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W numerze:

Zuzannę Szczepanek, uczennicę kl. V Szkoły Pod-
stawowej w Zespole Szkól w Obierwi,  widać nie tylko 
w trakcie występów artystycznych, recytatorskich, 
ale także na turniejach tenisa stołowego i w biegach. 
Wszędzie wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem 
i ambicją, a także radością z udziału we wspólnej 
zabawie. W zakończonym w kwietniu wojewódzkim 
konkursie polonistycznym Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty dla uczniów szkół podstawowych Zu-
zanna Szczepanek doszła do etapu wojewódzkiego i 
w gronie 204 finalistów, w zdecydowanej większości 
uczniów VI klasy, wywalczyła pozycję laureata. Ozna-
cza to, iż jej wynik uzyskał ocenę ponad 85 proc.

– Kiedy obejmowałam wychowawstwo w V klasie 
wiedziałam już, że wśród moich uczniów będzie taka 
zdolna dziewczynka, jak Zuzia. Bardzo cieszyłam się, 
że mogę jej pomagać i wspierać w jej dokonaniach 
i teraz cieszymy się wspólnie, bo jest to powód do 
dumy dla całej szkoły – stwierdziła wychowawczyni 
Ewelina Lipka – Chudzik.

Od początku konkursowych zmagań utalento-
waną uczennicą opiekowała się Bożena Załęska, 
bibliotekarka i nauczycielka polskiego.

– Wspólnie dobieraliśmy zestawy lektur, analizo-
waliśmy przeczytane książki, ocenialiśmy bohaterów 
i ich postawy, próbowaliśmy rozwiązywać wstępne 
testy.  To przyniosło spodziewane efekty – ocenia ten 
etap pracy Zuzia, przypominając jednak, że najwięcej 
musiała pracować w domu tak,  aby przygotować się 
do lekcji i do konkursu.

Zbigniew i Monika Szczepankowie i młodsza, 7 
letnia siostra Zosia to najwierniejsi kibice i pomocni-
cy. Tata prowadzi warsztat samochodowy, a mama 
zajmuje się krawiectwem i zawsze znajdują czas by 
Zuzia mogła uczestniczyć w konkursowych zajęciach.

– Dbamy o to by Zuzia miała wiele dobrych wrażeń. 
Jeździ więc z nami na wycieczki, wiele zwiedzamy, 
dużo czytamy, dyskutujemy. Ale najważniejsza jest 
praca własna, a Zuzia jest bardzo pracowita i ambitna, 
potrafi dobrze zorganizować swój czas, więc wyniki 
przychodzą łatwiej – mama, jak zawsze znajduje czas 
i dobre słowo dla córki i jej pasji.

Sama Zuzia nie kryje, że chciałaby kontynuować 
naukę w kierunku filologicznym, ale dodaje, że równie 
co językiem polskim, interesuje się angielskim i jego 
nauce poświęca wiele czasu. Osiągnęła w tym kierun-
ku wiele sukcesów, a i znajomość literatury angielskiej 
pomogła w analizie utworów podanych jako lektury 
dla uczestników konkursu polonistycznego. Szcze-
gólnie gdy trzeba było zaznajomić się z treścią książki 
i filmu ulubionego ,Małego księcia’’ Antoine de Saint-
-Exupéry’ego czy z treścią filmów i książek ,,Władcy 
pierścieni’’, czy ,,Hobbit’’ J.R.R. Tolkiena. A lektur oraz 
literatury pomocniczej było sporo, więc było co robić. 

O swoich doświadczeniach i przemyśleniach doty-
czących pracy ze zdolnymi uczniami, nie ukrywając 

dumy z wyniku Zuzanny Szczepanek, dyrektorka 
Zespołu Szkół Wanda Pieńkosz, mówi:

– Według mnie jednym z głównych zadań szkoły 
jest rozwijanie zdolności uczniów. Nauczyciele, 
jeśli poświęcają wiele czasu na pracę z uczniami 
szczególnie uzdolnionymi, to potrafią dostrzec takie 
,,perełki’’, jak nasza Zuzia i je skutecznie poprowa-
dzić, pomoc im. Niedostrzeżenie talentu dziecka to 
zaniedbanie, a jego zmarnowanie to ciężki grzech. 
To nauczyciel wyznacza kierunki, jest dla ucznia 
mentorem, jednak od ucznia wymagana jest ciężka 
praca, systematyczność, poświęcenie. To współ-
praca ucznia, nauczyciela i rodziców powoduje, 
że takie diamenty zaczynają błyszczeć, pięknieją i 
zachwycają – stwierdza Wanda Pieńkosz, dodając, 
że  szkoła ma na swoim koncie podobne sukcesy, 
bo ma w swoim dorobku  dwukrotnego finalistę z 
języka polskiego w klasie VI i w kl. III gimnazjum.  

Sama Zuzia skromnie dodaje, że skoro jest o rok 
młodsza od pozostałych uczestników konkursu, 
to w przyszłym roku jeszcze postara się uzyskać 
lepszy wynik. 

– Zdobyłam wiele doświadczenia. Obroniłam 
się i teraz wiem, jakiej pracy wymaga start w kon-
kursie przedmiotowym, a więc spróbuję się z tym 
zmierzyć – oświadczyła, domagając się by zdjęcia, 
które robiłem w szkole  zrobić w otoczeniu koleża-
nek i kolegów z klasy, bo to jej naturalni sojusznicy 
i przyjaciele. Więc tak się stało. Mamy portrety z 
rodzicami i mamy wśród kolegów naszej Zuzi, jak 
o niej mówią w Obierwi.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Po prostu Zuzia
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XXII sesję  Rady  Gminy  Lelis  zwołaną na  
30 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Lelisie  poświęcono przede wszystkim wy-
słuchaniu informacji za 2016 r. o sposobie zała-
twiania spraw Obywateli w Urzędzie Gminy, o 
działalności szkół w zakresie spraw finansowych  
i administracyjnych, a także podjęciu uchwał 
budżetowych na 2017 r. i uchwał dotyczących 
funkcjonowania oświaty w gminie. 

 Emocje wśród radnych wywołał projekt 
uchwały dotyczącej  sprzeciwu wobec zapo-
wiadanych zmian prawa samorządowego w 
Polsce, który przyjęto przy 3. głosach wstrzy-
mujących się. 

Następni radni jednogłośnie zaakceptowali 
przyjęte wcześniej na komisjach rady uchwały 
dotyczące  określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów oraz dokumentów  potwierdzających 
spełnianie tych kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do  klas I publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę 
Lelis,  dla kandydatów zamieszkałych poza ob-
wodem publicznej szkoły podstawowej, a także   
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 
dokumentów  potwierdzających spełnianie 
tych kryteriów na drugim etapie postępowania  
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych prowadzonych przez gminę 
Lelis. Ponieważ mazowiecki kurator oświaty nie 
zgłosił zastrzeżeń do projektów dotyczących 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego na okres 
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 
2019 r. to Rada przyjęła ostateczne rozwiązania.

W kwestiach komunalnych radni jednogło-
śnie na dotychczasowym poziomie dokonali 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę oraz zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

W punkcie dotyczącym wol-
nych wniosków przewodniczący 
Rady Jan Mrozek zaproponował 
przyjęcie stanowiska dotyczącego 
przyjmowania dzieci 5-letnich do 
przedszkoli. Stanowisko to miało 
odpowiedzieć na postulaty rodzi-
ców z Łęgu Przedmiejskiego, by 
utworzyć tam punkt przedszkolny 
z przyjęciami dla 5-latków. Rada 
postanowiła, że jej stanowisko 
będzie dotyczyć wszystkich szkół, 
a 5-latków będzie się przyjmować 
do oddziałów przedszkolnych w 

miarę uzyskania wolnych miejsc i na wniosek 
rodziców. Stanowisko takie przyjęto przy 3. 
głosach wstrzymujących się.

Wiele dyskusji wywołał wniosek sołtysa Alek-
sandrowa Kamila Stepnowskiego, aby przed 
sesjami dostarczać sołtysom projekty uchwał, 
umożliwiając tym samym lepsze przygotowanie 
się do udziału w sesji Rady Gminy. Po dyskusji 
wójt Stefan Prusik obiecał, że znajdzie sposób 
dostarczania sołtysom materiałów na sesje 
Rady Gminy.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. 
zm.), art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu 
Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 
października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 
607) oraz § 16 ust.2 pkt 4 Statutu Gminy Lelis sta-
nowiącego załącznik do uchwały Nr IV/33/2015 
Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015 r. w 
sprawie uchwalenia statutu gminy Lelis (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2015 r. poz.5214, z późn. zm.) uchwala  
się, co następuje:

§ 1.
1. Rada Gminy Lelis wyraża zdecydowany 

sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa 
samorządowego w Polsce, w szczególności w 
zakresie rozwiązań o charakterze ustrojowym.

2. Rada Gminy Lelis  stwierdza, że pojawiające się 
w przestrzeni publicznej kategoryczne zapo-
wiedzi radykalnych zmian w samorządowym 
prawie wyborczym w zakresie rewizji zakresu 
okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości 
udziału w procesie wyborczym komitetów oby-
watelskich, podniesienia progów wyborczych, 
ograniczenia kadencyjności organów wyko-
nawczych jednostek samorządu terytorialnego, 
a także ograniczenia obywatelom ich konsty-
tucyjnych praw i wolności,  w szczególności 
wynikających z art. 62 Konstytucji RP – godzą 
w prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie zmiany prawa samorządowego powin-
ny być uprzednio poddane możliwie szerokim 
konsultacjom społecznym, we właściwym 
czasie i w odpowiednim trybie, w szczególności 
z przedstawicielami organizacji zrzeszających 
jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.
1. Rada Gminy Lelis apeluje o respektowanie 

w toku prac nad zmianami prawa samorzą-
dowego w Polsce postanowień Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążącego Polskę 
prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej 
Karty Samorządu Lokalnego. W szczególności 
członkowie społeczności lokalnych powinni 
mieć zagwarantowane prawo decydowania 
o najważniejszych sprawach dotyczących ich 
wspólnoty samorządowej, w tym o wyborze 
osób wchodzących w skład organów poszcze-
gólnych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rada Gminy Lelis apeluje do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentu, rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o nie-
podejmowanie decyzji godzących w prawa 
wyborcze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Rada Gminy Lelis apeluje o podjęcie rzetelnych 
prac zmierzających do systemowego przeglądu 
prawa samorządowego, w szczególności prawa 
ustrojowego, a następnie wypracowania kom-
pleksowej propozycji zmian w tym zakresie. 

