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Urok, który nie przemija
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 Sceny z życia dawnych Kurpiów zacho-
wują swój nieprzemijający urok, podobnie 
jak barwy z ludowych strojów, które ożywały 
4 lutego, w tłusty czwartek na scenie i na 
widowni  Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu 
w Lelisie. Przekonaliśmy się o tym  w trakcie 
XI Regionalnego Przeglądu Widowisk Przed-
stawiających Fragmenty z Życia Dawnych 
Kurpiów, przygotowanego po raz pierwszy 
w nowej roli przez Bartosza Podolaka, dyr. 
CK-BiS. 

Uroczystego otwarcia oraz powitania licz-
nie przybyłych widzów oraz gości dokonał 
wójt Stefan Prusik, podkreślając, że nasza 
gmina tworząc takie okazje do kurpiowskich 
spotkań utrwala obraz nie tylko radosnego 
życia na Kurpiach, ale także pokazuje dole 
i niedole ludzi zamieszkujących od wieków 
te tereny. Zdaniem wójta CK-BiS, jako  nowa 
placówka kultury, który powstała z połącze-
nia GOK-O oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
kierowana przez dyr. B. Podolaka, sprosta 
swoim zadaniom, a kontynuacja imprez za-
pisanych w wieloletnim kalendarzu stwarza 
ku temu najlepszą okazję. 

W imieniu gości, których lista jest bardzo 
długa serdeczne słowa zachęty do pracy na 
niwie folklorystycznej skierowała wicemar-
szałek mazowiecka Elżbieta Lanc, a starosta 
ostrołęcki Stanisław Kubeł nie tylko gratu-
lował Lelisowi dotychczasowego dorobku, 
ale także zapewniał o dalszym wspieraniu 
obecnych i  nowych inicjatyw kulturalnych. 

Na tegoroczny przegląd dojechały wła-
ściwie wszystkie liczące się grupy folklory-
styczne z naszego regionu, a więc i Czarnia, i 
Myszyniec, Zawady z gm. Baranowo, Chudek  
w gm. Kadzidło, i Łyse. Niektóre wystawiły 
widowiska znane od lat, ale już w nowych 
składach, wśród który pojawiły się nowe 
talenty, jak choćby filigranowy Bartek Ropiak 
z Myszyńca. Spóźniona nieco na przegląd 
grupa ,,Pod Borem’’ z Zawad odświeżyła i 
bardzo dynamicznie pokazała widowisko, 
które po raz pierwszy obejrzeliśmy na re-

gionalnych dożynkach, ale to był faktycznie 
dobry przykład doli kurpiowskiego chłopa. 

Oczywiście najbardziej cieszy, że w tym do-
borowym towarzystwie naprawdę ciekawie i 
świeżo pokazały się sekcje dziecięce Nowego 
Latka z Dąbrówki i z Łęgu Starościńskiego, 
choć prezentowały scenki z ubiegłorocznego 
repertuaru. Ich występ pokazywał, że pod 
okiem instruktora Jana Kani dzieciaki czynią 
stałe postępy. 

Nowością, która zaskoczyła wszystkich był 
występ ze sceną autentycznego darcia pierza 
zespołu ,,Nasiadczanki’’ z Nasiadek. Bardzo 
dobrze wypadł także pozakonkursowy 
występ zbierającej się w różnych skła-
dach męskiej grupy śpiewaczej Henryka 
Kuleszy, wspartej tym razem przez Jaro-
sława Kraskę. 

Humory więc dopisywały wszystkim, 
co objawiło się w tańcach ludowych 
wykonanych przy dźwiękach Orkiestry 
Kurpiowskiej, a także wśród obecnych 
na przeglądzie artystów ludowych, 

którzy wystawili swoje wyroby. Jak to w Le-
lisie, gdy zbierze się nasza wielka kurpiowska 
rodzina. 

Prezentowane na scenie widowiska  przed-
stawiające fragmenty z życia dawnych 
Kurpiów w tegorocznym ,,Darciu Pierza’’  
oceniała komisja konkursowa pracująca 
bardzo solidnie w składzie: Katarzyna Mróz 
z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce- 
przewodniczący, Czesława Lewandowska i  
Jan Nalewajk – członkowie.

W tegorocznym XI regionalnym przeglą-
dzie uczestniczyło 12 zespołów, tj. w katego-
rii: dzieci - 6 zespołów, w kategorii młodzież 
- 1 zespół i w kategorii dorośli - 5 zespołów.      

Po obejrzeniu zaprezentowanych widowisk Ko-
misja postanowiła przyznać następujące miejsca: 
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X sesja  Rady Gminy  Lelis zwołana  na dzień 8 
stycznia 2016 r. odbyła się  w  sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Lelisie.   Zasadniczym powodem 
sesji stała się konieczność dokonania  konsultacji w 
sprawie założeń  dokumentu  ,,Studium Wykonal-

ności dla projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym:  Lelis, Durlasy 
oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ob-
rębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis’’’’. Konsultacje 
wyniknęły z powodu ustalonego na 29 stycznia 
terminu złożenia wniosku o dofinansowanie tego 
projektu. Po wstępnych analizach okazało się, że nie-
zbędnym będzie ograniczenie zasięgu nowej sieci 
do obrębu Lelisa i Durlas, bowiem prowadzenie jej 
w kierunku Szafarczysk i Nasiadek nie spełnia celów 
ekonomicznych, a także spowoduje radykalne pod-
wyższenie taryf za odbiór ścieków.   Po wyjaśnieniach 
wójta Stefana Prusika oraz  wysłuchaniu informacji o 
założeniach projektu przygotowanego przez firmę 
Westmor Consulting, które przedstawili w jej imieniu 
Tomasz Wódkowski i Karolina Drzewiecka  radni jed-
nogłośnie przychylili się do uchwały o upoważnieniu 
Wójta Gminy Lelis do złożenia wniosku o dofinan-
sowanie w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 
II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach  oraz przyjęcia do realizacji przed-
sięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Lelisie  i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa 
sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewiden-
cyjnym: Durlasy gmina Lelis”. Całkowita wartość 
projektu wynosi 3 mln 821 tys. zł, a wnioskowana 
wartość dofinansowania to 1 mln 458 tys. zł. 

XI sesja Rady Gminy odbyła się 25 lutego w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Poprzedziły ją 
pracowite obrady komisji stałych Rady, które na tej 
sesji złożyły sprawozdania z ubiegłorocznej pracy. Po 

zapoznaniu się z materiałami na komisjach radni bez 
uwag przyjęli do wiadomości sprawozdania za 2015 
r. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, z reali-
zacji zadań z zakresu wspierania rodziny, z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez gminę. Bez 
uwag przyjęto także raporty za 2015 r. z wykonania 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W wyniku podjętych uchwał w Łęgu Przedmiej-
skim pojawi się nazwa kolejnej ulicy, którą nazwano 
Wspólna,  w statucie gminy Lelis znalazł się nowy spis 
sołectw uwzględniający Aleksandrowo, a w spisie 
jednostek gminnych przy Szkole Podstawowej w 
Łęgu Starościńskim pojawił się zapis, że nosi im. św. 
Jana Pawła II. Radni uaktualnili 
program opieki nad zwierzętami, 
wskazując na potrzebę zwięk-
szenia kontroli nad właścicielami 
psów, a także podjęli uchwałę w 
sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości 
i od środków transportowych. 
Po tym uchyleniu obowiązu-
ją uchwały z 2014 r., bowiem 
stawki zapisane w uchylonych 
uchwałach były na tym samym 
poziomie.         

 Rada Gminy zgodziła się na udzielenie pomocy 
finansowej powiatowi ostrołęckiemu w realizacji 
projektów wspólnych, które będą realizowane 
przy budowie drogi powiatowej Golanka – Grale 
– Nasiadki (500 tys. zł), Ostrołęka – Łęg Starościń-
ski – Kurpiewskie – Szkwa (400 tys. zł), a także dla 
miasta Ostrołęki przy ul. Padlewskiego. (10 tys. zł), na 
dokumentację drogi powiatowej w Obierwi (30 tys. 
zł). Obecny na sesji przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Mróz podziękował radnym i wójtowi gminy 
za zrozumienie dla wspólnych inicjatyw powiatu i 
zapewnił, ze reprezentujący w radzie przedstawiciele 
gminy Lelis będą konsekwentnie wspierać starania 
inwestycyjne gminy. 

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Gmi-
ny Jan Mrozek odczytał pisma z postanowieniami 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który 
oddalił wniosek Krystyny Wiskiej o przywrócenie 
jej terminu do skargi na plany budowy linii 400 Kv.

Wiele kontrowersji wywołało wstąpienie grupy 
mieszkańców Łęgu Starościńskiego z wnioskiem o 
utworzenie przy tamtejszej szkole oddziału przed-
szkolnego dla 3-latków. Wyjaśnień udzielali wójt S. 

Dobra współpraca pomiędzy druhami z OSP w 
Łęgu Przedmiejskim zaowocowała bardzo sympa-
tycznym spotkaniem w wyremontowanej remizie 
OSP, w trakcie którego nasi strażacy otrzymali cenne 
elementy wyposażenia. W obecności wójta gminy 
Stefana Prusika, dary dla druhów z Łęgu w imieniu 
dyrekcji i strażaków Story Enso przekazał Jakub 
Snopek. Za ten bardzo cenny dar podziękował 
w imieniu strażaków gminy Stefan Prusik, który 
stwierdził, że taka ofiarność może się zdarzyć tylko  
wśród  przyjaciół zza rzeki. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

 W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Ostrołęce 25 lutego dokonano pod-
sumowania ubiegłorocznych działań systemu 
ratowniczo-gaśniczego w naszym regionie. Jak 
stwierdził komendant miejski PSP st. bryg. Jarosław 
Wilga, był to niestety bardzo pracowity rok. W 
2015 roku strażaccy ratownicy odnotowali 1423 
interwencje, co stanowi  wzrost w porównaniu do 
roku poprzedniego o 303 zdarzenia, czyli aż o 30,2 
proc. Strażacy w naszym regionie  523 razy wyjeż-
dżali do pożarów, a to o 122 zdarzenia więcej niż 
w roku 2014. Odnotowano też 808 miejscowych 
zagrożeń, zaś w 2014 roku było ich 613. Wzrosła 
również liczba alarmów fałszywych z 79 (2014) do 
92 (2015). Dodajmy, że OSP gm. Lelis uczestniczyły 
w 111 akcjach ratowniczych na terenie gminy i 22. 
akcjach poza terenem gminy. 

Wzrosła także liczba ofiar. W 2015 roku strażacy 
odnotowali 15 ofiar śmiertelnych, a także 145 osób 
poszkodowanych. W roku 2014 śmierć poniosło 11 
osób, a rannych zostało 118 osób. 

- Ubiegły rok na terenie naszego powiatu to 
niewątpliwie rok pożarów w lasach. Było ich łącz-
nie 117. Spaleniu uległo 53 ha lasu. We wrześniu 
w miejscowościach Piasecznia (gm. Kadzidło) 
miał miejsce duży pożar w rezerwacie Karaska. W 
wyniku pożaru spłonęło prawie 18 ha torfowiska. 
Akcja trwała ponad dwie doby. Uczestniczyło w 
niej około 80 zastępów gaśniczych i ponad 300 
strażaków PSP i OSP (m.in. z Lelisa), w tym również 
dwa plutony gaśnicze z sąsiednich powiatów: ma-
kowskiego i przasnyskiego – poinformowała Marta 
Kacprzycka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. (ak)

Z życia samorządu 

Stora Enso dla OSP Łęg Przedmiejski

To był niestety 
pracowity rok

Prusik i dyr. ZASiP Andrzej Przeradzki, którzy tłuma-
czyli, że przy obecnie wprowadzanych przepisach 
rygorystycznie określających warunki dla budowy 
i utrzymania placówek wychowania przedszkol-
nego gminy nie stać na żadne takie inicjatywy, a 
jedynym sposobem rozwiązania tego problemu 
będzie oddanie do użytku nowoczesnego, w pełni 
funkcjonalnego Przedszkola Samorządowego ,,Le-
śna Kraina’’ przy Zespole Szkół w Lelisie, do którego 
rodzice z pobliskich wsi będą mogli dowozić dzieci. 
Po dyskusji radni jednogłośnie poparli stanowisko, 
by z rozpatrzeniem tej sprawy powstrzymać się do 
czerwca, kiedy to rząd przedstawi kompletną wizję 
reformy systemu oświaty, w tym także dalszych 
losów gimnazjów oraz przedszkoli. 

 Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 
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Od października 2015 r. do maja w Zespole 
Szkół w Lelisie trwają  spotkania podjęte w ramach 
innowacji pedagogicznych pod nazwą „Nauka 
dialektu kurpiowskiego i kultury Kurpiów”. Zajęcia 
prowadzone są przez Katarzynę Brzuzy w szkole 
podstawowej i Danutę Prachniak w gimnazjum. 
Na spotkania uczęszcza 20 uczniów chętnych do 
kultywowania i poszanowania tradycji swoich 
przodków, zaś celem jest zdobywanie wiedzy z 
zakresu dialektu i kultury Kurpiów, poznanie zasad 
pisowni oraz tradycji regionu.

Uczniowie piszą i czytają po kurpiowsku. 
Poznają życie i kulturę przodków poprzez kon-
wersacje z działaczami kultury kurpiowskiej. 
Uczestniczyli w spotkaniu z Henrykiem Kuleszą 
w Ośrodku Etnograficznym w Lelisie, gdzie 
obejrzeli też zgromadzone eksponaty. Biorą 
także udział w spotkaniach z twórcami ludo-
wymi, m.in. Anną Ogniewską, która pogłębiła 
wiedzę uczniów na temat osadnictwa Kurpiów 
i tworzenia kultury kurpiowskiej. 

Uczestnicy chętnie przychodzą na zajęcia, 
uczą się nowych liter, występujących w gwarze 
kurpiowskiej. Poznają historię, legendy i poda-
nia kurpiowskie oraz nazwy roślin, zwierząt, 
narzędzi i czynności związanych z Kurpiami. 
Dzielą się wiedzą pozyskaną od dziadków, 
kuzynów i znajomych na temat tych terenów. 
Dopełnieniem innowacji będzie zaplanowane 
na 18 marca w naszej szkole Święto Kurpia, 
na które serdecznie zaprasza cała szkolna 
społeczność.  (KB)

Fot. Archiwum

Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem 
województwa mazowieckiego.

- Panie marszałku ostatnio w mediach zrobiło 
się głośno o możliwym  podziale Mazowsza. Co 
taki pomysł oznacza dla mieszkańców gminy Lelis, 
skoro podobno mają być to zmiany na lepsze.

- Nic dobrego z takich zmian nie będzie, oczywiście 
poza wcześniejszymi wyborami, które w mojej ocenie 
są rzeczywistym celem tej zmiany. Nie da się przecież 
oszukać faktów. Mazowsze jest w tej chwili liderem 
rozwoju nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. 
Ogromna w tym zasługa Warszawy, bo jest ona nie tyl-
ko kulturowym i geograficznym, ale przede wszystkim 
gospodarczym sercem naszego regionu. To tu działa 
70 proc. wszystkich mazowieckich firm, które zasilają 
budżet województwa i stąd pochodzi blisko 88 proc. 
dochodów, jakie województwo otrzymuje z podatku 
CIT. Po wydzieleniu Warszawy pozostała część Ma-
zowsza straci te pieniądze, a więc i do Lelisa dotrze 
zdecydowanie cieńsza strużka wsparcia i dotacji.  Takie 
pomysły stoją w sprzeczności z tym, co się dzieje w 
całej Europie. Jeśli kraje takie, jak Niemcy czy Francja 
myślą o zmianach granic administracyjnych – to tylko 
po to, aby tworzyć jeszcze silniejsze i większe regiony.

- Brzmi pesymistycznie. Czego najbardziej 
powinniśmy się obawiać?

- Przede wszystkim Mazowsze nie będzie się rozwi-
jać, bo nie będzie miało z czego. Wiadomo przecież, 
że  „Z pustego to i Salomon nie naleje”. Po podziale 
Mazowsze nie straci wiele ze swojej powierzchni, 
ale będzie się musiało zadowolić raptem 12 proc. 
obecnego dochodu z podatku CIT. Porównując 
dotychczasowe roczne wpływy z CIT, można osza-
cować, że nowe województwo mazowieckiego po 
wydzieleniu Warszawy będzie miało do dyspozycji 
jedynie ok. 200 - 300 mln zł. Dla porównania w tym 
roku dochody Mazowsza z podatku CIT będą wyno-
sić 1,4 mld zł. Różnica jest ogromna, a więc przy tak 
małych dochodach zabraknie środków na realizację 
wielu zadań inwestycyjnych i społecznych. Budżet 

nowego ,,tworu’’ trzeba będzie 
łatać dotacjami i „janosiko-
wym” z innych województw. 
Nie będzie nowych inwestycji 
– dróg, szkół, nowoczesnych 
szpitali. Można też zapomnieć 
o realizacji projektów z UE, bo zabraknie środków 
na wkład własny. Nie zapominajmy też, że podział 
administracyjny, proponowany przez PiS, wiąże się 
ze zwiększeniem biurokracji, a za to ze swojej kieszeni 
zapłacą mieszkańcy Mazowsza.

- Pojawiają się jednak głosy, że na takim rozwią-
zaniu mogą zyskać miasta subregionalne,  takie 
jak Płock czy Radom. Każde z nich liczy, że zostanie 
stolicą nowego województwa.

- I to jest kolejny problem. Politycy PiS próbują 
wmówić mieszkańcom tych miast, że będą mieli u 
siebie stolicę nowego Mazowsza. A co z mieszkań-
cami innych miast? Jak daleko musieliby jeździć np. 
mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, aby 
załatwić ważne sprawy w urzędzie marszałkowskim 
w Radomiu? Albo mieszkańcy Siedlec do urzędu 
wojewódzkiego w Płocku? Warszawa leży w centrum 
województwa i z każdego miejsca na 
Mazowszu jest do niej łatwy dojazd. 
Codziennie dojeżdżają tu setki tysięcy 
ludzi do pracy. Jednak po wydzieleniu 
Warszawa stałaby się oddzielnym wo-
jewództwem i musiałaby zajmować 
się problemami swoich mieszkańców. 
Dla Mazowsza powstaną nowe centra 
administracyjne, które zmuszą do bu-
dowania zupełnie nowych relacji. 

- No dobrze, ale nie da się zaprze-
czyć, że województwo mazowieckie 
jest bardzo zróżnicowane. Mamy bo-
gatą Warszawę i pozostałe regiony, 
których sytuacja pozostawia wiele 
do życzenia. Zmiany są potrzebne, 
żeby rozwój był zrównoważony. 

Uczymy się  po kurpiowsku

Po podziale wszyscy stracą

Aleksandrowo już 
z sołtysem

Po uchwale-
niu przez Radę 
Gminy statutu 
sołectwa Alek-
sandrowo 22 
stycznia w sali 
ZS w Obierwi z 
udziałem wójta 
Stefana Prusika 
mogły  odbyć 
się wybory soł-
tysa. Z powodu 
złej pogody na 
p i e r w s ze  ze -
branie wiejskie 
przybyło nie -
wiele osób, ale 
wybory okazały 

się prawomocne i zebrani wybrali sołtysem Ka-
mila Stepnowskiego. Inicjator akcji tworzenia w 
Aleksandrowie sołectwa zapowiedział starania 
o dokończenie budowy drogi do Chudka, a 
także współpracę z władzami gminy w interesie 
mieszkańców wsi. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Tym bardziej teraz, kiedy okazuje się, że po 2020 
r. możemy stracić wsparcie z UE. Jest na to jakaś 
recepta?

- Oczywiście. Unia dzieli pieniądze nie tyle na 
województwa administracyjne, co na regiony sta-
tystyczne – tzw. NUTS-y. Nie trzeba więc od razu 
wprowadzać podziału administracyjnego. Wystarczy 
podzielić dotychczasowe województwo na dwie 
jednostki statystyczne NUTS 2, czyli Warszawę i są-
siednie powiaty oraz pozostałą część województwa. 
Wtedy Mazowsze ma szansę na wsparcie z UE po 
2020 r. bez wprowadzania chaosu administracyjnego. 
Przeprowadziliśmy wiele analiz i włożyliśmy wiele 
starań w to, aby tę koncepcję poparł poprzedni rząd. 
Udało nam się i wniosek został skierowany do Brukseli. 
Ostateczne decyzje zapadną w 2017 r. Teraz jest zatem 
czas, aby przekonywać unijnych decydentów o słusz-
ności takiego  pomysłu. Szkoda, że nasz rząd zamiast 
koncentrować się na tym, jak pomóc samorządowi, 
przygotowuje plan rozbioru Mazowsza. Jestem temu 
absolutnie przeciwny patrząc na ten projekt zarówno 
z perspektywy Warszawy, jak i potrzeb powiatu ostro-
łęckiego i gminy Lelis. 

- Dziękuję za rozmowę.
Antoni Kustusz

Fot. Urząd Marszałkowski
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Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią 
98 proc. wszystkich firm w UE i zapewniają 67 
proc. miejsc pracy, są podstawowym czynnikiem 
wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia 
i integracji społecznej w UE. Dlatego Komisja 
Europejska wspiera przedsiębiorców i dba o za-
pewnienie małym firmom przyjaznego otoczenia 
biznesowego.

Osoby fizyczne zakładające własną działalność 
gospodarczą mogą otrzymać dofinansowanie, 
które może pochodzić z różnych źródeł,  m.in. ze 
środków strukturalnych UE, bądź z Funduszu Pracy.

Co by o tym nie mówić, polska wieś od chwili 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rozkwita, 
głównie za sprawą środków finansowych płyną-
cych do naszego kraju z funduszy europejskich 
wszelkiego typu. Wciąż jednak poszukuje się 
odpowiedzi na pytanie o to,  jak można uzyskać 
na preferencyjnych zasadach dofinansowanie lub 
pożyczkę na działalność na obszarze wiejskim?

Prowadzenie działalności gospodarczej i sam 
proces prowadzący do jej uruchomienia wyma-
ga pewnych nakładów finansowych. Jeśli dana 
osoba ma dobry pomysł na biznes, ale nie posia-
da własnych pieniędzy na jego otwarcie, może 
ubiegać się o dofinansowanie lub pożyczkę na 
działalność. Mieszkańcy obszarów wiejskich mają 
w tym względzie szerokie możliwości zdobywania 
zewnętrznego finansowania.

Przedsiębiorcy funkcjonujący na wsi mogą więc 
uzyskać dotację do 300 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich lub pożyczkę do kwoty 300 

tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej.

Można też skorzystać z uruchomionego ponad 
6 lat temu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
w skrócie PROW, w ramach którego do polskich 
wsi płynie szeroki strumień pieniędzy na rozwój 
szeroko rozumianej przedsiębiorczości. W progra-
mie tym realizowane jest między innymi działanie 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które-
go celem jest wpływanie na wzrost konkurencyj-
ności gospodarczej obszarów wiejskich oraz roz-
wój przedsiębiorczości i rynku pracy, prowadzący 
do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Dotacje na otwarcie firmy na obszarze wiejskim 
w ramach PROW w działaniu „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw” mogą wynieść nawet 300 tys. zł.

O dotacje mogą ubiegać się:
• osoby fizyczne i osoby prawne podejmujące lub 

prowadzące działalność gospodarczą, 
•  spółki prawa handlowego nieposiadające oso-

bowości prawnej, 
•  wspólnicy spółek cywilnych, prowadzących 

działalność gospodarczą jako mikroprzedsię-
biorstwo i spełniające obowiązkowe kryteria 
dostępu do takiej pomocy. 

Pomoc finansowa przyznawana jest na zasadzie 
refundacji połowy kosztów kwalifikowalnych, o ile 
projekt posiada uzasadnienie ekonomiczne, a jego 
siedziba lub oddział znajduje się w miejscowości 
należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z 

wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. 
mieszkańców albo miejskiej, z wyłączeniem miej-
scowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Pożyczki dla biznesmenów z obszarów 
wiejskich

Prócz bezzwrotnej pomocy finansowej z pro-
gramu PROW, przedsiębiorcy z obszarów wiejskich 
mogą postarać się o pożyczkę dla MŚP, przezna-
czoną na finansowanie nakładów związanych z 
uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem 
działalności gospodarczej, poza produkcją rolną. 
Pożyczki udzielane są przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej i są przeznaczone m.in. dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowa-
dzących działalność na terenach wiejskich. 

