VI: I miejsce - Mi-
kołaj Kur, kl. IV, II miejsce - Julia Mrozek, kl. 
IV, III miejsce - Marlena Ruszkowska,  kl. VI,  
W kategorii klas I- III: I miejsce - Małgorzata Mu-
rach , kl. III, II miejsce - Wiktoria Kowalska,  kl. III,  III 
miejsce - Patrycja Tercjak,   kl. I.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. (HR)

Wesoły gość z rymowankami 

Nasza wieś żyje wspólnie ze szkołą

Do Biblioteki w Lelisie zawitał niezwykły gość: 
pisarz – pan Wiesław Drabik. To autor ponad 100 
książek dla najmłodszych. Wizyta pisarza odbyła 
się z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lelisie. Na tę okazje zostali zaproszeni najmłodsi 
czytelnicy: klasa pierwsza, druga i trzecia ze Szko-
ły Podstawowej w Lelisie wraz z wychowawcami. 
Spotkanie było bardzo wesołe, tak jak i sama twór-
czość autora. Wierszowane bajeczki  Wiesława 

Kiedy na początku lat siedemdziesiątych po-
przedniego stulecia wybudowano okazały budy-
nek szkolny w Łęgu Starościńskim, był on wówczas 
najważniejszym punktem wsi. W pracach budow-
lanych uczestniczyli właściwie wszyscy mieszkańcy 
wsi. Od pierwszych dni swego istnienia w  zamie-
rzeniu władz szkolnych i samorządowych, oprócz 
swojego oczywistego, edukacyjnego  przeznacze-
nia, nasza szkoła miała spełniać również funkcję 
centrum życia kulturalnego wsi. Zakupiono zatem 
pierwszy we wsi wspaniały kolorowy telewizor 
marki Rubin, a raz  w miesiącu do wsi przyjeżdżało 
kino objazdowe. Tyle i aż tyle można było wówczas 
zrobić dla rozwoju kultury na wsi.

Czterdzieści lat później możliwości są już o 
wiele większe, tym bardziej, że ludzi chętnych 
do działań na rzecz rozwoju kultury i oświaty 
także jest coraz więcej. Nadal więc centrum 
życia Łęgu Starościńskiego znajduje się w 
szkole, o co dbają wszyscy nauczyciele z dy-
rektor Marią Puławską na czele, a także sku-
pieni wokół szkoły rodzice i krewni uczniów.  
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, 
ale przede wszystkim jest wspierana przez 
miejscową społeczność. W szkole  odbywają 
się zatem różne środowiskowe uroczystości, 
tu podtrzymujemy kulturę i tradycje Kur-
piów, tu  jest miejsce szkoleń, zajęć i balów 
dla dorosłych, festynów rodzinnych i teatrzyków 
dla dzieci.

Przykładów takich właśnie działań środowisko-
wych jest bardzo wiele. Przede wszystkim  może to 
być program społeczny „Szkoła bez przemocy”, w 
którym  uczestniczymy od kilku lat. Z kolei w 2010 
roku za projekt wolontaryjny „Iskierka radości w 
chwili samotności” otrzymaliśmy wyróżnienie jako 
jedyna szkoła podstawowa  z Mazowsza. Nagrodę, 
którą był  tygodniowy obóz w Lewinie Kłodzkim 
dla członków naszego klubu wolontariusza ode-
braliśmy w Belwederze z rąk przedstawiciela Kan-
celarii Prezydenta RP. 

Od ubiegłego roku  uczniowie naszej szkoły 
uczestniczą w warsztatach filmowych OCK w ra-
mach programu Akademii Filmowej dla uczniów. 
To bardzo ciekawy projekt edukacyjny wyrównu-

Drabika są bowiem pełne humoru i  dlatego dzie-
ci bardzo chętnie je czytają i oglądają. Najbardziej 
znane książeczki to: „Bajka o Smoku i Kraku i o tym 
jak powstał Kraków”, „Awantura na podwórku”, 
„Łakomczucha”, „Kocie łakocie”, „Mała mysz skacze 
czyli myszomania”. Niektóre z nich były prezento-
wane w programie telewizyjnym „Książki z górnej 
półki”, pokazano je również na Międzynarodo-
wych Targach Książki w Bolonii w 2003 roku.  