§ 3.
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 
2. Upoważnia się osobę, o której mowa w ust. 1, 

do podejmowania wszelkich działań zmierza-
jących do przedstawienia niniejszej uchwały 
właściwym organom władzy publicznej oraz 
jej przedstawicielom.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Jan Mrozek
Przewodniczący Rady Gminy

z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian 
prawa samorządowego w Polsce

Z życia samorządu 

Uchwała Nr XX/157/2017 Rady Gminy Lelis Gmina 
dla bezpieczeństwa

Teren gminy Lelis obsłu-
giwany jest bezpośrednio 
przez komórki organiza-
cyjne Komendy Miejskiej 
Policji w Ostrołęce zarów-
no pod względem zabez-
pieczenia prewencyjnego, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak też przez 
służbę kryminalną.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina 
Lelis od wielu lat wspiera funkcjonowanie Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeznaczając 
na ten cel środki finansowe z budżetu Gminy.

W roku 2016 przeznaczono z budżetu Gminy 
środki finansowe w wysokości  5 400,00 zł. na 
dofinansowanie:

  zakupu samochodu służbowego dla potrzeb 
Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – 
2.800  zł.,

  uruchomienie dodatkowych pieszych służb 
patrolowych przez umundurowanych funk-
cjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w 
Ostrołęce pełnione  w dniu 21 sierpnia 2016r. 
– 2.600,00 zł.

Ponadto Gmina nieodpłatnie użyczyła Komen-
dzie Miejskiej Policji w Ostrołęce pomieszczenie 
na tzw. Punkt Przyjęć Interesantów, w którym 
dzielnicowi w każdy wtorek w godz.10.00-12.00 
pełnią dyżury. Mieszkańcy gminy mają więc za-
pewniony bliższy kontakt z dzielnicowymi. 

Sporządziła:
Czesława Ziemak
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Inwestycje gminne – wiosna 2017 r. 
Wiosną, pomimo zmiennej i niezbyt sprzyjającej aury, trwały intensywne prace związane z wykonaniem tegorocznego planu inwe-
stycji gminnych. Ich zaawansowane jest bardzo różne, ale wszystkie mieszczą się w przyjętych harmonogramach.  Oto przykłady 
wiosennych działań inwestycyjnych:

Remont remizy OSP w Dąbrówce – stan po odbiorze i zakończeniu prac.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białobieli
– stan  w kwietniu.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej połączona z wymianą dachu 
w Durlasach – stan po odbiorze technicznym i zakończeniu prac.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie wraz z budową kanalizacji sanitar-
nej ciśnieniowej w Lelisie i Durlasach – stan przed rozpoczęciem prac.

Budowa Urzędu Gminy  - projekt,  stan po rozpoczęciu budowy i przygotowania do wylania fundamentów.
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelis

Stan ochrony środowiska w gminie Lelis w zakresie gospodarki odpadami za 2016r.

Cele i kierunki polityki Gminy wobec problemu 
bezdomności zwierząt domowych

§ 1. 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  
Lelis ma na celu:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w 
schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich do-
karmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 
schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnie-
nia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Realizacja założonych celów

§ 2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom reali-
zowane jest poprzez:
1) odławianie z terenu gminy bezdomnych zwierząt, 
zagubionych, wałęsających się, pozostających bez 
opieki właściciela – wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
znajdujących się na terenie Gminy Lelis prowadzone 
będzie w sposób stały, w odniesieniu do pojedynczych 
zgłoszeń mieszkańców Gminy o zabłąkanych lub po-
rzuconych przez człowieka zwierzętach na podstawie 
jednorazowych umów – zleceń z Panią Wiesławą  
Rykowską  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  
firmą Wiesława Rykowska Firma Usługowo-Han-
dlowa „CANIS” 07-410 Ostrołęka ul. Sikorskiego 10/3, 
posiadającą stosowne zezwolenia na wyłapywanie i 
umieszczanie zwierząt w prowadzonym schronisku w 
miejscowości Kruszewo 34;
2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt,  
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt w  
imieniu Gminy Lelis prowadzić będzie na własny koszt 
po każdorazowym odłowieniu zwierząt Pani Wiesława 
Rykowska prowadząca działalność gospodarczą  pod 
firmą Wiesława  Rykowska Firma Usługowo-Handlo-
wa „CANIS”, która je odłowiła i umieściła w schronisku,  
które prowadzi;
3) poszukiwanie właścicieli dla umieszczonych w 
schronisku zwierząt prowadzić będzie Pani Wiesława  

Rykowska prowadząca działalność gospodarczą  
pod firmą Wiesława Rykowska Firma Usługowo-
-Handlowa „CANIS” poprzez ogłoszenia na stronach 
internetowych, oraz wolontariuszy współpracujących 
ze schroniskiem, na spotkaniach w szkołach i przed-
szkolach oraz innymi dostępnymi środkami; 
4) zwierzęta oddawane do adopcji są czipowane i 
rejestrowane przez prowadzących schronisko;
5) zapewnienie przez gminę tymczasowego miejsca 
dla zwierząt gospodarskich, które utraciły właściciela 
w wyniku wypadków losowych. Miejsce dla takich 
zwierząt wyznaczono we wsi Lelis, ul. Łąkowa 3;
6) gmina uruchomiła gminny punkt informacyjny ds. in-
terwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom, przyjmowania zgłoszeń o błąkających się 
zwierzętach, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych  
zwierząt (gminny punkt informacyjny znajduje się w 
budynku Urzędu Gminy w Lelisie pokój nr 6, zgłoszeń 
można dokonywać  również  telefonicznie pod nr tele-
fonów – 29/761 19 87 w godzinach pracy urzędu  lub 
poza godzinami pracy pod nr 600 701 075);
7) opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń  dro-
gowych z udziałem zwierząt, przeprowadzanie kastracji 
i sterylizacji oraz usypianie ślepych miotów; gmina 
zlecać będzie każdorazowo w przypadku wystąpienia 
takich potrzeb lekarzowi weterynarii  prowadzącemu 
działalność gospodarczą pod firmą TAURUS 07-402 
Lelis, ul. Szkolna 56 (kastracja, sterylizacja oraz usypianie 
ślepych miotów przeprowadzane będzie w miejscu 
wykonywania usług przez lekarza weterynarii);
8) zorganizowanie w porozumieniu z dyrektorami 
szkół, punktów dokarmiania wolnożyjących kotów i 
zapewnienie im karmy.

§ 3.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych 
realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie 
opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania 
zwierząt;
2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i kastracji 
zwierząt bezdomnych pozostających pod tymcza-
sową opieką gminy, przed przekazaniem ich nowym 
właścicielom;  
3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wol-
nożyjących w zakresie ograniczania rozrodczości  kotów;
4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych mio-
tów” właścicielom suk;

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych mio-
tów” wolnożyjących kocic oraz ich sterylizację.

§ 4.
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie huma-
nitarnego traktowania zwierząt realizowana jest 
poprzez:
1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
z terenu Gminy do włączenia treści programowych w 
dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych 
z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i 
hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzę-
tami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez 
sterylizację i kastrację;
2) publikowanie w gazecie gminnej „Wieści Gminne”  
artykułów poświęconych podniesieniu poziomu wie-
dzy na temat obowiązków, jakie ciążą na właścicielach  
zwierząt domowych.

§ 5.
Finansowanie programu:
Rada Gminy zapewniła w budżecie gminy środki 
finansowe na realizację zadań zawartych w programie 
w wysokości:
1) wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezdom-

nych zwierząt – 55.000 zł
 2) usypianie ślepych miotów – 500 zł
3) zakup karmy do dokarmiania bezdomnych kotów   

– 300 zł
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadkach zdarze drogowych z udziałem zwierząt 
– 1.000 zł 

Środki finansowe przeznaczone na realizację pro-
gramu wydatkowane będą na podstawie faktur za 
wykonane usługi zlecone przez gminę. W przypadku 
wyczerpania zaplanowanych środków Rada Gminy  
przeznaczy na ten cel dodatkowe środki.  

Niniejszy program przesłano do zaopiniowania 
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Ostrołęce oraz 
kołom myśliwskim działającym na terenie Gminy Lelis. 

Na terenie gminy nie działają organizacje społecz-
ne, których statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt.

Załącznik do uchwały Nr XXI/145/2017
RADY GMINY LELIS

z dnia 27 lutego 2017 r.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych (indywidualnych) na terenie gminy 
Lelis w 2016 r. odbierane były  przez przedsiębiorstwo 
MPK PURE HOME Sp. z o.o., Sp. k., 07-401 Ostrołęka 
ul. Kołobrzeska 5, które zostało wyłonione w drodze 
przetargu zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Natomiast odpady od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych przez przedsiębiorstwo MPK PURE 
HOME Sp. z o.o., Sp. k. 07-401 Ostrołęka ul. Kołobrze-
ska 5 oraz przez Zakład Usług Komunalnych Wiesław 
Kisiel, Laskowiec ul. Mazurska 18, 07- 401 Ostrołęka.

Łączna masa odpadów komunalnych odebra-
nych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
(indywidualnych) wynosiła 1387,14 Mg (Mg = tona), 
a od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
157,19 Mg. 

Na terenie gminy funkcjonuje również Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

położony w miejscowości Gibałka, z którego w 2016 
r. odebrano i przekazano 9,505 Mg odpadów. 
Łącznie zebrano z terenu gminy 1553,835 Mg 
odpadów.

Odpady, które zostały przekazane z terenu gminy do 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:
Opakowania z papieru i tektury 35,17 Mg
Opakowania z tworzyw sztucznych 46,00 Mg
Opakowania z metali 48,05 Mg
Opakowania wielomateriałowe 30,97 Mg
Opakowania ze szkła 18,21 Mg
  
Odpady zebrane i przekazane w Punkcie Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych:
Elektryczne i elektroniczne 5,725  Mg
Zużyte opony 3,78  Mg
 

Rada Gminy Lelis uchwałą Nr XII/100/2016 z dnia 
30 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty, dokonała zmiany 
stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w następujący sposób:

 za odpady zbierane  i odbierane w sposób selektyw-
ny z 20 zł. na 25 zł,

 za odpady zbierane  i odbierane w sposób nieselek-
tywny z 30 zł. na 40 zł.

Uchwała weszła w życie z dniem 1 maja 2016 r. co 
przyczyniło się do znaczącego wzrostu wyboru przez 
właścicieli nieruchomości sposobu zagospodarowania 
odpadów komunalnych z nieselektywnych na selek-
tywne – z 63 % przed wprowadzeniem w/w uchwały 
do 78 % na koniec 2016 r. 
Osiągnięty poziom recyklingu i  przygotowania do po-
nownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła w 2016 r. wyniósł w tej sytuacji 21,17 % wobec 
wymaganego 18 %.  