Udzielane są w ten sposób:
• pożyczki obrotowe do kwoty 50 tys. zł na mak-

symalnie 12 miesięcy, 
•  pożyczki na finansowanie inwestycji do kwoty 

300 tys. zł z 60-miesięcznym okresem spłaty, 
•  pożyczki inwestycyjno-obrotowe do kwoty 300 

tys. zł z 60-miesięcznym okresem spłaty, z czego 
50 tys. zł może zostać przeznaczone na zakup 
środków obrotowych.

Warto podkreślić, że pożyczki te posiadają atrak-
cyjne oprocentowanie równe stopie redyskonta 
weksli i marży w wysokości do 3,5 proc.

Oprac. Hieronim Laska

W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lelisie realizował „Gminny program profilaktyki i 
opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2015”, 
którego celem były dążenia do takiego wsparcia 
rodziny, aby dziecko mogło wychowywać się w 
rodzinie własnej, by tylko w niezbędnych sytu-
acjach umieszczać dzieci w rodzinnych formach 
opieki zastępczej oraz ograniczając skierowania 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W 2015 r. współfinansowano koszty pobytu 1 
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
i 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w 
kwocie 7681,43zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie w 2015 
roku wspierał rodziny m. in. na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o 
karcie dużej rodziny. Wspieranie rodzin polegało 
na pomocy w formie finansowej, rzeczowej, 
prowadzeniu pracy socjalnej i wspieraniu rodzin 
poprzez asystenta rodziny. 

Wsparcie finansowe w formie zasiłku celowego 
z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, 
środki czystości, opał, potrzeby zdrowotne, opła-
cenie należności za prąd otrzymało 143 rodziny, o 
liczbie osób w rodzinach 471 oraz w formie zasiłku 
okresowego z powodu bezrobocia dla 6 rodzin, 
o liczbie osób 24.

Dla średnio miesięcznie 655 rodzin wypłacone 
zostały  świadczenia rodzinne, tj. zasiłki rodzinne 
wraz z dodatkami z tytułu: rozpoczęcia roku 
szkolnego, dojazdów do szkoły, zamieszkiwania 
w miejscowości,  w której znajduje się szkoła, 

rodziny wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji, 
samotnego wychowywania dzieci, urodzenia 
dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego 
oraz dla 28 rodzin w formie świadczenia pielę-
gnacyjnego z tytułu rezygnacji z pracy lub innej 
pracy zarobkowej w związku ze sprawowaniem 
opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem i zasiłku 
pielęgnacyjnego  dla 95 rodzin na 97 dzieci.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wy-
płacane były dla 41 rodzin na 67 dzieci.

OPS wspierał rodziny realizując także rządowy 
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
, dzięki czemu objął pomocą w formie bezpłatne-
go jednego gorącego posiłku dziennie 150 dzieci 
z 71 rodzin uczęszczających do naszych szkół.

Ośrodek wspierał także rodziny  poprzez 
wydawanie skierowań do otrzymania pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). 

W naszej gminie realizujemy rządowy program 
„Karta Dużej Rodziny”, w ramach którego od dnia 
wejścia w życie programu do końca 2015 roku 
objęto 173 rodziny i wydano 954 kart, w tym: dla 
opiekunów 371 i 583 dla dzieci.  

W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci i Polskim Czerwonym Krzyżem w Ostrołęce 
zorganizowano i współfinansowano kolonie letnie 
dla 24 dzieci w miejscowości Stegna, Biały Dunajec, 
Młynik. Ponadto troje dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym skorzystało z bezpłatne-
go obozu wypoczynkowego w ramach programu 
„POGODNE LATO” w Gorzewie,  którego organizato-
rem był Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Ośrodek współpracował z placówką wsparcia 
dziennego tj. Środowiskowym Ogniskiem Wycho-
wawczym w Lelisie prowadzonym przez TPD w 
zakresie kwalifikowania dzieci do placówki oraz 
organizowanych uroczystościach. Do placówki 
uczęszczało 30 dzieci. Również wspólnie z TPD w 
Ostrołęce w ramach akcji „Pomagamy Świętemu Mi-
kołajowi” otrzymaliśmy bezpłatnie 20 paczek,  które 
zostały przekazane dzieciom z najuboższych rodzin.

W 2015 roku nawiązano współpracę z PGE Dys-
trybucja Spółka Akcyjna Oddział Warszawa przy 
realizacji projektu „Energetyczny tornister”,  którego 
celem było obdarowanie wyprawką szkolną dzieci 
z ubogich środowisk. Dzięki temu nieodpłatnie 
obdarowano 33 dzieci rozpoczynających naukę w 
kl. I szkoły podstawowej. 

Pracownicy socjalni w 127 rodzinach prowadzili 
szeroko rozumianą pracę socjalną, która  polegała 
m.in. na częstych wizytach w środowisku celem 
motywowania rodziców do poszukiwania i podję-
cia zatrudnienia, utrzymania porządku i czystości, 
motywowania do zachowania abstynencji od 
alkoholu i informowaniu o skutkach jego naduży-
wania, o umiejętnym gospodarowaniu budżetem 
domowym itp. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie w celu 
wsparcia rodzin przystąpił do „Programu asystent ro-
dziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 
2015” i skorzystał z dofinansowania w formie dotacji 
z rezerwy celowej w wysokości 10 000 zł. na pokrycie 
wydatków związanych z zatrudnieniem asystenta 
rodziny. W miesiącu sierpniu zatrudniono jednego 
asystenta rodziny. Opieką asystenta zostało objętych 
10 rodzin, w których wychowuje się 21 dzieci. 

   Oprac. Danuta Piersa

Gmina dla rodziny 

Dobry start dla małego biznesu
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Takie orszaku jeszcze w Lelisie nikt nie widział. 
Własnymi siłami parafian i działaczy kultury, którzy 
wsparli proboszcza parafii NMP w Lelisie ks. Janu-
sza Kotowskiego 6 stycznia udało się przygotować 

Orszak Trzech Króli wraz z widowiskiem i śpiewa-
mi, w których odżyła stara, kurpiowska tradycja 
owych styczniowych religijnych przemarszów. 

Orszak wyruszył spod Urzędu Gminy, gdzie witał 
go gospodarz Gminy, wójt Stefan Prusik wraz z 
pracownikami Urzędu,  by następnie zatrzymać 
się przy Ośrodku Etnograficznym, w którym 
Henryk Kulesza oraz członkowie zespołów folklo-
rystycznych przygotowali scenerię dla widowiska 
pokazującego więź Trzech Króli z ludem. Rzecz 
upamiętnił huk pokazu pirotechnicznego.  Później 
wszyscy przeszli do dworca PKS, gdzie królowie 
pokazali swoją władzę i zmierzyli się z władzą na-
miestnika Piłata ukazując mu cel swojej podróży.    

Królowie i orszak przeszli do kościoła parafialne-
go, by tam przed bożonarodzeniową szopką zło-
żyć hołd nowonarodzonemu. Jakże wzruszająco 
brzmiały w tym orszaku odnalezione z przeszłości 
pieśni, jak głębokiej treści nabrała poezja Teresy 
Szymczyk w jej wykonaniu oraz gra ludowych mu-
zyków. Ks. Janusz Kotowski dziękował wszystkim 
za przybycie i chwalebne podtrzymanie wiekowej 
tradycji u stóp parafialnego kościoła.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

 153 lata temu, 22 stycznia wybuchło Po-
wstanie Styczniowe, w którym Kurpie aktywnie 
uczestniczyli już od pierwszych dni. Mimo 
represji zaborców niepodległościowe dążenia 
Polaków wciąż nie ustawały. W obronie Ojczyzny 
w szeregach powstańców walczyło wielu, choć 
dzisiaj   wspominamy raczej tych, którzy odegrali 
najważniejszą rolę w powstaniu. A gdzie mowa o 
ludziach, którzy walcząc w powstańczych szere-
gach  zostawili rodziny, majątek i bez względu na 
wszystko dążyli za wszelką cenę do wyzwolenia  
Polski. Nie zawsze znajdziemy o nich informa-
cje w książkach historycznych, podręcznikach 
szkolnych czy Internecie. Ich pamięć uwieczniły 
jedynie pomniki nagrobków i ludzka pamięć.

Wyrazem tej pamięci jest grób polskiego 
patrioty – uczestnika Powstania Styczniowego 
/1863 – 1865/, który za swoją niepodległościową 
działalność został zesłany na Syberię. Owym 
patriotą  był  ksiądz Wincenty Placyd Podgórski 
/1834 – 1888/ benedyktyn z Pułtuska. Ksiądz 
ten, w czasie powstania jeździł m.in. po wsiach, 
odprawiając nabożeństwa za poległych po-
wstańców. Po powrocie z Syberii osiadł w naszej 
kurpiowskiej ziemi, a zgodnie z jego ostatnią 
wolą, spoczął na cmentarzu w Dąbrówce w 
wymurowanym grobie. 

Oddając cześć i szanując pamięć dąbrowskie-
go kapłana - w 153 rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego - brać szkolna ze Szkoły Podsta-
wowej w Dąbrówce wraz ze swymi nauczycie-
lami i przedstawicielami stowarzyszenia Barć, 
odwiedziła grób księdza Placyda Wincentego 
Podgórskiego. Zapalone znicze z szarfami w 
kolorach narodowych, symboliczne przywołanie 
osoby kapłana, krótka chwila zadumy i wspólne 
modlitwy wywarły na wszystkich niezapomniane 
wrażenie. 

Godnym podkreślenia jest tu fakt troski o grób 
naszego kapłana – patrioty przez dąbrowską 
społeczność szkolną i miejscowych parafian. 
Dziękujemy.

Zuzanna Denkiewicz, Krzysztof Bulak
Fot. Zuzanna Denkiewicz

Urok, który nie przemija (cd. ze str. 1)

Trzej Królowie zawitali do Lelisa

Międzypokoleniowa 
lekcja patriotyzmuW kategorii dzieci: 

I miejsce - Grupa Kolędnicza ,,Bartuś’’ - Czarnia,
II miejsce - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny 
,,Carniacy’’ - Czarnia,
III miejsce - Zespół folklorystyczny ,,Nowe Latko’’ 
- SP Dąbrówka, CK-BiS Lelis, wyróżnienia: Zespół 
folklorystyczny ,,Nowe Latko’’ - SP Łęg Starościń-
ski, CK-BiS Lelis, zespół ,,Chudkowiaki’’ z Zespołu 
Szkół im. J. Twardowskiego w Chudku oraz zespół 
folklorystyczny ,,Kurpiaki’’ z Myszyńca.
W kategorii młodzież: I miejsce - ,,Puszcza Zie-
lona’’ - GOKSiR Łyse.
W kategorii dorośli: I miejsce - ,,Kurpie z Myszyń-
ca’’ - RCKK Myszyniec,
II miejsce - Kurpiowski Zespół ,,Pod Borem’’ z 
Zawad,

III miejsce - ,,Nasiadczanki’’ - SP Nasiadki, CK-BiS 
Lelis,
III miejsce - Zespół śpiewaczy ,,Wrzos’’ - RCKK 
Myszyniec,
wyróżnienie - ,,Myszyniec’’  - RCKK Myszyniec.

Trzeba także odnotować, że impreza została 
dofinansowana przez Samorząd Powiatu Ostro-
łęckiego, a organizatorami byli Wójt Gminy Lelis 
i Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Druga historia mogiły w Łodziskach

Przez lata w lesie koło skrzyżowania w Łodzi-
skach istniała starannie ogrodzona drewnianym 
płotkiem mogiła z 
krzyżem i pomni-
kiem wystawionym 
i utrzymywanym 
przez Urząd Gmi-
ny. Na podstawie 
informacji z Rady 
Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa umieszczono na nim tablicę 

o pochowanych tam ofiarach terroru hitlerow-
skiego, choć pojawiały się głosy, że nie jest to 
zgodne z prawdą. Do Urzędu Gminy dotarł na-
wet anonim o innym pochówku w tym miejscu. 

