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W numerze:

– Tworzymy wielką gminną rodzinę, która 
zebrała się by wspólnie świętować Boże Naro-
dzenie. Dlatego cieszę się, że znaleźli państwo 
czas, by przyjść na to gminne spotkanie, byśmy 
mogli choć przez chwilę pobyć ze sobą, byśmy 
mogli przekazać sobie wyrazy wigilijnej serdecz-
ności – powiedział wójt Stefan Prusik otwierając 
opłatkowe spotkanie, które w niedzielę 17 grud-
nia odbyło się przed Centrum Kultury-Biblioteki 
i Sportu.

Do powitań, życzeń i wspólnej modlitwy zachęcał 
też proboszcz ks. Janusz Kotowski, który poświęcił 
opłatki zanim wspólnie z wójtem ruszyli do licznie 
zebranych mieszkańców gminy, by cieszyć się tym 
szczególnym wydarzeniem. Były więc opłatki z ży-
czeniami, kolędy i pastorałki, nikomu nie zabrakło 
gorącego, rozgrzewającego barszczu, kapusty z 
grzybami i pierogów, a także smakowitych ciast, o 
co zadbali pracownicy CK-BiS. Oni także sprzątnęli 
resztki śniegu, by nikt nie pośliznął się przy tak rado-
snej okazji. Za to na głowach drewnianych grajków 
pozostały śnieżne kapelusze, co bardzo spodobało 
się dyrektorowi Bartoszowi Podolakowi, inicjatorowi 
ich ustawienia właśnie przy wejściu do CK-BiS. 

Nikomu nie zabrakło opłatkowego 
dobrego słowa

Wieczór wigilijnej serdeczności

– My zawsze życzymy sobie i mieszkańcom naszej 
gminy, aby było jak najmniej okazji do strażackich 
interwencji, więc i teraz dbamy o dobry klimat na 
tym wieczornym, zimowym spotkaniu – powiedział 
nam Zbigniew Żelazny, prezes OSP w Dąbrówce. 

Do radosnego nastroju przyczynił się święty 
Mikołaj, którego mieszkańcy Szwendrowego Mostu 
wyposażyli w rozświetlone, nowoczesne sanie na 
kółkach i z hyundaiem zamiast koni w zaprzęgu. 
Wielki worek z cukierkami dla małych i dla doro-
słych szybko się opróżnił, bo tylu było chętnych 
do skorzystania z radosnego przytulenia się do 
wesołego Mikołaja. 

Schody przed CK-BiS stały się doskonałą sceną 
dla występów zespołów muzycznych i śpiewaczych. 
Nie zważając na chłód, który usztywniał palce 
radośnie grali członkowie Orkiestry Kurpiowskiej, 
śpiewali i tańczyli członkowie zespołu Pniaki i Krzaki 
z Łęgu Przedmiejskiego, którym dyrygował przygry-
wając na harmonii Jan Kania, pastorałki zaśpiewali 
panowie z zespołu śpiewaczego Henryka Kuleszy 
oraz panie Nasiadczanki, a występ Klubu Seniora 
rozjaśnił wszystkie twarze, choć panie czekały na tę 
okazję cierpliwie do samego końca wieczoru. Ech, 
ciepło na duszy się robiło, gdy brzmiały radosne i 
serdeczne tony tych świątecznych pieśni.

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

W trosce o zmarzniętych druhowie z OSP w 
Lelisie, Łęgu i Dąbrówce przygotowali ognisko na 
grillowym postumencie, przy okazji dbając o stan 
nie tylko pożarowego bezpieczeństwa.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Lelis spełnienia marzeń,  
krzepkiego zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą 