Specjalnie na spotkanie w Lelisie autor przy-
gotował ciekawe zagadki. Za każdą dobrą odpo-
wiedź dzieci otrzymywały nagrody niespodzianki. 
Na koniec nasz gość przyznał nagrodę specjalną 
dla najbardziej aktywnego uczestnika. Była nią 
książka z osobistą dedykacją. Dzieci mogły także 
dokonać zakupu książek Wiesława Drabika i otrzy-
mać rymowany wpis np. „Dla Oliwki, co lubi śliw-
ki”, „dla Patrycji, która nie boi się Policji”, „dla Basi , 
co pyszne obiady pitrasi’’ ,  „ dla Michała, żeby go 
żona kochała”, „dla Karoliny fajnej dziewczyny” .

Barbara Sęk
Fo. Tomasz Szczubełek 

jący poziom wiedzy filmowej pomiędzy uczniami 
wsi i miasta. Tym bardziej, że seanse filmowe po-
przedzone są bardzo ciekawymi pogadankami na 
temat historii filmu i kina.

Obecny rok szkolny również obfituje w ciekawą 
ofertę wycieczkową dla naszych uczniów. Byliśmy 
już w Łomży na dwóch spektaklach Teatru Lalki i 
Aktora, w Skansenie Kurpiowskim w Nowogro-
dzie, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 
bawiliśmy się w Salonie Zabaw w Ostrołęce, oglą-
daliśmy w OCK seans ,,Bogowie i herosi’’ i sztukę  
,,Pinokio’’ oraz pluskaliśmy się w ostrołęckim Parku 
Wodnym ,,Aqarium’’. Dzięki uprzejmości dyrekto-

ra Mariusza Mierzejewskiego wynegocjowaliśmy 
znaczącą zniżkę na bilety wstępu do parku wod-
nego na cały rok szkolny 2011/2012.

Nasza placówka systematycznie współpracuje 
z GOK-O w Lelisie. W ramach warsztatów dialek-
tologicznych prowadzonych przez prof. Barbarę 
Falińską, a organizowanych przez GOK-O w Lelisie 
uczniowie naszej szkoły przeprowadzili wywiady 
z osobami pamiętającymi gwarę kurpiowską.  Ko-
rzystając z łamów ,,Wieści Gminnych’’ za wszelką 
pomoc w podtrzymywaniu i kultywowaniu na-
szego dialektu kurpiowskiego, tradycji i kultury 
kurpiowskiej serdecznie dziękujemy mieszkań-
com Łęgu Starościńskiego  i Kurpiewskich, którzy 
wnieśli swój nieoceniony wkład w gromadzenie 
naszego słownictwa gwarowego. To dzięki ich za-
angażowaniu zebrano dla językoznawców wiele 

wartościowych materiałów, którzy wykorzystają je 
w pracy nad słownikiem gwary kurpiowskiej. 

Współpracujemy również z Biblioteką Publiczną 
w Lelisie i jej filią w Łęgu Starościńskim. Biblioteka, 
choć publiczna, to mieści się w budynku szkoły. 
Zatem współpraca z bibliotekarkami  Janiną Miel-
nicką i Barbarą Sęk od wielu lat wydaje wymierne 
owoce na lekcjach języka polskiego, czy w regio-
nalnych konkursach czytelniczych, recytatorskich i 
poetyckich dla naszych uczniów. 

Można powiedzieć, że dzięki szkole rośnie zdro-
we i sprawne młode pokolenia naszej wsi. Ucznio-
wie naszej szkoły chętnie bowiem wyjeżdżają na 

zawody sportowe  nie tylko w regionie, ale 
także w kraju. Dzięki trosce i zaangażowa-
niu samorządu naszej gminy w krzewienie 
kultury fizycznej sportowcy Łęgu Staro-
ścińskiego startujący w barwach UKS ,,Ty-
grys’’  mają niepowtarzalną okazję zwiedzić  
całą Polskę. Oczywiście takie wyjazdy mają  
nie tylko walory turystyczne, ale chodzi o 
zdobycie jak najwyższych lokat na ogólno-
polskich zawodach sportowych,  i tam nie 
mamy się czego wstydzić, bo nasi ucznio-
wie od wielu lat zajmują najwyższe pozycje 
w ogólnopolskim rankingu ringo, a w tym 
roku nasza uczennica – Izabela Kowalczyk 
– zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w kategorii 

młodziczek. W ostatnich latach byliśmy z naszymi 
reprezentantami w Krakowie, gdzie udało nam 
się zwiedzić Wawel, w Jedliczu, skąd już blisko w 
Bieszczady, w Kazimierzu, Sandomierzu, w Legni-
cy, w Bartoszycach, wielokrotnie w Warszawie, a 
nawet w Sztutowie nad morzem. Nasi sportowcy 
korzystają też z wakacyjnych obozów sportowych. 
Tegoroczny dwutygodniowy obóz organizowany 
przez Polskie Towarzystwo Ringo zlokalizowany 
był w Krynicy Morskiej.