Sporządził: Adam Wiski 
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– Pańskie urzędowanie jako dyrektora CK-BiS 
rozpoczęło się od zmiany nazwy i statutu 
gminnej placówki kulturalno-oświatowej. 
Jak określał Pan wówczas swoje cele, a jak 
dostrzega je Pan z obecnej perspektywy?

– Głównym celem funkcjonowania naszej 
placówki jest stworzenie różnorodnej oferty 
kulturalnej, bibliotecznej i sportowej dla sze-
rokiego grona mieszkańców gminy Lelis. Od 
początku zdawałem sobie sprawę, że tę misję 
możemy realizować tylko dzięki wykwalifikowa-
nej kadrze oraz odpowiedniej infrastrukturze. 
Dlatego od początku objęcia funkcji dyrektora 
za główny cel postawiłem sobie systematyczne 
modernizowanie i poprawę jakości zaplecza lo-
kalowego, pozyskiwanie środków zewnętrznych 
oraz wzbogacenie oferty zajęć stałych. Wszystkie 
te działania są ze sobą bardzo silnie sprzężone, 
ponieważ pozyskiwanie środków zewnętrznych 
pozwala nam na wykonywanie modernizacji 
obiektu, z kolei zmodernizowany obiekt pozwala 
nam na poszerzanie oferty dla mieszkańców. Po 
roku funkcjonowania nasze założenia nie zmie-
niły się. Do pełni szczęścia potrzeba gruntownej 
modernizacji zewnętrznej z budową zadaszenia 
oraz sceny. W chwili obecnej mamy już wykonaną 
dokumentację, zaczynamy poszukiwać środków 
zewnętrznych na modernizację budynku. Oczy-
wiście nie zapominamy o bieżącej działalności 
kulturalnej, bo przecież chcemy ubarwić życie 
mieszkańcom gminy. Właśnie dlatego po raz 
pierwszy zorganizowaliśmy Kurpiowską Kuźnię 
Mistrzów, która przyciągnęła do Lelisa fanów 
sportów walki. Zainteresowanie tą imprezą prze-
szło nasze oczekiwania, dlatego myślę, że będzie 
ona kontynuowana w przyszłości. Dużą uwagę 
poświęcamy działalności w placówkach satelitar-
nych. W tym roku z dużo większą częstotliwością 
twórcy ludowi odwiedzają placówki, oświatowe, 
w których są nasze biblioteki. Zajęcia z rzeźbia-

rzem, hafciarką, wycinankarką mają przybliżać 
dzieciom kulturę kurpiowską i zaszczepiać pasję 
tworzenia. Wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich 
z Łęgu Przedmiejskiego założyliśmy pierwszy 
zespół wielopokoleniowy ,,Krzoki i Pnioki’’. Two-
rzymy też obok dotychczasowej młodzieżową 
orkiestrę kurpiowską. Dziś te zespoły stawiają 
swoje pierwsze kroki, ale bardzo dobrze rokują 
na przyszłość. Nowe zajęcia i imprezy są płynnie 
wkomponowane w sztandarowe przedsięwzięcia  
organizowane wcześniej przez GOK-O, które kon-
tynuujemy z wielkim uznaniem i poszanowaniem 
powstałej tradycji. 

– Na łamach Wieści Gminnych dostrzegamy 
wielką aktywność wszystkich pracowników 
CK-BiS. Czy są jeszcze obszary waszej działal-
ności, które należy zintensyfikować, dookre-
ślić czy wzbogacić?

– Rzeczywiście, cały zespół pracuje bardzo 
intensywnie. W ubiegłym roku powołaliśmy 
Klub Seniora i wprowadziliśmy zajęcia ogólno-
rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Jest zumba 
dla kobiet, zumba kids, nauka gry na harmonii 
pedałowej, nauka gry na współczesnych instru-
mentach muzycznych, kursy komputerowe, 
kino na wesoło. Wydłużyliśmy godziny pracy 
bibliotek, powołaliśmy do życia dwa zespoły 
folklorystyczne, prowadzimy dla mieszkańców 
bezpłatne porady prawne, organizujemy wiele 

zajęć tematycznych. To są dodatkowe działania, 
które realizujemy własnymi siłami. Obecnie 
dostrzegam potrzebę stworzenia jeszcze jednej 
salki zajęciowej, ponieważ zaczyna nam brako-
wać miejsca. W przyszłości z pewnością będziemy 
intensyfikowali pracę w filiach satelitarnych, 
ponieważ prowadzone tam zajęcia cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Nowości pojawią się 
również w ofercie sportowej i bibliotecznej, w 
której priorytetem będzie włączanie się w akcje 
ogólnopolskie takie, jak noc bibliotek. Po cichu 
liczę też na organizację potańcówek przy trady-
cyjnej muzyce kurpiowskiej.

– Wciąż trwa remont, a właściwie moderniza-
cja placówki. Wykorzystujecie oprócz środków 
budżetu gminy i CK-BiS także środki zewnętrz-
ne. Czy można opisać skalę dokonanych 
zmian?  Co przyniesie choćby przebudowa 
czy remont sali widowiskowej? 

– Zgadza się, od ubiegłego roku przeprowadzili-
śmy modernizację dwóch toalet, pomieszczenia 
kuchennego wraz z odpowiednim doposaże-
niem, utworzyliśmy salkę kinową. Doposażyliśmy 
pomieszczenia biblioteczne w regały oraz sprzęt 

komputerowy, wykonaliśmy projekt i dokumen-
tację na przebudowę zewnętrzną ośrodka wraz 
z zadaszeniem. Obecnie prowadzimy gruntowną 
modernizację sali głównej. Prowadzenie tak licz-
nych działań jest możliwe dzięki bardzo dobrej 
współpracy z Wójtem Stefanem Prusikiem oraz 
Radą Gminy Lelis, którzy dostrzegają potrzeby 
naszej placówki. Każda prowadzona przez nas 
modernizacja jest realizowana w całości lub w 
części z udziałem środków zewnętrznych, rów-
nież dzięki tym pieniądzom możemy prowadzić 
tak liczne działania. 

Remont sali jest dla nas koniecznością. Przed im-
prezami gminnymi stresowaliśmy się, ponieważ z 
sufitu leciała woda, panele akustyczne przegniły 
i rozprzestrzeniał się grzyb. Ponadto odpadały 
lampy oświetleniowe, zagrażając bezpieczeństwu 
użytkowników. Obecnie wymieniamy wszystkie 
instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz instalu-
jemy nowe nagłośnienie. Planujemy dostosować 
salkę do prowadzenia zajęć komputerowych 
oraz prelekcji. W sali głównej dociepliliśmy strop, 
montujemy nowe energooszczędne panele 
oświetleniowe, a na suficie rozkładamy panele 
wyciszające, zaś na ścianach dyfuzory, które mają 
za zadanie poprawienie akustyki pomieszczenia. 
Udogodnieniem będzie to, że do sali będziemy 
mogli wejść nowymi drzwiami, bezpośrednio z 
zewnątrz. Przebudowa z pewnością poprawi bez-
pieczeństwo odwiedzających nas mieszkańców. 
Ma poprawić się akustyka pomieszczenia, dzięki 
czemu próby z dziećmi i młodzieżą będą bardziej 
efektywne, a występy zespołów artystycznych 
nabiorą nowego blasku. Mam też nadzieję, że 
poprawią się walory estetyczne sali. 

– W zeszłym roku w uznaniu za liczne działania 
na rzecz kultury oraz pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych otrzymał Pan pierwszą w powiecie 
ostrołęckim nagrodę Lidera Przedsiębiorczo-
ści. To zobowiązuje? Mamy czekać na więcej?

– Nagroda Lidera Przedsiębiorczości to było dla 
mnie bardzo duże wyróżnienie, ponieważ staną-
łem na podium z wielkimi autorytetami z naszego 
regionu. Jednak chcę podkreślić, że statuetkę 
odebrałem w imieniu całego zespołu CK-BiS. Jak 
wcześniej zauważył Pan Redaktor, nasz zespół 
pracuje bardzo intensywnie i to przynosi duże 
efekty. Stąd mnogość prowadzonych działań oraz 
ich skuteczność. Dużo pomogły nam też środki 
zewnętrzne, bo to dzięki nim oraz dofinansowa-
niu ze strony Gminy mogliśmy realizować tak 
ambitne plany. Czy to zobowiązuje? Ta statuetka 
zobowiązuje tak samo, jak funkcja. Jesteśmy tu 
wszyscy dlatego, aby służyć mieszkańcom, poma-
gać im. To duże zobowiązanie, z którego staram 
się wywiązywać należycie każdego dnia. Mam na-
dzieję, że dzięki naszej pracy życie mieszkańców 
gminy będzie ciekawsze, barwniejsze i zaspokoi 
ich potrzeby kulturalne w różnych dziedzinach. 

– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Antoni Kustusz
Fot.:  Antoni Kustusz 

Chcemy ubarwić życie mieszkańców gminy 
O efektach pierwszego roku funkcjonowania CK-BiS rozmawiamy z Bartoszem Podolakiem, dyrektorem gminnej placówki kultury. 
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Chcemy gminy otwartej na świat
Chcemy gminy otwartej na świat, chcemy wy-

chować uczniów dobrze wykształconych, znających 
języki i gotowych do podejmowania nowych wyzwań 
– stwierdził wójt Stefan Prusik, dokonując 28 marca 
otwarcia finału IX edycji Powiatowego Konkursu Ję-
zyka Angielskiego w Szkole Podstawowej w Białobieli, 
gdzie zmagali się uczniowie szkół podstawowych. Jak 
poinformowała organizatorka tej rywalizacji ogółem 
w eliminacjach do konkursu wzięło udział 211 osób 
z 16 szkół podstawowych z terenu 7. gmin naszego 
powiatu: Lelis, Baranowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, 
Olszewo-Borki i Troszyn. Do finałowych rozgrywek 
zakwalifikowało się 44 osoby. 