Wójt gminy Stefan Prusik
Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek

Ech, ciepło się na duszy robiło
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XXIX sesja Rady Gminy, którą zwołano 23 
listopada do sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
poświęcono przede wszystkim potrzebie stwier-
dzenia przekształceń dotychczasowych szkół 
w gminie w nowe placówki, zgodne z reformą 
oświaty. Rada dokonała także zmian w budżecie 
gminy oraz przyjęła informację o realizacji dzia-
łań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania 
środków zewnętrznych w 2017r. Całkowita war-
tość 5. projektów zgłoszonych do pozyskania 
środków zewnętrznych wyniosła 8,095 mln zł, a 
wartość kwot dotacji 4,705 mln zł. Rada przyjęła 
zaktualizowane programy współpracy Gminy 
z organizacjami pozarządowymi, Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie. Nadano także nazwę 

ul. Bursztynowej w Białobieli. Dokonano również 
zmian w sieci przystanków autobusowych przy 
drogach gminnych, bowiem liczba przystanków 
zwiększyła się, jak zapisano w uzasadnieniu, z 
uwagi na zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
wsi Olszewka, którzy wystąpili do Urzędu Gminy 
Lelis z prośbą o lokalizację nowych przystanków 
na drodze gminnej nr 250602W oraz drodze po-
wiatowej nr 2583W. 

Po zakończeniu obrad radni udali się na inspek-
cję inwestycji gminnych. (zob. s. 4)

XXX sesja Rady Gminy, zwołana na 14 
grudnia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
rozpoczęła się od wręczenia nagród i wyróżnień 
dla najlepszych szkolnych sportowców oraz 
ich wychowawców. Wyniki uzyskane w ramach 
współzawodnictwa sportowego SZS w roku 
szkolnym 2016/2017 przedstawiła koordynatorka 
tych zawodów Sylwia Smilgin-Kamińska. (Wyniki 
prezentujemy na s. 10.) 

Kontynuując obrady radni dokonali niezbęd-
nych zmian w uchwale budżetowej, a także do-
konali zmian w programie utrzymania czystości i 
porządku w gminie z jednoczesnym określeniem 
szczegółowego sposobu i świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 
Wprowadzono na terenie gminy program 
,,Rodzina Trzy Plus’’ oraz ustalono możliwość 

zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu 
płatniczego, czyli elektronicznie za pomocą kart 
płatniczych i telefonów. 

Obrady XXXI sesji Rady Gminy zwołanej na 
28 grudnia do sali CK-BiS poświęcono przede 
wszystkim dyskusji nad kształtem budżetu Gminy 
w 2018 r.  Projekt budżetu,  który był przedmio-
tem wnikliwych analiz na Komisjach stałych 
Rady, a także analizowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową przedstawił wójt Stefan Prusik. 
W formie prezentacji pokazał najistotniejsze 
uwarunkowania inwestycyjne podejmowane w 
gminie, a także omówił poszczególne pozycje 
planu inwestycji na 2018 rok.

– Największym problemem przy planowaniu 
budżetu okazał się niespodziewany i wysoki 

wzrost cen towarów i usług, co zmieniło sytuację 
wykonawców przy przystępowaniu do prze-
targów. Ale zaplanowaliśmy budżet realny, do 
zrealizowania, choć w znacznej części zależy od 
czynników zewnętrznych. Tym nie mniej nie pla-
nujemy zmniejszenia zadań inwestycyjnych, a w 
tym także zadań objętych funduszem sołeckim. 

Uznajemy bowiem, że troska o gminne pienią-
dze i dalszy rozwój gminy to także zadanie dla 
nas wszystkich. I praca ta nie kończy się w 2018 
roku, ale trzeba ją planować na wiele kadencji – 
stwierdził wójt.

Radni przyjęli uchwałę budżetową jednogło-
śnie, co napawa optymizmem przy jej realizacji.

– W jego zapisach gmina wychodzi naprzeciw 
wnioskom społeczeństwa gminy i określa reali-
styczne możliwości ich realizacji – podsumował 
tę część obrad Jan Mrozek, przewodniczący 
Rady Gminy. 

Na zakończenie obrad działacze gminnego 
LZS wręczyli wójtowi i dyrektorowi B. Podolakowi 
podziękowania za pomoc i wsparcie udzielane w 
działaniach obejmujących ponad 300-osobową 
rzesze członków LZS w naszej gminie.

Wójt Stefan Prusik podziękował za przyjęcie bu-
dżetu oraz przekazał radnym oraz gościom sesji, 
a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom 
gminy, najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Z życia samorządu

Przedstawiciele najlepszych szkół podstawowych 

Zasłużone podziękowania od LZS-owców

Wójt prezentuje projekt gminnego budżetu 
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1.  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i 
budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz 
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w 
obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis, 
inwestycja warunkująca inne działania w 
zakresie gospodarki ściekowej w gminie.