Kiedy więc Fundacja Niezłomnych rozpoczęła 
wyjaśniać tę sprawę, a telewizje i centralne 
media nagłośniły plany przeprowadzenia eks-
humacji, w Urzędzie Gminy, który odpowiada za 
utrzymanie miejsc pamięci narodowej na swoim 
terenie, oczekiwano podjęcia oficjalnych kro-
ków zmierzających do ustalenia nowej prawdy 
o mogile w Łodziskach. Nic takiego jednak się 
nie stało, a Gmina została całkowicie pominięta 
w prowadzonych tam pracach. Do tego stopnia, 
że gdy powstające Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych w Ostrołęce organizowało 14 stycznia br. 
konferencję opisującą wyniki całorocznych prac 
w lesie w Łodziskach ani Wójt Gminy Stefan 
Prusik, ani nikt z jego pracowników nie został 
tam zaproszony, choć organizatorzy zdawali 
sobie sprawę, iż Łodziska znajdują się na terenie 
gminy Lelis. 

W roli głównej wystąpił Józef Głażewski, który 
jako 10-letni chłopiec był mimowolnym świad-
kiem tragedii z 1 marca 1946 r. oraz przez lata 
ponoć utrzymywał porządek wokół mogiły za 
co zresztą został specjalnie uhonorowany.  Tam 
także przyznano, iż na wystawionym przez gmi-
nę pomniku zmieniono napis z hitlerowskiego, 
na komunistycznego terroru. Nikt jednak nie 
powiedział ani słowa o tym, kto pokryje koszty 
uporządkowania mogiły i rozliczenia dotacji, 
którą otrzymywała dotąd nasza gmina. 

Po zakończeniu prac ekshumacyjnych i ba-
daniach genetycznych w Instytucie Genetyki 
Sądowej w Bydgoszczy okazało się, że w grobie 
pod Łodziskami zostali pochowani zamordo-
wani przez funkcjonariuszy ostrołęckiego UB 
Władysław Prusaczyk, Bolesław Gnoza, Broni-

sław Lis, Dominik Trzciński i Ludwik Trzciński, 
pochodzący z Turośli żołnierza tamtejszego 
oddziału NSZ. (na podstawie relacji z Ostrołęka 
Samorządowa, nr 1(27)2016)

Okoliczności oraz efekty prowadzonych poza 
wiedzą gminy działań w Łodziskach nakazują 
nam przypomnienie tych miejsc pamięci na-
rodowej, które nasza gmina utrzymuje we wła-
ściwym stanie, zgodnie z przepisami o ochronie 
miejsc pamięci narodowej.

Na terenie Gminy Lelis istnieją dwa cmenta-
rze wojenne z I- wojny światowej z pochów-
kami żołnierzy niemieckich. Są to: 
•  Cmentarz wojenny w m. Kurpiewskie, który  

powstał w okresie I-wojny światowej i znajdu-
je się  tam 41 mogił. Cmentarz został otoczony 
opieką ze strony Urzędu Gminy w Lelisie od 
1992 r. i został wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków. Patronat społeczny sprawuje Szko-
ła Podstawowa w Łęgu Starościńskim.  W roku 
2010 wykonano nowe ogrodzenie cmentarza 
płotem drewnianym. Na mogiłach ustawiono  
metalowe krzyże. W ogrodzeniu ustawiono 
metalową tablicę pamiątkową. Kilka razy 
w roku wykonuje się prace porządkowe i 
pielęgnacyjne. Cmentarz wpisany został  do 
ogólnopolskiej komputerowej bazy cmenta-
rzy wojennych.

•  Cmentarz wojenny w m. Szkwa także  powstał 
w okresie I wojny światowej. Cmentarz został 
otoczony opieką ze strony Urzędu Gminy w 

Lelisie od 1992 r. i został wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków. Patronat społeczny 
sprawuje Szkoła Podstawowa w Dąbrówce. 
Wykonano nowe ogrodzenie płotem drew-
nianym. Na środku cmentarza ustawiono 
krzyż metalowy. W ogrodzeniu ustawiono 
metalową tablicę pamiątkową. Kilka razy w 

roku wykonuje się tam prace porządkowe i 
pielęgnacyjne. Cmentarz wpisany został  do 
ogólnopolskiej komputerowej bazy cmenta-
rzy wojennych.

Gmina dba także o dwa miejsca pamięci na-
rodowej z okresu II wojny światowej. Są to:  
•  Mogiła Polaka zamordowanego przez Niem-

ców w 1943 r. w miejscowości Durlasy. Mogiła 
została otoczona opieką ze strony Urzędu 
Gminy w Lelisie i została wpisana do gmin-
nej ewidencji zabytków. Patronat społeczny 
sprawują mieszkańcy wsi Durlasy. Wykonano 
nowe ogrodzenie płotkiem drewnianym. W 

ogrodzeniu ustawiono tablicę pamiątkową. 
Kilka razy w roku wykonujemy prace po-
rządkowe i pielęgnacyjne. Mogiła wpisana 
została  do ogólnopolskiej komputerowej 
bazy grobów wojennych.

•  Mogiła żołnierza polskiego poległego w 
1939r. w miejscowości Durlasy. Mogiła została 
otoczona opieką ze strony Urzędu Gminy w 
Lelisie i została wpisana do gminnej ewiden-
cji zabytków. Patronat społeczny sprawują 
mieszkańcy wsi Durlasy. Na mogile ustawiono 
płytę betonową, ogrodzenie wykonane z 
łańcucha podwieszonego na słupkach meta-
lowych. Wokół ogrodzenia mogiły posadzono 

żywopłot. Kilka razy w roku wykonujemy 
prace porządkowe i pielęgnacyjne. Mogiła 
wpisana została  do ogólnopolskiej kompu-
terowej bazy grobów wojennych.

Antoni Kustusz, Kazimierz Majk
  Fot. archiwum Urzędu Gminy
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Ferie z rzeźbą w roli głównej

Dzień wielkich uczuć i radości

W Obierwi powstał 
PaTPORT

Sukces młodego historyka

Zajęcia feryjne w filii bibliotecznej w Obierwi, 
występującej  po raz pierwszy pod szyldem Centrum 
Kultury – Biblioteki i Sportu rozpoczęły się w 8 lutego 
i trwały do 12 lutego.  Miały charakter czterogodzin-
nego pobytu dzieci w bibliotece, podczas którego 

uczestnicy zajęć 
mieli możliwość 
aktywnego wypo-
czynku zarówno 
umysłowego,  jak i 
fizycznego. Nada-
rzyła się bowiem 

okazja, aby w trakcie tych spotkań rozwinąć swoje 
artystyczne zainteresowania, ale także  zrelaksować 
się na basenie lub w kręgielni. 

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsz-
taty rzeźbiarskie, poprzedzone profesjonalnym po-
kazem procesu powstawania rzeźby. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem najpierw obserwowały, a następ-
nie z jeszcze większym entuzjazmem wykonywały 
swoje pierwsze rzeźby. Podczas zajęć powstawały 
prawdziwe arcydzieła. W międzyczasie trwały prace 
nad wypiekiem fafernuchów, gdzie to już pieczę 
trzymała twórczyni ludowa  Czesława Lewandowska, 
która zdradziła swój przepis, aby te marchwiowe 

suchary  powstawały według oryginalnej receptury 
Kurpiów. Z opowieści eksperta dzieci dowiedziały się, 
że fafernuchy dawniej wypiekano w okresie całego 
postu, począwszy  od Święta Trzech Króli, natomiast 
przez ich ciągnącą, lepką  konsystencję  często nazy-
wano je „krówkami”.

Uczestnicy feryjnych zajęć skorzystali również ze 
wskazówek instruktorki Wiesławy Chaberek, znaw-
czyni technik wykonywania wycinanki kurpiowskiej, 
dzięki czemu powstały liczne prace, zaś zdobyte 
umiejętności na pewno zostaną wykorzystane 
podczas organizowanego niebawem przez Zespół 
Szkół  w Obierwi Gminnego Konkursu „Wycinanka 
Kurpiowska”.

Warto dodać, że organizacja zajęć nie byłaby 
możliwa bez współpracy z Zespołem Szkół w 
Obierwi, a zwłaszcza przychylności dyrektor szkoły 
Wandy Pieńkosz.  Dziękujemy również za wsparcie ze 
strony nauczycieli: Bożeny Święckiej, Bożeny Choro-
szewskiej oraz rodziców:  Agnieszki Mroczkowskiej, 
Agnieszki Prusaczyk i Sylwii Dąbrowskiej. Dzięki ich 
przychylności filia biblioteczna CK-BiS w Obierwi 
mogła zorganizować tak ciekawe  ferie zimowe.

Bożena Załęska 
Fot. archiwum 

W Zespole Szkół w Obierwi 15 stycznia podpisana 
została uchwała o utworzeniu PaTPORTU, drugiego w 
powiecie ostrołęckim.  Pod dokumentem podpisali 
się Natalia Brzozowska – kapitan, Wanda Pieńkosz – 
dyr. szkoły, Stena Prusik – wójt Gminy Lelis, Andrzej 
Przeradzki – dyr. ZASiP w Lelisie, Komendant Miejski 
Policji w Ostrołęce – insp. Stanisław Szcześniak, pod-
kom. Sylwester Marczak – koordynator programu 
PaT w Ostrołęce, Anna Kowalczyk – przewodnicząca 
Rady Rodziców i Agnieszka Szczubełek – opiekun 
PaTPORTU w szkole.

PaT to jedna z form realizacji policyjnego programu 
,,PROFILAKTYKA a TY’’, którego głównym założeniem 
jest promowanie mody na życie bez uzależnień, 
profilaktyka rówieśnicza poprzez twórcze działanie 
i współdziałanie. PaTPORT stanowi najmniejszą 
jednostkę organizacyjną PaTu, która może działać 
na terenie szkoły. Zarówno przedstawiciele Policji, 
jak i władze samorządowe zapewniły nas o swoim 
wsparciu dla tej inicjatywy. Z kolei uczniowie uro-
czyście zapewnili nas, ze podejmą realizację zadań 
wynikających z programu poprzez teatr szkolny i inne 
formy aktywności możliwe do zrealizowania w szkole. 

Okazją do zaprezentowania takich możliwości 
stała się ,,Noc Profilaktyki’’, którą PaTPORT zorgani-
zował na początku ferii w nocy z 29 na 30 stycznia.  
Całonocne zabawy przeplatały spotkania z podkom. 
Sylwestrem Marczakiem, warsztaty radiowe prowa-
dzone przez ks. Tomasza Trzaskę, pokazy technik 
samoobrony w wykonaniu Roberta Stypińskiego, se-
ans filmów o działaniach w sytuacjach kryzysowych, 
warsztaty muzyczne prowadzone przez Jarosława 
Kraskę, aż po konkursy tańców zumby oraz poranny 
mecz piłki siatkowej. 

Agnieszka Szczubełek
Fot. archiwum szkoły

Kacper Szymański, uczeń VI klasy 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła 
II w Łęgu Starościńskim osiągnął bardzo 
dobry wynik na etapie rejonowym 
XXI Ogólnopolskiego Konkursu Histo-

rycznego ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów”. Patronat nad 
konkursem sprawują Ministerstwo Obrony Naro-
dowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej ,Stowarzy-
szenie Klubu Kawalerów Orderu Virtuti Militari oraz 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Konkurs 
rejonowy został przeprowadzony 15 grudnia ub. r. 

przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce 
obejmującą swym zasięgiem miasto Ostrołękę 
oraz powiaty: wyszkowski, makowski, przasnyski 
i ostrowski. Kacper wykazał się ogromną wiedzą,  
znacznie wykraczającą poza program nauczania w 
szkole podstawowej  a nawet gimnazjum  i uzyskał 
ponad 80 proc. poprawnych odpowiedzi z testu 
pisemnego. Nasz młody historyk  musiał się wykazać 
znajomością historii Polski i historii powszechnej, 
znajomości broni i barwy narodowej, architektury 
obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego, 
muzyki i pieśni, heraldyki, sfragistyki, falerystyki 
wojskowej oraz sylwetek dowódców. 

Świetny wynik Kacpra Szymańskiego dał mu 
awans na etap wojewódzki konkursu, który zostanie 
przeprowadzony przez Mazowieckie Kuratorium 
Oświaty  27 kwietnia 
w Warszawie. Opieku-
nem Kacpra jest na-
uczyciel historii mgr 
Maciej Brzeski. Życzy-
my powodzenia. (ak)

        
Fot. Maciej 

Brzeski

Szkolne spotkania z okazji styczniowego Dnia Babci 
i Dziadka zawsze niosą niezwykłe emocje, W tym dniu 
nie liczy się kto jest uczniem, a kto nauczycielem czy 
rodzicem. W tym dniu ukazuje się w całej krasie ta 
niezwykła więź jaka łączy wnuków i wnuczki z ich 
Babciami i Dziadkami. Podob-
nych wzruszeń doznali uczestnicy 
szkolnej uroczystości, którą 20 
stycznia  w Szkole Podstawowej 
w Białobieli zorganizowała  dyr. 
Urszula Wielczyk wraz z gronem 
pedagogicznym i Radą Rodziców. 

