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Po raz drugi na placu przed budynkiem CK-BiS 
18 grudnia spotkali się mieszkańcy gminy Lelis, 
by podzielić się wigilijnym opłatkiem, skosztować 
świątecznych potraw, a zwłaszcza wyśmienitego, 
rozgrzewającego strażackiego, bo przygoto-
wanego przez panie z OSP Lelis, barszczu oraz 
niezwykłych pierogów z kapustą i grzybami, 
podsmażanych i panierowanych, które przygo-
towała kuchnia Zagrody Leśnej B. Jerominek, a 
serwowały panie z CK-BiS oraz Urzędu Gminy. 
Swoje stoisko z wyrobami świątecznymi oraz 
potrawami przygotowały także członkinie koła 
KGW w Łęgu Przedmiejskim. Przybyły serdecznie 
witane reprezentacje straży OSP z Łęgu Przed-
miejskiego i Dąbrówki, a radosnego, z workiem 
słodkich prezentów Mikołaja, który przyjechał 
na zmotoryzowanych saniach powitały oklaski 
ponad 250 widzów i uczestników. 

Przed ruszeniem do suto zastawionych stołów 
posłuchano wigilijnych życzeń, które skierowali 
do zebranych mieszkańców, wójt Stefan Prusik, 
radny mazowiecki Marian Krupiński oraz ks. pro-
boszcz Janusz Kotowski. 

– Niech w każdym domu w naszej gminie roz-
błyśnie świąteczna choinka, by zawsze było tam 
ciepło, syto, spokojnie i zdrowo, a gdy dotrze nad 
naszą Gminę wigilijna gwiazdka, to pomyślmy 
życzliwie o naszych bliskich, o naszych sąsiadach, 
o naszej wsi, o całej naszej gminnej wspólnocie – 
życzył zebranym oraz mieszkańcom gminy wójt 
Stefan Prusik. 

Doniosłym słowom życzeń i błogosławieństwa 
towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu zespołów 
ludowych pod dyrekcją Jana Kani oraz członków 
orkiestry kurpiowskiej. Rozpoczęło się wielkie, 
serdeczne i bardzo wspólne dzielenie wigilijnym 
opłatkiem. Dobrym życzeniom pomyślności, 
zdrowia, sukcesów, szczęścia w rodzinach, a 
przede wszystkim radosnych świąt nie było koń-
ca. Resztki chłodu stopniały, a plac zmienił się w 
miejsce świętowania przez jedną,  życzliwą sobie, 
leliską rodzinę.

Jadło bardzo smakowało, nikomu nie zabrakło, 
a do tego Mikołaj rozdał dzieciom ogromny wór 
słodyczy, po czym zniknął, zadowolony z dobrze 
wykonanej pracy. A na podeście schodów do 
CK-BiS rozpoczęły się występy zespołów śpie-
waczych. Swoje wykonania kolęd i pastorałek 
przedstawiły dzieci z zespołu Nowe Latko, później 
wystąpiły panie z KGW w Łęgu Przedmiejskim, a 
zaraz po nich zespół śpiewaczy Henryka Kuleszy 

z pieśniami wydobytymi ze starych śpiewników. 
Po tych męskich, donośnie brzmiących głosach 
posłuchaliśmy pieśni w wykonaniu pań z zespo-
łu ,,Nasiadczanka’’, które także w świątecznym 
repertuarze potrafią pokazać klasę. Na finiszu, 
rozgrzane doskonałym jedzeniem i barszczem, 
wystąpili członkowie Klubu Seniora oraz Orkiestra 
Kurpiowska. Wszyscy wzbudzili radość, skłaniali 
do oklasków i dobrych wspomnień. 

– To pierwsza taka Wigilia z moim udziałem 
jako dyrektora CK-BiS. Na poprzedniej byłem 
tylko gościem. Muszę powiedzieć, że odczuwam 
ogromną radość i dumę, że mogę uczestniczyć w 
tak radosnym wydarzeniu, że tak wiele dobrych 
słów płynęło pod adresem moim i pracowników 

Przewodniczący
Rady Gminy
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Z OKAZJI NOWEGO ROKU 
życzymy wszystkim mieszkańcom naszej 
Gminy by nadchodzący rok pozwolił im  
z nadzieją i optymizmem spoglądać w przy-
szłość. Życzymy zdrowia, wytrwałości i spo-
koju w tych napawających nadzieją czasach, 
wierzymy bowiem, że nadchodzący Nowy 
Rok 2017 będzie dla wszystkich czasem 
spełnienia marzeń, satysfakcji i sukcesów, 
zaś osobiste plany staną się dla wszystkich 
bliższe i bardziej osiągalne w atmosferze 
życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

naszego centrum – powiedział nam Bartosz 
Podolak.

– Jak zobaczę te nieśmiałe, ale rozradowane 
twarze najmłodszych, ze zmarzniętymi noskami 
i uszami, ale uśmiechnięte, to zaraz chcę dla nich 
jak najlepiej, sięgam do worka i rozdaję, rozdaję, 
aby wszystkim było słodko i wesoło przez cały 
rok – stwierdził bardzo poważnie brodaty Mikołaj, 
gość wigilijnego spotkania. 

Trudno więc dziwić się, że nikomu nie chciało 
się odchodzić, że wciąż trwały rozmowy i przeka-
zywano sobie dobre słowa świątecznej radości.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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W programie XVIII sesji Rady Gminy, która od-
była się 29 listopada w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy znalazło się m.in. wysłuchanie informacji o 
funkcjonowaniu służby zdrowia w gminie oraz wy-
stąpienie dra Józefa Białowąsa, powiatowego lekarza 
weterynarii,  dotyczące zagrożeń i rozprzestrzeniania 
się choroby ASF w naszym regionie.  

Na terenie gminy działają obecnie: lekarz rodzinny 
Danuta Garbacka-Makowiecka, Przychodnia Lekarska 
,,MAK-MED’’ w Lelisie, lekarz rodzinny Magdalena 
Sosińska, Przychodnia Lekarska w Dąbrówce, lek. 
stomatolog Beata Brzozowska-Świątek Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej ,,BETA DENT w Lelisie oraz 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,REH-VITAL’’ 
Gabinet Fizjoterapii w Lelisie. W trakcie sesji lekarze 
poinformowali o najważniejszych problemach wystę-

pujących w ich pracy 
oraz wnioskach dla 
samorządu gminne-
go. Najwięcej dyskusji 
wzbudziła sytuacja 
gabinetu fizjoterapii, 
w którego powstanie 
Gmina Lelis zaanga-

żowała ponad 300 tys. zł oraz oddała do dyspozycji 
lokal w administracji CK-BiS.

– Chcemy, by mieszkańcy gminy mogli na miejscu, 
wygodnie i bez mitręgi skorzystać z dobrych jakościo-
wo usług służby zdrowia. Dlatego wspieramy potrze-
by znajdujących się na naszym terenie placówek oraz 
funkcjonujących tu lekarzy – powiedział wójt Stefan 
Prusik, zapewniając o rozpatrzeniu możliwości szcze-
pień dla dzieci i osób starszych, a także o dalszych 
staraniach  dotyczących wykorzystania pomieszczeń 
przy świetlicy w Durlasach oraz wzbogaceniu usług 
rehabilitacyjnych w Lelisie. 

Po dyskusji Rada Gminy przyjęła stanowisko, w 

Podczas XXII sesji Rady Powiatu, która odbyła 
się 22 grudnia w Ostrołęce wręczono doroczne 
Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Otrzymało je pię-
cioro twórców i artystów: Halina Bartnicka, gmina 
Łyse, Czesław Drząszcz, muzyk ludowy z Myszyńca, 
Sabina Malinowska, zastępca dyrektora Biblioteki 
Miejskiej w Ostrołęce, Kazimierz Nurczyk, rzeźbiarz 
z Chudka gm. Kadzidło i Stanisław Ropiak, artysta 
ludowy z Myszyńca. Ponadto starosta Stanisław 
Kubeł wyróżnił osoby zasłużone dla rozwoju sportu 
w powiecie: Tomasza Jóźwiaka, nauczyciele wf i 
trenera z Zespołu Szkół w Lelisie za sukcesy drużyn 
koszykówki, Kamila Ziemaka, który zajął I miejsce w 
Mistrzostwach Polski AZS w boksie oraz Kingę Kot, 
która zdobyła II miejsce w karate na Mistrzostwach 
Europy. Gratulujemy.

Antoni Kustusz
Fot.: Katarzyna Zyśk, Moja Ostrołęka

Z życia samorządu 

Gratulujemy nagrody starosty

Stanowisko Rady Gminy
Stanowisko Nr 7/2016 Rady Gminy Lelis z 

dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie dofinan-
sowania kompleksowej rozbudowy mostu 
drogowego na rzece Narew w ciągu drogi kra-
jowej nr 61 w Ostrołęce oraz do budowy mostu 
tymczasowego

Gmina Lelis odczuwa skutki związane z wpro-
wadzonym zakazem przejazdu pojazdów cię-
żarowych przez most na rzece Narew w ciągu 
drogi krajowej nr 61. Od chwili wprowadzenia 
przedmiotowego ograniczenia znaczna część 
pojazdów poruszająca się drogą krajową nr 61 z 
wykorzystaniem przeprawy przez Narew skierowa-
ła się na drogi powiatowe i gminne  zlokalizowane 
na terenie gminy Lelis w celu dojazdu do mostu 
na rzece Narew w Nowogrodzie. W ciągu ostatnich 
4 miesięcy stan dróg na terenie gminy wskutek 
przejęcia obciążeń z drogi krajowej nr 61 uległ 
znacznemu pogorszeniu. Na eksploatowanych 
odcinkach zauważa się spękania, wyboje przy 
krawędziach i zniszczone pobocza. Remonty znisz-
czonych dróg w najbliższej perspektywie znacznie 
obciążą budżet gminy. 

Popieramy wszelkie starania Pana Prezydenta 
na szczeblu wojewódzkim i krajowym zmierzające 
do uzyskania dofinansowania ze źródeł krajowych 
i środków Unii Europejskiej na remont/rozbudowę 
obiektu mostowego o kluczowym znaczeniu dla 
naszego regionu.

Deklarujemy udział finansowy Gminy Lelis na 
zasadzie partnerstwa w projektach zmierzających 
do uzyskania dofinansowania na realizację robót 
obejmujących remont/rozbudowę mostu. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

inwestycyjnych. Pozwala to z optymizmem patrzeć 
w przyszłość, tym bardziej iż możemy się spodziewać 
jeszcze wielu trudności w związku z zapowiadanymi 
reformami,  choćby w oświacie – stwierdził na zakoń-
czenie wójt Stefan Prusik. 

