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Jakże piękna i radosna gminna Wigilia

Z życia samorządu, s. 2; budżet Gminy na 2016 r., s. 3; Rok dobrych inwestycji, s. 4; Sukces naszych recytatorów s. 5; Wielki patron malej szkoły, 
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W numerze:

 Przed budynkiem GOK-O w popołudnio-
wym chłodzie 20 grudnia na wigilijnym, 
gminnym spotkaniu było wyjątkowo rojno  
i radośnie. Stoły z wigilijnym poczęstunkiem 
przygotowały szkolne społeczności, KGW w 
Łęgu Przedmiejskim, stowarzyszenie ,,Barć’’  
z Dąbrówki, panie z kółka rolniczego w Ło-
dziskach, a wszyscy zachwycali się barszczem  
z kotła OSP, pierogami z kuchni GOK-O i 
śledziami z kuchni ZS w Lelisie oraz wielu 
innymi, smakowitymi daniami i ciastami, 
które przygotowali pracownicy Urzędu 
Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej. Niko-
mu nie zabrakło poczęstunku, więc humory 
dopisywały.
 Życzenia zdrowych i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia z niezbędną refleksją nad 
własnym życiem oraz wsparciem dla rodziny i 
przyjaciół zgodnie przekazali zebranym Wójt 
Gminy Stefan Prusik oraz ks. proboszcz Ja-
nusz Kotowski, wyrażając przy tym nadzieję, 
że takie wigilijne, otwarte spotkania wejdą 
na stałe do gminnego kalendarza ważnych 
wydarzeń i imprez.  
 Wigilię uświetniły szkolne i wiejskie zespo-
ły, które w rozlosowanej kolejności wykonały 
bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki, często 
podchwytywane przez słuchaczy. 
  - Takie wigilijne spotkania to znakomita 
okazja do integracji naszej gminnej spo-
łeczności, przekazania sobie wzajemnie do-
brych życzeń, pobycia ze sobą, posłuchania 
wzruszających kolęd, po prostu przeżycia 
radości związanej z Bożym Narodzeniem – 
powiedziała nam prowadząca imprezę Anna 
Ogniewska. 
 Po zakończeniu wigilijnej biesiady i fi-
nałowego koncertu orkiestry kurpiowskiej 
ogłoszono wyniki konkursu plastycznego na 
kartkę bożonarodzeniową, choć ze względu 
na późną porę niewielu wyróżnionych pozo-
stało na placu by odebrać swoją nagrodę.  

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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 VIII Sesja Rady Gminy, która odbyła się 
27 listopada, skorzystała z sali widowisko-
wej GOK-O, bowiem zaproszono na jej obrady 
uczniów dwóch klas gimnazjalnych ZS w Lelisie 
oraz najlepszych sportowców wraz z nauczyciela-
mi wychowania fizycznego z terenu gminy.
 Po zakończeniu spraw proceduralnych oraz 
wysłuchaniu informacji Wójta Gminy z działalno-
ści pomiędzy sesjami, która przyjęto bez uwag, 
Sylwia Smilgin - Kamińska,  koordynator Gminny 
Szkolnego Związku Sportowego przedstawiła 
informację o podsumowaniu  gminnej rywalizacji 
sportowej uczniów szkół podstawowych w ramach 
powiatowych igrzysk młodzieży szkolnej oraz szkół 
gimnazjalnych, których organizatorem jest Powia-
towy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy 
w Ostrołęce w roku szkolnym 2014/2015 (zob. s. 10).  
 Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek,  Wójt 
Gminy Stefan Prusik i Koordynator SZS podzięko-
wali dotychczasowemu koordynatorowi Maciejowi 
Brzeskiemu za wieloletnią pracę w gminnym SZS, 
a następnie wręczyli wyróżniającym się nauczy-
cielom wychowania fizycznego, które otrzymali: 
Edyta Oleśkiewicz, ZS w Lelisie, szkoła podstawo-
wa, Ewa Napiórkowska, ZS w Łęgu Przedmiejskim, 
szkoła podstawowa, Rafał Kosek, SP w Białobieli, 

Wojciech Suska, ZS w Obierwi; gimnazjum oraz 
najlepszym zawodniczkom i zawodnikom ze szkół 
podstawowych i gimnazjów dyplomy, puchary i 
nagrody ufundowane przez Gminę Lelis. Nagro-
dę za wysiłek włożony w koordynację zawodów 
sportowych w gminie otrzymała także S. Smilgin-
-Kamińska. Wójt S. Prusik zaprezentował dyplom, 
jaki gmina Lelis otrzymała za zajęcie IV miejsca w 
sportowej rywalizacji  młodzieży szkolnej w powie-
cie. Przypomnijmy, że zwyciężyło Kadzidło - 1818,5 
punktów, przed gminą Olszewo-Borki - 1679,5 pkt. 
i gminą Myszyniec -1511 punktów, a Lelis zdobył 
łącznie 1037 punktów. 
 W swoich uchwałach radni pozostawili na 
dotychczasowym poziomie wysokość stawek 
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego po-
datku oraz wysokości stawek podatku od środków 
transportowych oraz zwolnień od tego podatku .
 Ważnym wydarzeniem stało się jednogłośne 
podjęcie uchwały nadającej statut sołectwu Alek-
sandrowo, co otwiera drogę do przygotowania 
wyborów tamtejszego sołtysa i rady sołeckiej. 
 O tym, że gmina Lelis aktywnie uczestniczy 
w realizacji programów międzygminnych oraz 
udziela pomocy w realizacji programów powia-

towych i wojewódzkich, pisaliśmy 
już wiele razy. Tym razem Rada 
Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę 
na przystąpienie Gminy Lelis do 
projektu realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 
5: „Gospodarka   przyjazna   środo-
wisku”, działanie 5.1 pod nazwą: 
„Dostosowanie do zmian klimatu”, 
typ projektu: „Systemy wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami ka-
tastrofalnymi” oraz na udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu jako 
liderowi  tego projektu. 
 Wyrazem takiej integracyjnej postawy gminy 
Lelis stała się także uchwała w sprawie przystąpie-
nia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Kurpsie Razem”, które będzie wdrażać lokalną 
strategię dla naszego regionu. 
 Odpowiadając na zgłoszone wolne wnioski i 
zapytania radnych i sołtysów wójt Stefan Prusik 
stwierdził, że miło mu słyszeć podziękowania za 
ukończone inwestycje, z których większość została 
wykonana z udziałem środków zewnętrznych o co 
zabiegał wraz z pracownikami Urzędu Gminy.    
 - Przed nami jeszcze wiele takich zadań inwe-
stycyjnych i takie poparcie dla ich wdrożenia jest 

nam bardzo potrzebne – stwierdził wójt. 
 Jednocześnie wójt zapewnił, że wnioski 
o odcinkowe  żwirowanie dróg gminnych 
po ich uzgodnieniu z Urzędem Gminy  
będą zrealizowane. Co zaś do wniosku 
z zebrania wiejskiego w Lelisie dotyczą-
cego  zmiany organizacji ruchu na ulicy 
Sportowej to  było to zgłoszone  w pro-
jekcie unijnym  w 2008 roku jako droga  
z pierwszeństwem przejazdu,  jednak na 
razie nie można tego zmienić. 
 -  Jeśli dojdzie do wizji lokalnej to 
będziemy musieli ustawić znak kolonia 
Ropelicha, ta ulica kończy się bowiem 

przed połową stadionu, nie ma ciągłości i nie ma 
możliwości połączenia  jej z drogą na  Gibałkę.  Roz-
mawiałem o tym z Nadleśniczym, ale na razie tak 
musi być – oświadczył wójt Stefan Prusik i dodał, 
iż jest zwolennikiem ustawienia w Lelisie progów 
spowalniających i będzie o to zabiegał.  

 IX sesja Rady Gminy, która odbyła się 29 
grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
została poświecona  debacie nad budżetem Gminy 
w 2016 roku oraz podsumowaniu realizacji zapla-
nowanych inwestycji oraz pozyskiwania funduszy 
europejskich w 2015 r. 
  Przed podjęciem uchwały budżetowej radni 
zapoznali się z jego projektem na posiedzeniach 
komisji Rady, a następnie wysłuchali wystąpienia 
wójta Stefana Prusika oraz opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, którą przedstawiła Bogusława  Pa-
rzych, skarbnik Gminy. Komisje Rady jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu, a RIO 
także wydała w tej sprawie pozytywne postano-
wienie. Wójt nazwał swój pierwszy samodzielny 
projekt budżetem kompromisu, zwłaszcza w 
zakresie inwestycji, które forsowali zarówno radni, 

jak i sołtysi. 
   - Doszliśmy do zgody i mam nadzieję, że teraz 
zgodnie staniemy do jego realizacji – stwierdził S. 
Prusik. – Podobnie jak dzięki tej zgodzie w pełni 
zrealizowany został budżet przygotowany przez 
mego poprzednika, wójta Stanisława Subdę  - 
dodał wójt, dziękując radnym za jednogłośne 
podjęcie uchwały w sprawie budżetu (zob. s. 3).
   Obszerną informację połączoną z multimedialną 
prezentacją podsumowującą realizację inwestycji 
w 2015 r. (zob. s. 4) wójt Stefan Prusik rozpoczął 
od wyrazów podziękowań dla obecnego na sesji  
Radosława Rybickiego, dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego, któremu w imieniu gminy 
wręczył ozdobny pamiątkowy  grawerton.
 - Gdyby nie życzliwe i merytoryczne wsparcie 
naszych starań o fundusze w ramach programu 
PROW, to nie udałoby się zrealizować wielu inwe-
stycji poprawiających warunki życia mieszkańców 
gminy – stwierdził Wójt Stefan Prusik. 
 - W naszym województwie mamy 314 gmin, w 
tym 264 uprawnionych do korzystania z funduszy 
PROW. Łącznie wydatkowaliśmy na objęte tym 
programem inwestycje ponad 10 mld zł, w tym 6 
mld ze środków własnych i udało się wykorzystać 
100 proc. przyznanych funduszy. To ogromny 
sukces województwa, ale przede wszystkim be-
neficjentów, a więc gmin. Wśród nich gmina Lelis 
wyróżnia się rosnącymi kompetencjami w przygo-
towaniu projektów, terminowością realizacji i rozli-
czenia przyznanych środków i myślę, że będzie to 
procentować w przyszłości – powiedział, dziękując 
za przyznane wyróżnienie dyr. Radosław Rybicki, 
a zabierający po nim głos Stanisław Subda, dodał, 
iż wśród wielu centralnych i wojewódzkich insty-
tucji, które mu przyszło odwiedzać w sprawach 
gminy, jedynie do departamentu dyr. Rybickiego 
w Urzędzie Marszałkowskim chciało się jechać, bo 
tam zawsze można było liczyć na pomoc.  
 W drugiej części sesji radni przyjęli uchwały 
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 
oraz zasad przyznawania sołtysom diet i kosztów 
podróży służbowych .
 Sesję zakończyła miła uroczystość pożegnania 
odchodzącej na emeryturę Anny Ogniewskiej, 
dotychczasowej dyrektor GOK-O, której wręczono 
pamiątkową statuetkę, liczne kwiaty i nagrody, 
a także przedstawienia obejmującego funkcję 
dyrektora CK-BiS Bartosza Podolaka. 

 Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

Z życia samorządu 
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 Jak informowaliśmy w poprzednich ,,Wie-
ściach Gminnych’’ od 1 stycznia br. nastąpiło 
połączenie Gminnego Ośrodka Kulturalno- 
Oświatowego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w nową instytucję kultury pod nazwą Centrum 

Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie. 
 Kandydaturę na nowego dyrektora tej placów-
ki, po odejściu na emeryturę Anny Ogniewskiej, 
dotychczasowej dyrektorki GOK-O wyłoniono 
15 grudnia w postępowaniu konkursowym, 
ogłoszonym przez Wójta Gminy. Spośród trzech 
zgłoszonych kandydatur wybrano Bartosza 
Podolaka , mieszkańca gminy Rzekuń, 29 - let-
niego prawnika, znanego i aktywnego działacza 
społecznego, obecnie radnego Rady Gminy Rze-
kuń, zatrudnionego na stanowisku wykładowcy  
i dyrektora oddziału Centrum Edukacji i Biznesu 
,,Żak’’ w Ostrołęce, publicysty i współpracownika 
pisma Rozmaitości. com, współautora bloga www.
nowyblog.pl. Życzymy powodzenia. 

Antoni Kustusz   
Fot. Antoni Kustusz 

 W 2016 r. planuje się w naszej Gminie  
uzyskać dochody budżetowe w kwocie  
27 012 515 zł (w 2015 r. wyniosły -  28 393 
548 zł) , zaś  wydatki budżetu Gminy osią-
gną poziom 36  093  440 zł, w tym wydatki 
bieżące – 23 778 440 zł, a wydatki majątkowe 
12 315 000 zł. 
 Planowane  dochody budżetu gminy w 2016 r. 
wyniosą 27 012 515 zł , a w tym:
- Subwencja oświatowa - 8  458 518  zł,  która stanowi 
31,3 % dochodów budżetu gminy, 
- Subwencja wyrównawcza – 5 265 296  zł, która  
stanowi  19,5 % dochodów budżetu,
- Subwencja równoważąca  - 510 333 zł, która stanowi 
1,8 % dochodów budżetu,
- Dotacja na zadania zlecone z administracji rządo-
wej – 3 3389  129 zł, która stanowi 12,5  % dochodów 
budżetu gminy,
- Podatki od mieszkańców gminy ( rolny, od nierucho-
mości, leśny i od środków transportowych, podatku 
od czynności cywilno-prawnych  – 1 341 000 zł, które 
stanowią  4,9 %   dochodów budżetu gminy,
- Podatki od działalności gospodarczej  - 2 523 000  
zł, które  stanowią 9,3 % dochodów budżetu  gminy,
- Udział w podatkach  stanowiących dochód budżetu 
państwa, w tym podatek dochodowy od osób fizycz-
nych - 3 417 799 zł,   które stanowią 12,6 %  dochodów 
budżetu gminy, 
- Środki na pomoc społeczną  - 3 571 800 zł,  co stanowi 
13,2 % dochodów budżetu gminy;
 W zaplanowanym budżecie gminy na 2016 r. 
wydatki wyniosą 36 093 440  zł,  z tego największe, 
niezbędne  wydatki to:
- Wydatki na oświatę – 15 303 554 zł,  co stanowi 42,4  
% wydatków budżetu gminy ( w 2015 roku była to 
kwota 12 721 807 zł, które będą stanowiły 37,7% 
wydatków budżetu gminy. To oznacza, iż  kwota, którą 
gmina dokłada do subwencji oświatowej z własnego 
budżetu wyniesie 6 845 036 zł, czyli 81  % wysokości 
subwencji oświatowej przypadającej dla gminy na 
rok bieżący,
- Wydatki na opiekę  społeczną – 4 485 867 zł, które 
stanowią 12,4  % wydatków budżetu gminy,
- Wydatki na administrację, w tym zadania zlecone 
z administracji rządowej, obsługa Rady Gminy i pro-
mocja - 2 529 029 zł,

- Wydatki na kulturę 1 185 400 zł,  w tym utrzymanie  
i działalność CK-BiS  -  920 000 zł, 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa - 407 500 zł, 
Transport i łączność ( w tym drogi publiczne ) - 8 028 
590 zł,  które stanowią 22,2  % wydatków budżetu 
gminy

 Ogółem zaplanowane na 2016 r. wydatki 
inwestycyjne wyniosą 12 315 000 zł i będą sta-
nowiły prawie 34,1 % wydatków budżetu gminy. 
Czyli ponad 1/3 budżetu przeznaczona zostanie na 
inwestycje, co stanowi dosyć wysoki wskaźnik w 
porównaniu z innymi gminami. 
 Najważniejsze inwestycje przewidziane do 
realizacji w 2016 roku i latach następnych ( zadania 
wieloletnie)  z uwzględnieniem środków własnych 
oraz zewnętrznych: 
- Budowa boiska wiejskiego oraz Plac rekreacyjny  w 
msc.     Kurpiewskie,
- Remont  remizy  OSP w Dąbrówce,
- Remont świetlicy w Gąskach,
-  Remont świetlicy w Płoszycach,
- Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie,
- Przebudowa drogi gminnej pomiędzy drogą powia-
tową Ostrołęka – Obierwia a Ostrołęka - Dylewo przez 
msc. Aleksandrowo, 
- Przebudowa dróg gminnych w Białobieli,
- Przebudowa drogi powiatowej Golanka – Grale – 
Nasiadki, 
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim 
(Morgi, Gać),
-  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i bu-

dowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie 
ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: 
Durlasy gm.Lelis,
- Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  z przyłączami w 
obrębie ewidencyjnym : Białobiel, Siemnocha, Łęg 
Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm. Lelis,
 - Budowa hali magazynowej w Lelisie,
- Remont dachu na SP w Łęgu Starościńskim,
- Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi,
- Budowa sali gimnastycznej w Białobieli z perspek-
tywą na dalsze lata budowy punktu przedszkolnego, 
- Rozbudowa budynku szkolnego ZS w Lelisie 
związana z przebudową SP w Lelisie na Przedszkole 
Samorządowe,
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce,
- Przebudowa ul. Leśnej i Łąkowej w Lelisie  (kol. 
Dąbrowa),
- Świetlica w Durlasach,
- Teren rekreacyjny w Łodziskach,
- Teren rekreacyjny  w Łęgu Starościńskim Walerach,
- Remont budynku CK – BiS,
- Budowa PSZOK,
- Droga powiatowa kol. Małachowo,
- Zakup gruntu pod boisko w Olszewce,
 W planach pozostaje, jeśli nie w tym roku, to 
w następnych latach, w zależności od uzyskanych 
środków zewnętrznych, wymiana oświetlenia ulicz-
nego na bardziej energooszczędne, zakup ciągnika 
z lemieszem oraz budowa ścieżki edukacyjnej wokół 
Lelisa. 

Opracował: Stefan Prusik, wójt gminy Lelis 
Fot. Antoni Kustusz 

Jest CK-BiS, jest nowy dyrektor

Budżet Gminy Lelis na 2016 r.

Mniej azbestu w gminie 
 W ramach realizacji Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na 
lata 2012 – 2032  w roku 2015 z terenu gminy ode-
brano od 30 właścicieli nieruchomości i przekazano 
do utylizacji 70,005 Mg eternitu. ( tj. 5.385,00  m2 ) 
 Zadanie pod nazwą „Odbiór, transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest ( płyty azbestowo-
-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu 
gminy Lelis”. w 2015 r. zrealizował Zakład Gospo-
darki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, 
Mikołaj Gronowski  z siedzibą w Mikorzynie 19, 
Lubanie 87-732 wybrany w drodze przetargu za  
sumę  27.840,45 zł.

 Na realizację zadania   Gmina otrzymała datację w 
wysokości  23.664,38  zł.  tj.  85 %  kosztów  zadania, w tym: 
10.022,56 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. 
36 % kosztów zadania oraz,13.641,82 zł z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej tj. 49 % kosztów zadania

Opracował: Wacław  Kania
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 Podczas obrad  Rady Powiatu 27 listopada wój-
towie gmin: Baranowo, Lelis, Myszyniec, Rzekuń, 
Kadzidło oraz Goworowo otrzymali podziękowa-
nia od starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła  
i Rady Powiatu za dobrą współpracę przy reali-
zacji wspólnych zadań drogowych w tym roku.   
 - Dzięki dobrej współpracy większości  gmin 
z powiatem ostrołęckim podjęte zadania w ca-
łości zostały doprowadzone do końca. Żeby nie 
decyzje, które zostały podjęte wspólnie, drogi na 
pewno byłyby węższe. Nie obejmowałyby struk-
tury towarzyszącej. Wspólnie zrealizujemy  ponad 
60 km dróg . To dosyć ładny odcinek - podkreślił 
Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki. - Bez udziału 
gmin nie wykonalibyśmy dróg o tej szerokości i ta-
kiej  jakości. Wkład gmin pozwolił podnieść jakość 
i komfort przejazdu dróg, ich bezpieczeństwo,  na-
tomiast dobra współpraca spowodowała łatwiej-
sze pozyskanie środków zewnętrznych - dodał 
 Z informacji starosty S. Kubła wynika, że około 

50 km to drogi ze ścieżkami pieszo-rowerowymi, 
które poprawiają bezpieczeństwo. Przebudowano 
również trzy mosty: dwa na rzece Omulew i jeden 
na rzece Piasecznica

 Stefan Prusik - wójt gminy Lelis podkreślił,  
że wykonane inwestycje z pewnością długo będą 
służyły lokalnej społeczności.