2.  Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Staro-
ścińskim – (do realizacji po wybudowaniu 
Oczyszczalni Ścieków w Lelisie), opracowana 
dokumentacja techniczna.

3.  Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dą-
brówce.

4.  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 
Gnatach.

5.  Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Opadów Komunalnych w Gnatach.

6.  Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie wraz 
z dodatkowym zagospodarowaniem terenu w 
centrum Lelisa. 

7.  Dokończenie budowy sali gimnastycznej z 
zapleczem socjalno-sanitarnym przy SP w 
Białobieli. 

8.  Budowa Przedszkola Samorządowego przy ZS 
w Łęgu Przedmiejskim. 

9.   Rozbudowa dróg gminnych w msc. Białobiel. 
10. Przebudowa drogi w Gibałce. 
11. Przebudowa ul. Sportowej w Lelisie. 
12. Przebudowa ul. Słonecznej w Lelisie. 
13. Przebudowa dróg gminnych w msc. Lelis kol. 

Dąbrowa.
14. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przed-

miejski kol. Rozoga. 
15. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przed-

miejski kol. Pysklaki.
16. Budowa boiska przy SP w Olszewce. 
17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (OZE).
18. Budowa parkingu w msc. Lelis przy kościele 

parafialnym. 
19. Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia.  
20. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Łodzi-

skach.
21. Urządzenie skweru w Długim Kącie.
22. Budowa placu do zawracania autobusów w 

Długim Kącie. 
23. Urządzenie placu wiejskiego Łęgu Starościń-

skim.
24. Zakup wyposażenia na plac rekreacji w msc. 

Kurpiewskie.
25. Wykonanie altany w msc. Aleksandrowo. 
26. Remont świetlicy w Gąskach. 
27. Dokończenie remontu świetlicy w Płoszycach. 
28. Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka 

w Nasiadkach. 
29. Wykonanie zadaszenia w msc. Łęg Przedmiej-

ski.
30. Zakup nieruchomości w msc. Szwendrowy 

Most  na potrzeby placu zabaw dla dzieci. 
31. Uregulowanie stanu prawnego dróg, placów, 

nieruchomości gminnych. 
32. Remonty dróg dojazdowych do łąk, remonty 

przepustów.
33. Remonty – przebudowa przystanków autobu-

sowych. 

Ponadto: 
   W ramach Funduszu Sołeckiego zostanie wy-

datkowana kwota 502 001,52  zł, 
   Istnieje konieczność regulowania stanu wła-

sności i stanu prawnego gruntów pod drogami 
gminnymi i wewnętrznymi, 

   Poza niskooprocentowaną pożyczką z WFO-
ŚiGW do zaciągnięcia w 2018 r.  nie posiadamy 
innego zadłużenia, natomiast zakładane zada-
nia realizowane są bez zaciągania pożyczek, 
obligacji i kredytów. 

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

Na zdjęciu poniżej: 
budowa nowego Urzędu Gminy

Budżet Gminy Lelis na 2018 r. 

Zadania inwestycyjne w budżecie na 2018 rok

Dochody budżetowe – 41 853 500 zł

Wydatki – 48 556 090 zł ( bieżące – 35 342 
697,83 zł, majątkowe 13 213 392,17 zł)

Planowane dochody budżetu gminy w 2018 r. 
wyniosą 41 853 500 zł (w 2017 – 41 214 500,00 
zł), a w tym:

 Subwencja oświatowa – 8 807 219 zł, która sta-
nowi 21 % dochodów budżetu gminy 

 Subwencja wyrównawcza – 5 705 450 zł, która  
stanowi 14 % dochodów budżetu 

 Subwencja równoważąca – 387 138 zł, która 
stanowi 0,09 % dochodów budżetu

 Dotacja na zadania zlecone z administracji rzą-
dowej – 12 272 452 zł, która stanowi 29 % docho-
dów budżetu gminy

 Podatki od mieszkańców gminy ( rolny, od nie-
ruchomości, leśny i od środków transportowych, 
podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty  
– 1 527 000 zł, które stanowią 3,65 % dochodów 
budżetu gminy 