W następnej części obrad jednogłośnie dokonano 
niezbędnych zmian uchwały budżetowej na 2016 
rok, przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny 
na lata 2017-2019 oraz dokonano zmian w uchwale  
w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także  
zmieniono  uchwałę w sprawie podziału Gminy Lelis 
na stałe obwody głosowania.

Rada Gminy wysłuchała i przyjęła sprawozdania  
Komisji stałych Rady Gminy z ich działalności w 2016 r.  
oraz przyjęła do wiadomości plany pracy Komisji Rady 
Gminy na 2017 r., podejmując uchwałę w sprawie 
przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2017 r.

Sesja zakończyła się przekazaniem dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Lelis życzeń noworocznych i 
lampką szampana za pomyślność Gminy.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

którym stwierdza, że po wysłuchaniu informacji na 
temat stanu usług zdrowotnych świadczonych przez 
lekarzy i  najczęściej występujących schorzeń u miesz-
kańców naszej gminy, to jest : schorzeń układu serco-
wo-naczyniowego i narządu ruchu u osób dorosłych 
oraz  schorzeń narządu ruchu, otyłości, próchnicy, 
chorób przyzębia i paradontozy u dzieci i młodzieży, 
oraz mając na uwadze zdrowie mieszkańców naszej 
gminy  zobowiązuje Wójta Gminy do wykorzystania 
wszelkich możliwych środków finansowych na reali-
zację programów profilaktycznych poprawiających 
stan zdrowia mieszkańców  gminy Lelis.

Następnie wysłuchano bardzo interesującej pre-
lekcji dra J. Białowąsa na temat choroby świń ASF i 
sposobów ograniczenia jej rozprzestrzeniania się. (do 
tematu powrócimy na naszych łamach).

W części poświęconej podjęciu uchwał radni 
dokonali zmian w budżecie gminy, uchwalili Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz ustanowili ZASiP jako jednostkę 
obsługiwania zadania oświaty w gminie. Rada jed-
nogłośnie wyraziła  zgodę na zawarcie umowy part-
nerskiej pomiędzy Gminą Lelis, a Miastem Ostrołęką i 
Gminą Olszewo-Borki dla wspólnej realizacji projektu  
p.n.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej 
na terenie Miasta Ostrołęki”, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnej Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020.  Przyjęto także stanowisko w 
sprawie udziału Gminy w kosztach remontu mostu 
na rzece Narew w Ostrołęce. (zob. obok) 

XIX sesję Rady Gminy zwołaną na dzień 30 
grudnia 2016 r. do sali Centrum Kultury-Biblioteki i 
Sportu w Lelisie zdominowały procedury związane z 
przyjęciem projektu budżetu gminy na 2017 r. Podję-
cie uchwały poprzedziło obszerne wystąpienie wójta 
Stefana Prusika opisującego założenia budżetowe 
oraz zakres prac inwestycyjnych, a następnie wysłu-
chanie opinii przewodniczących komisji Rady oraz  
przedstawienia przez skarbnika Gminy Bogusławę Pa-
rzych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni 
po wysłuchaniu tych pozytywnych opinii, a także po 
wystąpieniu radnego powiatowego Stanisława Sub-
dy oraz przewodniczącego Rady Gminy Jana Mrozka 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia 
uchwały budżetowej na rok 2017. 

Po uchwaleniu budżetu gminy na przyszły rok 
wójt Stefan Prusik przedstawił bogato ilustrowaną 
prezentację wyników działalności inwestycyjnej 
gminy w 2016 r. a także o działalności CK-BiS i ZASiP.

– Co by nie mówić to był bardzo pracowity rok, 
który dał nam wszystkim wiele nowych doświadczeń 
zarówno w przygotowywaniu, jak i obsłudze zadań 
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Reprezentanci naszej gminy odnieśli wielki 
sukces w finale XXXIII Konkursu Recytatorskiego 
dla uczniów gimnazjum „Kurpie Zielone w litera-
turze”, a mogło być jeszcze lepiej gdyby Kacper 
Wołosz z Obierwi doskonale opowiadający gadkę 
,,O mondrej babce’’ zdecydował się zabrać z szafy 
swój  strój kurpiowski. 

Finałowe recytacje prezentowano 16 listo-
pada w odnowionej sali audiowizualnej CK-BiS. 
Akustyka jest tam całkiem dobra, a bliskość wi-
downi dodawała ciepła wykonawcom oraz żywo 
reagującej publiczności. Po przesłuchaniach 
konkursowych komisja wyłoniła zwycięzców 
w dwóch kategoriach: recytacji wierszy o Kur-

piowszczyźnie oraz w kategorii 
gadki kurpiowskiej. Laureatami 
pierwszej kategorii zostali: I 
miejsce – Szymon Murawski, II 
miejsce – Kinga Brysiewska i III 
miejsce – Magdalena Skorup-
ska. W kategorii gadki kurpiow-
skiej: I miejsce zajął rewelacyjny 
Jakub Parzych z PG w Lelisie, II 
miejsce – Paulina Szyszka, a III 
miejsce – Wiktoria Kubeł z PG 
w Łęgu Przedmiejskim.

Nagrody laureatom wręczali 
wicestarosta Krzysztof Parzy-

chowski i wójt Stefan Prusik. Uczestnicy reprezen-
towali gminy z powiatu ostrołęckiego: Czarnia, 
Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki 
oraz Rozogi z powiatu szczycieńskiego.

Komisja podkreśliła bogactwo repertuarowe 
w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi 
recytatorzy sięgali nie tylko po wiesze autorów 
znanych ale również po wiersze poetów ludo-
wych oraz młodych autorów nagradzanych w 
Konkursie Poetyckim „ Kurpie Zielone w literatu-
rze”. Większość recytatorów wystąpiła w strojach 
ludowych, podkreślając w ten sposób charakter 
i rangę Konkursu.

Finałowy konkurs w Lelisie zorganizowali: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w 
Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i 
Książki w Ostrołęce, Wójt Gminy Lelis oraz CK-
-BiS w Lelisie. 

Antoni Kustusz

Ostatnie tygodnie 2016 roku stanowiły okres 
wytężonego wysiłku inwestycyjnego w gminie. 
Szczęściem pogoda dopisywała i prace budowlane 
przebiegały w zasadzie bez przeszkód. Tak więc plan 
inwestycji zaplanowanych na 2016 rok został do-
pięty, a w spisie spraw zrealizowanych znalazły się:

1.W ZAKRESIE DROGOWNICTWA I INWESTYCJI:

 W trakcie realizacji były 2 zadania, które w zasadzie 
zostały ukończone, bowiem pozostało jeszcze 
malowanie elewacji i montaż odpowiedniego 
wyposażenia. Były to:

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej 
oraz wymiana pokrycia dachowego w Durlasach. 
Wartość inwestycji 167.962,55 zł. 

2. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbrówce. Wartość inwestycji – 194.023,77 zł.

 18 listopada zakończono budowę sieci wodocią-
gowej z przyłączami na ul. Grafitowej, ul. Lawendo-
wej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg 
Przedmiejski oraz budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewi-
dencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha 
gm. Lelis. 

 Rozliczono w Urzędzie Marszałkowskim zadanie  
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250610W w 
miejscowości Siemnocha” .Wartość dofinansowania 
do zadania wyniosła 110 000 zł.

 Wykonano remonty dróg gruntowych w miejsco-
wościach: Gibałka, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościń-
ski, Siemnocha, a także w miejscowościach.: Lelis, 
Nasiadki, Obierwia, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościń-
ski, Dąbrówka.

 Zrealizowano rozbudowę oświetlenia ulicznego 
w miejscowości  Białobiel, ul. Daliowa, Łąkowa, Tę-

czowa, w Łęgu Przedmiejskim, ul. Akacjowa, ul. 
Różana, Błękitna, Szafarnia (wzdłuż drogi w kierun-
ku Dylewa), w Siemnosze (odcinek do tartaku) oraz 
w Gnatach, a także w Łęgu Starościńskim kol. 
Podgrądzie i Obierwi (w kierunku kol. Smoliska).

 Wykonano zjazdy bitumiczne do działek zabudo-
wanych zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej nr 
250618W w Gąskach.

 14. grudnia dokonano odbioru końcowego za-
dania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie 
skweru w miejscowości Dąbrówka gm. Lelis. War-
tość zadania brutto: 47.760,86 zł,

 Uzyskano pozwolenie na budowę w ramach 
zadania pn.: Budowa budynku Urzędu Gminy w 
Lelisie wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma 
zjazdami publicznymi z drogi powiatowej w obrębie 
ewidencyjnym Lelis.

 Wykonano mapy dla potrzeb przebudowy ul. 
Słonecznej i Szkolnej w Lelisie.

 Wykonano mapę dla potrzeb wykonania drogi  
oraz ścieżki rowerowej w miejscowości  Szwendro-
wy Most kol. Praga.

2. W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY 
UNIJNYCH:

 4 listopada 2016 r. podpisano umowę o dofinan-
sowanie projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej z 
zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Podsta-
wowej w Białobieli” w ramach Programu rozwoju 
szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016 r. fi-
nansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Wartość projektu – 2.234.709,00 zł, z tego wartość 
wnioskowana –1.044.000,00 zł, natomiast na pod-
stawie złożonego wniosku 2 grudnia 2016r. Minister-
stwo Sportu i Turystyki dokonało refundacji z reali-
zacji I etapu projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej 
z zapleczem sanitarno-socjalnym przy Szkole Pod-
stawowej w Białobieli” na kwotę 600.000,00 zł.

3. W ZAKRESIE ROLNICTWA I GOSPODARKI 
ODPADAMI:

1. Zlecono firmie „CANIS” odłowienie i umieszczenie  
w schronisku 3. bezpańskich psów. 

2. Przygotowano specyfikację i przeprowadzono  
przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy w 
2017 r. Przetarg wygrało konsorcjum firm: RDF 
Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka MPK 
PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. 
Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka za cenę brutto  
590.439,97 zł.

3. Przyjęto 34 deklaracji na zmianę gromadzenia 
odpadów ze zmieszanych na selektywne i wpro-
wadzono je do programu.   

4. Zawarto z mieszkańcami 4 nowe umowy na 
odbiór odpadów komunalnych, wszyscy zade-
klarowali selektywną zbiórkę odpadów.