 - Czasy mijają, wójtowie i radni zmieniają się, 
ale wykonane inwestycje pozostają. Z pewnością 
na długo będą służyć lokalnej społeczności. Zgła-
szam gotowość do dalszej współpracy - zaznaczył 
S. Prusik. (ak)

Fot. archiwum Starostwa Powiatowego

 

Pomimo wielu trudności, zwłaszcza w sferze biu-
rokratycznych rozliczeń i wymogów, w realizacji 
napiętego i bogatego programu inwestycyjnego 
przyjętego dla 2015 roku udało się wiele zrobić, bo 
kierowała nami chęć poprawy warunków życia dla 
mieszkańców gminy. Wiele nam w tym pomogła 
dobra współpraca ze starostwem powiatowym oraz 
z Urzędem Marszałkowskim, który dysponował środ-
kami z programu PROW. Nauczyliśmy się wypełniać 
wnioski, przygotowywać odpowiednie dokumenty, 
poznaliśmy procedury, ludzi, wymagania. To bardzo 

ułatwia efektywne inwestowanie, zwłaszcza jeśli 
wspierają wójta pracownicy Urzędu Gminy, rozumie-
jący inwestycyjne potrzeby i założenia kierownicy 
i pracownicy jednostek samorządowych, szkół, a 
także sołtysi i ogół mieszkańców.  

 Jakie więc  inwestycje, zasługują na szczególną 
uwagę? Z materiału zebranego do prezentacji, z 
jaką zapoznano radnych i gości sesji Rady Gminy 
29 grudnia  wynika, że są to:

1. Zakończone prace związane z przebudową 
dróg, takich jak:
a.   przebudowa dróg w msc.: Nasiadki -  Kurpiew-

skie - Dąbrówka o łącznej długości 6,5 km. 
Inwestycja została dofinansowana  w 50 proc. 
przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. schetynówek. Całkowity koszt 
robót  budowlanych wyniósł  prawie 3,5 mln zł,

b.  przebudowa drogi w msc. Gąski. o długości 
około 3 km dofinansowana  ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych , których dysponentem jest Samorząd 
Mazowsza. Całkowity koszt robót  budowla-
nych wynosi 700 000 zł,

c. przebudowa dróg w msc.  Lelis-Łodziska- Gibał-
ka –Szafarnia do Dylewa – inwestycja zrealizo-
wana razem z powiatem ostrołęckim i Gminą 
Kadzidło. Na długości 14,5 km za kwotę ok. 7 
mln zł zostały przybudowane  ważne odcinki 
dróg,

d. przebudowa dróg bitumicznych w msc. Szwen-
drowy Most (kol. Siarki ), Łęg Przedmiejski kol. 
Dziergowskie  oraz ulicy Srebrnej w Lelisie,

e. przebudowa drogi Aleksandrowo – Obierwia 
do zrealizowania  z Programu Budowy Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej . Wniosek 
znajduje się  na liście do dofinansowania , kwo-
ta 1 800 000 zł przy dofinansowaniu 50 proc., 

f. wykonanie  powierzchniowego  utrwalenia 
drogi powiatowej  w msc. Łęg Przedmiejski na 
odcinku 4 km. Inwestycja zrealizowana wspól-
nie ze Starostwem Powiatowym,

g. wykonanie remontu wielu dróg gruntowych: 

żwirowych i naturalnych. W bieżącym roku 
gmina zakupiła na remonty tych  dróg 6000 
m 3 żwiru drogowego, 200 m 3  kruszywa ła-
manego i 2000 m 3 piasku. Koszt zakupionych 
materiałów do remontu dróg wynosi 345 000 zł,

2. Do znaczących zadań inwestycyjnych trzeba 
także zaliczyć:

a. zakończenie remontu wraz z termomoderniza-
cją  remizy OSP w Łęgu Przedmiejskim za kwotę 
200 000 zł,

b. zagospodarowanie skweru wraz z budową 
placu zabaw , siłownią zewnętrzną, chodników 
i oświetlenia ulicznego w msc. Białobiel, 

c. opracowanie i przyjęcie na sesji Rady Gminy   
„Planu  gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Lelis”, co w przyszłości ułatwi gminie ubieganie 
się o wsparcie następnych zamierzeń inwesty-
cyjnych,  

d. zakończenie budowy  sieci wodociągowej 
rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewiden-
cyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, 
Łęg Przedmiejski.  Wartość brutto zadania: 
188 357 zł,

e. podjęcie prac nad  dokumentacją projektową 
na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej 
z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Łęg 
Przedmiejski ul. Grafitowa i ul. Ostrołęcka oraz 
przyłączy wodociągowych kanalizacyjnych 
– ciśnieniowych w obrębie ewidencyjnym 
Białobiel, Łęg Przedmiejski a także zlecenie 
wykonania dokumentacji projektowej na bu-
dowę sieci kanalizacji ciśnieniowej  w obrębie 
ewidencyjnym Łęg Starościński ( kol. Gać i 
Morgi).  

3. Warte odnotowania są także inwestycje, które 
zrealizowano na rzecz oświaty i kultury fizycznej, a 
także dla poprawy warunków życia mieszkańców, 
takie jak: 
a. budowa pięciu małych siłowni plenerowych 

przy szkołach w Białobieli, Dąbrówce, Łęgu 
Starościńskim, Nasiadkach i Olszewce. Łączny 
koszt wyniósł 74 500 zł. 

b. wykonanie  dokumentacji projektowo- kosz-
torysowej na budowę sali gimnastycznej 
z zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP 
w Białobieli oraz dokumentacji budowy  
punktu przedszkolnego przy SP w Białobieli. 
Projektant „OSTPROJEKT” z Ostrołęki wyko-
nał całość dokumentacji  za kwotę 67 650 zł.

c. remont dwóch  pomieszczeń  szkolnych w 
SP w Łęgu Starościńskim. Remont polegał na  
dostosowaniu sal na punkt przedszkolny,

d. zakończenie  prac podjętych  w ramach ope-
racji „Budowa mikroinstalacji prosumenckich 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, 
służących do wytwarzania energii elektrycznej 
z przeznaczeniem na potrzeby własne, poprzez 
budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie 
gminy Lelis”. Projekt pilotażowy, obejmujący 
19 indywidualnych instalacji fotovoltaicznych 
oraz w 3 instalacji w placówkach gminnych,   
został zrealizowany jako jeden z niewielu na 
terenie kraju i województwa mazowieckiego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, a wysokość dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej wyniosła 90 proc. ,

e. wykonanie  projektu budowlanego hali maga-
zynowej na ul. Przemysłowej w Lelisie, która jest 
niezbędna do zabezpieczenia sprzętu użytko-
wanego przez Gminę,

f. zamontowanie monitoringu TV na boisku 

Rok dobrych inwestycji

Tam gdzie zgoda buduje

wiejskim w miejscowości Szafarczyska przy 
wsparciu z funduszu sołeckiego, 

g. budowa  piłkochwytów na boisku wiejskim w 
msc. Durlasy , także przy wsparciu funduszu 
sołeckiego,

h. wykupienie  grunt u pod pętlę autobusową w 
Siemnosze. Fundusz Sołecki,

i. pozyskano gruntu pod plac rekreacyjny w 
Łodziskach. Fundusz Sołecki, 

j. wykup gruntu pod salę gimnastyczną z oddzia-
łem przedszkolnym w Białobieli,

 To tylko te najważniejsze zadania, jakie udało się 
podjąć i zrealizować w minionym roku. Przed nami 
dużo pracy, bo nadal chcemy wypełnić ambitny plan 
inwestycji przekraczający 30 proc. budżetu gminy. 
Potrzebne jest wsparcie, choćby dlatego, że  Gmina 
ubiega się o dotację na   zadanie „Odbiór, transport 
i utylizacja wyrobów zawierających azbest ( płyty  
azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z 
terenu Gminy Lelis”.  O skali tego zadania świadczy 
to, że 32  posiadaczy  eternitu  zgłosiło do utylizacji  
5385 m2    płyt .

Oprac. Stefan Prusik, wójt Gminy Lelis
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 W trakcie trwającego od Ostrołęce VI Festi-
walu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskie-
go QUPISZEWIADA, 25 września w Bibliotece 
Gminnej w Lelisie nasi gimnazjaliści mieli 
okazję do spotkania się z Maciejem Rasiem, 
młodym poetą z Poznania. Poeta nie tylko 
czytał swoje wiersze, ale także wyjaśniał jak 
rozumieć poezję oraz zachęcał młodzież do 
jej czytania. 

 - Dziękujemy bardzo dyrekcji Miejskiej  
Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, która była 
głównym organizatorem Qupiszewiady za 
umożliwienie nam tak ciekawego spotkania 
autorskiego w GBP Lelis, a Maciejowi Rasiowi 
za wspaniały klimat do kontaktu z poezją  
– stwierdziła na zakończenie Barbara Sęk,  
kierownik biblioteki. (ak)

Fot. Tomasz Szczubełek

 W sali hotelu ,,Jagienka’’ w Lelisie 20 i 21 
listopada odbyła się ogólnopolska konferencja 
językoznawcza, zorganizowana przez Ostrołęckie 
Towarzystwo Naukowe i Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego. Było to już dziewiąte 
spotkanie z cyklu Polszczyzna regionalna. Pierwsze 
trzy edycje organizowała profesor Henryka Sędziak. 
Za  przygotowanie tegorocznego spotkania pod 
względem naukowym odpowiedzialna była po 
raz szósty  dr Dorota Czyż. Konferencja ma bowiem 
charakter cykliczny i odbywa się co dwa lata.
 Prelegentami tegorocznej konferencji byli 
pracownicy naukowi  i doktoranci z kilku uczelni 
w kraju: z Uniwersytetu Gdańskiego (8 osób),  Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (4), 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
(2), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie (2), Uniwersytetu Opolskiego (2), Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego (1), Akademii Pomorskiej 
w Słupsku (1), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Gorzowie Wielkopolskim (1),  Towarzystwa 
Kultury Języka Oddział w Łomży (2). 

 - Nasze konferencje stanowią ogromną szansę 
do całego środowiska językoznawczego w Polsce, 
tym bardziej że OTN wydaje w książkowym opraco-
waniu wygłoszone i nadesłane referaty. Ponadto, 
dzięki życzliwej współpracy z poprzednim,  jak i 
obecnym wójtem gminy oraz GOK-O udaje się 
zintegrować językoznawców z ogromną korzyścią 
dla badań nad językiem polskim, nad gwarami i re-
gionalizmami – stwierdził na otwarciu prof. dr hab. 
Janusz Gołota, prezes OTN im. Adama Chętnika. 
 W sesji uczestniczyli też przedstawiciele władz: 
starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, 
Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik, przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof  Mróz, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie Anna 
Ogniewska oraz miejscowy artysta ludowy Henryk 
Kulesza. Goście mogli poznać region dzięki publi-
kacjom przekazanym przez władze gminy oraz 
zwiedzeniu ośrodka etnograficznego, po którym 
oprowadzał nieoceniony, rozśpiewany H. Kulesza. 
Bogaty repertuar  muzyki kurpiowskiej  zaprezen-
tował Jan Kania.
    W trakcie sesji naukowych  wiele mówiono i 
dyskutowano nt. regionalizmów, gwar środowisko-
wych i  zawodowych. Poruszano też zagadnienia 
z zakresu języka dzieci i młodzieży, leksyki, dialek-
tologii, onomastyki: antroponimii, toponimii, zaś o 
bogactwie poruszonych tematów najlepiej świad-
czy wykaz wygłoszonych referatów i komunikatów 
(zob.: http://www.kurpie.lelis.pl/) .