Po oficjalnym otwarciu i powitaniu finalistów 
przez dyr. szkoły Urszulę Wielczyk przedstawicielka 
sponsora, wydawnictwa Macmillan, Anna Pawłowska 
wręczyła wraz z wójtem nauczycielom języka angiel-
skiego zestaw pomocy do nauki języka. Rozpoczęły 

się finały. Jury po sprawdzeniu prac i wysłuchaniu 
finalistów ustaliło najlepszych w poszczególnych 
kategoriach:

klasy IV: 1 miejsce: Iga Dąbrowska, SP Łyse, 2 m.: 
Magdalena Mikulak, SP Białobiel, 3 m.: Julia Dymerska, 
SP Troszyn i Aleksandra Szwagrzak, SP Baranowo, 
wyróżnienie: Nikola Płoska, SP Olszyny
klasy V: 1 miejsce: Zuzanna Szczepanek, SP Obierwia, 
2 m.: Piotr Kurpiewski, SP Białobiel,3 m.: Julia Dolata, 
SP Olszewka, wyróżnienie: Patrycja Kurpiewska, SP 
Łęg Przedmiejski, Wiktoria Chaberek, SP Lelis, Amelia 
Szkopińska, SP Dylewo, Otylia Olbryś, SP Czarnia
klasy VI: 1 miejsce: Aleksandra Nalewajk, SP Łęg 
Przedmiejski, Eliza Pietruczuk, SP Białobiel, Iga Śniet-
ka, SP Dąbrówka, 2 m.: Julita Pietruczuk, SP Białobiel,3 
m.: Marcin Polewaczyk, SP Łyse, wyróżnienie: Paweł  
Piórkowski, SP Chudek, Wiktoria Ciak, SP Antonie, 

Marlena Piersa, SP Nasiadki.

Zmagania finałowe uczniów gimnazjów odbyły 
się tego samego dnia w Zespole Szkół w Łęgu Przed-
miejskim. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół 
gimnazjalnych z: Lelisa, Obierwi, Baranowa, Troszyna, 
Kadzidła, Łysych, Dylewa, Nowej Wsi, Chudka oraz 
Łęgu Przedmiejskiego.

Ogółem w I etapie konkursu wzięło udział 152 
uczniów z 10 szkół gimnazjalnych. Do II etapu czyli 
finału zakwalifikowało się 49 uczniów.

Natomiast 6 kwietnia w Zespole Szkół w Lelisie 
zmierzyli się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  W 
I etapie w konkursie wzięło udział 32 uczniów repre-
zentujących 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
ostrołęckiego.  Do II etapu zakwalifikowano 22 uczniów.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym
Tym cytatem z myśli Johanna Wolfganga Go-

ethego powitano 26 kwietnia w Zespole Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie uczest-
ników podsumowania IX Powiatowego Konkursu 
Języka Angielskiego.

Statystyka dotychczasowych edycji konkursu 
jest imponująca. Do rywalizacji stanęło ponad 3100 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Nagrodzono prawie 230 osób. 
W tym roku z testami I etapu zmagało się aż 395 
uczniów reprezentujących 32 szkoły. 

Do drugiego etapu zakwalifikowano 115 uczniów, 
z których komisje konkursowe wyłoniły 28 najlep-
szych. Koordynatorami konkursu w szkołach były 
nauczycielki języka angielskiego: w szkołach Pod-
stawowych – Beata Modzelewska z SP w Białobieli, 
w szkołach gimnazjalnych – Dorota Śledzik z ZS w 
Łęgu Przedmiejskim oraz w szkołach ponadgimna-
zjalnych – Monika Wilczek z ZS w Lelisie. 

Cenne nagrody rzeczowe dla najlepszych wręczyli 
starosta Ostrołęki Stanisław Kubeł, wójt gminy Lelis 
Stefan Prusik oraz dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych z Urzędu Starostwa Magdalena Pietras, 

którym towarzyszyli dyrektor ZASiP w Lelisie Andrzej 
Przeradzki oraz dyr. ZS w Lelisie Urszula Laska. 

Do grona sponsorów dołączyły wydawnictwa 
językowe – Oxford University Press, Pearson i Mac-
millan.  Nagrodzeni z dumą wysłuchali zagranej na 
ich cześć melodii We are the Champions!!!

Antoni Kustusz
Fot.:  Antoni Kustusz



7

Gminny konkurs palm kurpiowskich rozstrzygnięty

Boży Obiad – ocalony zwyczaj

Rośliny leśne to nasz świat

Ks. Stanisław Grosfeld
kanonikiem

Jak co roku przed Niedzielą Palmową w CK-BiS 
podsumowano wyniki dorocznego konkursu na 
wykonanie wielkanocnej palmy kurpiowskiej. 
W tym roku część palm pozostanie w Gminie 
Lelis, w Ośrodku Etnograficznym i CK-BiS tak by 
patronowały pomyślności domu gospodarza 
przez cały rok. 

Komisja konkursowa, która pracowała 6 kwietnia 
w składzie: Jan Kania – przewodnicząca komisji, 
Barbara Sęk oraz Jolanta Grzywińska – członkowie 
komisji, stwierdziła, że na konkurs złożono 11 
palm, w tym 4 palmy to prace indywidualne i 7 
prace zbiorowe.

W kategorii prac zbiorowych komisja przyznała 
następujące miejsca:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Lelisie, I miejsce – Kółko 
Gospodyń Wiejskich „Zagajnica”;
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, II 
miejsce – Koło Plastyczne działające przy CK-BiS 
w Lelisie; III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Łęgu Przedmiejskim;  wyróżnienie –Zespół 
folklorystyczny ,,Nowe Latko’’,

wyróżnienie – Kurpiowski Zespół Folklorystyczny 
,,Krzoki i Pnioki’’ .

W kategorii prac indywidualnych komisja przy-
znała następujące miejsca:
I miejsce – Marta Bogucewicz;  II miejsce – Teresa 
Czeleń, II miejsce – Justyna Niedźwiecka, Kamil 
Stepnowski;  III miejsce - Janina Rogalska.
– Komisja konkursowa przy ocenie palm brała pod 
uwagę zgodność z regulaminem, umiejętności 
i technikę wykonania, różnorodność kwiatów, 
zachowanie perspektywy zakończenia palmy, 
estetykę wykonania oraz nakład włożonego czasu 
i pracy. Trzeba przyznać, że w tym roku wszystkie 
palmy prezentowały bardzo wysoki poziom 
wykonania. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy i już zachęcamy do wzięcia udziału w 
przyszłym roku – stwierdził Bartosz Podolak, dy-
rektor CK-BiS w trakcie podsumowania konkursu. 

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione 
otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez 
CK-BiS w Lelisie. 

Tomasz Szczubełek
Fot. Antoni Kustusz 

Na zdjęciach wykonawcy nagrodzonych palm: z ZS w Lelisie na konkursie palm w Łysych, palma 
sołectwa w Aleksandrowie oraz palma KGW w Łęgu Przedmiejskim

Adam Chętnik w pracy pt. „Kurpie” wydanej w  
Krakowie w 1924 roku, tak pisał: 

„W okolicach, bliżej puszcz y położonych, 
przechował się stary zwyczaj urządzania styp 
pogrzebowych, zwanych Bożemi obiadami. Boże 
obiady czyli wspólne modlitwy za zmarłych w 
całej rodzinie urządzane są w adwencie. Niekiedy 
kilka rodzin urządza wspólnie tę uroczystość za 
zmarłych przez szereg lat krewnych.  Po odbytem 
nabożeństwie w kościele, gromadka osób, nieraz 
kilkadziesiąt i więcej z krzyżem na przedzie idzie 
procesją do wsi, naprzeciw wychodzi z domu go-
spodarz z zapaloną świecą w jednej ręce, a krzyżem 
w drugiej. Zebrani goście i krewni śpiewają pieśni, 
odmawiają zdrowaśki za dusze zmarłych, mówili 
modlitwy i różne pacierze. Uroczystość taka trwa 
dzień i całą noc, w czasie której zebrani otrzymują 
obfite pożywienie i napoje, z piwem a nawet i 
wódką. Na Boży obiad przyjeżdża zwykle na parę 
godzin i ksiądz miejscowy. Boże obiady przetrwały 
do dzisiejszych czasów”.

W tym roku 1 kwietnia  mury gościnnej Szkoły 
Podstawowej w Dąbrówce ponownie tętniły 
śpiewem pieśni i modlitwy za zmarłych. Stary 

zwyczaj naszych przodków rozpoczęła Msza św. 
celebrowana przez księdza Stanisława Grosfelda 
– proboszcza dąbrowskiej parafii. Budujący wkład 
kapłana w kultywowanie tej formy modlitwy i 
kultury ludowej umocnił uczestników w głębokim 
przeżywaniu ceremonii obrzędu Bożego Obiadu.

Spotkanie trwające kilkanaście godzin wypeł-
nione było śpiewem starodawnych nabożnych 
pieśni, modlitwą i wspomnieniem naszych 
zmarłych. Mogło ono dojść do skutku dzięki 
niespotykanemu  zaangażowaniu młodych ludzi 
skupionych w stowarzyszeniu Trójwiejska z siedzi-
bą w Gdańsku. Nie mogło ono być zrealizowane 
także bez udziału naszego mieszkańca Czesława 
Bacławskiego z Gąsk. 

Biorący udział obrzędzie mieszkańcy Dąbrówki i 
Gąsk, po raz kolejny mogli wypełnić zobowiązanie 
wobec swoich przodków. Nowicjusze tej ceremo-
nii, poznając obrzęd Bożego Obiadu, ubogacili 
się wewnętrznie i poczuli ducha minionych lat. 
Miejmy nadzieję, że zwyczaj ten nadal będzie 
kultywowany w naszej społeczności.

Krzysztof Bulak

Biskup łomżyński ks. Janusz Stepnowski 
podniósł do godności kanoników honorowych 
dziewięciu kapłanów diecezji łomżyńskiej. Wśród  
nich znalazł się pełniący posługę proboszcza w 
Dąbrówce ks. Stanisław Grosfeld.

Jak informuje diecezja łomżyńska, kanonik jest 
to kapłan uhonorowany tą godnością za szczegól-
ne zasługi dla kościoła lokalnego. Kanonicy tworzą 
kapitułę katedralną oraz kolegiacką. Kanoników 
dzieli się na gremialnych oraz honorowych. 

W diecezji łomżyńskiej istnieje Łomżyńska Kapi-
tuła Katedralna w Łomży oraz Kapituła Kolegiacka 
Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, do której 
należeć będzie ks. Stanisław Grosfeld.

Biskupi najczęściej ogłaszają nominacje nowych 
kanoników na Mszy św. w Wielki Czwartek. Tak też 
było w przypadku tegorocznych nominacji.  

(ak)

W Szkole Podstawowej w Nasiadkach 21 
kwietnia odbył się III Gminny Konkurs Ekologiczny 
,,Rośliny leśne’’, w którym startował trzyosobowe 
reprezentacje uczniów kl. I-III z naszej gminy. 

Konkurs doskonale przygotowały Katarzyna 
Izydorczyk i Jolanta Kurpiewska wraz z wolonta-
riuszkami, np. Małgorzata Marczak przygotowała 
bardzo ciekawy  projekt dyplomu, który otrzymy-
wali młodzi ekologowie i ich szkoły. 