5. Przyjęto do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Gibałce: ok. 150 
kilogramów opon, ok. 200 kilogramów sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego.

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

W gadce jesteśmy mocni

Inwestycyjny finisz roku 2016
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BUDŻET GMINY LELIS NA 2017 r.

PLANOWANE  DOCHODY BUDŻETU GMINY 
W 2017 R. WYNIOSĄ 37 180 000 ZŁ 
(w 2016 – 37 434 068 zł), a w tym:

 Subwencja oświatowa – 8 284 391 zł, która 
stanowi 22,3 % dochodów budżetu gminy,

 Subwencja wyrównawcza – 5 385 992  zł, 
która  stanowi 14,5 % dochodów budżetu,

 Subwencja równoważąca – 398 886 zł, która 
stanowi 1,1 % dochodów budżet,

 Dotacja na zadania zlecone z administracji 
rządowej – 12 199 317 zł, która stanowi 32,8 
% dochodów budżetu gminy,

 Podatki od mieszkańców gminy (rolny, od 
nieruchomości, leśny i od środków transpor-
towych, podatku od czynności cywilno-praw-
nych  – 1 382 000 zł, które stanowią 3,7 % 
dochodów budżetu gminy, 

 Podatki od osób prawnych 2 540 000 zł, 
które  stanowią 6,8 % dochodów budżetu 
gminy,

 Udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa, w tym podatek dochodowy 

od osób fizycznych 4 035 409 zł, które stanowią 
10,9 % dochodów budżetu gminy, 

 Środki na pomoc społeczną i rodzinę (w tym 
świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne) 12 
380 620 zł,  co stanowi 33,3 % dochodów budże-
tu gminy.  

W ZAPLANOWANYM BUDŻECIE GMINY 
WYDATKI WYNIOSĄ 45 166 000  ZŁ,  Z TEGO 
NAJWIĘKSZE WYDATKI TO:

 Wydatki na oświatę – 14 923 547 zł,  co sta-
nowi 33,0 % wydatków budżetu gminy (w 
2016 roku była to kwota 15 694 864 zł, które 
stanowiły 38,9 % wydatków budżetu gminy. 
Tak więc kwota, którą gmina dokłada do sub-
wencji oświatowej z własnego budżetu wyno-
si 6 639 156 zł, czyli 80  % subwencji oświato-
wej przypadającej dla gminy na rok bieżący), 

 Wydatki na opiekę  społeczną i rodzinę (w 
tym świadczenia wychowawcze i zasiłki ro-
dzinne) – 13 328 064 zł, które stanowią 29,5 % 

wydatków budżetu gminy,
 Wydatki na administrację, w tym zadania 

zlecone z administracji rządowej, obsługa 
Rady Gminy i promocja – 3 498 433 zł,

 Wydatki na kulturę 1 108 200 zł, w tym utrzy-
manie i działalność CK-BiS – 950 000 zł, 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa – 206 816 zł,

 Transport i łączność (w tym drogi publiczne) 
– 5 463 013 zł,  które stanowią 12,1 % wydat-
ków budżetu gminy,

 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja – 
3 778 394 zł, które stanowią 8,4 % wydatków 
budżetu gminy. 

Ogółem zaplanowane wydatki inwesty-
cyjne na 2017 r. wyniosą 11 821 816 zł i 
będą stanowiły prawie 25,0 % wydatków 
budżetu gminy. Czyli ponad 1/4 budżetu 
zostanie przeznaczona na inwestycje, co 
stanowi dosyć wysoki wskaźnik. Przy tym 
pamiętajmy, że udział procentowy wydatków 
inwestycyjnych obniżył się ze względu na 

wzrost wydatków na świadczenia wycho-
wawcze uzyskane z tytułu akcji 500+ (jest 
to kwota 8 264 000 zł zaplanowana na 2017 
r.), a których w ubiegłym roku w budżecie 
Gminy nie było. 

Najważniejsze inwestycje przewidziane do 
realizacji w 2017 roku i latach następnych (za-
dania wieloletnie) z uwzględnieniem środków 
własnych oraz zewnętrznych: 
1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i 

budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w obrębie ewidencyjnym:  Lelis, Durlasy 
oraz budowa sieci wodociągowej rozdziel-
czej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. 
Lelis, 

2.  Budowa sieci kanalizacyjnej  w Łęgu Staro-
ścińskim,

3.  Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Dąbrówce,

4.  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  z przy-

Dochody budżetowe – 37 180 000 zł
Wydatki – 45 166 000 zł (bieżące – 33 874 184 zł , majątkowe 11 821 816 zł)

łączami w Białobieli,
5.  Wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w 

Łęgu Przedmiejskim  na kol. Chrusty,
6.  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Opadów Komunalnych,
7.  Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie,
8.  Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 

socjalno – sanitarnym przy SP w Białobieli,
9.  Budowa Przedszkola Samorządowego przy 

ZS w Łęgu Przedmiejskim,
10. Rozbudowa dróg powiatowych Obierwi – 

Chudek – Baranowo,
11. Przebudowa drogi powiatowej  Golanka – 

Grale – Nasiadki (kol. Nadlesie),
12. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg 

Przedmiejski kol. Chrusty,
13. Rozbudowa dróg gminnych w msc. Biało-

biel – wraz z budową łącznika,
14.  Przebudowa drogi w Gibałce – przygoto-

wanie inwestycji realizacja  w 2018 r. ,
15. Przebudowa ul.  Sportowej w Lelisie,
16. Przebudowa ul. Słonecznej w Lelisie ,
17. Przebudowa dróg gminnych w msc. Lelis 

kol. Dąbrowa,
18. Przebudowa drogi gminnej Łęg Walery, 
19. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg 

Przedmiejski kol. Rozoga,
20. Przygotowanie inwestycji – Przebudowa 

drogi w msc. Szwendrowy Most kol. Praga ,
21. Przygotowanie inwestycji – Przebudowa 

drogi gminnej nr 250614 w msc. Łęg Przed-
miejski kol. Pysklaki,

22. Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w 
Łęgu Przedmiejskim 

23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
24. Zagospodarowanie skweru w msc. Dą-

brówka,
25. Zagospodarowanie skweru w msc. Obier-

wia,
26. Zagospodarowanie placu wiejskiego w 

Łodziskach,
27. Urządzenie skweru w Długim Kącie,
28. Zakup materiałów na urządzenie placu 

wiejskiego w msc. Aleksandrowo,
29. Remont pomieszczeń w remizie OSP w 

Łęgu Przedmiejskim,
30. Urządzenie placu wiejskiego Łęgu Staro-

ścińskim,
31. Zakup wyposażenia na plac rekreacji w 

msc. Kurpiewskie,
32. Remont świetlicy w Gąskach,
33. Remont świetlicy w Płoszycach,
34. Remont dachu na kościele – Dąbrówka – 

partnerstwo 
35. Uregulowanie stanu prawnego dróg, pla-

ców, nieruchomości gminnych 
36. Rozbiórka budynków na placu wiejskim w 

Olszewce, 
37. Przebudowa CK-BiS – opracowano projekt 

techniczny,
38. Remonty dróg dojazdowych do łąk,  re-

monty przepustów,
39. Remonty – przebudowa przystanków 

autobusowych.

Warto dodać, że w ramach Funduszu Sołeckie-
go zostanie wydatkowana kwota 391 763 zł.  

Oprac.: Stefan Prusik, Wójt Gminy Lelis
Fot. Antoni Kustusz 
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Słowa kolędy brzmią jeszcze w uszach, a 
przed oczami staje widok poruszających się z 
gracją aniołów. Wszystko to z powodu wspa-
niałego występu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Białobieli, którzy 15 grudnia zaprezentowali 
się podczas Bożonarodzeniowego Koncertu 
Kolęd. Był to słodki owoc wielu poświęconych 
godzin i wielkiego wysiłku, jaki włożyli pracow-
nicy szkoły w dekorowanie sal i korytarzy, two-
rzenie strojów, kierowanie uczniami podczas 
prób i dbanie o najmniejsze szczegóły.

Podczas tegorocznego Koncertu, sala gim-
nastyczna była wypełniona po brzegi. Wśród 
gości zaproszenie do wspólnego kolędowania 

przyjęli wójt naszej gminy Stefan Prusik, rad-
ny powiatu ostrołęckiego Stanisław Subda, 
była dyrektor szkoły Aleksandra Cicha, ksiądz 
Marcin Zieziula, a także liczne grono rodziców.

Oficjalnego rozpoczęcia całej uroczystości 
dokonała dyrektor Urszula Wielczyk, natomiast 
wójt Stefan Prusik odczytał zgromadzonym 
fragment Pisma Świętego mówiący o naro-
dzeniu Pana Jezusa.

Motywem przewodnim Koncertu było 
przedstawienie Bożego Narodzenia w re-
aliach współczesnego świata. Maria została 
ukazana jako młoda dziewczyna, która roz-
poczęła studia. Józef został przedstawiony 

jako dobrze rokujący przedsiębiorca firmy 
budowlanej. W przedstawieniu nie zabrakło 
króla Heroda, który został ukryty w postaci 
polityka myślącego tylko o własnych inte-
resach. Zamiast pasterzy odwiedzających 
Świętą Rodzinę widzieliśmy bezdomnych 
i wolontariuszy Caritas. Największym za-
interesowaniem cieszyła się jednak scena 
odwiedzin Trzech Króli, w których to wcielili 
się pani dyrektor szkoły, ksiądz i wójt. Każdy 
obiecał młodym coś cennego, a wójt nawet 
gminne mieszkanie ,,do czasu aż znajdą sobie 
coś własnego’’. 

Całe przedstawienie zostało ubogacane 
kolędami wykonywanymi przez poszczególne 
klasy. Zerówka śpiewała „Świeć gwiazdeczko 
mała, świeć”, klasa I – „Jezusa narodzonego 
wszyscy witajmy”, klasa II – „W grudniowe noce, 
zimowe noce”, klasa III – „Lecą, lecą aniołowie”, 
klasa IV – „O gwiazdo Betlejemska”, klasa V – 
„Uciekali, uciekali”, klasa VI – „Mizerna cicha”.

Na zakończenie uroczystości Szkolne Koło 
Taneczne wykonało „Taniec Aniołów”. Ich 
występ poruszył i zachwycił publiczność 
pięknymi ruchami, zgraniem z muzyką i pre-
zentowanymi strojami.