Dorota Czyż
Fot. Antoni Kustusz 

Kurpie Zielone w literaturze

Polszczyzna regionalna Poezja to furtka dla 
wyobraźni 

 Finałowe zmagania Konkursu Recyta-
torskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’ 
w kategorii uczniów gimnazjów, które 
obserwowaliśmy 18 listopada w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lelisie przysporzyły 
organizatorom i gościom wielu emocji. 
Przede wszystkim za sprawą doskonale 
przygotowanych i dojrzałych recytacji, które 
przygotowali reprezentanci naszej gminy, 
co potwierdziło się w końcowym werdykcie 
komisji oceniającej.   
 Finałowe zmagania Konkursu Recyta-
torskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’ 
w kategorii uczniów gimnazjów, które 
obserwowaliśmy 18 listopada w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Lelisie przysporzyły 
organizatorom i gościom wielu emocji. 

Przede wszystkim za sprawą doskonale 
przygotowanych i dojrzałych recytacji, które 
przygotowali reprezentanci naszej gminy, 
co potwierdziło się w końcowym werdykcie 
komisji oceniającej.   
 Ogółem do konkursu przystąpiło 29 
recytatorów,  uczniów gimnazjów, w tym: w 
kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyź-
nie - 16 osób, w kategorii gadki kurpiowskiej 
- 13 osób. Uczestnicy reprezentowali gminy 
z powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, 
Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki oraz z 
powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko-
-mazurskie): Rozogi.
 Występy recytatorów oceniała komisja 
w składzie: Sabina Malinowska, Anna Nad-
wodna i Krystyna Kipert. Po wysłuchaniu 
wszystkich prezentacji komisja  postanowiła 
przyznać następujące nagrody: 
 W kategorii recytacji wiersza o Kurpiowsz-
czyźnie: I nagroda - Damian Szczubełek , gmi-
na Lelis, który recytował wymagający dużej 
dojrzałości i kultury słowa wiersz Dionizego 
Maliszewskiego ,,Z domu’’,  II nagroda - nie 
przyznano, III nagroda - Wiktoria Nalewajek 
,  gmina Lelis (PG w Łęgu Przedmiejskim), 
która zaprezentowała ekspresyjną recytację 
wiersza Ewy Bocianiak  ,,W naszym domu’’,  

IV nagroda - Julia Kubeł, gmina Olszewo- 
Borki i Zuzanna Madej,  gmina Rozogi. Wy-
różnienia otrzymali: Zofia Majewska, gmina 
Myszyniec, Wiktoria Mróz, gmina Czarnia  
i Anna Tyc, gmina Olszewo Borki.  
W kategorii gadki kurpiowskiej: zwyciężył 
bardzo utalentowany, a jednak mało dotąd 
występujący Kacper Wołosz z gmina Lelis (PG 
w Obierwi), który przygotował gadkę Leszcza 
Czyża ,,Na weselu’’. II nagroda trafiła do Natalii 
Trzaski z  gmina Olszewo Borki, a III nagroda  
do Jakuba Szymołona  z gminy Kadzidło  
i Kamila Szyszki, również  z gminy Kadzidło. 
Wyróżnienia otrzymali: Julian Jakub Drężek 
- gmina Myszyniec, Jan Karczewski (gadka z 
udziałem gry na harmonii pedałowej) - gmi-
na Lelis (PG w Łęgu Przedmiejskim) , Paulina 
Szyszka - gmina Myszyniec. 
 Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce, 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelisie  
i Oddział Ostrołęcki Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. Pozostali uczestnicy finałowej 
rywalizacji otrzymali nagrody upominkowe 
za udział w konkursie. 

      Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Wielki patron małej szkoły
 Oficjalna uroczystość nadania Szkole Podstawo-
wej w Łęgu Starościńskim imienia Św. Jana Pawła II 
odbyła się 18 listopada, ale przygotowania do tego 
historycznego wydarzenia  trwały prawie dwa lata, 
imię nadane szkole 26 czerwca 2015 r. przez Radę 
Gminy obowiązuje od 1 września 2015 r. 
 - Nadanie szkole imienia zainicjowali nauczyciele 
na początku roku szkolnego 2014/15  kierując się 
sugestiami rodziców i środowiska lokalnego oraz 
w związku ze zbliżającym się stuleciem istnienia 

szkolnictwa w Łęgu Starościńskim, którego początek 
przyjmuje się,  na podstawie zachowanych źródeł,  
na rok szkolny 1917/18. Dlatego 12 listopada 2014 
roku Rada Pedagogiczna zatwierdziła procedurę 
nadania imienia szkole, a 15 grudnia kandydatem na 
patrona  został Św. Jan Paweł II wybrany w pierwszym 
etapie wyborów przez wszystkie grupy uprawnione 
do głosowania tj.  przez  nauczycieli, pracowników  
i uczniów oraz rodziców uczniów i  mieszkańców 
społeczności lokalnej -  informowała zebranych na 
szkolnej uroczystości dyr. Maria Puławska, dodając 
- Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko jednym z 
małych ogniw łączących się w ważny i odpowiedzial-
ny proces kształtowania obywateli naszej gminy i na-
szego kraju. Przyjmując Św. Jana Pawła II na patrona 
chcemy mieć szczególne duchowe przewodnictwo i 
opiekę,  w  tak ważnym dziele kształtowania umysłów 
i osobowości. Pewni jesteśmy, że z takim wsparciem 
będzie to bardziej skuteczne i owocne.
 Uroczystość szkolną poprzedziła uroczysta Msza 

św. w kościele parafialnym w Łęgu Starościńskim, 
którą koncelebrowali przybyli księża z JE ks. biskupem 
Januszem Stepnowskim, biskupem łomżyńskim 
oraz ks. dra Pawła Sobotkę, proboszcza parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Łęgu Starościńskim. W trakcie 
mszy dokonano aktu poświęcenia sztandaru ufundo-
wanego dla szkoły przez  ks. Pawła Sobotkę, Marię i 
Dariusza Puławskich, rodziców uczennicy z klasy V, 
Barbarę i Mirosława Karczewskich, rodziców dziecka 
z Oddziału Przedszkolnego oraz Sylwię i Tomasza 

Nalewajków, rodziców uczniów z klasy I i V. 
 Już w szkole w obecności licznie przybyłych 
gości, rodziców i młodzieży szkolnej przewodniczący 
Rady Gminy Jan Mrozek przekazał uroczyście uchwa-
łę w sprawie nadania imienia szkole, życząc szkolnej 
społeczności spełnienia się oczekiwań związanych  
z przyjęciem tak wielkiego patronatu. Wójt Gminy 
Lelis Stefan Prusik pogratulował szkolnej społecz-
ności szczytnej inicjatywy,   która była możliwa 
dzięki jedności i zgodnej współpracy dyrektora, ks. 
proboszcza, pracowników szkoły, rodziców uczniów 
i środowiska lokalnego, zapewniając, iż Gmina zadba 
o potrzeby szkoły. 
 Obecni tym dniu fundatorzy podpisali akt prze-
kazania sztandaru szkole, czego symbolicznym wyra-
zem było przekazanie go przez poczet sztandarowy 
rodziców do  rąk  dyrektor szkoły Marii Puławskiej, 
która następnie  przekazała go reprezentantom 
uczniów. 
 - Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze 

drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jedno-
cześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego 
–tymi słowami św. Jana Pawła II   serdecznie wam 
dziękujemy. Gorąco dziękujemy również  państwu 
Hannie i Fryderykowi Denkiewiczom za ufundowa-
nie gabloty na sztandar – stwierdzili prowadzący 
uroczystość Aneta Andrzejczyk, przewodnicząca 
Rady Rodziców oraz Maciej Brzeski, nauczyciel. 
 Poczet sztandarowy zaprezentował obie strony 
sztandaru, a Zofia Niechoda odczytała pełen opis 
symboliki szkolnej,   po czym wszyscy uczniowie zło-
żyli  uroczyste ślubowanie, obiecując zdobywaną 
wiedzę i umiejętności  jak najlepiej wykorzystywać 
w codziennym życiu; strzec wiernie honoru szkoły, 
sumienną pracą i nauką rozsławiać Jej imię; być 
dobrym Polakiem, być wiernym tradycji naszego 
kraju, szanować język i kulturę   ojczystą; uczyć 
się mądrości, miłości i wiary, biorąc za przykład   
naszego Patrona Św. Jana Pawła II;   dochować 
wierności sztandarowi szkoły . Po ślubowaniu cała 
społeczność szkolna uroczyście odśpiewała hymn 
szkoły, który zawiera myśli i przesłania patrona 
szkoły. Autorem hymnu jest nauczycielka Zofia Nie-
choda, a muzykę skomponował Dariusz Bunkowski.  
 Na prośbę prowadzących JE ks. bsp. Janusz Step-
nowski i ks.kan. Paweł Sobotka poświęcili miejsce 
pamięci patrona szkoły. Znajduje się tam portret 
Św. Jana Pawła II, który namalowała nauczycielka 
Beata Brzeska, a ramę zakupili Alicja i Stanisław 
Brodzikowie,  tablica pamiątkowa, którą ufundowali 
Kazimierz Mitelsztedt i Wiktor Deptuła.  Miejsce to 
zawiera  słowa patrona: „Dzieci są przyszłością, która 
pozostaje zawsze otwarta”. 
 Teraz przedstawiono opis logo, z którym będzie 
identyfikowana szkoła. Jego autorem jest Marcin 
Parzych , a prowadząca  Aneta Andrzejczyk z dumą 
stwierdziła, że od dnia dzisiejszego Szkoła Pod-
stawowa im. św. Jana Pawła II będzie się szczycić 
sztandarem, hymnem i logo szkoły. 
    Oficjalne emocje jeszcze bardziej rozgrzał niezwy-
kle wzruszający i dynamiczny występ dzieci w spek-
taklu  pn. „Niech słowa Św. Jana  Pawła II pozostaną 
z nami, niech będą naszą mocą”. Występ przygoto-
wała Mariola Kruczyk we współpracy z Beatą Brzeską  
i Alicją Brodzik; choreografię opracowała Katarzyna 
Piaścik, scenografię zaprojektowały i wykonały Maria 
Bakuła i i Beata Łysiak; o oświetlenie zadbał Jarosław 
Kraska. Uczniowie wystąpili na deskach nowej sceny 
wykonanej przez Grzegorza Nalewajka. 
 Uroczystość zakończyły wystąpienia gości,  
w tym m.in. radnych wojewódzkich Mariana Krupiń-
skiego i Mirosława Augustyniaka, księży, dyr. Andrze-
ja Przeradzkiego, delegacji dyrektorów szkól z naszej 
gminy, przedstawiciela starosty, kuratora oświaty 
oraz byłych nauczycieli, z których każdy przekazał 
cenne pamiątki do szkolnych zbiorów. Wielki bukiet 
kwiatów wraz z serdecznymi podziękowaniami  za 
przybycie i wsparcie uroczystości rodzice przekazali 
JE ks. biskupowi J. Stepnowskiemu oraz za dokonanie 
wielkiego dzieła nadania imienia szkole dyrektor Ma-
rii Puławskiej. Ta zaś zaprosiła wszystkim na wspólny 
posiłek, równie doskonały, jak całe spotkanie. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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 Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzo-
ny jest 25 listopada już od 2002 roku, kiedy to słyn-
ny Pluszowy Miś świętował swoje setne urodziny.  
Skoro więc Miś jest wiernym przyjacielem dzieci
od lat, to nie wypada  zapomnieć o urodzinach 