Przygotowania trwały wiele 
dni. Dzięki niezwykłej pomysłowości wychowawczyń 
dzieci przygotowały galerie kart z życzeniami dla 
ukochanych seniorów, przygotowały stroje, ćwiczyły 
występy, przygotowały indywidualne prezenty. 

  Trzeba było być w tym dniu w niewielkiej szkolnej 
salce gimnastycznej. Każdy występ swoich i nie swo-

ich wnucząt nagradzały gromkie oklaski, pojawiały się 
ukradkiem wycierane łzy wzruszenia i  słowa zachęty. 
Kiedy zaś zakończyły się sceniczne prezentacje i 
wnuczkowie zeszli ze sceny by spotkać się z babcią i 
dziadkiem i wręczyć im pamiątkowe kartki, ileż było 

gratulacji, pocałunków, uści-
sków i dumy z takich pięknych 
wnuków. Przygotowany przez 
rodziców słodki poczęstunek 
nabrał w tych okolicznościach 
niezwykłego smaku. Szkoła 
stała się dla całego jej środo-
wiska miejscem utrwalającym 

i pogłębiającym rodzinne więzi, zaś dziadkowie i 
babcie wprost jaśnieli dumą i radością z okazji takiego 
wspaniałego spotkania, do którego doszło właśnie 
dzięki szkole i jej pedagogom. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Zadań wciąż przybywa
 W 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Lelisie było zatrudnionych 4 pracowników 
socjalnych, 1 aspirant pracy socjalnej, 1 asystent 
rodziny, 2 pracowników do obsługi  świadczeń 
rodzinnych, 1 pracownik do obsługi funduszu 
alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych, 2 pracowników w ramach prac 
interwencyjnych, 4 pracowników  do sprawo-
wania usług opiekuńczych na umowę zlecenie, 
główny księgowy i kierownik ośrodka. Średnio-
roczna przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 
10,9 osób. Natomiast zadań związanych z szeroko 
rozumianą opieką społeczną wciąż przybywa. 
   
Na realizację zadań Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 r. 
otrzymał z budżetu wojewody dotacje w kwocie - 3 658 982 zł 
oraz  z budżetu gminy kwotę -  754 897 zł.  

Z budżetu wojewody wydatkowano 3 657672,55 zł.  tj. 99,96 %   
przyznanych funduszy z przeznaczeniem na:

1.	 Świadczenie	pomocy	w	formie	zasiłku	stałego	-	103	395,24	zł
2.		Opłacenie	składki	ubezpieczenia		zdrowotnego	od	zasiłku	stałego	-	
	 8	895,75	zł
3.		Opłacenie	 składki	 ubezpieczenia	 zdrowotnego	 od	 świadczeń	

opiekuńczych	-	6372,24	zł
4.		Pomoc	w	formie	posiłku,	dożywianie	dzieci	w	szkołach	-	39	000	zł

a)		zasiłki	celowe	na	zakup	posiłku	lub	żywności	-	17	886zł
b)		świadczenia	rzeczowe	-	artykuły	żywnościowe	-	90	zł

5.		Świadczenie	pomocy	w	formie	zasiłków	okresowych	-	17	382	zł
6.		Wsparcie	rodziny	i	system	pieczy	zastępczej	-	10	000	zł
7.		Utrzymanie	ośrodka	-	99	922,86	zł
8.		Zasiłki	rodzinne	-	1	444	857	zł,		z	tego	na	dziecko	w	wieku:

1)		ukończenia	5	roku	życia	-	239	431	zł
2)		powyżej	5	roku	życia	do	ukończenia	18	roku	życia	-	
	 1	022	500	zł
3)		powyżej	18	roku	życia	do	ukończenia	21	roku	życia	-	182	236	zł
4)		powyżej	21	roku	życia	do	ukończenia	24	roku	życia	-	690	zł

9.	 Dodatki	do	zasiłków	rodzinnych	-	668	602	zł,		w	tym	z		tytułu:
1)	urodzenia	dziecka	-	63	000	zł
2)	opieki	nad	dzieckiem	w	okresie	korzystania	z	urlopu	wycho-

wawczego	-	57	379	zł
3)	samotnego	wychowywania	dziecka	-	82260	zł,	z	tego:

a)		drugi	z	rodziców	dziecka	nie	żyje	-	75	340	zł
b)		ojciec	dziecka	nieznany	-	6	920	zł

4)		kształcenia	i	rehabilitacji	dziecka	niepełnosprawnego	-	
	 	 45	660	zł,	z	tego	w	wieku:

a)		do	5	roku	życia	-	4	120	zł
b)		powyżej	5	roku	życia	-	41	540	zł

5)		rozpoczęcia	roku	szkolnego	-	89	800	zł
6)		podjęcia	przez	dziecko	nauki	w	szkole	poza	miejscem	zamiesz-

kania	-	128	213	zł,	z	tego	na	pokrycie	wydatków	w	związku:
a)		z	zamieszkiwaniem	w	miejscowości,	w	której	znajduje	się	

szkoła	-	5	400	zł
b)		z	dojazdem	do	miejscowości,	w	której	znajduje	się	szkoła	

-	122	813	zł
7)		wychowywania	dziecka	w	rodzinie	wielodzietnej	-	202	290	zł

10.Świadczenia	opiekuńcze	-	683	530	zł,	z	tego:
1)	zasiłki	pielęgnacyjne	-	240	669	zł
2)		świadczenia	pielęgnacyjne	-	404	000	zł
3)		specjalny	zasiłek	opiekuńczy	-	20	349	zł
4)		zasiłek	dla	opiekuna	-	18	512	zł

11.Jednorazową	zapomogę	z	tytułu	urodzenia	się	dziecka	-	113	000	zł
12.Świadczenia	z	funduszu	alimentacyjnego	-	300	266,46	zł
13.Opłacenie	składki	emerytalnej	i	rentowej	-	67	608,71	zł
14.Obsługę	świadczeń	rodzinnych		-	82	959,06	zł
15.Obsługę	świadczeń	funduszu	alimentacyjnego	-	15	256,94	zł
16.Obsługę	 rządowego	 programu	 dla	 rodzin	wielodzietnych	 „Karta	

Dużej	Rodziny”	-	612,38	zł

Sumując	powyższe	dane	świadczeń	rodzinnych	i	funduszu	w	rozbiciu,		
są	większe		o	kwotę	3	988,09	zł.	od	wydatków	ogółem,	ponieważ		zo-
stały	pomniejszone	o	kwotę	zwrotów	nienależnie	pobranych	świadczeń.

Z budżetu gminy wydatkowano 689 371,17 zł, tj. 91,32% 
przyznanych środków z przeznaczeniem na:

1.		Świadczenie	pomocy	w	 formie	zasiłków	celowych	na:	żywność,	
odzież,	potrzeby	zdrowotne,	opał,	artykuły	chemiczne,	opłacenie	
należności	za	energię	elektryczną	itp.	-	75	245,49	zł

2.		Wypłatę	świadczeń	w	formie	zasiłku	okresowego	-	48,07	zł
3.		Pomoc	w	naturze	-	761	zł
4.		Schronienie	-	3	028	zł
5.		Częściowe	pokrycie	kosztów		kolonii	dla	dzieci	-	12	417	zł
6.		Usługi	opiekuńcze	-	37	188,56	zł
7.		Pomoc	w	formie	posiłku,	dożywianie	dzieci	w	szkołach	-	
	 26	867,81	zł.	w	tym	na:

1)		zasiłki	celowe	na	zakup	posiłku	lub	żywności	-	13	097	zł
2)		pomoc	rzeczową	-	żywność	-	80	zł

8.		Pozostałą	działalność	(wigilia)	-	949,78	zł
9.		Utrzymanie	ośrodka	-	421	510,07	zł
10.Postępowania	wobec	dłużników	alimentacyjnych		-	36	806,72	zł
11.Wspieranie	rodzin	i	pieczę	zastępczą	-	15	540,80	zł
12.Odpłatność	za	pobyt	w	domu	pomocy	społecznej	-	58	360,27	zł
13.Obsługę	Zespołu	 Interdyscyplinarnego	ds.	 przeciwdziałania	prze-

mocy	w	rodzinie	-	647,60	zł

Ogółem pomocą społeczną objęto 228 rodzin o liczbie osób w 
rodzinach 757;	z	tego:
  
1.	 Świadczeniami	pieniężnymi	-	159	rodzin	o	liczbie	osób	w	rodzinach		491
2.		Świadczeniami	 niepieniężnymi	 -	 79	 rodzin	 o	 liczbie	 osób	 w	

rodzinach	351
3.		Pracą	socjalną	-	127	rodzin	o	liczbie	osób	w	rodzinach	442;	w	tym:	

wyłącznie	w	postaci	pracy	socjalnej	-	46	rodzin	o	liczbie	osób	w	
rodzinach	168										

Dla osób/rodzin pomoc przyznawana była z powodu j.n.:

1.		Ubóstwa	-	dla	156	rodzin
2.		Bezdomności	-	dla	3	osób
3.		Potrzeby	ochrony	macierzyństwa	lub	wielodzietności	-	dla	43	rodzin
4.		Bezrobocia	-	dla	107	rodzin
5.		Niepełnosprawności	-	dla	52	rodzin	
6.		Długotrwałej	lub	ciężkiej	choroby	-	dla	27	rodzin
7.		Bezradności	w	sprawach	opiekuńczo-wychowawczych	i	prowadzenia	

gospodarstwa	domowego	-	dla	56	rodzin
8.		Alkoholizmu	-	dla	4	rodzin
9.		Trudności	 w	 przystosowaniu	 do	 życia	 po	 zwolnieniu	 z	 zakładu	

karnego	-	dla	2	osób																																			

W 2015r. świadczenia rodzinne były wypłacane średnio / mie-
sięcznie dla 655 rodzin:
   
1.		Zasiłki	rodzinne	wraz	z	dodatkami	21097	świadczenia;	w	tym:	

1)		zasiłki	rodzinne	14071	świadczeń	
2)		dodatki	do	zasiłków	rodzinnych	-	7026	świadczenia,	z	tego:

a)		dodatek	z	tytułu	urodzenia	dziecka	-	63	świadczeń
b)		dodatek	z	tytułu	opieki	nad	dzieckiem	w	okresie	korzystania	

z	urlopu	wychowawczego	-	148	świadczeń	
c)		dodatek	z	tytułu	samotnego	wychowywania	dziecka	-	477	

świadczeń
d)		dodatek	z	tytułu	kształcenia	i	rehabilitacji	dziecka	niepełno-

sprawnego	-	564	świadczeń
e)		dodatek	z	tytułu	rozpoczęcia	roku	szkolnego	-	898	świadczeń
f)		dodatek	z	tytułu	nauki	w	szkole	poza	miejscem	zamieszka-

nia	-	2397	świadczeń					
g)		dodatek	z	tytułu	wychowywania	dziecka	w	rodzinie	wielo-

dzietnej	-	2479	świadczeń	

2.		Świadczenia	opiekuńcze	-	1987	świadczeń,	w	tym:
1)		zasiłki	pielęgnacyjne	-	1573	świadczenia
2)		świadczenia	pielęgnacyjne	-	337	świadczeń
3)		specjalny	zasiłek	opiekuńczy	-	40	świadczeń
4)		zasiłek	dla	opiekuna	-	37	świadczeń

3.		Jednorazowa	zapomoga	z	tytułu	urodzenia	dziecka	-	113	świadczeń
4.		Składka	 ubezpieczenia	 społecznego	 była	 opłacana	 za	 osoby	

pobierające	świadczenie	opiekuńcze

Świadczenia alimentacyjne z funduszu ali-
mentacyjnego były wypłacane dla 41 rodzin 
na 67 osób uprawnionych – 766 świadczeń. 
Prowadzone działania wobec dłużników ali-
mentacyjnych doprowadziły do ściągalności 
należności z tytułu wypłaconych świadczeń z 
funduszu w kwocie 55 138,12,  z tego przekazano 
na dochody państwa 33082,77 zł., na dochody 
gminy wierzyciela 13637,41  i na dochody gminy 
dłużnika 8417,94zł., z tego na dochody własne 
gminy kwotę 19159 zł.