 Podatki od osób prawnych 2 852 000 zł, które  
stanowią 4 % dochodów budżetu  gminy 

 Udział w podatkach stanowiących dochód bu-
dżetu państwa, w tym podatek dochodowy od 
osób fizycznych 5 103 443,00 zł, które stanowią   
12 % dochodów budżetu gminy 

 Dotacje na pomoc społeczną i rodzinę (w tym 
świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne) 12 
470 390 zł, co stanowi 30 % dochodów budżetu 
gminy

W zaplanowanym budżecie gminy wydatki 
wyniosą 48 556 090 zł, z tego największe 
wydatki to:

 Wydatki na oświatę – 15 083 693 zł, co stanowi   
31% wydatków budżetu gminy (w 2017 roku była 
to kwota 14 645 041 zł, która stanowiła 30% 
wydatków budżetu gminy. Tak więc kwota, którą 
gmina dokłada do subwencji oświatowej z wła-
snego budżetu gminy wynosi 6 276 474 zł, czyli 
71,3% subwencji oświatowej przypadającej dla 
gminy na rok bieżący. 

 Wydatki na opiekę  społeczną i rodzinę (w tym 
świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne) – 13 
477 373 zł, które stanowią 28% wydatków budże-
tu gminy.

 Wydatki na administrację, w tym zadania zlecone 
z administracji rządowej, obsługa Rady Gminy, 
promocja i sołtysi – 5 109 798 zł. 

 Wydatki na kulturę 1 286 080 zł, w tym utrzy-
manie i działalność CK-BiS – 1 008 000 zł. 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa – 231 590 zł.

 Transport i łączność (w tym drogi publiczne)          
4 147 978 zł, które stanowią 8% wydatków bu-
dżetu gminy. 

 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja – 4 581 
946 zł, które stanowią 9% wydatków budżetu 
gminy.

Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne na 
2018 r. wyniosą 13 213 392,17 zł i będą stanowić 
prawie 27,3% wydatków budżetu gminy. Oznacza 
to, że ponad 1/4 budżetu przeznaczona będzie na 
inwestycje, co stanowi dosyć wysoki wskaźnik .

Sporządził Stefan Prusik
wójt gminy Lelis
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Jesienna inspekcja inwestycyjna

Radni gminni po zakończeniu sesji Rady 23 listopada wyruszyli na inspekcję 
inwestycji gminnych. Przewodnikiem był wójt Stefan Prusik, zaś na miejscu 
często czekali na wizytę miejscowi sołtysi i mieszkańcy. 

– To było bardzo pouczające i owocne spotkanie pokazujące na miejscu, 

z jakimi problemami mamy do czynienia przy zadaniach inwestycyjnych, a 
także okazja do zbadania, czy podjęte przez gminę inwestycje odpowiadają 
na oczekiwania mieszkańców – powiedział nam radny Dariusz Mróz, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

RADNI ZAPOZNALI SIĘ ZE STANEM REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lelisie

Budowa sali gimnastycznej przy SP Białobiel w końcowej 
fazie, przed ułożeniem parkietu

Świetlica w Durlasach, gdzie dojdzie do zamiany 
pomieszczeń dla sołectwa

Plac wiejski w Aleksandrowie po jego zagospodarowaniu 
przez sołeckich aktywistów

Skwer wiejski 
w Dąbrówce, 
gdzie pojawiły się altany,  
ławki oraz posadzono 
krzewy

Świetlica w Płoszycach, gdzie powstało już zaplecze 
kuchenne i zakupiono meble

Plac wiejski z Łodziskach z jego nowym zapleczem

Remiza OSP w Łęgu 
Przedmiejskim, gdzie 
wykonano remont 
pomieszczeń sanitarnych 
oraz zaplecza kuchennego 
dla KGW

Plac wiejski w Łęgu Starościńskim z zapleczem sanitarnym, 
ogrodzony i z doprowadzoną energią elektryczną do oświe-
tlenia i monitoringu
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Poezją i gadką sławili Kurpiowszczyznę

Koncert samorządowy dla Niepodległej Wieczór wspólnego 
śpiewuDzięki dobrej współpracy władz gminnych, CK-