przyjaciela. Dlatego 26 listopada  na uroczystość  
z okazji  112. urodzin Misia do Filii Bibliotecznej  

w Dąbrówce przybyły przedszkolaki  ze Szkoły 
Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego „Kaczor 
Donald” w Dąbrówce wraz ze swoimi  opiekunami.  
 Jak na prawdziwych urodzinach bywa, wnie 
mogło zabraknąć wspólnych zabaw, tortu z uro-
dzinowymi świeczkami i gromkiego „Dwieście 
lat!”. Przedszkolaki zostały pasowane na  „Przyjaciół 
Pluszowego Misia” – przyrzekając zawsze dbać  
i przytulać wszystkie pluszowe misie.  Spotkaniu 
towarzyszyła konkursowa wystawka prac dzie-
cięcych „Mój przyjaciel Miś”,  które do konkursu 
plastycznego zgłosiły przedszkolaki. Oto jego 
laureaci: I miejsce – Gabriela Bałdyga, Dorian Pru-
saczyk; II miejsce – Ada Śnietka, Wiktor Potkaj;  III 
miejsce – Aleksander Murach, Szymon Zawalich. 
 

(tekst MK, zdjęcia MM)

 Jakub Laskowski, uczeń klasy III B  Publicznego 
Gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim zajął II miejsce 
w Mazowieckim Konkursie ,,Moja wiedza o II woj-
nie światowej”. Konkurs odbył się w Warszawie,  
a patronat nad nim objęła m.in. Prezydent Miasta 
st. Warszawa. W kategorii szkół gimnazjalnych 
uczestniczyło ponad 80. uczniów, którzy dodat-
kowo musieli przejść eliminacje.
 Jakub wykazał się bardzo dużą wiedzą, znacz-
nie wykraczającą poza podstawę programową hi-
storii w gimnazjum. Edycja konkursu 2015 r. doty-
czyła tematu „Wielkie postacie zwycięskiej koalicji 
II wojny światowej. Konferencje w Teheranie, Jałcie  
i Poczdamie a sprawa polska”. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród odbyło się 23 października 
podczas uroczystego wieczoru laureatów w Domu 
Kultury „Kolorowa” w Warszawie. Gratulujemy!

Warto było czekać na tę wieczerzę

Historyczny sukces Śpiewajmy i grajmy 

Miś pokochał Dąbrówkę

 W ostatni wtorek przed świętami 22 grudnia 
w Szkole Podstawowej w Dąbrówce po raz kolej-
ny odbyło się spotkanie wigilijne dla środowiska 
zgromadzonego wokół szkoły, w także osób 
starszych i samotnych. W organizację wigilii 
włączyła się cała społeczność szkolna: ucznio-
wie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice. 
Przygotowania rozpoczęły się już w listopadzie. 
Samorząd Szkolny zorganizował z okazji andrze-
jek loterię, z której dochód został przeznaczony 
na organizację wigilii. Członkowie Samorządu 
wraz z opiekunami zorganizowali również akcję 
pomocy dla osób potrzebujących z obwodu 
naszej szkoły, zbierali produkty żywnościowe, 
zabawki, przybory szkolne, datki pieniężne. 
Uczniowie uczęszczający do świetlicy już od 
listopada wykonywali elementy świątecznych 
dekoracji. 
 Od imienin Mikołaja zaczęło się. Najpierw 
udekorowaliśmy korytarz szkolny. Dzieciaki 
z klas 0 – III wykonały przepiękne prace pla-
styczne związane z tematyką świąteczną, które 
można było podziwiać w klasach i na korytarzu. 
Uczniowie klasy III z zapałem ćwiczyli swoje role, 
tym  razem do „Opowieści wigilijnej”. Gdy już 
cała szkoła została odświętnie udekorowana po 

korytarzu rozszedł się wspaniały zapach… Tak, 
to był znak, że pani Wiesia gotuje świąteczną 
kapustę.  Wszyscy nie mogli doczekać się na-
stępnego dnia, kiedy będą mogli jej spróbować. 
Inne wigilijne dania zostały przygotowane przez 
mamy, nauczycielki i panie pracujące w szkole. 
 Nadszedł dzień szkolnej wigilii. Nie zawiedli 
zaproszeni goście: wójt Stefan Prusik,  dyrektor 
ZASiP Andrzej Przeradzki, dyrektor GOK-O Anna 
Ogniewska, instruktor zespołu „Nowe Latko” 
Jan Kania, radni i sołtysi z obwodu naszej szkoły, 
emerytowani pracownicy szkoły, osoby starsze i 
samotne, przedstawiciele Stowarzyszenia „Barć”. 

Gości powitała dyrektor Ewa Czerkas. Wszyscy 
zgromadzeni obejrzeli inscenizację pt. „Opowieść 
wigilijna”, występ zespołu „Nowe Latko”. Nie za-
brakło wspólnego śpiewania kolęd, dzielenia się 
opłatkiem, czytania ewangelii. Na koniec wszyscy 
zasiedli do wieczerzy wigilijnej, która nie byłaby 
tak bogata i różnorodna w dania bez udziału 
naszych wspaniałych rodziców. Dziękujemy 
wszystkim za pomoc w organizacji i udział w tym 
wyjątkowym spotkaniu. 

Joanna Śnietka
Fot. archiwum 

 Społeczność szkolna w Białobieli świętowała 
Wigilię 22 grudnia. Po wysłuchaniu fragmentu 
pisma świętego, które wraz z najszczerszymi ży-
czeniami dla wszystkich mieszkańców Białobieli, 

odczytał wójt Stefan Prusik, a także życzeń od 
dyr. Urszuli Wielczyk i ks. proboszcza Wiesława 
Białczaka rozpoczęła się prezentacja scenek  
i mini spektakli wigilijnych przygotowanych przez 
poszczególne klasy. Program prowadzony przez 
Krzysztofa i Annę Pijanowską, przygotowały 
Malwina Tykałowicz i Justyna Rzewnicka. Razem 
z rodzicami pięknie poubierane dzieci śpiewały 
kolędy, wzruszająco prezentowały swoją bożona-
rodzeniową radość. Szkoła promieniała ciepłem  
i serdecznością. Po zakończeniu występów  
i wspólnego śpiewu kolęd odbyło się spotkanie 
wigilijne ze zwyczajowym opłatkiem. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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Nikt nie może czekać na krew

Młodzi dla Boga 

Z wdzięczności za krew

Doroczne podsumowanie dorobku klubu HDK przy 
OSP Lelis, połączone z wyborem nowych władz, 
które odbyło się 18 grudnia w sali widowiskowej 
GOK-O stało się również okazją do wręczenia odznak 
PCK dla najbardziej zasłużonych krwiodawców oraz 
rozlosowania nagród rzeczowych ufundowanych 
przez Urząd Gminy i sponsorów. Zebranie z woli 
ogółu zebranych poprowadził wójt Stefan Prusik, 
długoletni działacz PCK związany z ruchem honoro-
wego krwiodawstwa. Na spotkanie przybyli przed-
stawiciele władz rejonowych PCK, radny powiatowy 
Stanisław Subda, ks. proboszcz Janusz Kotowski, 
duszpasterz leliskich strażaków, 
  Sprawozdanie z działalności w 2015 r. złożył Hen-

ryk Chorąży, prezes klubu HDK.  Klub przy OSP w 
Lelisie zrzesza obecnie  67 krwiodawców, w tym 14 
kobiet. W 2015 r. oddali oni 66 litrów krwi. W trakcie 
roku klubowicze zorganizowali 3 akcje oddawania 
krwi dla trzech osób, w których uczestniczyło 33 
osoby. Oprócz tego aktywnie uczestniczyli w po-
pularyzowaniu honorowego krwiodawstwa wśród 
mieszkańców gminy, wspierali organizacje imprez 
organizowanych przez Rejonowy Zarząd PCK, w tym 
także organizowany właśnie w Lelisie samochody 
rajd HDK, w którym nasze załogi zajęły czołowe 
miejsca. Jak podliczył skrupulatnie Henryk Chorąży 
od początku powstania HDK krwiodawcy z Lelisa 
oddali już 810, 8 l krwi, zaś w ub. roku odnotowano 

„Młodzi dla Boga”  to hasło przewodnie III Gmin-
nego Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, który 
odbył się 29 października w Szkole Podstawowej 
w Białobieli. Młodzi artyści z ościennych szkół 
zaprezentowali utwory wokalno- instrumentalne 
o tematyce religijnej nawiązujące do Światowych 
Dni Młodzieży. Poziom wykonawców był tak 
wyrównany, że szanowna komisja przyznała 
wszystkim równorzędne miejsca, honorując 
uczestników  dyplomami oraz nagrodami. Na 
zakończenie festiwalowych prezentacji  odbyła 
się wspólna dyskoteka. Okazało się, że przy 
dźwiękach utworów „Arki Noego” można nieźle 
popląsać. Imprezę uświetnili swą obecnością: 

wójt Gminy Lelis Stefan Prusik,  proboszcz Pa-
rafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce ks. Wiesław 
Białczak,  wybitny etnomuzykolog, dyrygent 
chóru Cantilena prof. Henryk Gadomski, właściciel 
Prywatnej Szkoły Muzycznej Piotr Gawroński oraz 
autorka książek dla dzieci Joanna Brodowska. 
Organizację festiwalu koordynowali nauczyciele: 
Sławomir Kęsicki, Justyna Rzewnicka i Malwina 
Tykałowicz. Sponsorami przedsięwzięcia byli: 
proboszcz z kościoła farnego w Ostrołęce, wójt 
Gminy Lelis, firma „Emagos”, natomiast patronat 
medialny nad imprezą objął Tygodnik Ostrołęcki. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji  festiwalu.