Tak więc,  mimo iż Szkoła Podstawowa w Łęgu 
Starościńskim liczy niewielu uczniów, to jednak 
wiele wnosi do życia społeczności naszej wsi. Ta-
kiego kameralnego i rodzinnego klimatu próżno 
szukać w dużych szkołach. 

Beata Brzeska
Fot. Antoni Kustusz 
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Udane ferie w GOK-O Spotkanie 
z ulubioną autorką

Otwarte 
przedszkole w Łęgu 
Przedmiejskim

Bogaty program zajęć przygotowanych dla 
dzieci o różnych zainteresowaniach, to tajemni-
ca udanych ferii – twierdzi Anna Ogniewska, dyr. 
GOK-O. W tym roku dzieciom dopisała zarówno 
pogoda, bo i śniegu nie zabrakło, i lód się po-
jawił, ale także miały wiele ciekawych zajęć w 
ofercie GOK-O oraz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. Dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach 
plastycznych, tanecznych i muzycznych, gdzie 
pod okiem instruktorów GOK-O Barbary Bacław-
skiej, Tomasza Szczubełka, Jana Kani,  Jarosława 
Kraski, doskonaliły swoje umiejętności. Powstała 
piękna gazetka ścienna ,,Papieros, alkohol, nar-
kotyki to nie dla mnie’’. Dzieci poznały sekrety 
karnawałowych wypieków, piekły fafernuchy i 
bygle, ćwiczyły robótki na drutach i szydełkiem, 
przygotowały laurki dla Babci i Dziadka, wyko-
nywały bibułkowe kwiaty, bukiety i aniołki, a 

W szkole w Białobieli 10 stycznia gościła   Jo-
anna Brodowska – pisarka i autorka  książek 
dla dzieci. W spotkaniu autorskim uczestniczyli 
uczniowie klasy zerowej i pierwszej. Autorka 
bardzo szybko nawiązała kontakt ze swoimi naj-
lepszymi czytelnikami. Opowiedziała im o swojej 
pracy oraz o bohaterach napisanych bajek. Na-
stępnie przeczytała fragment swojej książki pt. 
„Malutki Chłopaczek z Niewielką Dziewczynką”  i 
na podstawie ilustracji opowiedziała kilka zabaw-
nych historyjek. Nie zabrakło wielu  ciekawych 
pytań zadawanych pisarce, a także opowieści o 
pisarskim warsztacie.  Na zakończenie wszyscy 
mali czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki 
do książek oraz słodkie „co nieco”. (red. szkolna) 

Fot. archiwum

Od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół 
w Łęgu Przedmiejskim rozpoczęło działalność 
otwarte przedszkole, powstałe dzięki udziałowi 
szkoły w projekcie finansowanym przez Unię Eu-
ropejska oraz samorząd mazowiecki. Dzieci mają 
doskonałe warunki do zajęć, zgodnie z hasłem 
całej akcji ,,Rozwijając umiejętności, otwieramy 
możliwości’’, co zresztą widać na zdjęciu. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

przede wszystkim doskonale się bawiły, mając 
zapewnioną ciepłą herbatę i słodki poczęstunek. 
Nie zabrakło zabaw na świeżym powietrzu oraz 
wycieczek, takich jak do ostrołęckiego McDonal-
da, z kolędą do zakładów pracy. Całość wspól-
nej zabawy podsumowano w trakcie spotkania 
wspominkowego, w trakcie którego najbardziej 
aktywni uczestnicy otrzymali nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy. 

- Szkolne ferie stanowią dla GOK-O doskonałą 
okazję do spotkania się ze wszystkimi dziećmi, 
które chcą rozbudzić swoje pasje, chcą czegoś 
się nauczyć, a nie mają na to czasu w trakcie za-
jęć szkolnych – stwierdziła Anna Ogniewska na 
zakończenie tego bardzo bogatego w wydarze-
nia programu. 