Nagrody były bardzo cenne, a wręczali je wraz 
z gratulacjami wójt Stefan Prusik, dyr. Szkoły Pod-
stawowej w Nasiadkach Sylwia Smilgin-Kamińska  
oraz przedstawiciel  Nadleśnictwa Ostrołęka, spe-
cjalista służby leśnej Krystian Kowalczyk. Ucznio-
wie otrzymali m.in. dwuletnie sadzonki dębu z 
zaleceniem posadzenia jeszcze w dniu konkursu. 

Po ocenie wyników konkursu okazało się, że I 
miejsce zajęła drużyna SP Dąbrówka w składzie: 
Oliwia Brzozowska, Wiktor Potkaj i Zuzanna Bał-
dyga.   Drugie miejsce zajęli uczniowie SP Łęg 
Starościński: Milosz Niechoda, Kacper Nalewajk, 
Miłosz Brzóska, a trzecie SP w Obierwi:  Kacper 
Mróz, Filip Kowalczyk i Gabriela Kowalczyk. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

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

Decyzje administracyjne 

W roku 2016 pracownicy Urzędu wydali ogółem 
5967 decyzji administracyjnych, w których roz-
strzygane były indywidualne sprawy obywateli, 
w tym:

 4495 decyzji wymiarowych ustalających wyso-
kość łącznego zobowiązania pieniężnego i 
podatku od nieruchomości,

 954 decyzji przyznających zwrot części podatku 
akcyzowego,

 151 decyzji zmieniających decyzje wymiarowe,
 113 decyzje w sprawie wycinki drzew,
 75 decyzji na rozgraniczenie nieruchomości,
 74 decyzje o czasowym zajęciu pasa drogowe-
go i o lokalizacji zjazdów,

 62 decyzje zatwierdzających podział nieru-
chomości,

 15 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację przedsięwzięć,

  10 decyzji o dofinansowaniu kosztów kształce-
nia młodocianych,

 7 decyzji o umorzeniu postepowania,
 2 decyzje o anulowanie czynności zameldo-
wania,

 4 decyzje w sprawie umorzenia podatków,
 4 decyzje dot. wymeldowania z miejsca po-
bytu stałego,

 1 decyzję umarzającą opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych.

     
Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku 2015 
zwiększyła się o 157 decyzji tj. o 2,7%.

Z analizy całokształtu decyzji wydanych w 2016r. 
wynika, że po raz pierwszy wydawane były  decy-
zje na rozgraniczenie nieruchomości, zwiększyła 
się o 3,7% (o 167)  liczba wydanych decyzji wy-
miarowych i zmieniających  decyzje wymiarowe,  
zwiększyła się o 2,2% (o 21) liczba decyzji przy-
znających zwrot części podatku akcyzowego, 
natomiast zmniejszyła o  45% (o 91)    liczba decyzji 
w sprawie wycinki drzew. 

Postanowienia 

Innym aktem administracyjnym indywidualnym 
jest postanowienie. Postanowienia dotyczą 
poszczególnych kwestii wynikających w toku po-
stępowania administracyjnego, lecz nie rozstrzy-
gają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu 
stanowią inaczej. 

W roku ubiegłym Urząd Gminy wydał 535 posta-
nowień,  m.in.:

 dotyczących podatków od nieruchomości  i 
rozksięgowanie wpłaty – 320,

 opiniujących wstępny projekt podziału – 78 ,
 na rozgraniczenie nieruchomości – 73,
 dotyczących podatku od środków transporto-
wych – 43,

 stwierdzających brak potrzeby lub potrzebę 
przeprowadzania oceny oddziaływania inwe-
stycji na środowisko – 15,

 o rozgraniczeniu - 3,
 o zmniejszeniu linii zabudowy – 3.

Liczba wydanych postanowień w porównaniu do 
2015 r. zwiększyła się o 386 tj. o 259%.

Zaświadczenia 

Na podstawie żądania osoby uprawnionej  
wniesionego na piśmie lub ustnie do protokołu 
wszczyna się postępowanie  w sprawie  wydania 
zaświadczenia.

Zaświadczenia wydaje się, jeżeli: 
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu 

na swój interes prawny w urzędowym potwier-
dzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W roku 2016 wydano ogółem 1516 zaświadczeń, 
w tym :

 odpisy aktów stanu cywilnego – 424,
 o posiadaniu gospodarstwa rolnego i niezale-
ganiu w podatkach – 359 ,

 przeznaczeniu nieruchomości w obowiązują-
cych planach zagospodarowania – 261, 

 w sprawach meldunkowych – 201,
 wypisy i wyrysy  z planu zagospodarowania 
– 117,

 nadanie numeracji dla nowych budynków – 59,
 o utracie dowodu osobistego – 48,
 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia 
małżeństwa wyznaniowego – 42,

 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia 
małżeństwa za granicą – 4,

 zaświadczenie o stanie cywilnym – 1.
   
Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku do 
roku 2015 zwiększyła się o  253 zaświadczenia, 
tj. o 4% .

Z analizy wydanych zaświadczeń wynika, że o 
63% (o 101) zwiększyła się liczba zaświadczeń o 
przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach 
zagospodarowania, o 25% (3840 ) liczba zaświad-
czeń w sprawach meldunkowych, natomiast 
zmniejszyła o 38% (29) liczba zaświadczeń o 
utracie dowodu osobistego, o 36 % (o 33) liczba 
zaświadczeń o nadaniu numeracji dla nowych 
budynków,  o 19%  (28) liczba wypisów i wyrysów 
z planu zagospodarowania i  o 10% (o 50) liczba 
odpisów aktów stanu cywilnego.

Zaświadczenia są wystawiane niezwłocznie, od 
ręki, a w przypadku konieczności dokonania  
czynności technicznych lub przeprowadzenia po-
stępowania wyjaśniającego obowiązuje termin 
maksymalnie ustalony na siedem dni. 

Inne czynności administracyjne

W Urzędzie Gminy ponadto wykonano następu-
jące czynności administracyjne: 

 przyjęto 1160 wniosków o wydanie dowodu 
osobistego,

 wydano dowodów osobistych – 1101,
 unieważniono dowodów osobistych – 1088,
 sporządzono 116 aktów stanu cywilnego (uro-
dzeń – 20,małżeństw – 68, zgonu – 28),

 wykonano czynności materialno-techniczne 
z zakresu USC na wniosek – 69, w tym wpisa-
no 23 zagraniczne akty stanu cywilnego do 

ksiąg polskich, uzupełniono – 27, sprostowa-
no 15, odtworzono 4 zagraniczne akty stanu 
cywilnego,

 złożono 50 wniosków o wprowadzenie zmian 
w księgach wieczystych

 rozwiązano 2 umowy dzierżawy, 
 przyjęto 231 wniosków o wpis do CEIDG, w tym: 
nowe wpisy – 46, zmiana wpisu – 94, zawiesze-
nie działalności – 38,wznowienie działalności 
– 16, wykreślenie z rejestru – 37, 

 załatwiono 90 wniosków o udostępnienie da-
nych osobowych,

 załatwiono sprawy meldunkowe – 72, w 
tym: zameldowanie na pobyt stały – 129, 
przemeldowanie w gminie – 138, wymeldo-
wanie z pobytu stałego – 17, zameldowanie 
czasowe – 76.

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

poboru zarówno podatku rolnego i od nieru-
chomości, jak również podatku od środków 
transportowych,

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

rodzinach wielodzietnych, bezrobocie, 
4) zanieczyszczenie środowiska oraz inne.

Na bieżąco utrzymywana jest więź ze społe-
czeństwem Gminy, w sprawach ważnych i nie 
cierpiących zwłoki, o podejmowanych działa-
niach informuje się mieszkańców Gminy poprzez 
sołtysów oraz wywieszanie informacji na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie, bądź przed budynkiem 
Urzędu oraz w wydawanym  biuletynie Gminy 
Lelis „WIEŚCI GMINNE”. Z reguły pracownicy 
załatwiający indywidualne sprawy obywateli 
równolegle wykonują szereg innych zadań ad-
ministracyjnych oraz zadań o charakterze gospo-
darczym. Nasilenie prac tego typu jest różne na 
poszczególnych stanowiskach. Każdy pracownik 
stara się sprawnie załatwiać sprawy obywateli, 
bez zbędnego oczekiwania w kolejkach.

Do Urzędu Gminy w Lelisie, jak również do jed-
nostek organizacyjnych gminy Lelis nie wpłynęła 
żadna skarga. 

Do Rady Gminy  Lelis wpłynęła jedna  skarga doty-
cząca  Wójta Gminy Lelis w związku z realizacją in-
westycji obejmującej rozbudowę dróg gminnych 
nr 250630W i 250632W wraz z budową łącznika w 
miejscowości Białobiel. Przeprowadzone w trybie 
skargowym postępowanie wyjaśniające stwierdzi-
ło  niezasadność zarzutów sformułowanych przez 
Skarżącego.

Sporządziła:
Halina Gontarzewska – Sekretarz Gminy   

Fot. Antoni Kustusz

Sprawy obywateli w  Urzędzie Gminy w  roku  2016
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Przy strażakach mamy ciepło

Nasze biblioteki pokazały klasę 

Zapraszamy do 
codziennej lektury

Kurpiowskie Prezentacje 
Artystyczne

W skromnym, wyremontowanym pomieszczeniu 
w remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim znalazło 
siedzibę Koło Gospodyń Wiejskich. Prezeska koła 
Bogumiła Madrak-Majewska dziękowała za pomoc 
i wsparcie gospodarzom remizy w trakcie ich 
zebrania sprawozdawczego, zapowiadając dalszą 
aktywną pracę na rzecz miejscowej społeczności.

– Przy strażakach mamy ciepło, mamy gdzie 
zbierać nasze wytwory artystyczne i pamiątki, 
więc chcemy się odwdzięczyć – stwierdziła pani 
Bogumiła, zapowiadając drugą już ludową potań-
cówkę, którą tym razem panie z  KGW zaplanowały 
na wieczór 6 maja.

Do tego czasu odbyło się kilka prób widowiska 
opisującego zwyczaj wspólnego darcia pierza, 
który KGW wystawiło w trakcie tegorocznego Prze-
glądu Widowisk Przedstawiających Życie Dawnych 
Kurpiów ,,Darcie pierza’’ w Lelisie, a które powtórzą 
przy okazji majowej potańcówki.

W tracie moich kwietniowych odwiedzin w kole 
panie z KGW zajęły się wiciem palmy na gminny 
konkurs palm wielkanocnych, a także szykowały się 
do spotkania z uczniami pobliskiego Zespołu Szkół. 