Sławomir Kęsicki
Fot. Antoni Kustusz

Ten rok wzmocnił naszą szkołę

,,O gwiazdo Betlejemska zaświeć na niebie mym…’’

Minął rok od chwili, gdy 18 listopada 2015 
roku  szkolna społeczność Szkoły Podstawowej 
w Lęgu Starościńskim z ogromnym przejęciem 
przyjęła nadanie szkole imienia Św. Jana Pawła 
II, gdy szkoła otrzymała sztandar, a uczniowie po 
raz pierwszy złożyli nań ślubowanie. Wówczas 
także zabrzmiał po raz pierwszy hymn szkoły, 
odsłonięto i poświęcono miejsce pamięci patrona 
szkoły oraz szkolne logo. 

Po roku 18 listopada 2016 r. bardzo uroczyście 
dokonano bilansu rocznej pracy z udziałem 
Patrona. 

,,Uroczystość rozpoczęliśmy mszą św. cele-
browaną przez ks. kanonika Pawła Sobotkę. W 
kazaniu została przybliżona postać naszego Pa-
trona i Jego wkład w budowę pokoju na świecie 
oraz ogromny wpływ na wewnętrzne przemiany 
milionów ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, których 
Św. Jan Paweł II porywał swoim entuzjazmem, 
świętością i ufnością. Słuchając tych słów czuli-
śmy dumę, że to właśnie nasz patron jest wielkim 
świętym. 

Utwierdzeni w tym przekonaniu i w jedności 
z narodem polskim, który 19 listopada miał uro-
czyście przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, 
społeczność naszej szkoły również powierzyła 
się Jego opiece. 

Pani dyrektor Maria Puławska wskazała zmiany, 
jakie dokonały się w ciągu tego roku w naszej 
szkole. Są to nie tylko zmiany wizerunkowe szko-
ły, ale też zmiany w nas samych. Przybliżyliśmy 
się do swojego patrona i częściej korzystamy z 
Jego wskazówek’’ – czytamy w relacji na stronie 
szkoły www.spls.edu.pl

Wzruszającym akcentem obchodów stało się 
wręczenie nagród za  konkurs plastyczny, w któ-
rym dzieci ilustrowały słowa piosenki:

„Rodzina złączona nieziemską siłą złemu 

światu mówi – hola. Człowiek żyje przez miłość’’. 
Wyniki przedstawiła organizatorka konkursu 
Beata Brzeska, a torby z prezentami wręczyła dy-
rektor szkoły wraz z ks. proboszczem. Wyróżniono 
także laureatów konkursu gminnego ,,Malujmy, 
recytujmy i śpiewajmy Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II, 
który odbył się 21 października 
ub. r. w Dąbrówce, bo jak oce-
niła to dyr. M. Puławska ,,z dnia 
na dzień Patron staje się bliższy 
nam wszystkim. I to on niewąt-
pliwie wpływa na kształtowanie 
naszych postaw’’.

W  c z ę ś c i  a r t y s t y c z n e j 
uczniowie klas IV-VI przed-
stawili niezwykle barwną i 
dynamiczną inscenizację pt. 
,,Rodzina żyje przez miłość’’ 
obrazującą wielką wartość ro-
dziny, w której jest miejsce na 
miłość, wyrozumiałość, prze-
baczenie i szacunek. W treści  
dziadek z babcią opowiadali 
swoim wnuczętom o przyjaźni 
z młodym księdzem Wojtyłą. To 
właśnie dzięki niemu umieli 
stworzyć rodzinę i wiedzieli jak 
żyć. Aktorzy zebrali owacje na 
stojąco, a w podziękowaniu za 
brawa zaśpiewali jeszcze jedną 
piosenkę.  

Po oficjalnych uroczysto-
ściach wszyscy goście i cała 
społeczność szkolna spotkała 
się przy stole by wspominać 
i rozmawiać o szkole, a także 
skosztować smakowitego jubi-

leuszowego tortu z jedną świeczką ufundowane-
go przez Radę Rodziców.  

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Przeżył, by godnie żyć
Na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce 

pochowano zmarłego 18 września ub. roku 
Franciszka Piersę z Nasiadek, wieloletni, po-
wojenny sołtys tej wsi, a także pierwszy prze-
wodniczący Gromadzkiej, a następnie Gminnej 
Rady Narodowej w Lelisie. Gościliśmy w jego 
domu 5 czerwca 2011 roku by wspólnie z wie-
lopokoleniową rodziną i ówczesnym wójtem 
Stanisławem Subdą oraz ks. proboszczem Sta-
nisławem Grosfeldem obchodzić 70. rocznicę 
pożycia małżeńskiego Franciszka i Stanisławy. 
Para 92-latków świętująca wówczas w gronie 
licznej rodziny spotkała się na ślubnym kobier-
cu 26 maja 1941 roku. Urodziło się im siedmioro 
dzieci i doczekali się trzynaścioro wnucząt i tyle 
samo prawnucząt, ale  rodzina zapewniała ich, 
że muszą koniecznie poczekać na następnych. 
Tacy byli szczęśliwi widząc wokół siebie gro-
madkę wnuków i prawnuków, których zaprosił 
na tę uroczystość  opiekujący się rodzicami 
syn Józef Piersa z żoną Zofią.  Pisaliśmy o tym 
w Wieściach Gminnych nr 4 (37) z 2011 roku. 

– Na wszystkie święta, dożywając prawie 97 
lat ojciec zawsze wszystkim składał życzenia i 
chętnie opowiadał o swojej historii. Nie chciał 
zapisać się do partii i wolał zrezygnować z 
funkcji w radzie. Pomagał wszystkim we wsi, 
bo ludzie pamiętali, że jako sołtys przyczynił 
się do zakupu działki pod budowę szkoły 
podstawowej, obronił rosnące tam dęby przed 
zamiarem wycięcia przez byłą właścicielkę 
gruntu, a w ogóle był z natury bardzo życzliwy i 
uśmiechnięty, kochał zwierzęta, a po podwórku 
często kręciło się kilka zadbanych psów, jego 
pupilków – wspomina Zofia, synowa, gdy 
odwiedziłem ich dom w Nasiadkach, poszu-
kując pamiątek po zasłużonym 
działaczu leliskiego samorządu, 
którego śmierć radni uczcili 
minutą ciszy na październiko-
wej sesji. 

Pojechałem do Dąbrówki 
odwiedzić proboszcza ks. Sta-
nisława, który odprawiał na 
rodzinnym jubileuszu piękną 
Mszę św. okolicznościową, zaś 
na pogrzebie wygłosił mowę 
udokumentowaną faktami zapi-
sanymi przez rodzinę zmarłego. 

Niestety zapis tej pogrzebowej przemowy nie 
zachował się, ale w dokumentacji parafii za-
chował się zapis wspomnień Franciszka Piersy, 
zapisany kilka lat temu dla potrzeb powstającej 
historii parafii. Trzy kartki zapisane drżącą ręką, 
opisujące ,,co mi zostało w pamięci’’, a jakiż w 
nich kawał historii. Warto przytoczyć ten zapis. 

,,Urodziłem się 1 stycznia 1919 r. we wsi Łęg 
Przedmiejski, kolonia Piersy. Rodzice Stani-
sław i Wiktoria. Piszę co mi zostało w pamięci, 
że mieszkaliśmy bardzo blisko rzeki Rozogi. 
Było wspaniale, było dużo dzieci, które bawiły 
się razem z większymi. I razem bryzgali się w 
wodzie. Pewnego razu kąpaliśmy się w rzece, 
ja odpłynąłem na głębszą wodę i zacząłem 
tonąć. Starsi chłopcy skoczyli mi na pomoc i 
wyciągnęli mnie z wody, ale ja już napiłem się 
niemało. Dwa razy zachorowałem na zapalenie 
płuc i bardzo długo chorowałem. W tamtych 
czasach nie było lekarstw. Kto zachorował, a 
nie wytrzymał, umierał.

Ja sakrament chrztu, komunii, bierzmowania 
przyjąłem w kościele parafialnym w Ostrołęce. 
Od 7 roku życia chodziłem do szkoły w Łęgu 
Przedmiejskim. Była to szkoła podstawowa 
4-klasowa. 

Ja chodziłem dodatkowo do klasy 
piątej. Więcej klas nie było. Do szkoły miałem 
8 km. Dawniej nikt dzieci do szkoły nie woził. 
Zima – lato szło się wszędzie pieszo. 

W 1939 roku rozpoczęła się wojna. Niemcy 
uderzyli na Polskę i nastał czas okupacji. Ja w 
1941 roku ożeniłem się do Nasiadk gm. Dą-
brówka. Wesele było skromne. Żenić można 
było się tylko za zezwoleniem komisarza nie-
mieckiego. Tylko tam gdzie brak było gospoda-
rza. Za okupacji było bardzo ciężko. Trzeba było 
odrabiać szarwark, kopanie rowów, wywózka 
drzewa z lasu. Kupić można było tylko na kartki. 

Kto nie oddał kontyngentu z gospodarstwa 
lub zabił świniaka, to kara śmierci i nikt go 
już nie zobaczył. Gdy nadchodził front w 
1944 roku od linii Narwi, nas wszystkich wy-
siedlono. Ja przeżyłem wyzwolenie we wsi 
Krobia koło Kadzidła, gdzie miałem rodzinę. 
Gdy śnieg zginął ruszyłem na zwiadu. Po 
drodze widziałem dużo trupów, rosyjskich 
i niemieckich, leżących po polach. Ludzie 
ze wsi grzebali ich gdzie mogli. Po wojnie 
Ruscy swoich ekshumowali i przewieźli do 
Wojciechowic, a o Niemcach zapomniano. 