Antoni Kustusz
Fot. Tomasz Szczubełek 

Choinkowy karnawał 
Oczekiwana przez wszystkich uczniów SP w 

Białobieli choinka szkolna połączona z zabawą 
karnawałową odbyła się 14 stycznia, a  wesołe 
rytmy do zabawy zapewnił dzieciom Krzysztof Ja-
kubiak. W przerwie wspólnej zabawy  można było 
podziwiać  występ dziewczynek ze szkolnego  ze-
społu tanecznego. Oczywiście wszystkim smako-

wał  słodki poczęstunek przygotowany przez nie-
zawodnych rodziców, którzy licznie uczestniczyli 
w  imprezie. Nie obyło się bez wizyty spóźnionego 
Świętego Mikołaja, który rozdał prezenty wszyst-
kim dzieciom. Radości było więc co niemiara. 
(red. szkolna)

Fot. archiwum 



11

Pracowita zima gminnego LZS
W tym roku władze gminne LZS postanowiły 

zrealizować bogaty zimowy kalendarz imprez 
sportowych nie tylko w hali Zespołu Szkół w Leli-
sie, ale także w halach pozostałych szkół. 

- Wyszliśmy z założenia, że obiekty sportowe 
buduje się w gminie dla wszystkich mieszkań-
ców, a tym samym powinny  być wykorzystywane 
przez cały rok – stwierdził Dariusz Mróz, radny i 
przewodniczący Rady Gminnej LZS.

Okazją do pierwszego spotkania stał się powia-
towy turniej piłki nożnej halowej, który rozegrano 
8 stycznia w Lelisie. Startowały drużyny LZS: Dłu-
gi Kąt, Nowa Wieś, Kurpik Kadzidło, Lelis młodzi, 
Białasy Łyse, Łęg Starościński, Nasiadki-Szafarczy-
ska. Po emocjonujących meczach w grupach oraz 
półfinałach w meczu finałowym Łęg Starościński 
pokonał Olszewkę 6:3, zaś w meczu o III miejsce 
długi Kąt pokonał ,,Białasy’’ Łyse 4:0.  Najlepszym 

strzelcem turnieju został Przemysław Śnietka z Ol-
szewki (11 br.), najlepszym bramkarzem – Michał 
Pierzchała z Olszewki, a najlepszym zawodnikiem 
Michał Markowski.

Po zakończeniu turnieju powiatowego doko-
nano podsumowania wyników grudniowego 
turnieju gminnego LZS, w którym drużyny LZS 
zajęły kolejno miejsca: 1. Długi Kąt, 2. Lelis mło-
dzi, 3. Nasiadki-Szafarczyska, 4. Olszewka, 5. Łęg 
Przedmiejski seniorzy, 6. Łęg Przedmiejski I, 7. Łęg 
Starościński Sparta Praga, 8. Łodziska, 9. Obierwia, 
10. Dąbrówka – Szkwa, 11. Łęg Przedmiejski II. 

W sali Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim 15 
stycznia odbył się mecz piłki siatkowej pomiędzy 
Prajsiakami z Łęgu a drużyną Express z Łysych, bo 
inne zapowiedziane drużyny nie dojechały.  Wy-
grali gospodarze 2:0 (25:16, 28:26). 

Z kolei 22 stycznia w sali Zespołu Szkół w 

Obierwi odbył się dobrze obsadzony i bardzo 
wyrównany turniej tenisa stołowego. Zawodni-
ków podzielono według kategorii wiekowych. W 
grupie seniorów  pierwsze miejsce zajął Marek 
Dziekoński, który wyprzedził: Dariusza Mroza, 
Janusza Kaczyńskiego, Macieja Brzeskiego i Ja-
kuba Mroza. W grupie juniorów kolejne miejsca 
zajęli: 1. Jakub  Grabowski, 2. Krzysztof Niedź-
wiecki, 3. Mateusz  Kaczyński, 4. Sebastian  Iwa-
nowicz, 5. Bartosz Brzozowski, 6. Kamil Ziemek,  
7. Arkadiusz  Boruch, 8. Michał Piersa. W rywali-
zacji młodzików kolejne miejsca zajęli: Grzegorz 
Laskowski, Norbert Dzięgielewski, Michał Niedź-
wiecki, Mateusz Dzięgielewski, Radek Duszak.  
Było wiele emocji, a przy okazji przypomniano 
sobie o dobrych i wieloletnich tradycjach tenisa 
stołowego w Obierwi.   