Hanna Różycka
fot. archiwum 

 Po raz siedemnasty honorowi dawcy krwi z 
Ostrołęki i regionu spotkali się 27 listopada na 
dorocznej gali podsumowującej kolejny rok 
działalności. Po wzruszającym występie dzieci z 
SP nr 10 w Ostrołęce, a także uczniów Publicznego 
Gimnazjum z Łęgu Przedmiejskiego pod opieką 
Doroty Śledzik, na scenie Ostrołęckiego Centrum 
Kultury odbyło się wręczenie medali, odznaczeń 
i wyróżnień dla zasłużonych krwiodawców. W 
sumie odznaczono aż 111 osób, w tym także 
odznaką ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi’’ I 
stopnia Marcina Parzycha i Adama Olendera oraz 
odznaką III stopnia Pawła Okońskiego  i Barbarę 
Kowalską  z HDK przy OSP w Lelisie. Tradycyjnie 
odbyło się losowanie nagród ufundowanych 
przez szerokie grono sponsorów, w tym także 
Gminę Lelis. Uroczystość była okazją, by podzię-
kować krwiodawcom, którzy nieodpłatnie dzielą 
się swoją krwią z potrzebującymi, a także pod-
kreślić znaczenie honorowego oddawania krwi i 
zachęcić ludzi, by stali się regularnymi dawcami. 
 
   - W Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim działa 9 
klubów honorowych dawców krwi. Zrzeszeni w 
nich dawcy w 2014 roku oddali ponad 2452 litry 
krwi, zaś w 2015 roku do listopada 2008 litrów 
krwi – poinformował w  swoim wystąpieniu Jan 
Stryjewski, przewodniczący Rejonowej Rady 
Krwiodawstwa PCK w Ostrołęce.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

147 oddań krwi,  co oznacza, iż na jedną z 41 osób 
spośród 67 członków HDK, które oddawały krew 
przypada średnio 1612 ml tego bezcennego daru. 
Trzy osoby oddały krew 6 razy, 8 osób 5 razy, 12 
osób – 4 razy, 7 osób 3 razy, 6 osób 2 razy, a 1 raz 
oddały krew 4 osoby. Ze statystyki tej wynika, że 24 
członków HDK nie oddało krwi i dlatego w uchwale 
zebrania znalazł się zapis o konieczności analizy ich 
przynależności. 
  W dokonaniu wyborów, w których wyłoniono 
do zarządu HDK: Henryka Chorążego – prezesa, 
Jana Popławskiego – wiceprezesa, Kazimierza 
Gromka – skarbnika, Jarosława  Ciuchtę  i  Marzenę 
Szczubełek – członków oraz do Komisji Rewizyjnej: 
Karolinę Duszak – przewodniczącą, Radosława Pru-
sika – sekretarza i Piotra Wieremiejczyka – członka, 
przedstawiciele władz rejonowych PCK dokonali 
dekoracji odznakami honorowymi PCK, które otrzy-
mali: Piotr Parzych, Łukasz Parzych i Adam Olender. 
   W tej podniosłej atmosferze przełamano się 
wigilijnym opłatkiem, a zamiast podchoinkowych 
prezentów  rozlosowano nagrody rzeczowe.  

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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W otoczeniu książek zebranych na półkach w 
czytelni Biblioteki Gminnej 9 listopada swoje 
umiejętności recytatorskie zaprezentowali 
uczestnicy gminnych eliminacji Konkursu Re-
cytatorskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze w 
kategorii gimnazjów. Do eliminacji zgłosiło się 
9. recytatorów poezji oraz dwóch wykonawców 
kurpiowskiej gadki.  Wszyscy otrzymali nagrody i 
dyplomy uczestników, a do reprezentowania gmi-
ny na konkurs finałowy wybrani zostali: Damian 
Szczubełek, Wiktoria Nalewajek, Kacper Wołosz i 
Jan Karczewski.  (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

Pisarz Arkadiusz Niemirski, autor wielu powieści 
dla młodzieży i dorosłych, spotkał się 8 październi-
ka z młodymi czytelnikami w Bibliotece Publicznej 

w Lelisie. Jego książki charakteryzuje przywiązanie 
do starych wzorców klasycznej powieści detekty-
wistycznej i sensacyjnej w zderzeniu ze współcze-

snymi realiami.  Debiutował w roku 
1999 powieścią pt. Skarby wikin-
gów. W latach 80. współpracował z 
Programem III Polskiego Radia oraz 
kabaretem ,,Długi’’. Pisał artykuły 
do czasopism ,,Tylko Rock’’ i ..Teraz 
Rock’’. Młodym czytelnikom dał się 
poznać jako kontynuator opowieści 
,,Pana Samochodzika’’. Spotkanie 
przebiegło w miłej atmosferze, 
autor przekonywał uczniów do 
czytania książek oraz dążenia do 
spełniania własnych marzeń.   BP

Fot. Archiwum 

Jedziemy na urodziny Misia…

Na starcie do lotu

Kontynuator ,,Pana Samochodzika’’ 
dojechał do Lelisa

Wszystkiego dobrego 
na emeryturze

Ubarwił nam świat

Pluszowy miś to nie tylko zabawka! To powiernik 
dziecięcych tajemnic, smutków oraz szczęśliwych 
chwil. Dlatego też filie biblioteczne w Łęgu Staro-
ścińskim i Łęgu Przedmiejskim, mając na uwadze 
bogatą misiową literaturę dziecięcą oraz chcąc spra-
wić swoim czytelnikom wiele radości, zaprosiły 25 i 
26 listopada miłośników przytulanek do wspólnej 
zabawy, która odbyła się pod hasłem „Jedziemy na 
urodziny misia…”.   

Program imprez w obu placówkach miał podobny 
charakter,  a biblioteki opanowało misiowe sza-
leństwo., w którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej w Łęgu Starościńskim im. Św. Jana 
Pawła II oraz oddziały przedszkolne i klasa I ze 
Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim.  Nasze 
spotkania rozpoczęliśmy od wysłuchania misiowej 
wierszykarni oraz zapoznaniu  pluszowych przytu-
lanek przybyłych z ich właścicielami, które zajęły 
honorowe miejsca, czekając na wybór królowej 
Misiolandii. Naszym gościom zaprezentowana zo-
stała historia powstania Dnia Pluszowego Misia, po 
czym dzieci zmagały się w licznych konkurencjach, 
w których zdobywcy nagród otrzymywali misiowe 
smakołyki. Jak zawsze w trakcie urodzin - również 
u nas - nie zapomnieliśmy o torcie i odśpiewaniu 
misiowi „Stu lat”  . Nie zabrakło także bajeczek z 
misiowej biblioteczki „Kubuś Puchatek –prawdziwy 
przyjaciel”.

Na pamiątkę wspólnej zabawy każda grupa 
otrzymała dyplomy przyjaciół Pluszowego Misia, 
kolorowanki i misiowe smakołyki. Spotkania zakoń-
czyliśmy pamiątkowym zdjęciem.Dziękujemy za 
spotkania, zaś wszystkim właścicielom pluszaków 
życzymy, żeby dzieci je bardzo kochały, dbały i 
często przytulały.

J.M., N.S.
Fot. archiwum 

Grono współpracowników, przyjaciół i sympatyków 
pożegnało 29 grudnia odchodzącą na emeryturę 
Annę Ogniewską, dyrektor GOK-O w Lelisie. Słowa 
wielkiej wdzięczności za wykonaną wieloletnią 
pracę oraz liczne osiągnięcia zawodowe i społeczne 
przekazał wójt Stefan Prusik. Do tych słów dołączyli 
się pracownicy Urzędu Gminy, GOK-O, bibliotekarze, 
działacze LZS,  artyści ludowi, muzycy, którzy umilili 
swoje dyrektorce cały wieczór, grając wiwaty, mar-
sze i melodie do tańca. Tego bowiem nie mogło 
zabraknąć w towarzystwie powszechnie lubianej 
pani Ani. Były więc prezenty, pamiątkowe dyplomy, 
ale były  i łzy, i były żarty, dobre wspomnienia, a 
przede wszystkim wiele, wiele życzliwych życzeń 
na dalsze życie na emeryturze. boć to przecież 
tylko emerytura, a nie złom, jak żartował jeden z 
uczestników radosnej fety. My także dołączamy się 
do tych życzeń zachęcając do dalszej współpracy z 
,,Wieściami Gminnymi’’. (ak)

W ostrołęckim kościele pw. św. Antoniego Padew-
skiego (klasztor) 10 listopada odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe  Alfreda Sierzputowskiego, poety, 
publicysty i satyryka, którego żegnali  licznie zebrani 
mieszkańcy miasta i powiatu. 
    Alfred Sierzputowski urodził się 17 lipca 1937 
roku w Łęgu Przedmiejskim. Mieszkał w Ostrołęce. 
Debiutował w 1968 r. w czasopismach „Pięć Rzek” i 
„Kamena”. Był poetą, satyrykiem, publicystą, współ-
założycielem Grupy Literackiej „Narew”, a następnie 
Klubu Literackiego „Narew”, którego przez kilka 
lat był prezesem. Był członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Wspólnie z Czesławem Parzy-
chem zredagował pierwsze wydanie „Poetyckiego 
Almanachu Kurpiowszczyzny” (2002 r.), opracował 
także pośmiertne pamiętniki Janiny Grali „Kwiaty 
miłości”. W swojej twórczości wiele strof poświęcił 
Kurpiowszczyźnie, krainie swego dzieciństwa, w 
którym zaraził się także drugą życiową pasją, jaką 
było wędkarstwo i umiłowanie przyrody. Poeta do 
wieczności odszedł w sobotni wieczór 7 listopada. 
Miał 78 lat. Jego ciało spoczęło na cmentarzu para-
fialnym przy ul. Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Dzień Pracownika 
Socjalnego