Pomoc w formie  „Karta Dużej Rodziny” wydana 
była dla 74 rodzin obejmujących 426 osób, w tym: 
185 dla opiekunów i 241 karty  dla dzieci.

Pomoc w formie uprawnień do świadczeń 
opieki zdrowotnej ze środków publicznych przy-
znano dla 11 osób.

Współpracując z licznymi instytucjami i orga-
nizacjami skorzystaliśmy: z bezpłatnego obozu 
wypoczynkowego dla 3 dzieci z Programu „PO-
GODNE LATO” w Gorzewie  oraz z koloni letnich 
dla 24 dzieci tj.: dla 12 dzieci w Stegnie, dla 6 
dzieci w Młyniku i dla 6 w Białym Dunajcu zor-
ganizowanych i w części sfinansowanych przez 
TPD w Ostrołęce.  

W gminie jest realizowany „Gminny program 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Lelis 
na lata 2011-2016”. W ramach tego programu w 
2015 r. prowadzona była procedura  „Niebieskich 
Kart” w 32 rodzinach.

Z powyższej informacji wynika, że najliczniej-
szą grupę osób korzystających z pomocy spo-
łecznej stanowią rodziny, w których występuje 
bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 
wielodzietność. 

O trudnej sytuacji społecznej świadczy: 

1.  Duża liczba osób korzystających z pomocy z 
powodu bezrobocia,

2.  Liczba rodzin, w których prowadzona jest 
procedura „Niebieska Karta”

3.  Duża ilość rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 
stosunku do liczby rodzin zamieszkałych na 
terenie gminy,

4.  Duża liczba rodzin objętych pomocą w postaci 
pracy socjalnej w stosunku do ogólnej liczby 
rodzin w gminie.  

Sporządził: Kierownik OPS
Danuta Piersa
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Ferie na wesoło z CK-BiS

Czarodziejska noc – nie tylko od spania

Dla tych co chętnie  
czytają i pięknie malują

W świecie rycerzy 
i księżniczek

Pracownicy Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w 
Lelisie oraz Zespołu Szkół w Lelisie przygotowali bogaty 
repertuar zajęć na ferie zimowe dla dzieci z terenu gmi-
ny. Najmłodsi mogli skorzystać  z zajęć bibliotecznych, 
zabaw integracyjnych czy wspólnego czytania. Dzieci 
uczyły się współpracy i zdrowej rywalizacji, biorąc udział 
w quizach, kalamburach, szaradach oraz konkurencjach 
sportowych. Uczniowie mogli też sprawdzić się w 
konkursie plastycznym pod tytułem „STOP przemocy 
i używkom”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia z policjantami, którzy przedstawili zasady 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, przybliżyli pracę funk-
cjonariusza i zwykły dzień w 
Policji, pokazali również sprzęt 
szturmowy i zasady pacyfikacji 
przestępców. 

Podczas ferii nie zabrakło 
również akcentu folklorystycz-
nego. Nauka tańca tradycyjne-
go, śpiewu, gwary, opanowania 
podstaw gry na tradycyjnych 
instrumentach pochłonęły dzieci na długie godziny. 
Nie obyło się bez zwiedzania ośrodka etnograficznego 
i zgłębiania wiedzy o regionie poprzez zabawę oraz 
miłych chwil przy ognisku. Folklor w CK-BiS ma się więc 
bardzo dobrze.

Gościem specjalnym była pisarka Joanna Brodowska, 
która zachwyciła dzieci i młodzież opowieścią na kanwie  

książki ,,Malutki chłopczyk z niewielką dziewczynką’’ 
oraz przeprowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące 
kłamstwa. 

W czasie ferii nie zabrakło również zajęć pogłę-
biających wiedzę kulinarną. Dzieci piekły pierniczki, 
które  własnoręcznie je zdobiły. Smakowały wybornie, 
stwierdzili zgodnie wójt Stefan Prusik i dyrektor ZASiP 
Andrzej Przeradzki, u których dzieci gościły ze słodką 
i pachnącą porcją ciasteczek. W trakcie kulinarnych 
warsztatów omówiono historię wypieków piernika i 
wypiek tradycyjnej pizzy włoskiej.  

W tym roku wyjątkowo zajęcia 
odbywały się również w weekendy, 
podczas których emitowano filmy 
w ramach ,,Kina na wesoło’’ dla 
najmłodszych mieszkańców gminy. 

Nasz partner, Zespół Szkół w 
Lelisie zorganizował dla młodzieży 
i dzieci bogatą ofertę zajęć sporto-
wych i w kółkach zainteresowań. Na 
zakończenie ferii wystąpił teatr Duet 
ze spektaklem ,,Rozbójnik Rumcajs’’. 

Wszystkie dzieci, które skorzystały z feryjnej oferty, a 
było ich ogółem 223 miały zapewniony posiłek oraz 
ciepłe napoje. Wszystkim dzieciom dziękujemy za tak 
liczne przybycie i miło spędzony czas.

Bartosz Podolak
Fot. Tomasz Szczubełek 

W  pierwszy dzień ferii  w Szkole Podstawowej w Ol-
szewce  na nocnym czuwaniu pod hasłem  „ Noc z cie-
kawą książką” spotkali się miłośnicy czytania książek 
bez względu na porę dnia i nocy. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas IV-VI, ale nie tylko „książkowe mole”, 
bo także  i ci, którzy do biblioteki zaglądają rzadziej.    

Po dniu ciszy bez zajęć lekcyjnych, jak to w ferie,  
wieczorem szkoła zatętniła życiem. Najpierw wiele 
radosnego rumoru powstało przy organizowaniu 
miejsc noclegowych w sali gimnastycznej, a więc  
pompowaniu materaców, rozpakowywaniu i rozkła-
daniu przyniesionego ekwipunku. Zasadnicza część 
imprezy miała swój start o godzinie 20.00. Wszyscy 
zgromadzili się w bibliotece.  Regały pełne książek, 
światło lampy, płomyki świec, za oknem zupełna 
ciemność – wszystko to tworzyło wyjątkowy nastrój 
i klimat do skupienia. No i zaczęło się… Uczniowie 
przynieśli ze sobą swoje ulubione książki, na pod-
stawie których zaprezentowali różnorodne scenki, 
wykorzystując teatralne środki wyrazu. Było i tajem-
niczo, i groźnie, i humorystycznie. Następnie odbył 
się konkurs czytelniczy. Jego uczestnicy czytali i … 
śpiewali fragmenty książki A. Bahdaja pt. „Wakacje z 
duchami”, wchodząc w różne role, np. małego dziecka, 

dyktatora, staruszki itp. Wśród słuchaczy wybuchały 
co i rusz salwy śmiechu.  Potem czytelnicy  hcąc 
polecić innym swoje książki, czytali ich fragmenty.

Kolejnym punktem programu była strawa dla ciała, 
czyli częstowanie się smakołykami przygotowanymi 
przez rodziców.

 Po posiłku już z  nową energią wszyscy zgod¬nie 
ruszyli do zabaw ruchowych. Królowała „Kareta”. 
Karą dla gapowiczów było zjadanie plasterka cy-
tryny. Większość to robiła – o dziwo! - z uśmiechem 
na twarzy.

Kolejną atrakcją późnego już wieczoru było 
napisanie powieści grozy. Uczniowie pracowali w 
czterech grupach. Kreatywność i wyobraźnia nocnych 
imprezowiczów zadziwiła, czy nawet zaszokowała 
opiekunów. Oto tytuły wymyślonych powieści: 
„Brytyjska szkoła grozy”, „Nawiedzony dom”, „Pies w 
postaci ducha”, „Psychiczny Romek”. Po uroczystym 
odczytaniu wytworów literackich wszystkich przeszył 
dreszczyk strachu – tym bardziej, że przed północą 
miał się odbyć seans filmowy „Wakacje z duchami”.  
I tak też się stało. Wszyscy mogli się już wygodnie roz-
łożyć na materacach i zaczęło się wspólne oglądanie. 
Wielu dotrwało do końca filmu… 

  Sen i odpoczynek trwał krótko. Około siódmej 
wyspani czytelnicy przywitali poranek. Wkrótce mogli 
zasiąść do wspólnego stołu, częstować się drożdżów-
kami i herbatką, przygotowaną przez opiekunów, a 
następnie  zadowoleni wrócili do domów. 

Szkolną książkową noc przygotowały i nad ucznia-
mi czuwały: Agnieszka Bojarska, Barbara Pawłowska, 
Barbara Rząsińska.

Barbara Pawłowska
Fot. archiwum

W filii bibliotecznej w Dąbrówce 18 lutego  komisja 
konkursowa rozstrzygnęła konkurs biblioteczny na 
„Najciekawszy dziennik czytelnika”.  Konkurs kierowa-
ny był do czytelników z klas I-III i polegał na tworzeniu 
dziennika z przeczytanych w minionym semestrze 

książeczek.  Celami 
konkursu było roz-
wijanie zamiłowa-
nia do lektury war-
tościowych książek 
oraz kształtowanie u 
dzieci estetycznej i 
moralnej wrażliwości.      

Złożone prace 
wywołały prawdzi-
wy  zachwyt komisji, 

która wyłoniła następujących laureatów: I miejsce - 
Zuzanna Bałdyga, Julia Szymczyk,  II miejsce - Zuzanna 
Ejzemberg, Nadia Olbryś oraz III miejsce - Dominika 
Murach, Kacper Murach. 

Tekst i foto M.K.

Pod takim hasłem w filiach bibliotecznych w Łęgu 
Starościńskim i w Łęgu Przedmiejskim odbyły się bale 
karnawałowe. We wspólnej zabawie uczestniczyli 
uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas I wraz ze 
swoimi opiekunami i wychowawcami. Spotkania mia-
ły na celu nie tylko dobrą zabawę, ale także  ukazanie 
rycerskiej etykiety i wprowadzeniu nawyku dobrych 
manier. Nasi mali rycerze wyglądali niesamowicie, zaś 
dziewczynki zachwycały swoimi balowymi sukniami. 
Mogliśmy poczuć atmosferę średniowiecznych 
czasów i balów. Zajęcia obfitowały w wiele niespo-
dzianek. Księżniczki oswajały się z zasadami zacho-
wania się przy stole. Największą atrakcją dla dam było 
własnoręczne stworzenie swojej wymarzonej korony. 
Na chłopców czekały trudniejsze zadania, w których 
mogli wykazać się swoją zręcznością  i pomysłowością. 
Przedszkolaki chętnie brały udział w wielu zabawach 
i konkursach, zaś skoczne nutki muzyki zachęcały do 
pląsów na parkiecie. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
słodkiego poczęstunku dla wszystkich. Spotkanie za-
kończyło się uroczystym ślubowaniem na księżniczki i 
pasowaniem chłopców na rycerzy. Bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i 
niesamowitą energię. 

    Natalia Staśkiewicz, Janina Mielnicka 
Fot. archiwum
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Nie ma zgody dla nadużywania alkoholu Zagajnica otwarta 
dla każdego

Cenne kwalifikacje

Kulig –integruje i bawi

Problem nadużywania alkoholu na terenie gmi-
ny stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego    
funkcjonowania licznych rodzin, dla zdrowia i bez-
pieczeństwa   jej mieszkańców. W naszej  gminie 
sytuacja w zakresie zjawisk patologicznych, które  
wynikają z nadużywania alkoholu w przybliżeniu 
przedstawia się następująco (dane szacunkowe):
• ilość osób uzależnionych – około 180,
• dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współ-

małżonek, rodzice, rodzeństwo) od 320 do 400 
osób,

• dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholi-
ków - od 320 do 400,

• osoby pijące szkodliwie choć nie uzależnione 
od alkoholu - od 400 do 560,

• ofiary przemocy w rodzinach z problemem 
alkoholowym w 2014 r.  (dzieci, dorośli.) około 
80 osób, 

• ilość rodzin cierpiących na skutek nadużywania 
alkoholu i wymagających pomocy społecznej      
- około 40,

• ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzy-
stają z różnych form pomocy – około 100 osób.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2015 r. wpłynęło 16 wniosków 
o pomoc w związku z nadużywaniem alkoholu, 
spośród których 10 spraw zawieszono, dokumenty 

3 osób przesłano do sądu celem zobowiązania 
do poddania się leczeniu, a w stosunku do 3 osób 
toczy się postępowanie. Łącznie przez komisję 
przesłuchanych zostało 51 osób. 