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Dziarscy 
i bramkostrzelni  
old boye

II powiatowy Turniej piłki nożnej oldboy’ów, 
który odbył się 12 lutego w hali Zespołu Szkół w 
Lelisie, dla wielu młodych graczy mógł stanowić 
dobry pokaz piłkarskiego kunsztu, oczywiście 
gdyby zechcieli tego dnia przyjść i kibicować  
starszym panom. W rywalizacji wystartowały 4 
drużyny: Olszewka, Nasiadki-Łęg Przedmiejski, Le-
lis-Łodziska, Zalas gm. Łyse. W trakcie rozegranych 
sześciu meczów strzelono 64 bramki, a wiele akcji, 
podań, strzałów mogło podobać się  każdemu ki-
bicowi. Ale, jak się dziwić, skoro grało wielu byłych 
piłkarzy Narwi i innych klubów. W każdym razie o 
naradzie przedstawicieli drużyn najlepszym za-
wodnikiem turnieju wybrano Arkadiusza Mikołaj-
czyka z drużyny  Lelisa, a najlepszym bramkarzem 
– Sylwestra Goska z Olszewki. W turnieju zwycię-
żyła drużyna gospodarzy Lelis-Łodziska, która w 
finale pokonała Olszewkę 6:4,  zaś miejsce trzecie 
zajęła drużyna z Zalasu, po pokonaniu Nasiadek 
i Łęgu 9:5. Okazałe puchary i statuetki dla naj-
lepszych wręczył przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Prusik, zaś za obsługę sędziowską wszyscy 
zgodnie dziękowali Jerzemu Dawidowi, a za orga-
nizację -  Darkowi Mrozowi. (ak)

Szachy wróciły do Lelisa
Za sprawą Rady Gminnej LZS oraz pomocy ze 

strony GOK-O tej zimy do Lelisa powróciła tradycja 
silnych tu kiedyś tradycji  szachowych. Reprezen-
tanci Lelisa startowali bowiem w latach 80-tych 
ubiegłego wieku z liczącymi się sukcesami w tur-
niejach LZS ,,O złotą wieżę’’, a w szkołach toczyły 
się systematyczne rozgrywki na dobrym pozio-
mie. Na szczęście pozostały do dziś turniejowe 
plansze i figury, szachowe zegary. Czego zabrakło 
to dzięki Annie Ogniewskiej, dyr. GOK-O, dokupio-
no i można było 5 lutego skrzyknąć się na zimowy, 
otwarty turniej szachowy, w którym wystartowali 
szachiści miejscowi, a także zawodnicy z Łomży i 
Ostrołęki. Poziom gier można uznać za dość wyso-
ki, a organizację turnieju za dostatecznie sprawną, 
by wszyscy wyjechali z Lelisa zadowoleni i pewni 
startu w przyszłości, bo, jak zapowiedział prze-
wodniczący Rady Gminnej LZS Dariusz Mróz, 
podobne turnieje będą się teraz odbywały dwa 
razy w roku. W turniejowych zmaganiach, które 
rozegrano systemem szwajcarskim - 7 rundowym 
w trzech kategoriach wiekowych: seniorek, se-
niorów i juniorów (do lat 18), a czas gry w każdej 
rundzie wynosił po 15 minut dla zawodnika, w 
kategorii juniorów: I miejsce zajął Patryk Brzeski, 
II miejsce -  Grzegorz Zapert, III miejsce - Jakub 
Brzeski. W kategorii seniorów: I miejsce zdobył 
Waldemar Kruczyk, II m.-  Marcin Chojnowski, III 

m.  Paweł Krajewicz. W kategorii seniorki I miejsce 
zdobyła Katarzyna Zapert. (ak)

Fot. Antoni Kustusz, 
Tomasz Szczubełek.
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GMINA LELIS wg 
danych za 2011 rok
1. Urodzenia - 100 - w tym 12 zarejestrowanych 
w USC Lelis, 
2. Śluby - 106 - w tym 45 zarejestrowanych w USC 
Lelis, 
3. Zgony - 74 - w tym 29 zarejestrowane w USC 
Lelis, 
4. Rozwody - 14,
5. Ilość wydanych dowodów osobistych -  611,
6. Ilość unieważnionych dowodów osobistych  
- 507, 
7. Zameldowania na pobyt stały - 151,
8. Przemeldowania w obrębie gminy - 91,
9. Wymeldowania z pobytu stałego - 64,
10.  Zameldowania na pobyt czasowy - 63,
11.  Liczba mieszkańców gminy na dzień 31. grud-
nia 2011 r. - 8 951, w tym kobiet – 4 431, mężczyzn 
– 4520, 
12. Ilość mieszkańców w poszczególnych sołec-
twach gm. Lelis:  