Po wojnie było ciężko, bo wszystkie bu-
dynki były zniszczone, a który został to nie 
było okien, drzwi i podłóg, które rozebrano 
na budowę bunkrów. I znowu, kto chciał coś 
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Gminne recytacje i gadki

Tradycja ojców 
zobowiązuje

Eliminacje gminne XXXIII Konkursu Recy-
tatorskiego ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’ w 
kategorii uczniów gimnazjów, które odbyły się 
8 listopada w czytelni Biblioteki Gminnej po-
zwoliły wyłonić reprezentantów naszej gminy 
do konkursu finałowego. Do rywalizacji stanęło 
5. recytatorów wierszy o Kurpiowszczyźnie  oraz 
czwórka wykonawców gadki kurpiowskiej. Po-

ziom występów był nadspodziewanie wysoki, 
a jury po solidnej naradzie wyłoniło jako repre-
zentantów recytatorkę Viktorię Bardyszewską, 
a jako wykonawców gadki: Wiktorię Kubeł, 
Jakuba Parzycha i Kacpra Wołosza. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Kurpie jako lud kochający śpiew, śpiewali i nadal 
śpiewają przy każdej sposobności: zabawy, wesela, 
chrzciny, spotkania towarzyskie, nabożeństwa i po-
grzeby. Chociaż zwyczaj śpiewów pogrzebowych 
powoli zanika w naszym regionie. Przyczyn tego 
zjawiska jest wiele. Jednakże, znajdują się osoby i 
organizacje, którym leży na sercu uchronienie od 
zaginięcia starych  obrzędów. Jednym z nich jest 
Stowarzyszenie Trójwiejska z Trójmiasta. Członków 
tego stowarzyszenia niewątpliwie  dzieli wiele, 
ale jednoczy pasja i umiłowanie tradycji polskiej: 
śpiewu, tańca, gry, obrzędów, sztuki itp. Pragną 
w ten sposób zachować wszystko to,  co zanika z 
kultury ludowej, by pozostało w ludziach i dla ludzi. 

To dzięki nim oraz Czesławowi Bacławskiemu z 
Gąsk, w gościnnych murach Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce 11 grudnia  rozbrzmiewały śpiewy 
dawnych pieśni nabożnych. Wspólny śpiew tych 
starych pieśni, wykonanych przez prawie 30 oso-
bową grupę uczestników spotkania robił nieby-
wałe wrażenie. Zwłaszcza, iż osoby te pochodzą z 
różnych miejscowości kraju, takich jak  Trójmiasto, 
Szczecin, Warszawa, Olsztyn, Ostrołęka, Łomża, 
Bandysie, Kadzidło, Stanisławowo, Gąski, Płoszyce, 
Dąbrówka, i każda z nich ma swój specyficzny 
sposób śpiewu. Niesamowite, iż aby móc usłyszeć 
owe pieśni i razem je pośpiewać w kurpiowskim 
wykonaniu, wiele z tych osób przemierzyło setki 
kilometrów. 

Spotkanie śpiewacze, było niejako próbą gene-
ralną przed planowanym w Wielkim Poście Bożym 
Obiadem, czyli śpiewaną modlitwą za zmarłych. 
Zwyczaj ten jest już prawie zapomniany. Chociaż 
w niektórych regionach powoli się go reaktywuje. 
Mamy nadzieję, że tak stanie się też i u nas.

Członków Stowarzyszenia zainteresował też 
nasz dąbrowski zwyczaj śpiewu pieśni pasyjnych w 
Wielkim Tygodniu. Pragną wkrótce bliżej zapoznać 
się z nim i spotkać się z osobami wykonującymi te 
pieśni tj. z terenu całej naszej parafii. A być może 
pieśni te usłyszymy w ich wykonaniu? A może 
dojdzie do skutku wspólny śpiew?

Cenną informacją może być fakt, iż Stowa-
rzyszenie Trójwiejska, jest w posiadaniu nowo 
wydanych śpiewników pieśni nabożnych. Są to te 
same śpiewniki, z których korzystali nasi ojcowie i 
dziadkowie, a pojedyncze egzemplarze są jeszcze 
w posiadaniu naszych parafian. 

Należy więc mieć nadzieję, iż następne tego 
typu inicjatywy odbędą się przy naszym większym 
wspólnym udziale i zaangażowaniu. Tradycja 
ojców bowiem zobowiązuje. 

Krzysztof Bulak
Fot. archiwum

kupić, to wszystko na 
przydział.

Rodzina nasza była 
liczna. 7 dzieci i nas 
dwoje (z żoną Stani-
sławą – red.). Gospo-
darstwo było 12 ha, 
na tak dużą rodzinę 
to niewiele. Dorabia-
łem na melioracji i 
gdzie się dało. Hodo-
wano świnie, krowy, 
kury, gęsi i owce. 
Wszystko by być 
samowystarczalny, 
a gotowe produkty 
były drogie i ich nie było. Na święta, 
jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, ro-
dziny zapraszali jedne drugich, były 
zabawy, gościny i było dużo uciechy.

Wrócił z wojny mój brat Czesław. 
Po 1939 r. nasi sąsiedzi podzielili się 
Polską. Granica była na Narwi. W nocy 
chciał przepłynąć wpław Narew koło 
Laskowca, ale schwytali go krasnoar-
miejcy, zaprowadzili do komisarza, a 
tam sąd krótki, wot znajesz Czesław, 
za prestuplenie parszywej granicy tri  
lata Sybiru. Na Syberii opowiadał, jak 
Sikorski do pasa po śniegu do nich 
szedł. Przeszedł z armią Andersa przez 
Irak, Tobruk, Palestynę i Monte Cassino, 
gdzie był przysypany w bunkrze, ale 
przeżył. Po wojnie ożenił się i osiadł na Pomorzu.

Po wojnie (W Nasiadkach – red.) sołtysem 
został Bastek Konstanty, a po nim ja. Po pięciu 
latach zostałem wybrany na przewodniczącego 
Gromadzkiej rady Narodowej w Lelisie. Po kilku 
latach znów zaczęto dążyć do centralizacji i 
powstały Gminne Rady Narodowe. Do Lelisa 
zostały dołączone siedliska, Dąbrówka i Obier-
wia.  Powstała jedna duża Gmina. Powstawały 
komitety budowy szkół, sklepów, ośrodków 
zdrowia. W Nasiadkach dzieci uczyły się w pry-

watnych domach i dzieci musiały przechodzić 
każdą lekcję w innym’’. (…)

Tu urywa się opowieść Franciszka Piersy, choć 
ciągle mam nadzieję, że odnajdą się następne 
jej stronice. Przeżył, aby godnie żyć, a także by 
służyć rodzinie i społeczeństwu swojej wsi i 
gminy. Tym większa jest nasza wdzięczność i 
silniejsza pamięć.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

 i archiwum rodzinne
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Pod skrzydłami Orła

Pokochać Kurpie przez muzykęOlimpijski sukces Zuzi

Niezwykły spektakl przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Obierwi  
pod okiem Bogumiły  Mierzejewskiej pt. ,,Pisk 
Orła Białego’’ uświetnił listopadowe obchody 
Narodowego Święta Niepodległości. Po występie 

W Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 
6 grudnia podsumowano projekt dofinansowany 
z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, który polegał na wsparciu  nauki dzieci 
i młodzieży gry na tradycyjnych instrumentach 
kurpiowskich. Dzięki temu wsparciu przez cały 
rok instruktor muzyczny CK-BiS Jan Kania uczył 
bezpłatnie gry na harmonii pedałowej.

Efekty rocznej pracy Jana Kani i młodych 
adeptów muzykowania można było usłyszeć 
podczas wspólnego koncertu dla zgromadzonej 
w centrum publiczności. Prezentując swoje nowe 
umiejętności, młodzi muzycy słuchali też uwag i 
wskazówek, jakich udzielali im muzykanci z orkie-
stry kurpiowskiej, na stałe działającej przy CK-BiS. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym zagraniem 
kilku utworów muzycznych oraz koncertem do-
świadczonych kolegów z orkiestry kurpiowskiej.

– Muzycy najlepiej czują melodię i rytm Kur-
piowszczyzny, a jeśli poznają ich walory jako dzieci, 
to będzie im to dane na całe życie i taki jest mój 
cel w pracy z tymi utalentowanymi dzieciakami – 
powiedział nam Jan Kania. 

– W chwili obecnej przy CK-BiS szkoli się sześciu 
młodych muzykantów grających na harmonii 
pedałowej. Trzeba dodać, że nasi najmłodsi 
uczniowie mają na swoim koncie już pierwsze 
występy sceniczne i sukcesy. Prezentowali się 
m.in. na Kurpiowskim Graniu. Na początku roku 
znów ogłosimy nabór na naukę gry na harmonii 
pedałowej, mając nadzieję, że grupa powiększy się 
do ok. 12 osób, co pozwoli nam w przyszłości na 
utworzenie młodzieżowej orkiestry kurpiowskiej 
– dodał Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS. (ak) 

Fot. Tomasz Szczubełek

Zuzanna Szczepanek – wszechstronnie utalen-
towana uczennica klasy V Szkoły Podstawowej 
w Obierwi, jako jedyna piątoklasistka w historii 
szkoły przeszła z powodzeniem szkolny etap 
Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego, 
ogłoszonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty, a przeznaczonego dla uczniów klas szóstych i 
znalazła się na liście uczniów zakwalifikowanych do 
etapu rejonowego. Trzymamy kciuki! Gratulujemy 
niebagatelnego sukcesu i życzymy wpisania się w 
plejadę szkolnych olimpijczyków. (B.Z.)

Fot. Antoni Kustusz

przed szkolną społecznością 10 listopada, zde-
cydowano się na uroczysty pokaz 17 listopada 
zaprosić rodziców i władze gminne. Wrażenia, 
nawet mimo usterek instalacji świetlnej, były 
niesamowite. 

Wielkie zaangażowanie wykonawców, pomy-
sły scenograficzne i jakość śpiewu oraz recytacji 
podbiły serca całej lokalnej społeczności. 

– Fabuła inscenizacji osnuta została wokół 
historii wiejskiej rodziny, mocno nacechowanej 
patriotyzmem, która w czasie I wojny światowej 
przeżywała bolesną wojenną traumę – wymarsz 
ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukry-
wali w swoim domu poetę, który odwołując się 
często do literatury, podtrzymywał i umacniał 
głęboki patriotyzm domowników. 

Symbolem wolnej Polski stał się Orzeł Biały, 
którego piskliwy głos słyszalny był w duszy Po-
laków i nie pozwalał im tracić nadziei na wolność  
– opisuje najważniejsze założenia wystawionej 
sztuki B. Mierzejewska. 

Program zaprezentowany przez uczniów 
został nagrodzony rzęsistymi brawami, a za-
proszony na tę uroczystość wójt Stefan Prusik 
nie szczędził pochwał młodym artystom oraz 
ich wychowawcom, kierując także serdeczne 
gratulacje na ręce dyr. szkoły Wandy Pieńkosz.

Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz
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W Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu 12 grudnia 
rozstrzygnięto gminny konkurs na najładniejszą 
kartkę bożonarodzeniową. Komisja konkursowa w 
składzie: Bartosz Podolak – przewodniczący, Barbara 
Sęk i Tomasz Szczubełek, oceniła 156 prac uczniów 
ze szkół gminy Lelis, które oceniano w dwóch kate-
goriach wiekowych – w kategorii klas 0-III – 94 prace 
i w kategorii klas IV-VI – 62 prace. 