W 2015 r.  sąd przesłał 2 postanowienia o umo-
rzeniu postępowania w stosunku do osoby, której 
akta zostały przesłane przez GKRPA w Lelisie celem 
zobowiązania do leczenia z powodu upływu 2 
lat od wydania postanowienia o zobowiązaniu 
do leczenia. Umorzono jedno postępowanie z 
powodu śmierci osoby,  w stosunku do której było 
prowadzone.   

Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny 
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz 
członków ich rodzin, w którym specjalista terapii 
uzależnień prowadzi rozmowy motywujące do 
podjęcia leczenia z osobami zgłaszającymi się do 
GKRPA oraz udziela porad członkom ich rodzin. W 
roku 2015 udzielono 25 porad terapeutycznych; 
w tym 21 porad dla osób uzależnionych i 5 porad 
dla osób współuzależnionych. Na stałe do punktu 
zgłasza się 3 osoby. 

Komisja współpracuje z Ośrodkiem Terapii Uza-
leżnień od Alkoholu w Ostrołęce gdzie w 2015 r. 
zgłosiło się 29 osób; w tym 24 osoby uzależnione 
i 5 współuzależnionych. 

 
Oprac. Paweł Bieńkowski

Kółko Rolnicze ,,Zagajnica’’ z Łodzisk zachęca 
wszystkich do udziału w pracy na rzecz naszej 
wsi – twierdzi Anna Domalewska, jego organi-
zatorka i dobry duch a także sołtyska z Łodzisk, 
która wieczorem 16 lutego zebrała u siebie w 
domu mieszkanki wsi na spotkanie z artystkami 
ludowymi Czesławą Lewandowska i Wiesławą 
Chaberek. Przy wspólnym stole powstawała 
wielkanocna palma, którą ,,Zagajnica’’ zamierza 
wystawić do gminnego konkursu. Panie dzieliły 
się doświadczeniami w tej misternej i kunsztownej 
twórczości, a kwiaty, jakby same wyrastały im z dło-
ni. Palma będzie niewątpliwie piękna, a ,,Zgajnica’’ 
ma już nowe plany, które zrealizuje wiosną i latem 
na wiejskim placu, który  zakupiono w ubiegłym 
roku. Życzymy powodzenia.

Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz

Tomasz Jóźwiak, nauczyciel wf w Zespole Szkół 
w Lelisie 11 stycznia ukończył kurs trenerski UEFA 
kat. B i uzyskał licencję, która uprawnia do pro-
wadzenia zespołów piłkarskich klasy okręgowej, 
II ligi kobiet, II ligi futsalu, I ligi Wojewódzkiej Ligi 
Juniorów starszych i młodszych oraz wszystkich 
zespołów niższych klas rozgrywkowych. To bardzo 
cenne kwalifikacje, patrząc na potrzeby rozwoju 
sportu w naszej gminie. Gratulujemy i liczymy na 
efekty. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Zima. choć to oznacza śnieg, mróz, wiatr, lód, 
chłód, szron, to jednak jak wszystkie pory roku 
ma także swoje uroki. Wdzięki zimy  szczególnie 
widać na łonie natury. Oszronione drzewa zdają 
się przypominać bajkowe obrazy z dzieciństwa, a 
trzaskający ogień palącego się ogniska jednoczy 
wszystkich, buduje wspólnotę. Tak też było pod-
czas rodzinnego kuligu członków stowarzyszenia 
BARĆ z Dąbrówki, który24 stycznia wyruszył na 
zimową sannę. Kilkustopniowy mróz nie odstraszył 
nikogo i kto tylko mógł to stawił się by choć przez 
chwilę oderwać się od codziennej szarości i zasma-

kować białego szaleństwa. Humory dopisywały 
wszystkim. Widok starego młyna na rzece Szkwa 
w Brzozowej, wśród starszych przywołał wspo-
mnienie minionych lat, a dla tych nieco młodszych, 
stał się  przyczynkiem do rozmów o tym skrawku 
naszej historii. Widoczne tam ślady pracy bobrów, 
pozwoliły namacalnie dotknąć złożoność ekosys-
temu przyrody. Podczas przerwy w przejażdżce, 
uczestnicy kuligu posilili się pieczoną kiełbaską, 
która w tych okolicznościach smakowała wyjąt-
kowo.  Wspólny posiłek i rozmowy przy zimowym 
ognisku stały się kolejną okazją do zacieśnienia 

więzi międzyludzkich.  Posileni 
i rozgrzani wsiedliśmy na nasze 
śnieżne pojazdy i udaliśmy się w 
drogę powrotną. Wszystkim za-
pierał dech w piersiach zimowy 
krajobraz naszej okolicy, jakże 
inny niż podczas jazdy samo-
chodem. Obcowanie z przyrodą 
ładuje akumulatory, a jedno-
cześnie uświadamia kruchość 
człowieka wobec matki natury. 

Cali i zdrowi, pełni wrażeń 
powróciliśmy do domowych 
pieleszy, obiecując sobie, że 
zobaczymy się na kolejnym 
wspólnym spotkaniu wszystkich 
chętnych do bycia razem.

Krzysztof Bulak
Fot. Zuzanna Denkiewicz
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Bo w oldbojach duch nie gaśnie

Obierwia zwycięzcą ligi gminnej LZS

Gościnność nie zawsze popłaca

Awans po ciężkiej walce

Oczarowani siatkówką

Powiatowy Turniej Oldbojów w halowej 
piłce nożnej, jak co roku, zebrał 10 stycznia 
na parkiecie sali ZS w Lelisie wszystkich naj-
lepszych graczy z naszego regionu. Jedyne 
kryterium to metryka dla tej kategorii wieko-
wej. Ale co tam Pesel, skoro i tak nikomu nie 
brakowało sił,  zdrowia  i chęci do gry. Bramki 
padały, jak z rogu obfitości, więc i kibice mieli 
sporo radości. Walczono bardzo fair, o co sta-

rali się sędziujący całodniowy turniej Dariusz 
Mróz i Jerzy Dawid.

  Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn. Tym 
razem najlepszy team zmontowali panowie z 
Baranowa, którzy wystąpili pod szyldem ANWIM. 
Na drugim miejscu uplasowali się miejscowi 
gracze z GLKS Lelis, a trzecie miejsce wywalczyli 
ich miejscowi rywale występujący jako Blue Boys 
Lelis. Następne miejsca zajęli: XXL Łyse, Oldboy My-

szyniec oraz LZS Durlasy. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrany został 
Dariusz Prusaczyk z GLKS, najlepszym 
bramkarzem – Sławomir Szcześniak z 
Baranowa, zaś królem strzelców – Wi-
sław Sawicki, który zdobył 11 bramek. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

- W każdej lidze, nawet w lidze gminnej LZS 
w halowej piłce nożnej, liczy się systematyczny 
udział oraz dążenie do pokonania kolejnych 
rywali. Nie wszystkie drużyny zdołały podołać 
temu wyzwaniu i dlatego rozczarowały. Ci, którzy 
się starali, pilnowali terminów i utrzymywali skład 
drużyny,  znaleźli się na czele ligowej tabeli i dzisiaj 
mogą mieć satysfakcję – powiedział Dariusz Mróz, 
przewodniczący Rady Gminnej LZS w trakcie pod-
sumowania gminnych rozgrywek, które odbyło się 
po ostatnim meczu 28 lutego w hali ZS w Lelisie. 

Dla wszystkich drużyn przygotowano puchary 
oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek i elemen-
tów piłkarskiego wyposażenia. Wręczyli je wójt 
Stefan Prusik, a także wielce zaangażowani w 

organizację ligowych zmagań Jerzy Dawid oraz 
Witold Kwiatkowski, dla których zimowe rozgrywki 
stanowiły także okazję do poszukiwania wzmoc-
nień dla GLKS. 

Ligowe zmagania trwały od 17 stycznia do 28 
lutego. Startowało w nich 12 drużyn. W trakcie ligi 
rozegrano 66 meczów, w trakcie których strzelono 
ogółem 521 bramek, co skrupulatnie obliczył Da-
riusz Mróz. Ostateczna klasyfikacja ukształtowała 
się następująco: 1. LZS Obierwia, 2.GLKS Lelis, 3. 
LZS Szkwa, 4. LZS Olszewka, 5. LZS Siemnocha, 
6. LZS Łęg Starościński, 7. LZS Długi Kąt, 8. ZMK 
Białobiel, 9. LZS Nasiadki-Szafarczyska, 10. LZS łęg 
Przedmiejski, 11. LZS Szafarnia, 12. LZS Durlasy. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Nie powiodło się dziewczętom reprezentującym 
Publiczne Gimnazjum w Lelisie w finale powiato-
wym turnieju halowej piłki nożnej, który odbył się 
17 stycznia w Lelisie. Podopieczne  trenera Tomasza 
Jóźwiaka, które przez eliminacje przeszły jak burza i 
wydawało się, że mogą myśleć o awansie do finału 
wojewódzkiego, nagle w meczu z dziewczętami z 
Goworowa zaczęły popełniać fatalne błędy, pudło-

wały z pewnych sytuacji, gubiły piłkę. Przeciwniczki 
bezlitośnie wykorzystały tę niedyspozycję i to one 
zgarnęły złote medale połączone z awansem. Roz-
goryczone porażką gospodynie turnieju zamknęły 
się w szatni i do dekoracji zwycięzców wyszły 
ubrane, jakby miała się ona odbyć na dworcu PKS, 
co wywołało zrozumiałą konsternację ubranych 
w sportowe stroje ich dotychczasowych rywalek. 
No cóż, wygrać to dobra rzecz, ale jak się zdarzy 
przegrać, to też trzeba umieć. 

Ostatecznie kolejność drużyn w leliskim turnieju 
ukształtowała się następująco: 1. PG Goworowo, 2. 
PG Lelis, 3. PG Ołdaki, 4. PG Łyse, 5. PG Dylewo, 6. 
PG Zawady. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Reprezentacja dziewcząt PG Lelis (op. Tomasz 
Jóźwiak), która 21 lutego startowała w Olszewie 
Borkach w rejonowych eliminacjach Gimnazjady 
w piłce ręcznej, po ciężkiej walce, różnicą zaled-
wie dwóch bramek zdołała zakwalifikować się z 
pierwszego miejsca w tabeli do turnieju powiato-
wego. Na drugim miejscu, również premiowanym 
awansem, znalazły się dziewczęta z PG Olszewo 
Borki, a następne miejsca zajęły: Łęg Przedmiejski 
(op. Katarzyna Ziemecka) i najsłabsze w tej stawce 
Baranowo. 

  W przeddzień turnieju dziewcząt w tej samej 
hali startowali szczypiorniści z gimnazjów. Zwy-
ciężyli gimnazjaliści z Olszewa Borek, a na drugim 
miejscu z prawem do gry w turnieju powiatowym 
znaleźli się reprezentanci PG w Obierwi, po prze-
granej 9:8 z gospodarzami. (ak)

Fot. Anton i Kustusz

Minisiatkówka, którą uprawiają uczniowie szkół 
podstawowych jest zabawą i nauką gry dla 4-oso-
bowych drużyn na boisku 7x7 m. W grze ujawniają 
się talenty, pojawiają się emocje i zdolności do 
zespołowego wysiłku, a więc to czego potrzebuje 
siatkówka przez duże ,,S’’.  

   W tegorocznych rozgrywkach dziewcząt na 
turnieju gminnym w ZS w Łęgu Przedmiejskim, 
21 lutego  spotkały się drużyny SP Lelis, SP Łęg 
Przedmiejski, SP Nasiadki i SP Białobiel (zob. fot.) . 
Do eliminacji rejonowych, które rozegrano 27 lute-
go w tej samej sali awansowały dziewczęta z Lelisa 
(op. Edyta Oleśkiewicz) oraz Łęgu Przedmiejskiego 
(op. Ewa Napiórkowska). Niestety na tym ich udział 
we współzawodnictwie się zakończył, bo do eli-
minacji powiatowych awansowały dziewczęta z 
Olszewa Borek i Zawad, choć warto przypomnieć, 
że w meczu ,,gminnym’’ Lelis wygrał z Łęgiem 2:0. 