-BiS oraz proboszcza parafii pw. MBNP w Lelisie 
obchody 99.rocznicy odzyskania niepodległości 
przybrały niezwykły charakter. W podniosłym na-
stroju drewnianej świątyni parafianie i mieszkańcy 
gminy uczestniczyli 5 listopada w patriotycznym 
koncercie pt. „Muzyczne spotkanie z historią – w 
listopadowej zadumie”. Swoje niezwykłe umie-
jętności artystyczne zaprezentowali artyści scen 
warszawskich: Agata Marcewicz – Szymańska 
– sopran, Piotr Rafałko – tenor, Robert Aleksan-
der Szpręgiel – baryton, Andrzej Wojda – bas, 
Tadeusz Adam Melon – skrzypce, Małgorzata 

Piszek – akompaniament fortepianowy i Tomasz 
Kirszling – trąbka. Reżyserem koncertu była Kata-
rzyna Grygiel, a scenariusz opracował prowadzący 
Ryszard Nowaczewski.

Koncert wywołał ogromne wzruszenia i stał się 
okazją do wspomnień związanych z patriotycz-
nymi pieśniami znanych i związanych z historią 
Polski za co dziękowali artystom wójt Stefan 
Prusik i ks. Janusz Kotowski.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Na zdjęciu: artyści śpiewają 
dla Niepodległej w leliskim kościele

Finałowe spotkanie uczestników XXXIV Konkur-
su Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”  
w kategorii uczniów gimnazjum oraz uczniów 
kl. VII szkół podstawowych, które odbyło się 15 
listopada  w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu 
w Lelisie dostarczyło wszystkim niesamowitych 
wrażeń i emocji. Poziom recytacji był bardzo 
wysoki i komisja oceniająca w składzie Sabina 
Malinowska, Anna Nadwodna i Bożena Załęska z 
Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce miała niezwykle 
trudne zadanie aby wyłonić najlepszych. 

Do finałowych występów przystąpiło 23 
osoby, w tym: w kategorii recytacji wierszy o 
Kurpiowszczyźnie – 18 osób i  w kategorii gadki 
kurpiowskiej – 5 osób.

Uczestnicy reprezentowali gminy: z powiatu 
ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, 
Olszewo – Borki oraz z powiatu szczycieńskiego 
(woj. warmińsko-mazurskie): Rozogi.

Komisja po przesłuchaniu konkursowych pre-
zentacji wszystkich uczestników – postanowiła 
przyznać następujące nagrody: w kategorii re-
cytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie: I nagroda: 
Łukasz Gadomski z Wykrotu, gm. Myszyniec, który 
recytował wiersz Piotra Domiana „Testament”; II 
nagroda: Ewa Kozicka, gm. Kadzidło za wiersz Ewy 
Bocianiak ,,W naszym domu’’ oraz  Wiktoria Kubeł, 
gm. Lelis, która  bardzo plastycznie przedstawiła 
wiersz Oliwii Żywice „Puszcza Kurpiowska”; III 
nagroda: Karolina Gut, gm. Kadzidło, która przy-
pomniała wiersz Tadeusza Greca „Tutaj pozostanę”,  
Sandra Mierzejewska, gm. Rozogi, prezentująca 
swój wiersz ,,Stoję na ziemi gołymi stopami’’ i Szy-
mon Jan Tyc z Wykrotu, gm. Myszyniec z wierszem 
Leszka Bakuły „Sosna”. Wyróżnienia otrzymali: 
Wiktoria Jędrzejczyk, gm. Myszyniec (Czesław 

Parzych „Z nadzieją”), Aleksandra Kuśmierczyk, 
gm. Kadzidło (Ewa Bocianiak „Moje miejsce”) i 
Magdalena Skorupska, gm. Czarnia (Marta Kan-
torowska „Uciekłam”). 

W kategorii gadki kurpiowskiej: I nagroda w 
pełni zasłużenie za wykonanie gadki Leszka Czyża 
„Nowoczesność” Kacper Wołosz z PG Obierwia,, 
gm. Lelis, II nagroda: Milena Dzierlatka, gm. Roz-
ogi (Joanna Sokołowska „Śpiesz się powoli”) oraz 
wyróżnienie: Patrycja Samsel, gm. Czarnia ( Leszek 
Czyż „Przepoziednia”). 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe, ufundowane przez Powiat Ostrołęcki 
i przez organizatorów. Pozostali uczestnicy elimi-
nacji finałowych otrzymali nagrody upominkowe 
za udział w konkursie.