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca 
w konkursie pn. Kartka Bożonarodzeniowa roku 2016:

W kategorii klas 0-III: I miejsce: Wiktoria Bałon (SP 
Olszewka), Lena Glinowiecka (SP Olszewka), Natalia 
Szablak (SP Olszewka), Wiktoria Kaczyńska (SP Łęg 
Starościński), Adam Laskowski (SP Łęg Przedmiejski); II 
miejsce: Maja Wołosz ( SP Olszewka), Maja Sztejna (SP 
Dąbrówka), Mikołaj Szczubełek (SP Łęg Przedmiejski), 
Sebastian Pac (SP Lelis), Maria Staniek (SP Lelis); III 
miejsce: Katarzyna Nalewajk (SP Łęg Przedmiejski), 
Filip Górski (SP Olszewka), Konrad Szewczyk (SP Lelis), 

Julia Jędryka (SP Olszewka) i Sebastian Lenkiewicz 
(SP Olszewka).

W kategorii klas IV-VI: I miejsce: Lena Grzeszczyk 
(SP Olszewka), Amelia Kawałek (SP Łęg Starościński), 
Piotr Sypniewski (SP Olszewka); II miejsce: Filip Paw-
łowski (SP Olszewka), Zuzanna Gorczyca (SP Dąbrów-
ka), Szymon Antoszewski (SP Olszewka); III miejsce: 
Kacper Majewski (SP Łęg Przedmiejski), Julia Marci-
nowska (SP Dąbrówka), Julia Dolata (SP Olszewka), 
Aleksander i Magda Pianka (SP Dąbrówka); Wyróż-
nienia: Hubert Marzewski (SP Nasiadki), Amelia Ma-
rzewska (SP Nasiadki), Jakub Romański (SP Białobiel), 
Natalia Deptuła (SP Obierwia), Zuzanna Kowalska (SP 
Łęg Przedmiejski), Piotr Duszak (SP Dąbrówka), Eliza 
Madrak (SP Łęg Przedmiejski), Adrianna Kowalska 
(SP Łęg Przedmiejski), Małgorzata Kozłowska, Filip 
Pędzich (SP Łęg Przedmiejski), Damian Gontarz (SP 
Łęg Przedmiejski), Konrad Pawłowski (SP Olszewka), 
Katarzyna Karczewska (SP Łęg Przedmiejski), Emil 
Mielnicki (SP Łęg Starościński).

Laureaci zostali wyróżnieni nagrodami, które zo-
stały wręczone jeszcze przed świętami, a więc można 
powiedzieć, że pod choinkę. Wszystkie nadesłane i 
wyróżnione kartki zachwycały pomysłowością, kolo-
rami oraz talentem i inwencją ich twórców, pokazując, 
że w tak małym formacie można pokazać wiele uczuć 
i dobrych życzeń.

Antoni Kustusz
Fot. Tomasz Szczubełek

Parada bajkowych postaci

Sztuka wyrażania uczuć i dobrych życzeń

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony 
jest na całym świecie. Jest to święto dzieci oraz ich 
ulubionych  bajkowych postaci. Bajki towarzyszą nam 
bowiem od najmłodszych lat, bawią i rozweselają, ale 
też przekazują ważne życiowe wartości i rady. 

Aby nie pozostać w tyle oraz zadowolić potrzeby 
swoich małych czytelników także biblioteki w Łęgu 
Przedmiejskim i w Łęgu Starościńskim włączyły się 
w obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek 
organizując konkurs: „Parada Postaci Bajkowych” 

skierowany do uczniów najmłodszych klas szkoły 
podstawowej.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali się w pięknych 
bajkowych strojach, odpowiadali na zagadki oraz 
rozpoznawali bajkowe rekwizyty. Spośród wszystkich 
uczestników konkursu komisja w składzie: Krystyna 
Zera, Beata Łysiak, Janina Mielnicka oraz Kinga Koło-
dziejczyk jednogłośnie przyznała następujące miejsca 
laureatom:
Łęg Przedmiejski – miejsce I: Gabriela Karczewska, 

Izabela Kowalska, Bartosz Kruczyk; 
miejsce II: Miłosz Bałon, Gabriela 
Laskowska, Szymon Sierzputow-
ski; wyróżnienie: Adam Dera, 
Julia Domalewska, Gabriela Kar-
czewska, Michał Kowalski, Zuzan-
na Laskowska, Dorota Nalewajk, 
Jakub Szczubełek, Joanna Szczu-
bełek i  Mikołaj Szczubełek.
Łęg Starościński – miejsce I: Alan 
Denkiewicz, Zuzanna Staśkiewicz; 
miejsce II: Miłosz Niechoda, Jakub 
Szczubełek; wyróżnienie: Nina 
Duda, Julia Kaliszewska, Dorota 
Pokornicka, Wiktor Staśkiewicz.  

Laureaci otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez dyrektora CK-BiS 
w Lelisie, a wszystkim biorącym 
udział w konkursie zostały wrę-
czone specjalne, bajkowe medale. 
Organizatorom konkursu parada 
pozwoliła zorientować się, jaką 
wiedzę dzieci mają na temat bajek 
oraz jak ważną rolę odgrywają one 
w życiu każdego dziecka. Bajko-
we postacie sprawiły, że świat 
najmłodszych stał się barwny i 
radosny. 

Tekst i fot. J. Mielnicka, 
K. Kołodziejczyk

Dobry humor 
od Mikołaja

Naucz się kurpiowskich 
tańców

Z dwunastu miesięcy w roku, grudzień jest nie-
zwykle wyjątkowy. To czas szczególnych wzruszeń 
dla osób wierzących, choć nie tylko, czas radości 
dla tych najmłodszych, jak i starszych. Szczególnie 
dzieci radośnie przeżywają okres świąteczny, który 
w ich wieku kojarzy się z prezentami.  Dlatego 
właśnie już 3 grudnia podczas „Zajęć na Wesoło” 
organizowanych przez CK-BiS dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy na dzieci czekała 
wyjątkowa niespodzianka. Święty Mikołaj wpraw-
dzie nie mógł stawić się osobiście, ale za to wysłał 
swoich posłańców w postaci pracowników CK-BiS 
z dyrektorem Bartoszem Podolakiem na czele, któ-
rzy to wręczyli dzieciom mikołajkowe upominki.  

Zabawom nie było końca bowiem podczas 
zajęć, jak co tydzień nasze mikołajkowe duszki  
Eliza Antośkiewicz i Janina Rogalska przygoto-
wały dla dzieci mnóstwo atrakcji w formie  zajęć 
plastycznych oraz ruchowych. 

– Dzieci, które uczęszczają na zajęcia do CK-BiS 
systematycznie poprawiają swoją dużą i małą 
motorykę. Widać postępy związane z integracją 
pomiędzy nimi oraz ogólny rozwój maluchów. 
Na zajęciach staramy się poprzez dobrą zabawę 
rozwijać u dzieci kreatywność, umiejętność 
logicznego myślenia, spostrzegawczość. Zajęcia 
podobają się dzieciom bo widzimy, że z każdym 
tygodniem jest ich co raz więcej – mówi Eliza 
Antośkiewicz prowadząca zajęcia. 

Przypomnijmy więc, że zajęcia w CK-BiS odby-
wają się w każdą sobotę w godzinach od 11.00 
do 12.15 dla dzieci w wieku od 3,5 do 7 lat oraz 
grupa starsza 8 – 12 lat. 

Janina Rogalska
Fot. Antoni Kustusz

Chcesz potańczyć, ale nie wiesz jak? Podczas 
imprezy nogi same rwą się do tańca, ale nie znasz 
kroków? W takim razie koniecznie musisz odwiedzić 
CK-BIS. Tylko u nas w każdy czwartek odbywają się 
bezpłatne zajęcia z nauki tańców kurpiowskich dla 
osób dorosłych. U nas możesz nauczyć się tańczyć 
powolniaka, starej baby, olendra, fafura czy oberka. 
To tańce, które powinien znać każdy mieszkaniec 
naszego regionu, a takie taneczne umiejętności na 
pewno zaskoczą innych podczas różnego rodzaju 
imprez regionalnych czy uroczystości rodzinnych. 

Taką właśnie ofertę znaleźliśmy na tablicy ogło-
szeń CK-BiS. To pokłosie dyskusji i wniosków, jakie 
zgłaszano po październikowym Kurpiowskim Graniu. 
Wówczas to w publiczność zmęczoną nieco cało-
dziennym wysłuchiwaniem muzyków wstąpił nowy 
duch, gdy tylko zagrali do tańca.  

Jak wyjaśnił nam dyr. CK-BiS Bartosz Podolak, 
zajęcia będą odbywały się trzy razy w miesiącu, a 
prowadzącym będzie znany muzyk ludowy Jan 
Kania.  (ak)
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Solidne wyniki szkolnego sportu
W trakcie spotkania z wójtem Stefanem 

Prusikiem, które odbyło się 14 grudnia w 
Urzędzie Gminy działaczy Szkolnego Związku 
Sportowego, nauczycieli wf oraz najlepszych 
naszych sportowców, podsumowano wyniki 
szkolnego sportu w 2016 roku. Wyniki gminnej 
rywalizacji sportowej uczniów szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów w ramach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, których organiza-
torem jest Powiatowy Grodzko-Ziemski SZS 
w Ostrołęce, opracowane przez gminnego 
koordynatora sportu szkolnego Sylwię Smil-
gin- Kamińską przedstawiła Barbara Rząsińska. 

W ogólnej klasyfikacji gmin naszego po-
wiatu zwyciężyło Kadzidło – 1512,5 pkt, przed 
gminą Olszewo-Borki – 1265 pkt, Myszyńcem – 1112, 
Lelisem – 905,5, Czerwinem – 617, Rzekuniem – 523,5, 
gminą Łyse – 431, Goworowo 0- 405, Czarnią – 329,5, 
Troszynem – 168,5 oraz Baranowem – 164, 5 pkt. 

– Zestawienie pokazuje solidne podstawy sportu 
w naszej gminie, a czwarte miejsce Gminy Lelis w tej 
realizacji to dobra pozycja – stwierdził wójt Stefan 
Prusik. – Za to wszystkim, którzy przyczynili się swoim 
wynikiem  i ciężką pracą do uzyskania odpowiedniej 
punktacji dla gminy serdecznie dziękuję, a nauczycie-
lom, trenerom oraz naszym sportowcom gratuluję 
uzyskanych wyników indywidualnych i życzę dal-
szych sukcesów na arenie krajowej i międzynarodo-
wej – dodał S. Prusik, wręczając najlepszym nagrody 
rzeczowe ufundowane przez gminę. 