  W tych samych rozgrywkach chłopców w sali 
w Łęgu Przedmiejskim 28 lutego do finału powia-
towego awansowali adepci siatkówki z Olszewa 
Borek oraz Olszewki. (ak)

Fot. Antoni Kustusz



12

Dziękujemy za życzenia

12 marzec,  godz. 11.00 -  pierwsze zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-7 lat, godz. 12.15 
dzieci w wieku 8-12 lat.  Zapraszamy dzieci razem z rodzicami.

13 marzec, godz. 10.00, sala ZS w Obierwi - gminny turniej tenisa stołowego dla mieszkańców 
gminy Lelis. 

17 marca godz. 11.00 - rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę kurpiowską.

22 kwietnia godz. 12.00 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Kurpie za 100 lat”.

Informujemy także, iż powstał profil na Facebooku: Biblioteki Publiczne Gminy Lelis,  Centrum Kul-
tury - Biblioteki i Sportu.  Zachęcamy do polubienia!

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 I rata do 15 marca 2016 r.   II rata do 15 maja 2016 r.
 III rata do 15 września 2016 r. IV rata do 15 listopada 2016  r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

Uwaga: Opłatę za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić na indywidualne numery  kont 
podane w pismach potwierdzających przyjęcie deklaracji, które Urząd Gminy dostarczył wszystkim  
mieszkańcom. Wpłat należy dokonywać w terminach podanych w wymienionym piśmie. Przypo-
minamy, że płatności: za styczeń i luty do 10 marca 2016r. za marzec i kwiecień do 10 maja 2016r.,  
za maj i czerwiec do 10 lipca 2016r.

Zaopatrzenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy do obowiązków firmy 
odbierającej odpady i w tej sprawie należy zwracać się do kierowców, którzy odbierają odpady z  
nieruchomości lub do firmy MPK w Ostrołęce na ulicy Kołobrzeskiej 5 (tel.: 29 769 18 00 w. 119).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku do 
Wójta Gminy oraz do Urzędu Gminy napłynęło wiele pięknych 
kart z serdecznymi życzeniami świątecznego ciepła i radości oraz 
całorocznej pomyślności. Wszystkie życzenia skierowane do nas 
traktujemy jako wyraz szczerej życzliwości i uznania dla miesz-
kańców Gminy Lelis, dla ich pracowitości i gościnności. Dlatego 
gorąco dziękuję za każde dobre słowo, za owo wspólne przeżycie 
w bożonarodzeniowej  rodzinie oraz  noworocznej nadziei.

Wójt Gminy Stefan Prusik 

			Życzenia	pod	adresem	władz	i	mieszkańców	Gminy	Lelis	przekaza-
li:	Arkadiusz	Czartoryski,	poseł	na	Sejm	RO	i	Robert	Mamątow,	senator	
RP;	Czesław	Mroczek,	poseł	na	Sejm	RP;	Jarosław	Kalinowski,	poseł	do	
Parlamentu	Europejskiego;		Radosław	Rybicki,	dyrektor	Departamentu	
Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi	Urzędu	Marszałkowskiego;	Mirosław	Grzyb,	
prezes	Związku	Kurpiów;	Teresa	Michalak,	dyr.	ostrołęckiej	Delegatury	
Kuratorium	Oświaty	w	Warszawie;	kierownik	i	pracownicy	Mazowiec-
kiego	Samorządowego	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli,	Wydział	
w	Ostrołęce;	 Krzysztof	Mróz,	 przew.	 Rady	 Powiatu	Ostrołęckiego,	
Stanisław	 Kubeł,	 starosta	 i	 Krzysztof	 Parzychowski,	wicestarosta	
ostrołęcki;	Jerzy	Grabowski,	przew.	Rady	Miasta	i	Janusz	Kotowski,	
prezydent	m.	Ostrołęki	w	imieniu	samorządu	Miasta	Ostrołęki;	Artur	
Dąbrowski	prezes	zarządu	wraz	z	członkami	zarządu	i	pracownikami	
WFOŚiGW	w	Warszawie;	kierownik	i	pracownicy	Delegatury-Placówki	
Zamiejscowej	Mazowieckiego	Urzędu	Wojewódzkiego	w	Ostrołęce;	
pracownicy	Mazowieckiej	Jednostki	Wdrażania	Programów	Unijnych	w	
Warszawie;		komendant	ppłk	Krzysztof	Gemza,	żołnierze	i	pracownicy	
Wojskowej	Komendy	Uzupełnień	w	Ostrołęce;	Zdzisław	Palewicz,	mer	

rejonu	solecznickiego	na	Litwie;	Janusz	Obrębski,	przew.	Rady	Gminy	
i	Henryk	Toryfter,	wojt	gminy	Baranowo;	Jan	Kulasik,	Paweł	Dębski,	
przew.	Rady	Gminy	 i	Krzysztof	Szewczyk,	wójt	Gminy	w	Olszewie	
Borkach;	Edward	Gryczka,	przew.	Rady	Gminy	i	Stanisław	Godzina,	
wójt	gminy	w	Rzekuniu;		przewodniczący	Rady	Gminy	oraz	Dariusz	
Łukaszewskim	wójt	 gminy	w	Kadzidle;	Małgorzata	Maria	Kulesza,	
wójt	gminy	Goworowo	wraz	z	pracownikami;	Stowarzyszenie	Spo-
łeczno	 -Kulturalne	 ,,Barć’’	 z	 prezesem	Sławomirem	Bubrowieckim;	
ppłk	 Elżbieta	 Jankowska,	 dyrektor	 Zakładu	 Karnego	w	 Przytułach	
Starych;	 st.	 bryg.	 Jarosław	Wilga,	 Komendant	Miejski	 Państwowej	
Straży	Pożarnej	wraz	z	pracownikami;	 insp.	Stanisław	Szcześniak,	
Komendant	Miejski	Policji	w	Ostrołęce;		Krzysztof	Bałdyga,	kierownik	
Biura	Powiatowego	ARiMR	w	Ostrołęce;	 	Bogdan	Glinka,	burmistrz	
Miasta	 i	Gminy	Myszyniec;	Stanisław	E.	Lisek,	przew.	Rady	Gminy	
i	Jerzy	Ksepka,	wójt	gminy	Łyse;		Edwin	Mierzejewski,	wójt	gminy	
Troszyn;	Radosław	Grabowski,	przew.	Rady	Gminy	i	Ryszard	Gocłowski,	
wójt	gminy	Czerwin;	Łukasz	Budniak,	sołtys	wsi	Siemnocha	wraz	z	
rodziną;	Zdzisław	Gadomski,	nadleśniczy	Nadleśnictwa	Ostrołęckiego	
wraz	z	załogą;		Bożena	Szymańska	z	Mazowieckiego	Biura	Plano-
wania	Regionalnego,	oddział	terenowy	w	Ostrołęce;	Rada	Nadzorcza,	
zarząd	i	pracownicy	ZETO	Software	Sp.	z	o.o.;	Wiesław	Szczubełek,	
dyrektor	Oddziału	Ostrołęka	MODR	wraz	z	pracownikami;	Bogusław	
Albinowski,	dyrektor	i	właściciel	generalny	Terra	Group;		kierownictwo	
i	pracownicy	firmy	OMIS;	Marek	Haas,	prezes	zarządu	INWAP	HAAS;	
społeczność	szkolna	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Łęgu	
Starościńskim;	Grzegorz	Puciata	i	Henryk	Białczak	wraz	z	pracownikami	
spółki	SANPROD	z	Ostrołęki;	Jarosław	Nowak,	prezes	zarządu	wraz	z	
pracownikami	spółki	OSTRADA	z	Ostrołęki;	Dariusz	Olkowski,	prezes,	

Andrzej	Stanisław	Grzyb,	wiceprezes	zarządu	spółki	OPWiK	w	Ostrołęce	
wraz	pracownikami;	Miguel	Ortega	Lopez,	dyrektor	generalny	spółka	
Aldesa	 Polska;	 Jacek	 Suchecki,	 prezes	 zarządu	wraz	 z	 zespołem	
pracowników	spółki	PureHome;	Marek	Ludwiczak,	dyrektor	przedsta-
wicielstwa	oraz	Marcin	Pieńkosz,	dyr.	biura	ze	spółki	Euro	BROKERS;		
zarząd	i	pracownicy	spółki	PRESKPOL;	Tadeusz	Olszewski,	dyrektor,	
dyrekcja,	nauczyciele	i	społeczność	uczniowska	ZSZ	nr	1	w	Ostrołęce;	
księża	Marianie	z	Lichenia;	Mirosław	Dąbkowski,	dyrektor	raz	pracow-
nikami	SPZOZ	,,MEDITRANS	OSTROŁĘKA’’	SPRiTS	w	Ostrołęce;		Dariusz	
Piotrowski,	dyr.	Regionalnego	Centrum	Krwiodawstwa	i	Krwiolecznictwa	
w	Warszawie	wraz	z	pracownikami;	Janusz	Wyrzykowski	z	Zespołu	
Kancelarii	Doradztwa	Podatkowego;	 Jerzy	Stępień,	 prezes	 fundacji	
Rozwoju	Demokracji	Lokalnej	wraz		Ireną	Peszko,	prezesem	zarządu	i	
zespołem	współpracowników;	Sławomir	Laskowski,	dyrektor	generalny	
PGE	Dystrybucja;	Wojciech	Sikora,	prezes	zarządu	i	pracownicy	MOBILIS	
Group;	Wójt	i	pracownicy	Urzędu	Gminy	Mały	Płock;	Aleksander	Zawa-
lich,	przewodniczący	komisji	pracowników	oświaty	i	wychowania		NSZZ	
,,Solidarność’’	Region	Mazowsze	w	Ostrołęce;		zarząd	i	pracownicy	
spółki	Best	Office;	Zbigniew	Bicki,	prezes	zarządu	i	Grażyna	Czeczot-	
Bicka,	dyrektor	spółki	Energy	Management	and	Convesation	Agency;	
dr	Elżbieta	Łojko,	 rektor	Wyższej	Szkoły	Administracji	Publicznej	w	
Ostrołęce;	Grażyna	Nikodemska	 i	współpracownicy	biura	 turystyki	 i	
podróży	JUVENTUS;	Janusz	Szlachetka,	z	firmy	Usługi	Transportowe,	
handel,	Budowa	i	remonty	w	Dylewie.

Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy, a ich nadawcom 
życzymy wielokrotnej, pełnej pomyślności w życiu, w zdrowiu 
i w pracy.

Po niezbyt udanym występie piłkarzy GLKS Lelis w 
jesiennej rundzie rozgrywek B-klasy piłkarscy kibice 
w naszej gminie mają nadzieję za lepsze wyniki w 

meczach rundy wiosennej. 
Natomiast władze klubu i 
trener Jerzy Dawid zachęcają 
tych kibiców, którym zależy 
na dobrych startach do kibi-
cowania nie tylko od święta. 
Sami zawodnicy i działacze 
klubu, odbierając z rąk wójta 
Stefana Prusika na finało-
wych spotkaniu ligi gminnej  
28 lutego, nowe stroje i dresy 
w niebiesko-białych barwach 

obiecali, że tym razem pokażą klasę godną tak uspor-
towionej gminy. 

Nasza drużyna występując jako gospodarz  
wszystkie mecze rundy wiosennej rozegra w niedzie-
lę o godz. 14.00 na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie.
 Terminy  meczów GLKS  do rozegrania w Lelisie:
10 kwietnia -  GLKS Lelis – Iskra Zaręby Kościelne,
24 kwietnia -  GLKS Lelis – WKS Mystkówiec Stary,
8 maja – GLKS Lelis – GKS Pokrzywnica,
15 maja – GLKS Lelis – Korona II Ostrołęka, 
29 maja – GLKS Lelis – KS Pniewo.
Zapraszamy do kibicowania. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Runda wiosenna 
rozgrywek B-klasy

Wieści Gminne – Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. Wydawca Urząd Gminy w Lelisie 
07–402 Lelis, ul. Szkolna 37, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor 
naczelny Antoni Kustusz, antoni.kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750; zespół redakcyj-
ny: Halina Gontarzewska, Anna Ogniewska, Beata Kraska–Romanowska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Andrzej 
Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia, e–mail: info@informedia.pl