1. Lelis 859
2. Długi Kąt 278
3. Durlasy 450
4. Gibałka 125
5. Łodziska 202
6. Szafarnia 234
7. Nasiadki 521
8. Szafarczyska 258
9. Olszewka 622
10. Szwendrowy Most 166
11. Łęg Przedmiejski 1 175 
      (w tym od nr 1-16 i ulice – 207) 
12. Łęg Starościński 845
13. Gnaty 182
14. Dąbrówka 381
15. Szkwa 89
16. Gąski 190
17. Płoszyce 305
18. Kurpiewskie 257
19. Obierwia 717
20. Aleksandrowo 164
21. Białobiel 656
22. Siemnocha 275

13. Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodar-
czych w gminie  w 2011r.  r -  77, 
14. Ilość wydanych decyzji wykreślających wpis w 
rejestrze działalności gospodarczej – 89, 
15. Ilość podmiotów gospodarczych na koniec 
2011 roku przekazanych do Centralnej Ewidencji 
i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) – 
333.

Oprac. Czesława Ziemak, Hieronim Laska  

GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Terminarz rozgrywek B –klasy          Runda wiosenna

29 marca, godz. 12.00, sala widowiskowa GOK-O – uroczyste podsumowanie kon-
kursu plastycznego ,,Palma Kurpiowska’’,

18 kwietnia, sala GOK-O, godz. 11.00  – konferencja naukowo-popularna o tematyce 
regionalistycznej z udziałem naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, uczniów i stu-
dentów szkół z regionu.

Marzec, wszystkie niedziele, od godz. 12.00, sala ZS w Lelisie - Liga gminna LZS w 
halowej piłce nożnej.

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:

I rata do 15 marca 2012 r.
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)

Piłkarze B-klasowego LUKS Łęg Przedmiejski wszystkie mecze rundy wiosennej jako ich 
gospodarze rozegrają ,,u siebie’’, czyli na przebudowanym  stadionie gminnym w Lelisie. 
Mecze w Lelisie odbędą się w niedziele o godz. 14.00. A oto, jak przedstawia się termi-
narz rundy wiosennej rozgrywek B-klasy w piłkę nożną.  

Kolejka 8 - 15 kwietnia
Krzyniak Krzynowłoga Mała - WKS Mystkówiec 
GUKS Krasnosielc - LUKS Łęg Przedmiejski 
Huragan Lipniki - Świt Baranowo 
Jantar Parciaki - Orz Goworowo 

Kolejka 9 - 22 kwietnia
Jantar Parciaki - Krzyniak Krzynowłoga Mała 
Orz Goworowo - Huragan Lipniki 
Świt Baranowo - GUKS Krasnosielc 
LUKS Łęg Przedmiejski - WKS Mystkówiec 

Kolejka 10 - 29 kwietnia
Krzyniak Krzynowłoga Mała - LUKS Łęg Przedm. 
WKS Mystkówiec - Świt Baranowo 
GUKS Krasnosielc - Orz Goworowo 
Huragan Lipniki - Jantar Parciaki 

Kolejka 11 - 6 maja
Huragan Lipniki - Krzyniak Krzynowłoga Mała 
Jantar Parciaki - GUKS Krasnosielc 

Orz Goworowo - WKS Mystkówiec 
Świt Baranowo - LUKS Łęg Przedmiejski
 
Kolejka 12 - 13 maja
Krzyniak Krzynowłoga Mała - Świt Baranowo 
LUKS Łęg Przedmiejski - Orz Goworowo 
WKS Mystkówiec - Jantar Parciaki 
GUKS Krasnosielc - Huragan Lipniki 

Kolejka 13 - 20 maja
GUKS Krasnosielc - Krzyniak Krzynowłoga Mała 
Huragan Lipniki - WKS Mystkówiec 
Jantar Parciaki - LUKS Łęg Przedmiejski 
Orz Goworowo - Świt Baranowo 

Kolejka 14 - 27 maja
Krzyniak Krzynowłoga Mała - Orz Goworowo 
Świt Baranowo - Jantar Parciaki 
LUKS Łęg Przedmiejski - Huragan Lipniki 
WKS Mystkówiec - GUKS Krasnosielc 