Jak opisała sportowe dokonania naszej Gminy 
Sylwia Smilgin-Kamińska?

Szkoły podstawowe: w rywalizacji uczestniczyły  
wszystkie szkoły z terenu gminy. Zawodnicy mie-
rzyli się w 11. konkurencjach drużynowych (mini 
piłka nożna, mini piłka koszykowa, mini piłka nożna 
halowa, unihokej, mini piłka ręczna, mini piłka siat-
kowa, trójbój LA, czwórbój LA, ringo, drużynowy 
tenis stołowy, sztafetowe biegi przełajowe) i dwóch 
indywidualnych (indywidualne biegi przełajowe, 
tenis stołowy). Większość zawodów odbyła się na 
obiektach Zespołu Szkół w Lelisie. Korzystano rów-
nież z Orlika i sali sportowej w Obierwi oraz w Łęgu 
Przedmiejskim. Ze względu na małą liczbę dzieci, 
część szkół rezygnowała z udziału w konkurencjach, 
które wymagały większej liczby zawodników. Ze 
względów ekonomicznych nie rozegrano niektórych 
finałów na etapie międzypowiatowym i finałów Ma-
zowsza. Jeżeli chodzi o wyniki w podziale na płeć to 
najbardziej usportowieni okazali się chłopcy z Lelisa, 
następnie z Nasiadek i z Obierwi. Natomiast wśród 
dziewczynek prym wiodły zawodniczki z Białobieli 
przed Lelisem i Olszewką.
  
Ogólna klasyfikacja szkół podstawowych:  1 miej-
sce- Szkoła Podstawowa w Lelisie – 161,5 punktów; 
miejsce w powiecie 7; 2 miejsce- Szkoła Podstawowa 
w Białobieli– 106,5 punktów; miejsce w powiecie 
12; 3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Olszewce – 56 
punktów; miejsce w powiecie 20; 4 miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Obierwi – 53 punktów; miejsce w 
powiecie 21; 5 miejsce – Szkoła Podstawowa w 
Nasiadkach – 47 punktów; miejsce w powiecie 23; 6 
miejsce – Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 
– 41 punktów; miejsce w powiecie 25; 7 miejsce - 
Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim – 16,5 
punktów; miejsce w powiecie 32; 8 miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Dąbrówce – 10 punktów; 35 miejsce 
w powiecie.

Nauczyciele wychowania fizycznego wytypowali 
następujących zawodników do wyróżnienia:

SP Lelis: Kacper Babiel – absolwent, przez 3 lata 
reprezentował szkołę oraz Gminę Lelis na zawodach 
sportowych różnego szczebla. Ocena z zachowania 
bardzo dobra średnia ocen 4,27. Wśród ostatnich osią-
gnięć w roku szk. 2015/2016 należą : I m – Mistrzostwa 
Powiatu w mini koszykówce/ IV m w mistrzostwach 
międzypowiatowych w mini koszykówce; II m – Mi-
strzostwa Powiatu w piłce nożnej; 

SP Białobiel: Julita Pietruczuk: wielokrotnie re-
prezentowała szkołę w grach zespołowych, a do 
jej osiągnięć w ubiegłym roku należą: II miejsce w 
powiatowych indywidualnych zawodach w tenisie 
stołowym, I miejsce w powiatowych drużynowych 
zawodach w tenisie stołowym,  XII miejsce w powia-
towych indywidualnych biegach przełajowych;  Eliza 
Pietruczuk: wielokrotnie reprezentowała szkołę w 
grach zespołowych, a do jej osiągnięć w ubiegłym 
roku należą: III miejsce w powiatowych indywidu-
alnych zawodach w tenisie stołowym, I miejsce w 
powiatowych drużynowych zawodach w tenisie 
stołowym.

SP Olszewka:  Szymon Antoszewski i Fabian Paw-
łowski. Brali udział we wszystkich niemal zawodach. 
Odnieśli sukces w tenisie drużynowym – zajęli III 
miejsce na szczeblu rejonowym w kategorii klas IV. W 
tenisie indywidualnym na rejonach zajęli I (Szymon) i 
V (Fabian) miejsce awansując na szczebel powiatowy. 
Przyczynili się do awansu drużyny na powiaty w ringo. 
Wchodzili w skład drużyny w siatkówkę – zajmując V 
miejsce na powiatach.

SP Nasiadki: Przemysław Duszak – I miejsce w finale 
powiatowym w ringo. Lider drużyny chłopców, brał 
udział we wszystkich zawodach od etapu gminnego, 
najlepszy sportowiec szkoły.

SP Łęg Przedmiejski: Przemysław Ciak – uzyskał tytuł 
sportowca szkoły w roku szkolnym 2015/2016, naj-
częściej brał udział w grach zespołowych na pozycji 
atakującego, uzdolnienia LA. Najlepsze osiągnięcia 
to: udział w Sztafetowych Biegach Przełajowych na 
etapie powiatowym – VI m

SP Łęg Starościński:  Paweł Szymczyk – zwycięzca 
w eliminacjach gminnych w drużynowym tenisie 
stołowym dla kl. IV i mł.; I miejsce w eliminacjach 
rejonowych; uplasował się na IV miejscu w finałach 
powiatowych.

Szkoły gimnazjalne: w rywalizacji uczestniczyły 
wszystkie gimnazja 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 (indy-
widualne biegi przełajowe, tenis stołowy, LA klas I, II 
i III). Jeżeli chodzi o wyniki w podziale na płeć to naj-

bardziej usportowieni okazali się chłopcy z 
Obierwi. Natomiast wśród dziewcząt prym 
wiodły zawodniczki z Lelisa. 

Ogólna klasyfikacja szkół gimnazjal-
nych: 1 miejsce – Publiczne Gimnazjum 
w Obierwi – 176 punktów – 8 miejsce w 
powiecie; 2 m. PG w Lelisie – 174 pkt. – 9 
miejsce w powiecie; 3 m. – PG w Łęgu 
Przedmiejski – 64 punktów – 16 miejsce 
w powiecie. 

Nauczyciele wychowania fizycznego 
wytypowali następujących zawodników 
do wyróżnienia:

PG Obierwia: Piątkowski Adam -III miejsce na Ma-
zowszu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, 
I miejsce na 1000 metrów na etapie powiatowym, 
II miejsce – Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w 
Piłkę Koszykową; Michał Niedźwiecki – II miejsce 
– Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w Indywidual-
nym Tenisie Stołowym, VI miejsce w Mistrzostwach 
Międzypowiatowych w Drużynowym Tenisie 
Stołowym, II miejsce pchnięcie kulą – Mistrzostwa 
Powiatu Ostrołęckiego w LA, II miejsce – Mistrzostwa 
Powiatu Ostrołęckiego w Piłkę Koszykową;  Norbert 
Dzięgielewski – III miejsce – Mistrzostwa Powiatu 
Ostrołęckiego w Indywidualnym Tenisie Stołowym, 
VI miejsce w Mistrzostwach Międzypowiatowych w 
Drużynowym Tenisie Stołowym, II miejsce w biegu 
na 2000 m, Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego w 
LA, II miejsce – Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego 
w Piłkę koszykową;  Piotr Pliszka – II miejsce w na 
etapie powiatowym w piłkę koszykową. 

PG w Lelisie:  Sandra Szymczyk – absolwentka 
PG w Lelisie. Wśród ostatnich osiągnięć w roku szk. 
2015/2016 należą : I m. Mistrzostwa Powiatu w lekko-
atletyce – pchnięcie kulą, I m. – Mistrzostwa Powiatu 
w ringo, II m Mistrzostwa Powiatu w p. nożnej, II 
m – Mistrzostwa Powiatu w halowej p. nożnej, III m 
Mistrzostwa Powiatu w unihokeju,  V m – Mistrzo-
stwa Powiatu w koszykówce, V m – Mistrzostwa 
Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych oraz 
VI m – Mistrzostwa Powiatu w p. ręcznej Uczennica 
osiągała również dobre wyniki w nauce średnia 4,3 
oraz bardzo dobre zachowanie.

PG w Łęgu Przedmiejskim  Roksana Prusaczyk – II 
m, powiat ringo, IV m powiat – unihokej, sportowiec 
szkoły 2015/2016 r.; Izabela Pędzich – II m – powiat 
ringo (tytuł najlepszej zawodniczki turnieju), IV m 
powiat – unihokej; Damian Szymczyk – II m, powiat 
ringo, najlepszy sportowiec szkoły 2015/2016 r.

– Szczególne słowa uznania należą się nauczy-
cielom, którzy trenowali naszych reprezentantów, 
choć trzeba przyznać, że przydało by się więcej 
zwycięskich złotych medali dla naszych sportowców, 
a waszych podopiecznych – gratulował i dziękował 
wyróżnionym nauczycielom wójt Stefan Prusik. 

Wyróżnienia otrzymali: Rafał Kosek – Szkoła Pod-
stawowa w Białobieli, Barbara Rząsińska – Szkoła 
Podstawowa w Olszewce, Wojciech Suska – Zespół 
Szkół w Obierwi; gimnazjum oraz Tomasz Jóźwiak 
– Zespół Szkół w Lelisie – gimnazjum. Osobne po-
dziękowanie wójt przekazał koordynatorowi szkol-
nego sportu SZS Sylwii Smilgin-Kamińskiej, która nie 
mogła uczestniczyć w tym spotkaniu. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Piłkarskie niedziele z LZS

Złota Wieża dla Pawła Bakiery

Listopad i grudzień był bardzo pracowitym 
miesiącem dla działaczy gminnego LZS. Dzięki 
ich staraniom udało się zorganizować kolej-
ne piłkarskie niedziele zarówno w kategorii 
otwartej, jak i dla oldboy’ów. Turnieje sędzio-
wali, jak zawsze Dariusz Mróz i Jerzy Dawid, a 
pracach organizacyjnych pomagali im Witold 
Kwiatkowski, Stanisław Szczepanek, Andrzej 
Brzozowski i wielu innych. Wszystkim, zarówno 
organizatorom, jak i uczestnikom gratulował 
i życzył dobrego zdrowia wójt Stefan Prusik, 
który wręczał puchary i nagrody najlepszym 
drużynom i zawodnikom. 