– Ciągle szukamy nowych pomysłów, bo jak za-
pisałyśmy na naszej facebookowej  prezentacji, 

naszym znakiem jest kreatywność rozumiana 
jako zdolność tworzenia czegoś nowego, brak 
zgody na nudę – stwierdzały zgodnie panie ani 
na chwilę nie przerywając tworzenia pięknych 
kwiatków z bibuły.

Ucieszyłem się gdy większość pań z poprzedniego 
spotkania spotkałem na kursie komputerowym 
w CK-BiS, bo i tam trafiły panie z Łęgu Przedmiej-
skiego. Była więc okazja do zdjęcia z gotową już 
wielkanocną palmą, a także rozmowy o kolejnych 
pomysłach, jakie pragną zrealizować w tym roku, a 
plany mają bogate, choć to jeszcze niespodzianka.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

W corocznym Zeszycie Bibliotecznym (1/2017) 
wydawanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce pokazano 
dane dotyczące działalności oraz efektów pracy 
bibliotek na terenie powiatu ostrołęckiego oraz 
miasta Ostrołęka. Nie zabrakło również danych 
dotyczących bibliotek działających na terenie 
gminy Lelis. 

Wysokie notowania

W rankingu bibliotek publicznych funkcjonu-
jących w powiecie ostrołęckim nasza biblioteka 
gminna CK-BiS uplasowała się na drugim miejscu 
pod kątem zakupu nowości książkowych ze 
wskaźnikiem  12,96 egzemplarzy na 100 mieszkań-
ców. Statystyki pokazują również bardzo wysoki 
poziom czytelnictwa odnotowywany  na terenie 
naszej gminy. W kategorii ilości czytelników nasze 
biblioteki uplasowały się na trzeciej pozycji z wy-
nikiem 13,51 czytelników na 100 mieszkańców. 
Jak się okazuje nasze biblioteki nie miały sobie 
równych w kategorii wypożyczeń księgozbioru, w 
której zajęły pierwszą pozycję z wynikiem 291,66 
egzemplarzy na 100 mieszkańców. Biblioteki z 

Lelisa  wypadają również bardzo korzystnie w 
kategorii ilości filii bibliotecznych, zajmując wy-
soką drugą pozycję. Zestawienie pokazuje bardzo 
wysoki poziom czytelnictwa oraz jakości pracy 
naszych bibliotekarzy.

Dotacje zewnętrzne

W zeszycie bibliotecznym możemy również 
doczytać się informacji, że jako jedyna biblioteka 
w powiecie otrzymaliśmy środki zewnętrzne w 
postaci dotacji z Instytutu Książki w kwocie 75.000 
zł. To również w znacznej mierze przełożyło się na 
wyniki biblioteki ponieważ zyskaliśmy dodatko-
we powierzchnie, pomieszczenia, zwiększyła się 
dostępność zbiorów dla czytelników oraz liczba 
realizowanych działań kulturalno-oświatowych i 
bibliotekarskich w naszej gminie. To nie koniec, bo 
w tym roku nasze biblioteki spełniły wymogi eli-
tarnego certyfikatu Biblioteka plus, który uzyskują 
najlepsze placówki biblioteczne w kraju.

– Na tak wysokie wyniki składa się wiele czynni-
ków. Przede wszystkim zaangażowanie i sumien-
ność bibliotekarzy, bardzo dobra współpraca z 
nauczycielami i dyrektorami szkół oraz wsparcie 
radnych i wójta Stefana Prusika – relacjonuje 
Barbara Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS. Dobra 
robota! – krótko kwituje Bartosz Podolak, dyrektor 
Centrum dodając, że serdeczne podziękowania 
należą się pracownikom CK-BiS, którzy na co dzień 
wykonują dużą pracę z dziećmi i młodzieżą, dyrek-
torom szkół za okazywane wsparcie i serdeczność. 

– Zespół tych ludzi pozwala na ciągły rozwój 
naszych bibliotek oraz Centrum Kultury – dodaje 
Bartosz Podolak.

Tomasz Szczubełek
Fot. archiwum

Na tegorocznych, 34. Kurpiowskich Prezentacjach 
Artystycznych, które odbyły się 23 kwietnia w Ostro-
łęckim Centrum Kultury, wystąpiła  dość liczna repre-
zentacja gminy Lelis. Naszą gminę reprezentowała m. 
in. męska grupa śpiewacza pod kierunkiem Henryka 
Kuleszy, rodzinny zespół Błażej i Tomasz Grzegor-
czyk, Teresa Marzewska, Izabela Marzewska, a także 
instrumentaliści pod wodzą Jana Kani. W ocenie jury 
najlepiej wypadli instrumentaliści w kategorii kapel 
– kapela Jana Kani, która zajęla II miejsce, w kategorii 
Mistrz i uczeń – Jan Kania i Wiktor Rumiński z Dąbrówki 
zajęli III miejsce oraz indywidualnie harmonista Mate-
usz Milewski III miejsce.                                                                                  

      Wydarzeniem przeglądu stało się świetnie 
wystawione widowisko ,,Do ślubu Marysiu’’, które 
zaprezentował Kurpiowski Zespół Folklorystyczny 
,,Carniacy’’ po kierunkiem Witolda Kuczyńskiego.

 
Fot. Antoni Kustusz 

Biblioteka w Lelisie pozyskała bezpłatną cyfrową 
prenumeratę ,,Gazety Wyborczej Premium’’. Stało 
się to możliwe dzięki Fundacji Instytutu Wsparcia 
Organizacji Pozarządowych, która pośredniczyła w 
pozyskaniu prenumeraty  przez okres  10. miesięcy 
tj.  marzec – grudzień 2017 r.  Sponsorem projektu 
bezpłatnej prenumeraty jest firma PITax.pl Łatwe 
Podatki, która zobowiązała się pokryć całkowicie 
koszty prenumeraty zgłoszonych placówek. 

W pakiecie Gazety Wyborczej Premium znajdu-
je się między innymi:

 nielimitowany dostęp do wszystkich serwisów 
Wyborczej na wszystkich urządzeniach (Wybor-
cza + magazyny: Ale Historia, Duży Format, 
Wysokie Obcasy, Wyborcza Biz, Bigdata, 24 
serwisy lokalne),

 dostęp do artykułów z wydań archiwalnych oraz 
papierowych,

 zaproszenia na specjalne spotkania i debaty 
Wyborczej,

 zniżki na książki i ebooki znanych autorów,
 czytanie Gazety Wyborczej jako ebook.

Dziękujemy sponsorowi, a czytelników zapra-
szamy do codziennej lektury. 

(BS) 
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Rodzinny dług wdzięczności

Sprawozdanie OSP i przegląd strażaków

Tworzymy wzór 
dla młodychO historii Szwendrowego Mostu i okolic 

Jerzy Szczubełek może opowiadać godzinami. 
Jak dzielono wiejskie włóki, kto wszedł w ich 
posiadanie, jakie rody rozwinęły się w dzisiejsze 
rodziny osiadłe nad Płodownicą. A spotkaliśmy 
się przy odnowionej 2 lata temu kapliczce 
wystawionej w 1932 przez Antoniego i Adelę 
Dobków w podzięce za pomyślny powrót do 
kraju z emigracyjnej tułaczki oraz w podzięce za 
przysposobionego syna Czesława Szczubełka, 
którego rodzina Szczubełków z Białobieli zgo-

dziła się oddać na wychowanie. 
Antoni Dobek wyemigrował do USA w 1905 

roku. Tam pracował i przeżył I wojnę światową. 
Po powrocie do kraju w latach 30–tych odkupił 
część rodowej ziemi od Lenkiewiczów, osiadł w 
Szwendrowym Moście, wybudował dom i wy-
budował kaplicę by upamiętnić ważne dla siebie 
wydarzenia.

Dziś stoi wraz z krzyżem metalowym za orygi-
nalnym kutym ogrodzeniem, a tablice na cokole 
głoszą, że fundatorami byli Antoni i Adela Dobek, 
zaś renowacji dokonali w 2015 roku Jerzy i Zofia 
Szczubełek. To spłata rodzinnego długu wdzięcz-
ności za dawne przysposobienie ojca pana Jerze-
go, który obecnie wraz z żoną i synem, gospodarzy 
na schedzie po fundatorach kaplicy. Widomy ślad 
bogatej historii tej pradawnej wioski.

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Tegoroczne zebrania sprawozdawcze OSP w 
Lelisie zwołane na 11 marca nabrało dodatkowego 
znaczenia, a to z powodu ogłoszonego  przez prezesa 
Henryka Chorążego apelu o punktualne i niezawodne 
przybycie w umundurowaniu wyjściowym z komple-
tem odznak, odznaczeń i dystynkcji ponieważ zostanie 
przeprowadzony przegląd umundurowania. Prezes 
prosił również o przyniesienie na zebranie zbędnych 
części umundurowania i dystynkcji oraz zapowiedział, 
że trzeba  zaktualizować listy przynależności do OSP. 
Osoby które ostatnio nie bardzo są zdecydowane czy 
chcą należeć do straży czy nie, dostaną niezależnie od 
tego ogłoszenia pisma z zapytaniem czy potwierdzają 
swoją przynależność do OSP w Lelisie. Mimo tych apeli 
frekwencja na zebraniu była raczej słaba, a czas na 
wypowiedzi i dyskusję wypełnili goście. 

W dniu walnego zebrania w OSP zarejestrowano 60 
członków czynnych i 2 honorowych, w tym 16 kobiet. 
W 2016 roku OSP uczestniczyła w 72 zdarzeniach, w 
tym w 23 pożarach i w 49 miejscowych zdarzeniach. 
Poza teren gminy nasi strażacy wyjeżdżali 6 razy. W 
akcjach ratowniczych najczęściej aktywnie uczestni-
czyli: Mariusz Chorąży, Piotr Gromek, Michał Chorąży, 
Łukasz Sęk, Marcin Nalewajk, Kamil Chorąży,  Rafał 
Sęk, Paweł Przeradzki, Jacek Popławski, Mariusz Zera 
i Kamil Gromek. 

Goście, a wśród nich przedstawiciel władz ZOSP 
RP dh Janusz Głowacki,  zastępca komendanta miej-
skiego PSP bryg. dr inż. Grzegorz Pragacz, wysoko 
ocenili aktywność leliskich druhów, podkreślając, że 
nigdy nie zdarzyło się, by któraś OSP z naszej gminy 
nie wyruszyła z remizy na alarmowe wezwanie, ale 
zaapelowali o większy udział naszej młodzieży w 

konkursie ,,Młodzież zapobiega pożarom’’, bo takiego 
udziału można by się spodziewać po gminie o takich 
strażackich tradycjach – podkreślił G. Pragacz. 