Od dnia 1 stycznia 2016 r weszło w życie nowe 
świadczenie o nazwie „Świadczenie rodziciel-
skie”, które realizowane będzie przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych 
i Alimentacyjnych. 
     Pomoc w formie świadczenia rodzicielskiego 
przysługuje: matce albo ojcu dziecka. Ojcu 
przysługuje w przypadku skróceniu okresu 
pobierania świadczenia rodzicielskiego na 
wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez 
nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 
tygodni od dnia urodzenia dziecka oraz  w 
przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia 
dziecka przez matkę. Świadczenie to przysłu-
guje także faktycznemu opiekunowi dziecka 
w przypadku objęcia opieką dziecka, rodzinie 
zastępczej i osobie , która przysposobiła dziecko. 
      Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 
porodu przez okres 52 tygodni w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia 
opieką jednego dziecka. W przypadku urodze-
nia większej liczby dzieci przy jednym porodzie 
okres uprawnienia do świadczenia jest dłuższy 
np.: przy dwójce dzieci 65 tygodni, przy trójce 
dzieci 67 tygodni.
     Świadczenie rodzicielskie przysługuje w 
wysokości 1000,00 zł miesięcznie z uwzględnie-
niem, że w przypadku urodzenia dziecka przez 
kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych 
lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub 
w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych 
świadczenie to przysługuje w wysokości różnicy 

między kwotą świadczenia rodzicielskiego a 
kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla 
bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na 
podatek dochodowy od osób fizycznych.
     Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata 
następuje na wniosek małżonków, jednego 
z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, 
opiekuna faktycznego dziecka lub innej osoby do 
reprezentowania dziecka. Prawo do świadczenia 
rodzicielskiego ustala się od miesiąca urodzenia 
dziecka lub przysposobienia dziecka lub objęcia 
dziecka opieką dziecka jeżeli wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia rodzicielskiego został 
złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia uro-
dzenia, przysposobienia dziecka, objęcia opieką 
dziecka. W przypadku złożenia wniosku po termi-
nie, nie później jednak niż w okresie uprawnienia 
do świadczenia rodzicielskiego prawo ustala się 
od miesiąca,  w którym wpłynął wniosek.
     W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń: 
świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opie-
kuńczego, lub dodatku do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urlopu wychowawczego lub zasiłku dla 
opiekuna , przysługuje jedno z tych świadczeń 
wybrane przez osobę uprawnioną. 
     Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, 
jeżeli: co najmniej jeden z rodziców dziecka 
lub inna osoba uprawniona otrzymują zasiłek 
macierzyński lub uposażenie za okres ustalony 
przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu 
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, jeżeli dziecko zostało umiesz-

czone w pieczy zastępczej, jeżeli jeden z rodziców 
dziecka lub inna osoba reprezentująca dziecko 
nie sprawują lub zaprzestali sprawowania oso-
bistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z 
zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy 
zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie 
tej opieki a także w związku z wychowywaniem 
tego samego dziecka jest już ustalone prawo do 
świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego, 
świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego 
zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna 
oraz gdy przysługuje za granicą świadczenie o 
podobnym charakterze.
      Ponadto od miesiąca stycznia 2016 roku o 
przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatka-
mi mogą ubiegać się rodziny,  których dochód 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 
kwotę 674 zł., a w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności - 754 zł. pomnożoną przez liczbę 
członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż 
łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodat-
kami przysługującej danej rodzinie w okresie 
zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych 
świadczeń. Wówczas zasiłek rodzinny i dodatki 
do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości 
różnicy między łączną kwotą przysługujących 
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, 
o którą został przekroczony dochód rodziny.

Sporządziła: Danuta Piersa

Nowe świadczenia w pomocy społecznej 

 Harmonista kurpiowski Jan Kania oraz zespół ,,Kur-
piowszczyzna’’  z Myszyńca, reprezentujący powiat 
ostrołęcki,   znaleźli się wśród laureatów XVI edycji 
konkursu Nagroda Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego. Wyróżnienia przyznano w niedzielę 8 
listopada w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 
         Doroczne nagrody przyznawane są osobom 
wybitnym, których działalność twórcza, charyta-
tywna czy społeczna, promuje nasz region nie tyl-
ko w kraju, ale też za granicą, ludziom aktywnym 
społecznie, a także angażującym się w działania 
umacniające tożsamość kulturową Mazowsza. 
Spośród zgłoszonych przez samorządy i organi-

zacje pozarządowe 81 kandydatów wyłoniono 10 
laureatów. Podczas uroczystej gali każdy z nich 
otrzymał okolicznościową statuetkę i dyplom oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł każda. 
      Jan Kania, niezwykle popularny i pracowity 
instruktor GOK-O w Lelisie, jeden z najwybitniej-
szych harmonistów kurpiowskich, kultywujący 
tradycje muzyczne regionu w pełni zasłużył na to 
wyróżnienie.  Gry na harmonii pedałowej nauczył 
się sam - początkowo ze słuchu, a z czasem poznał 
zapis nutowy. Za swoją grę i pracę był wielokrotnie 
nagradzany.  Obecnie prowadzi zespoły ,,Sera-
siniaki’’ z Serafina (od 2012 r.), ,,Młode Kurpie’’ 
w Rozogach (od 2003 r.), ,,Turoślanie’’ w Turośli 
(od 2008 r.) i ,,Nowe Latko’’ w Lelisie (od 2002 r.). 
Jest także instruktorem ,,Burśtynków’’ w Klonie 
(od 2004 r.) i ,,Puszczy Zielonej’’ w Łysych. Gra w 
Zespole Tańca Ludowego ,,Ostrołęka’’ (od 2002 
r.), a w 2009 r. był współzałożycielem   Orkiestry 
Kurpiowskiej w Lelisie  i utworzył trzyosobową 
,,Kapelę Jana Kani’’. Od 1997 r. bierze udział w 
,,Kurpiowskim Graniu - regionalnym przeglądzie 
harmonistów i skrzypków ludowych’’. Z oddaniem 
poświęca się pracy edukacyjnej w ośrodkach kul-
turalno-oświatowych. Kurpie reprezentował m.in. 
we Włoszech, Francji, Niemczech, Litwie, Ukrainie, 
Białorusi, Finlandii i Szwajcarii. Gratulujemy Panie 
Janku. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

W przededniu  przypadającego na 21 listopada 
Dnia Pracownika Socjalnego w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy odbyło się spotkanie pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej z wójtem Stefanem 
Prusikiem. 

     - Pełnicie niezwykle odpowiedzialną, ale bar-
dzo trudną misję na rzecz mieszkańców naszej 
gminy. Stoicie blisko problemów, ale także wielu 
dramatów, które dotykają naszych mieszkańców, 
pomagacie im je rozwiązywać, pomagacie zdo-
bywać środki do życia, pobudzać do aktywności 
zawodowej i społecznej. To bardzo niewdzięczna, 
a czasem nawet niebezpieczna praca, ale wykonu-
jecie ją z ogromnym zaangażowaniem i kulturą. 
Dlatego składam na wasze ręce i dla kierującej 
OPS Danuty Piersy  wyrazy najwyższego uznania 
– powiedział wójt S. Prusik, który do tych słów 
dołączył także nagrody okolicznościowe. (ak) 

Jan Kania wyróżniony przez Marszałka 
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Rok 2015 w sporcie 
szkolnym 

W turnieju, który odbył się 6 grudnia w hali Ze-
społu Szkól w Lelisie, wystartowało 10 drużyn, 
które podzielono na dwie grupy. Sędziowali: 
Dariusz Mróz i Jerzy Dawid. Po rozegraniu 
wszystkich meczów drużyny uplasowały się w 
następującej kolejności: 1. Świt Baranowo, 2. 
LZS Durlasy, 3. Teoforos Zbójna 4. LZS Lelis, 5. 
Orz Goworowo, 6. LZS Łęg Starościński, 7. Orły 
Zbójna, 8. ANMWIM Baranowo, 9. LZS Szkwa, 10. 
LZS Ziomek, gm. Goworowo. Nagrody wręczył 
fundator, wójt Stefan Prusik, który gratulując 
najlepszym, oświadczył, że Gmina Lelis wspiera 
i będzie wspierać LZS, bo to najlepszy gospodarz 
dla wielu obiektów sportowych, które powstały 
w naszej gminie.  W turnieju wręczono także na-

grody i puchary dla najlepszych drużyn z turnieju 
Gminnego LZS z dnia 22 listopada. Wygrał LZS 
Durlasy, przed LZS Lelis, LZS Łęg Starościński i 
LZS Szkwa.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Reprezentantki Szkoły Podstawowej w Białobieli 
sprawiły ogromną niespodziankę startując 19 
grudnia w powiatowym turnieju drużynowym 
tenisa stołowego gdzie odniosły sukces, który 
zapowiada dalszy rozwój białobielkowego ping-
-ponga. W drużynowym finale powiatowym w sali 
gimnastycznej w Olszewo- Borkach w kategorii 
dziewcząt starszych reprezentowały szkołę siostry 
Aleksandra i Gabriela Dymerskie oraz rezerwowa 
Patrycja Tercjak, a w młodszej kategorii bliźniaczki 

Julita i Eliza Pietruczuk. Starsze dziewczęta zajęły 
III miejsce, co już było zaskoczeniem, ale jeszcze 
bardziej ucieszyło opiekuna ekipy Rafała Koska 
I miejsce młodszych dziewcząt, które w finale 
pokonały swoje rówieśniczki z SP Obierwia 3-0.  
Sukces ten potwierdził dobre przygotowanie 
obu tenisistek, które  również w etapie gminnym 
i rejonowym zajęły I miejsce w swojej kategorii 
wiekowej.
Oto wyniki gier  z udziałem drużyn SP Białobiel: 
turniej dziewcząt starszych: SP Białobiel - SP Tro-
szyn 3-1, SP Białobiel- SP Wolkowe 3-0,  półfinał: 
SP Białobiel- SP Krysiaki 0-3, mecz o 3 miejsce: SP 
Białobiel- SP Troszyn 3-2;  turniej młodszych 
dziewcząt: SP Białobiel- SP Dąbek 3-0, SP Białobiel 
- SP Goworowo3-0, półfinał:
SP Białobiel- SP Troszyn 3-0, finał: SP Białobiel- SP 
Obierwia3-0. 
        I miejsce w finale powiatowym dziewcząt to 
nie jedyny sukces. Eliza i Julita Pietruczuk zostały 
dodatkowo wybrane najlepszymi zawodniczkami 
w swojej kategorii wiekowej, za co otrzymały 
piękną statuetkę.