Najpierw 20 listopada dokończono rozgrywki 
całodniowego turnieju halowej piłki nożnej 
o mistrzostwo gminy, w którym o awans do 
turnieju powiatowego walczyło 10 drużyn. 
Zwyciężyli reprezentanci LZS Olszewka, którzy 
w finałowym meczu pokonali GLKS Lelis 2:0. 

Następne miejsca premiowane awansem zajęły 
drużyny: LZS Łęg Przedm., LZS Durlasy, a na 
kolejnych pozycjach uplasowały się: LZS Lelis 
Młodzi, LZS Nasiadki, LZS Obierwia, LZS Sza-
farnia, LZS Długi Kąt oraz MKZ Białobiel. Królem 
strzelców został Sebastian Kosek, Łęg Przedm., 
najlepszym bramkarzem – Przemysław Parzych, 
GLKS, a najlepszym zawodnikiem wybrano Pa-
tryka Laczkowskiego z LZS Olszewka. 

Następnie, 4 grudnia do rywalizacji o Puchar 
Wójta Gminy Lelis stanęli uczestnicy turnieju 
powiatowego. Grania było co niemiara, bramki 
strzelano na zwołanie, ale wszyscy dotrwali do 
końca w całości. Zwyciężyli goście Szamany Łyse, 
przed LZS Durlasy,  którym zabrakło w finale sił,  
LZS Łęg Przedm., Kurpikiem Kadzidło, LZS Olszew-
ką, GLKS Lelis, Kadzidło B, Bad Boy Myszyniec, FC 
Ostrołęka, Goworowem i Zbójną. Najlepszym 
strzelcem został Bartosz Pędzich z LZS Durlasy, 

najlepszym bramkarzem – Wojciech Gwiazda, 
Szamany, a najlepszym zawodnikiem turnieju wy-
brano Krzysztofa Szymanika, także z Szamanów. 

Zakończeniem przedświątecznych zmagań 
stał się powiatowy Turniej piłkarskich olboy’ów, 
który odbył się 11 grudnia w hali ZS Lelis. Zgło-
siło się tylko cztery drużyny, więc mecze mogły 
trwać dłużej, a grano systemem każdy z każdym. 
Zwyciężyli bardzo waleczni Bad Boys Myszyniec, 
drugie miejsce przypadło w udziale mieszanej 
drużynie Kadzidło-Lipniki, trzecie – LZS Obier-
wia i czwarte – LZS Łęg Przedmiejski. Królem 
strzelców został Sławomir Kośnik, najlepszym 
bramkarzem Sławomir Kur, zaś najlepszym 
zawodnikiem Krzysztof Parda, zdobywca ,,prze-
wrotką’’  najpiękniejszej bramki turnieju.  

  Antoni Kustusz

VI Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę” z udzia-
łem około 60 szachistów, zorganizowany 3 
grudnia przez CK-BiS oraz gminny LZS, okazał 
się szczęśliwy dla Pawła Bakiery, który wyprze-
dził w punktacji turniejowej  Dariusza Gadzałę 
i Pawła Krajewicza (wszyscy z Ostrołęki). Na 
kolejnych lokatach uplasowali się: Zbigniew 
Zajewski (Ostrołęka), Jakub Żmudziński (Ostro-
łęka), Ryszard Jastrzębski z Korczak, Zygmunt 
Szczepanek z Ostrołęki,  Kacper Rydel z Wąsewa, 
Waldemar Kruczyk (Ostrołęka), Tomasz Biernat 
(Ostrołęka).

Dzieci i młodzież startujący w turnieju rywa-

lizowali odpowiednio w kategorii do lat 10 i 15. 
W gronie najmłodszych szachistów zwyciężył 
Jakub Firmuga z Łomży, przed Igorem Bartko-
wiakiem z Kamianki i Franciszkiem Kwaśnym z 
Ostrołęki. Na kolejnych miejscach uplasowali 
się: Wiktor Potkaj z Dąbrówki, Paweł Szymczyk 
z Łęgu Starościńskiego,  Krzysztof Lewandowski 
z Ostrołęki, Mikołaj Brzeski z Lelisa oraz Alan 
Dobkowski z Ostrołęki. 

W kategorii do lat 15 zwyciężył Paweł Szeli-
gowski z Łomży, przed Krzysztofem Bieniasem 
z Łomży i Kacprem Popielarczykiem z Kadzidła. 
Kolejne miejsca zajęli Jan Łępicki i Piotr Łępicki 

(obaj z Łęgu Starościńskiego). 
Start młodych szachistów z Łęgu Starościń-

skiego to zasługa Macieja Brzeskiego, który 
rozpoczął tam tworzenie szkółki szachowej, 
przybliżając tym samym szkołę do zaplanowa-
nego wprowadzenia szachów do programu 
szkolnego. 

Puchary i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez CK-BiS, wójta oraz sponsorów wręczyli 
wójt Stefan Prusik oraz dyr. CK-BiS Bartosz Podo-
lak. Wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego 
poczęstunku i napojów przygotowanych przez 
CK-BiS oraz sponsorów. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 
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 13 luty, godz. 10.00, CK-BiS – zajęcia w ramach ferii szkolnych, szczegółowy program na stronie CK-BiS 
oraz koncie facebook Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie,

  23 luty, godz. 11.00 CK-BiS, sala widowiskowa – XX „Darcie Pierza” Regionalny przegląd widowisk 
przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów

  Warto zajrzeć do biblioteki. Nasza  biblioteka gminna główna zaprenumerowała dwa nowe dzienniki.  
Są to: ,,Rzeczpospolita’’ – dziennik, który ukazuje się od 1920 roku. Jest to najczęściej cytowane medium 
w latach 2007 – 2010. Można w nim znaleźć wiele informacji związanych z zagadnieniami prawnymi, 
ważką publicystykę oraz interesujące opracowania historyczne. Drugim pismem jest ,,Fakt’’ – ogólno-
polski dziennik wydawany od 2003 roku w Warszawie, lider rynku polskiej prasy codziennej. Prenume-
raty są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy często zgłaszali nam potrzebę zakupu 
tych pozycji. Zapraszamy więc do korzystania z dzienników w czytelni oraz do wypożyczania. (BS)

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 I rata do 15 marca 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 styczeń i 
luty do 10 marca 2017 r.

W ramach realizacji programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest przyjętego dla 
Gminy Lelis na lata 2012 – 2032 w roku 2016 z terenu 
gminy odebrano od 53 właścicieli i przekazano do 
utylizacji 112,008 Mg eternitu (tj.  8.616,00 m2)

Zadanie pod nazwą „Odbiór, transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-
-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu gmi-
ny Lelis” w 2016 r. zrealizował MAKÓW CENTROBUD 
CENTRALA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa ul. 
Cmentarna 9  06-200 Maków Mazowiecki za sumę 
33 042,36 zł. Na realizację tego zadania  Gmina 
otrzymała datację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie  w wysokości 28.086,00 zł, tj. 85 % kosztów 
zadania.

Tak więc azbestu mamy w gminie coraz mniej, ale 
nadal jeszcze pozostaje wiele do zrobienia. 

Opracował: Wacław  Kania
Fot. Antoni Kustusz

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy w Lelisie przypomina

Ludność gminy Lelis

Azbestu coraz mniej, ale…
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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

Zasłużyli na nagrody
Klub Honorowych Dawców Krwi, który działa przy 

OSP Lelis jest jednym z 8 klubów funkcjonujących na 
terenie Rejonu PCK w Ostrołęce. To dzięki ich działal-
ności Oddział Terenowy w Ostrołęce Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobrał od 
stycznia do listopada 2016 roku 1962,73 litra krwi, w 
tym Klub HDK z Lelisa odnotował 67 litrów oddanej 
krwi i był to wynik lepszy niż przed rokiem. 

Z okazji Dni Honorowego Dawstwa Krwi 3 grud-
nia w OCK Ostrołęka  dokonano podsumowania 
wyników honorowego krwiodawstwa w naszym 
rejonie, a Barbara Sawicka, prezes Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Ostrołęce i Jan Stryjewski, 
przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa  
PCK w Ostrołęce, uroczyście wręczyli przyznaną 
klubowi HDK przy OSP Lelis odznakę honorową 
PCK IV stopnia. Odznakę odebrał Henryk Chorąży, 
prezes Klubu HDK.

Gminne podsumowanie wyników honorowego 
krwiodawstwa odbyło się 9 grudnia w CK-BiS, z 
udziałem aktywnego krwiodawcy i działacza PCK, 
wójta Stefana Prusika oraz kierownictwa rejonu PCK. 
Ze sprawozdania zarządu klubu wynika, że Klub liczy 
obecnie 70 członków, w tym 14 pań. Aktywnych, 
czyli oddających krew, było 38 osób. Właśnie im 

przekazano szczególne wyrazy uznania. Odznaki 
PCK dla aktywnych krwiodawców wręczono Pawłowi 
Bieńkowskiemu oraz bliskim niedawną zmarłemu 
tragicznie Marcinowi Parzychowi. 

Po części sprawozdawczej i wręczeniu odznak 
klubowicze skorzystali ze słodkiego poczęstunku, 
a także uczestniczyli w emocjonującym losowaniu 
nagród rzeczowych, które jak co roku, sfinansowała 
gmina. (ak)

  Fot. Piotr Parzych

Miejscowość

1. Lelis

2. Długi Kąt

3. Durlasy

4. Gibałka

5. Łodziska

6. Szafarnia

7. Nasiadki

8. Szafarczyska

9. Olszewka

10. Szwendrowy Most

11. Łęg Przedmiejski

12. Łęg Starościński

13. Gnaty

14. Dąbrówka

15. Szkwa

16. Gąski

17. Płoszyce

18. Kurpiewskie

19. Obierwia

20. Aleksandrowo

21. Białobiel

22. Siemnocha

RAZEM

Liczba 
ludności kobiety mężczy-

źni

902

258

467

128

203

239

523

249

661

182

1282

893

196

399

90

193

301

268

730

173

840

291

9468

444

125

238

65

107

113

258

124

331

83

646

435

100

197

38

98

141

138

366

87

414

144

4692

458

133

229

63

96

126

265

125

330

99

636

458

96

202

52

95

160

130

364

86

426

147

4776

Ludność gminy Lelis wg. stanu na dzień 
30.12.2016 r. /mieszkańcy stali/

1. Urodzenia     –  110
2. Liczba osób zawierających małżeństwo   –  148
3. Zgony      –    56
4. Zameldowania z innych gmin   –  129
5. Przemeldowanie w gminie    –  138

Sporządził
Inspektor  Hieronim Laska