Wójt Stefan Prusik poinformował zebranych o na-
kładach rzeczowych i finansowych przekazywanych 
przez Gminę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego i utrzymanie OSP. Między innymi w 2016 
roku Gmina Lelis zakupiła zestaw ratownictwa tech-
nicznego dla OSP w Lelisie za kwotę 73 400 zł; w tym 
dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł ze Starostwa 
Powiatowego w Ostrołęce i 14 tys. z Urzędu Marszał-
kowskiego województwa mazowieckiego. Ogółem 
na cele ochrony przeciwpożarowej  wydatkowano 
z budżetu gminy Lelis kwotę 452 262,42 zł. Środki te 
przeznaczono,  m.in. na:

 remont remizy w Dąbrówce – 206 166,64 zł
 zakup paliwa, olejów i smarów, materiałów, sprzętu, 
umundurowania, ubrania koszarowe – 33 066,57 zł

 wynagrodzenie – 58 200,00 zł, składki – 4 786,68 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 517,90 zł, 
ekwiwalenty – 36 171,61 zł, 

 nagrody konkursowe – 512,03 zł, opłata za zużytą 
energię elektryczną – 6 181,55 zł, ubezpieczenia: 
samochody i mienie – 8 538,00 zł, konserwacja 
systemów alarmowych i drobne naprawy – 10 
851,21 zł, usługi telefoniczne – 892,45 zł, 

 zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Lelis – 73 
400,00 zł.
– Straż także ponosiła spore koszty, bo choćby za 

pobór 445 m sześć. wody wykorzystanej do gaszenia 
pożarów trzeba było zapłacić 1100 zł – dodał prezes 
H. Chorąży. 

W dyskusji uczestniczący w zebraniu kapelan 
naszych strażaków ks. proboszcz Janusz Kotowski 
podziękował druhom za pomoc w organizacji ubie-
głorocznych Światowych Dni Młodzieży, a Stanisław 
Subda podkreślił silnie związki, jakie ochotnicza straż 
ma ze swoimi wiejskimi środowiskami zgodnie z 
hasłem ,,Straż we wsi, a wieś w straży’’. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

Zebranie sprawozdaw-
cze OSP w Łęgu Przed-
miejskim zwołane na 
25 marca, po powitaniu 
gości, wśród których nie 
zabrakło także przedsta-
wicieli miejscowej spo-

łeczności, radnej Anny Dobkowskiej, sołtysa  
Eugeniusza Bieńkowskiego i przewodniczącej 
KGW Bogumiły Madrak–Majewskiej, rozpoczęło 
się od przyjęcia w szeregi OSP pięciu nowych 
druhów: Jana Kurgana, Damiana Kurgana, Szy-
mona Zięby, Alberta Żuławskiego i Aleksandry 
Parzych. Serdeczne gratulacje przekazali im 
starsi druhowie, wójt Stefan Prusik i Stanisław 
Subda. 

Obecnie OSP liczy 45 członków, w tym 11 
kobiet skupionych w Kobiecej Drużynie Po-
żarniczej. Strażacy uczestniczyli w 23 akcjach 
pożarniczych, w tym gasili 6 pożarów i 17 razy 
likwidowali miejscowe zagrożenia. 

– Do największych osiągnięć w naszej historii 
należy zaliczyć ukończony w ubiegłym roku 
remont strażnicy, która teraz jest nie tylko funk-
cjonalna, ale stała się ozdobą naszej wsi. W tym 
roku chcemy jeszcze przeprowadzić remont 
pomieszczenia zajmowanego przez zarząd 
OSP, montażu okna w ścianie dzielącej garaż 
i  zamontować żaluzje w 4 oknach – stwierdził 
nie bez dumy prezes OSP Janusz Kwiatkowski. 

Zdaniem wójta S. Prusika najważniejszym 
zadaniem straży jest utrzymanie gotowości 
operacyjnej, dbałość i stan techniczny sprzętu i 
samochodu gaśniczego oraz szkolenie. Strażacy 
OSP nie zaniedbują tych starań, ale mają też 
swoje problemy, np. kwestię dziwnych reakcji 
kół w samochodzie, ale gmina pomoże im 
uporać się z tymi sprawami – oświadczył wójt, 
zachęcając miejscowych przedstawicieli do 
wykazania się aktywnością w inicjowaniu starań 
gminy. Dotyczy to zwłaszcza uporządkowania 
stanu prawnego nieruchomości zajmowanej 
przez OSP, co ułatwi pozyskiwanie funduszy 
na jej potrzeby. 

  
Antoni Kustusz

Fot.: Antoni Kustusz 
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Miejsce zawodów: Stadion Zespołu Szkół w Lelisie
1. Cel imprezy: rozwój sportowej rywalizacji na po-

ziomie lokalnym i ponadlokalnym w grze w ringo, 
wymiana doświadczeń sportowych, konfrontacja 
z zawodnikami z wiodących ośrodków ringo z 
Polski. Wyłonienie kadry na Mistrzostwa Polski. 
Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby 
rówieśników niepełnosprawnych, pobudzenie, 
utrwalenie postaw empatycznych, integracja 
społeczna osób o różnym poziomie sprawności 
intelektualnej i fizycznej.

2. Organizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Nasiadki” 

3. Współorganizatorzy: Zespół Szkół w Lelisie, Szkoła 
Podstawowa w Nasiadkach, Ludowe Zespoły 
Sportowe w Lelisie, CK-BiS w Lelisie. 

4. Fundatorzy nagród: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe 
w Ostrołęce, CK-BiS w Lelisie.

Program zawodów:
10.00 – Otwarcie turnieju
10.15 -13.00 gry indywidualne: żaczki i żacy (do lat 
10), młodziczki i młodzicy (do lat 13), kadetki i kadeci 
(do lat 16), 
12.30 – juniorki i juniorzy (do lat 19). 
12.00 -13.00 – przerwa śniadaniowa. Dekoracja zwy-
cięzców w kategoriach indywidualnych. 
11.30 -12.00 – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju w 
kategoriach drużynowych: dwójki szkolne dziewcząt 
do lat 10, dwójki szkolne chłopców do lat 10, dwójki 
szkolne dziewcząt do lat 13 (tylko klubowe); dwójki 
szkolne chłopców do lat 13 (tylko klubowe), dwójki 
szkolne dziewcząt do 16 lat (tylko klubowe); dwójki 
szkolne chłopców do 16 lat (tylko klubowe); dwójki 
mieszane do lat 19.
około godz. 13.00 – rozpoczęcie gier drużynowych 
około godz. 16.00 – rozdanie nagród i zakończenie 
zawodów.

Turniej dofinansowany jest ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 

Kurpiowska Kuźnia Mistrzów Nieudany start rundy 
wiosennej

XI Ogólnopolski Turniej 
w Ringo „Kurpiowski 
Jantar” - 10.06.2017r.

Kurpiowska Kuźnia Mistrzów, która odbyła się 
18 marca po raz pierwszy w Lelisie wzbudziła 
olbrzymie zainteresowanie kibiców sportów walki 
z całego regionu. To właśnie z myślą nich CK-BiS 
wraz z klubem Fight Academy przygotowali 
świetnie oprawioną galę,  na której nie zabrakło 
emocjonujących pojedynków stojących na wyso-
kim poziomie. Galę otworzył wójt Stefan Prusik, 
który  następnie wraz ze starostą ostrołęckim 
Stanisławem Kubłem, wręczał nagrody. 

W sumie w ringu zaprezentowało się dwu-
dziestka zawodniczek i zawodników z klubów z 
Wyszkowa, Warszawy, Mrągowa, Giżycka, Mławy, 
Piszu, Nowego Dworu Mazowieckiego, Mińska 
Mazowieckiego oraz Ostrołęki i powiatu ostro-
łęckiego.

Przed rozpoczęciem walk głównych w punkto-
wanej walce zaprezentowały się Alicja Sarnacka 
(Gimnazjon Apin Wyszków) i Patrycja Borkowska 
(Bamberoo Team Wyszków). W rywalizacji prze-
prowadzonej w formule K1 lepsza okazała się 
Patrycja Borkowska.

W pierwszym pojedynku w ramach Gali Kur-
piowska Kuźnia Mistrzów w formule K1 – 56 kg 
Aneta Próchniewicz (Akademia Lwa Warszawa) 
musiała uznać wyższość Dominiki Rembelskiej 
(Bąkowski Fight Club). W kolejnym pojedynku w 
formule low kick – 65 kg Damian Półtorak (Fight 
Club Mrągowo) zmierzył się z Mateuszem Madra-
kiem (Fight Academy Ostrołęka). Walka nie została 
rozstrzygnięta przez sędziów.

Kolejny pojedynek odbył się w formule MMA – 
86 kg. Filip Puzik (Fighter Giżycko) musiał uznać 
wyższość Witolda Wyrzykowski (MMA Grappling 
Mława) poprzez duszenie zza placów. Dużo emocji 
wzbudziła walka w formule K1 – 71 kg, w której 
Rafał Marzewski (Fight Academy Ostrołęka) de-
cyzją sędziów musiał uznać wyższość Dominika 
Gryszkiewicza (Akadamia Lwa Warszawa).

Zwycięstwo podczas Kurpiowskiej Kuźni Mi-
strzów odniósł także Krystian Gnatkowski (Fight 
Academy Ostrołęka), który w walce MMA – 70 kg 
na punkty pokonał Huberta Wygnała (AS Fighters 

Team Pisz). Z kolei w walce bokserskiej w kate-
gorii – 120 kg Jakub Winiarczyk (Fight Academy 
Ostrołęka) ze względu na kontuzję nosa musiał 
zrezygnować w drugiej rundzie z dalszej walki 
z Ludwikiem Szwaczykiem (Gimnazjon Apin 
Wyszków).

W formule K1 – 77 kg kolejny reprezentant 
Fight Academy Ostrołęka Piotr Golon pokonał 
pewnie Bartłomieja Arnistę (AS Fighters Team 
Pisz). W walce bokserskiej powracający na ring 
Marek Pietruczuk (Victoria Ostrołęka) odniósł 
zwycięstwo nad Mariuszem Tobiaszem (NOSiR 
Nowy Dworu Mazowiecki).

W walce wieczoru w formule K1 – 78 kg Aleksy 
Zienkiewicz (Fight Academy Ostrołęka) pokonał 
Piotra Bielaka (Walhalla Mińsk Mazowiecki), 
wzbudzając duży aplauz licznie zgromadzonej 
publiczności. 