Tekst i fot. Rafał Kosek

Gdyby nie Maciej Brzeski z synami Patrykiem i 
Kacprem, to w piątej edycji Turnieju Szachowe-
go 0 Puchar Wójta Gminy Lelis, który odbył się 
28 listopada  w Gminnym Ośrodku Kulturalno-
-Oświatowym startowali by tylko goście z innych 
gmin i powiatów. A tak, w gronie  41 uczestników 
reprezentujących kluby szachowe oraz szachistów 
z Łomży, Ostrołęki, Przasnysza, Wyszkowa mie-
liśmy także swoich zawodników.  Zawody prze-
biegały bardzo sprawnie, dzięki elektronicznemu 
systemowi sędziowskiemu. Starowali szachiści 
z różnym doświadczeniem i w różnym wieku, a 
nagrody dla najmłodszego gracza otrzymał Błażej 
Długołęcki z Łomży, zaś dla najstarszego Jerzy 
Kamień z Ostrołęki. 
  W rywalizacji zawodów szachiści uplasowali się 
na następujących miejscach: SENIORZY - I miej-
sce - Paweł Krajewicz, II m. - Marcin Hryszkiewicz,  

III m. - Piotr Obiedziński; JUNIORZY - I m. - Arka-
diusz Mroczkowski, II m. - Patryk Brzeski, III m. - Hu-
bert Gryszko; SENIORKI - I m.  - Katarzyna Zapert; 
JUNIORKI - I m. -Malwina Szewczyk, II m. - Eliza 
Mroczkowska, III m.  - Klaudia Bilińska. 
    Zdobywcy I, II i III miejsca otrzyma-
li puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.  
Nagrody ufundował: GOK-O w Lelisie oraz Zarząd 
Gminny LZS w Lelisie. Gospodarze zapewnili 
uczestnikom smaczne kanapki i gorące napoje, 
więc nic tylko grać.  (ak)

 Szkoły podstawowe: w rywalizacji organi-
zowanej przez Powiatowy Grodzko-Ziemski SZS 
brały udział wszystkie szkoły z terenu gminy. 
Zawodnicy rywalizowali w 11 konkurencjach 
drużynowych (mini piłka nożna, mini piłka 
koszykowa, mini piłka nożna halowa, unihokej, 
mini piłka ręczna, mini piłka siatkowa, trójbój LA, 
czwórbój LA, ringo, drużynowy tenis stołowy) i 
dwóch indywidualnych (indywidualne biegi prze-
łajowe, tenis stołowy). W punktacji SZS nie została 
ujęta SP w Łęgu Starościńskim oraz dziewczęta z 
SP w Obierwi, co oznacza,  że tamci zawodnicy 
nie uzyskali awansu na etap rejonowy. Większość 
zawodów odbyła się na obiektach ZS w Lelisie. 
Korzystano również z Orlika i sali sportowej w 
Obierwi oraz sali sportowej w Łęgu Przedmiej-
skim. Ze względu na małą liczbę uczniów , część 
szkół rezygnowała z udziału w konkurencjach, 
które wymagały większej liczby zawodników. W 
innym przypadku brak sprzętu sportowego czy 
sali sportowej generował absencję na zawodach. 
Mimo tych niedogodności można stwierdzić, że 
nauczyciele wszystkich siedmiu szkół z terenu 
gminy Lelis aktywnie włączali się w cykl rywali-
zacji zdobywając punkty od etapu rejonowego 
do międzypowiatowego. Jeżeli chodzi o wyniki 
w podziale na płeć to najbardziej usportowieni 
okazali się chłopcy z Łęgu Przedmiejskiego, 
następnie z Lelisa i z Olszewki. Natomiast wśród 
dziewczynek prym wiodły zawodniczki z Białobieli 
przed Nasiadkami i Lelisem. 
   Po zliczeniu punktacji za udział w tej rywalizacji 
szkół podstawowych  ogólna kwalifikacja jest na-
stępująca; 1.  SP w Lelisie – 137,5 punktów; miejsce 
w powiecie 9;  2. SP w Łęgu Przedmiejskim – 133 
punkty ; miejsce w powiecie 10;  3. SP w Białobieli 
– 89 punktów; miejsce w powiecie 17;  4. SP w 
Nasiadkach – 83 punkty; miejsce w powiecie 18;  
5. SP w Olszewce – 43 punkty; miejsce w powiecie 
23;  6.  SP w Obierwi – 19 punktów; miejsce w po-
wiecie 29 7.  SP w Dąbrówce – 3 punkty; miejsce 
w powiecie 10. 
 Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim – 
nie zdobyła punktów w rywalizacji szkół. 
 Szkoły gimnazjalne: w rywalizacji uczestni-
czyły  wszystkie szkoły z terenu gminy. Zawodnicy 
mierzyli się w ośmiu konkurencjach drużynowych 
(piłka nożna, piłka koszykowa, piłka nożna halowa, 
unihokej, piłka ręczna, piłka siatkowa, drużynowy 
tenis stołowy, ringo) i trzech indywidualnych 
(indywidualne biegi przełajowe, tenis stołowy, 
LA klas I, II i III). Większość zawodów odbyła się na 
obiektach ZS w Lelisie. Korzystano również z Orlika 
i sali sportowej w Obierwi. Jeżeli chodzi o wyniki 
w podziale na płeć to najbardziej usportowieni 
okazali się chłopcy z Obierwi. Natomiast wśród 
dziewczynek prym wiodły zawodniczki z Lelisa. 
  Ogólna klasyfikacja gimnazjów: 1.  PG w Obierwi 
- 251,5 punktów,  5 miejsce w powiecie; 2 . PG w 
Lelisie - 201,5 punktów, 8 miejsce w powiecie; 3. PG 
w Łęgu Przedmiejski - 76,5 punktów- 18 miejsce 
w powiecie. 

Sylwia Smilgin-Kamińska

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Lelis

Białobielki górą

Gościnne szachy 

Na zdjęciu: drużyna Świt Baranowo 
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17 stycznia, godz. 11.00, sala ZS Lelis – inauguracyjny turniej Gminnej Ligi LZS halowej piłki nożnej.

4 lutego, godz. 10.00, sala widowiskowa CK-BiS - XI Darcie Pierza czyli regionalny przegląd wi-
dowisk przedstawiających fragmentyz życia danych Kurpiów

Od 1 lutego do 15 lutego – W programie zimowych ferii szkolnych zapraszamy do udziału w spo-
tkaniach i warsztatach artystycznych (program na plakatach i na stronie internetowej)

Do 10 lutego - zgłoszenia proiektów w konkursie na  logo CK-BiS. Szczegóły na  
stronie www.goko-lelis.eu

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. Przypominamy, że płatności: za  listopad i grudzień 2015 r. należy wnieść do  10  stycznia  
2016 r. , za  styczeń i luty  do   10  marca  2016 r.  za  marzec i kwiecień do  10  maja  2016 r. ,  za  maj  i  

Zaczęło się 10 listopada od spotkania grupy zało-
życielskiej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
,,Barć’’ z wójtem Stefanem Prusikiem. W trakcie bar-
dzo życzliwej i ciekawej rozmowy o życiu w naszej 
gminie społeczni działacze z Dąbrówki oświadczyli, 
iż pragną założyć pozarządową organizację by ak-
tywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności 
oraz gminy poprzez m.in. rozwijanie tożsamości 
kulturalnej, społecznej i narodowej, popularyzację 
kultury kurpiowskiej, promocję gminy oraz różno-

rodny rozwój terenów wiejskich. Wójt Stefan Prusik 
zapewnił zebranych, że Gmina wspiera rozwój 
aktywnie działających stowarzyszeń, licząc na ich 
wkład do wspólnego dorobku instytucji samorzą-
dowych, oświatowych i kulturalnych. 
   Po sądowej rejestracji nowego stowarzyszenia, do 
której doszło 29 listopada, rozpoczęła się oficjalna 

działalność. Prezesem Stowarzyszenia ,,Barć’’ został 
jego założyciel Sławomir Bubrowiecki, którego 
wspiera Krzysztof Bulak. Stowarzyszenie działa 
już na Facebook-u oraz posiada adres mailowy: 
stowarzyszeniebarc.dabrowka@gmail.com oraz w 
linku na stronie Urzędu Gminy w Lelisie. 
  My spotkaliśmy aktyw ,,Barci’’ w przy ich stoisku 
na Gminnej Wigilii, skąd pozdrawiali wszystkich 
mieszkańców gminy.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Laureatka konkursu 
czytelniczego
 W konkursie czytelniczym „Bohater literacki”, 
mającym zasięg powiatowy, który odbył się 11 
grudnia,  spory sukces odniosła Zuzanna Szczepa-
nek, uczennica IV klasy SP w Obierwi. Czwartokla-
sistka zajęła II miejsce spośród licznych uczestni-
ków z terenu Ostrołęki oraz powiatu. Za uzyskaną 
lokatę otrzymała cenne nagrody. Jesteśmy z naszej 
Zuzi niezwykle dumni i już dziś życzymy udanych 
startów w przyszłych konkursach oraz rozwoju 
posiadanych umiejętności. Serdeczne gratulacje. 
Organizatorem konkursu był ZS STO w Ostrołęce. 
(bz)

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Barć gościnna dla aktywnych

Ludność gminy Lelis wg. stanu na dzień 
31.12.2015 r. (mieszkańcy stali)

Miejscowość                                          Liczba 
ludności          kobiety          mężczyźni   

Lelis 891 436 455

Długi Kąt 262 128 134

Durlasy 468 238 230

Gibałka 130 64 66

Łodziska 205 110 95

Szafarnia 240 113 127

Nasiadki 527 261 266

Szafarczyska 255 129 126

Olszewka 654 326 328

Szwendrowy 
Most

183 83 100

Łęg 
Przedmiejski

1 271 645 626

Łęg 
Starościński

882 430 452

Gnaty 190 96 94

Dąbrówka 389 193 196

Szkwa 89 38 51

Gąski 196 100 96

Płoszyce 303 140 163

Kurpiewskie 266 137 129

Obierwia 724 364 360

Aleksandrowo 167 84 83

Białobiel 809 403 406

Siemnocha 285 141 144

                                                                                                      

Razem  9 386 4 659 4 727

Urodzenia 127

Małżeństwa 64

Zgony 76

Zameldowania 
z innych gmin

145

Przemeldowa-
nie w gminie

103

Sporządził: inspektor  H. Laska
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