– Kurpiowska Kuźnia Mistrzów, którą po raz 
pierwszy organizowaliśmy w Lelisie przeszła nasze 
oczekiwania. Wydarzenie w formie gali z profesjo-
nalnym nagłośnieniem, oświetleniem, hostessami, 
pokazami karate oraz profesjonalnymi walkami w 
różnych formułach przyciągnęły prawdziwe tłumy 
publiczności. Udało mi się sprowadzić wielu cieka-
wych zawodników, a to z pewnością przełożyło się 
na tak wysoką frekwencję. Dla zawodników jest to 
trampolina do dużych walk na arenach  całego kra-
ju – mówi Arkadiusz Ludwiczak z Fight Akademy

– Gala KKM, była pierwszym tego typu przedsię-
wzięciem na terenie naszej gminy. Przede wszyst-
kim staraliśmy się odtworzyć atmosferę, która jest 
na dużych widowiskach tego typu. Uważam, że 
nam się to udało – stwierdził po opadnięciu emocji  
Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS. 

– Myślę, że sama formuła gali, a także poszcze-
gólne walki oraz ich oprawa spodobały się leliskiej 
publiczności, co jest podstawą do tego aby konty-
nuować to przedsięwzięcie w przyszłości – dodał 
B. Podolak. 

Jolanta Grzywińska
Fot. Arkadiusz Dobkowski 

Piłkarzom GLKS Lelis nie udał się wiosenny  powrót 
na ligowe boiska. Nie dość, że z drużyny ubył jeden 
z czołowych graczy, najpierw z powodu kontuzji, a 
później z przyczyn pozasportowych, to jeszcze nie 
pomogła ani aura, ani klimat własnego stadionu. 
W pierwszym meczu po dramatycznej końcówce 
GLKS uległ 1:2 Iskrze Zaręby Kościelna, a w następ-
nym meczu górą byli goście z GUKS Krasnosielc, 
który wygrali w Lelisie 1:3. Optymizmem powiało 
w meczu z Kurpikiem II, który nasi piłkarze wy-
grali 5:2, co pozwoliło umocnić się na 8.pozycji w 
tabeli. Miejmy więc nadzieję, że wraz z poprawą 
wiosennej aury, również poprawi się postawa 
naszych piłkarzy. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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 6 maja, godz. 13.00, Dąbrówka – Gminne Obchody Dnia Strażaka, godz. 13.00 Uroczysta Msza 
św. w intencji Strażaków, godz. 14.00 – apel na placu przed remizą OSP.

 6 maja, godz. 18.00, remiza OSP w Łęgu Przedmiejskim – potańcówka ludowa wraz z występem 
KGW, które wystawi spektakl pt. Darcie pierza. 

 19 maja, godz. 10.00, sala kinowa biblioteki, Lelis – eliminacje gminne konkursu recytatorskiego 
Kurpie Zielone w Literaturze  dla uczniów klas I-VI

 19 maja, godz. 12.00, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – festyn z okazji 80-lecia szkoły, 
 21 maja, godz. 10.00, plac przy Zespole Szkół w Obierwi – Majówka Kurpiowska. Gwiazdą festynu 
będzie zespół ,,Droga na Ostrołękę’’ i Wojciech Dudkowski, a ponadto turniej rodzin, koncert 
Orkiestry Kurpiowskiej. 

 28 maja, godz. 13.00, Olszewka – Dzień Rodziny, festyn społeczności szkolnej SP Olszewka.
 28 maja godz. 13.00, boisko wiejskie w Długim Kącie – festyn sportowo – rekreacyjny ,,Niedziela 
na sportowo’’,  

 4 czerwca, godz. 15.00, plac wiejski w Łodziskach – Festyn rodzinny ,,Powitanie lata w Łodziskach’’,
 4 czerwca, godz. 10.00, boisko szkolne w Białobieli – Piknik Rodzinny

Z okazji Świąt Wielkanocnych do wójta gminy Stefana Prusika 
oraz do Urzędu Gminy dotarło wiele serdecznych życzeń świątecznych 
przesłanych na okolicznościowych kartach oraz pocztą elektroniczną.

– Wszystkie życzenia traktujemy jako wyraz życzliwości i 
szczerych intencji skierowanych do mieszkańców naszej gminy, do 
samorządowców i pracowników gminnych instytucji. Za wszystkie dobre 
słowa serdecznie dziękujemy, przekazując także tą drogą życzenia by 
przyniosły one radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem 
wzmocnienia ducha – powiedział Stefan Prusik.

Życzenia przekazali naszej gminie: Senator RP Robert Adam Mamątow, 
poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski wraz z Biurem Poselsko-Sena-
torskim Prawa i Sprawiedliwość w Ostrołęce, Poseł na Sejm RP Czesław 
Mroczek, Julia Pitera Posłanka Parlamentu Europejskiego, Adam Stru-
zik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Stanisław Kubeł, 
wicestarosta Krzysztof Parzychowski wraz z pracownikami Starostwa 
Powiatowego w Ostrołęce, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisław 
Gadomski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura – 
Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, Delegatura Kuratorium Oświaty 
w Ostrołęce, Warsztaty Terapii Zajęciowej Otwarte Serca w Ostrołęce, 
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Odział 
Terenowy w Ostrołęce, Prezes Natalia Zazula z Słonimskiego Rejo-
nowego Oddziału Związku Polaków na Białorusi, Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła  II w Łęgu Starościńskim, Wójt Gminy Czerwin, Prezes 
Urszula Wódkowska z Westmor Consulitng, pani Renata Garbulewska, 
Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczy Pospolitej z Lublina, KM 
PSP, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce  st. 
bryg. mgr inż. Jarosław Wilga oraz bryg. dr inż. Grzegorz Pragacz, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, prezes Mirosław Grzyb wraz z  Zarządem Związku 
Kurpiów, Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski i Przewodniczący 
Rady Gminy Jan Mirosław Kulasik, Patchsystem Polska Sp.z o.o z Piły, 
Kancelaria Ziembiński &Partnerzy, Wojskowy Komendant Uzupełnień 
ppłk. Krzysztof Gemza, Radosław Rybicki, Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Mazowieckiego Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie, Piotr Strojecki, Biuro Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce, Związek Gmin Wiej-
skich Rzeczpospolitej Polskiej, dyr. Mirosław Dąbkowski i pracownicy 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDITRANS 
Ostrołęka, dyr. Sławomir Piotrowski wraz z pracownikami Mazowiec-
kiego Ośrodka Doradzctwa Rolniczego w Warszawie, spółka Energa, 
Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski, Wójt gminy Olszewo Borki 
Krzysztof Szewczyk z pracownikami Urzędu Gminy, burmistrz Bogdan 
Glina i pracownicy Urzędu Gminy Myszyniec, Gminy Baranowo i Wójt 
Henryk Toryfter i Przewodniczący Rady Gminy, Szkoła Podstawowa 
w Białobieli, Firma Cedar - POL Częstochowa, pan Dariusz Maciak i 
pracownicy Parku Wodnego AQUARIUM w Ostrołęce, Wydawnictwo 
Pedagogiczne ZNP Kielce, dr Bogusław Feder z fundacji Akademia Li-
derów, Wydawnictwo Seidel Przywecki,  MULTICO Oficyna Wydawnicza 
sp. z o. o., SP Olszewka, ZS im. kardynała Wyszyńskiego w Lelisie, 
SP Nasiadki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, Lubelskie 
Centrum Doradztwa i Szkoleń, DPS ,,Dom z Sercem’’ w Komorowie, 
Bartosz Podolak wraz z pracownikami CK-BiS w Lelisie, Andrzej 
Przeradzki i pracownicy ZASiP Lelis,  Katarzyna Wróbel – Drozdowska 
C.C.KONSULTING, Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego 
w Ostrołęce, firma Novum, Urząd Statystyczny w Olsztynie Ośrodek 
Badań Demograficznych, Koło Łowieckie PZŁ ,,Świerk’’, Zarząd 
Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Zespół Fundacji Rozwoju Demokracji Ludowej, spółka 
Infor.pl, członkowie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
firma Oze - Market, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, 
Oddział KRUS w Ostrołęce, PESMENPOL Sp. z o.o. z Myślenic, Kamil 
Stepnowski, sołtys z Aleksandrowa,  prezes Aleksandra Bączek T-OFFICE 
Sp. z o.o., Bogdan Sępień z IAR – Aktualności, Ośrodek Szkoleniowy 
Administracji Publicznej, Księgarnia C.H Beck, pani Beata Ruszkowska, 
pracownicy OPS w Lelisie, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 
„BARĆ” w Dąbrówce, Urząd Gminy Mały Płock, TBS Spółka w Ostrołęce 
A. Ciecierski prezes A. Ciecierski z TBS w Ostrołęce, Gminny Ośrodek 
Kultury w Turośli, Zespół Terra Group, SP im. J. Korczaka w Antoniach, 
Biuro Turystyki i Podróży ,,Juventus’’ z Ostrołęki, Modernizacja Roku - 
Robert Plewiński, Forum Samorządowego „Newsletter’’, Elżbieta Pełka 
Creatives Services Agencja Reklamowa z Warszawy, Biuro Podróży 
Ewatur, Grupa ABS. 

Dziękujemy

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 II rata do 15 maja 2017 r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: za  
marzec i kwiecień do 10 maja 2017 r.

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina, że...

Dziękujemy za życzenia

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 redakcyjny: 
Halina Gontarzewska, Henryk Kulesza, Urszula Laska, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: 
Agencja Informedia, e–mail: info@informedia.pl

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na 
ogniskach Urząd Gminy w Lelisie przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i 
najbardziej szkodliwa dla zdrowia  oraz dla środowiska forma „zagospodarowywania” odpadów. 
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie 
wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania 
śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje:

 pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszcze-
nie metalami ciężkimi,

 tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,
 tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Dym zawiera także dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki 
zwane dioksynami i furanami. Palenie śmieci w piecu, niszczy przewody kominowe, poprzez 
odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną pożaru budynku.  

Dlatego przypomina się, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach (D.U. Z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się 
wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach, a ten kto termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Przepisy prawa określają czego nie wolno spalać w piecach domowych. Są to: plastikowe 
butelki, zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte 
lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, 
opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami 
chloru z nadrukiem farb kolorowych. 

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w piecach domowych spalać 
tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, aby nie palić odpadów na ogniskach. 
Przyczynimy się tym samym do poprawy  zdrowia i jakości życia nas wszystkich.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodaro-
wanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie 
spalają ich w domowych piecach oraz na ogniskach.

Urząd Gminy przypomina: zakaz spalania śmieci 