– Na podkreślenie zasługuje duże bogactwo 
repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowsz-
czyźnie, które świadczy o oczytaniu młodzieży 
oraz większej dostępności tej poezji w biblio-

tekach szkolnych. Młodzi recytatorzy sięgają 
nie tylko po wiersze znanych poetów, których 
można nazwać klasykami, ale i po współczesnych 
poetów z regionu. Cieszy nas, że coraz częściej  
sięga się również po wiersze poetów ludowych 
oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim 
„Kurpie Zielone w literaturze”, których autorami 
są ich rówieśnicy – podkreśliła na zakończenie 
Sabina Malinowska, zastępca dyrektora Biblio-
teki Miejskiej w Ostrołęce. A dodajmy, że wielu 
recytatorów na prezentacje konkursowe ubrało 
się w stroje ludowe, podkreślając w ten sposób 
uroczysty charakter finału. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Na zdjęciu: Uczestnicy finałów jeszcze przed 
oficjalnymi występami.

Rodzinne spotkania społeczności szkolnej 
i sołeckiej weszły już na trwałe do tradycji Ol-
szewki. Tym razem okazją były obchody Święta 
Niepodległości, które 9 listopada na patriotycznej 
wieczornicy zgromadziły prawie całą wieś.

Dzieci popisywały się udziałem w okoliczno-
ściowym widowisku, którego scenariusz opra-
cowała Anna Bieńkowska, a nagłośnił Jarosław 
Kraska z CK-BiS. Po obejrzeniu występów i filmu 
,,Niezwyciężeni’’ wypożyczonego z IPN począt-
kowo nieśmiało, a później coraz odważniej za-
brzmiały wspólne śpiewy patriotycznych piosenek 
zapisanych we wcześniej rozdawanym śpiewniku.    

– Myślę, że ten wieczór na długo zapadnie w 
pamięć najmłodszych, a także ich rodziców – 
ocenił swój udział w tej patriotycznej lekcji wójt 
Stefan Prusik. (ak) 

Fot.: Antoni Kustusz

Wieczór, który na długo  zapadnie w pamięć
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Wiecznie młodzi i zawsze uśmiechnięci

100 lat pracowitego życia
W domu rodzinnym w Gibałce 18 grudnia  

odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 
100–letnich urodzin Stanisławy Staśkiewicz. 

Jubilatka przyjęła gości w domu córki Stefanii 
Kamińskiej i w gronie wnuków, a spotkanie 
poprzedziła niedzielna uroczysta msza święta  

w kościele parafialnym w Dylewie. Życzenia 
wraz z listem gratulacyjnym Prezesa Rady Mi-
nistrów przekazał jubilatce Marcin Grabowski, 
kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Kierownik oddziału KRUS w 
Ostrołęce Roman Szewczak przekazał jubilatce 
decyzję o przyznaniu specjalnej emerytury, 
zaś wójt Stefan Prusik wraz z kierownikiem 
USC Czesławą Ziemak przekazali 100-latce 
okolicznościowy dyplom i upominek rzeczo-
wy. Jak stwierdziła jubilatka, najważniejsza w 
życiu jest pracowitość i życzliwość dla ludzi, a 
jako najtrudniejszy okres w życiu zapamiętała 
lata powojennych kontrybucji i kontraktacji. 
Jubilatka, której mąż poślubiony w 1935 roku 
zmarł w 1982 r., doczekała się 14. wnuczków, 
także 26. prawnuczków i troje praprawnucząt. 
Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu lat w 
zdrowiu i radości.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
Na zdjęciu: Jubilatka w gronie 

rodziny i gości 

Uroczystości jubileuszy wieloletniego pożycia 
małżeńskiego stały się trwała tradycją naszej gmi-
ny. W okolicznościowej Mszy św., którą 17 grudnia 
odprawił w leliskim kościele ks. proboszcz Janusz 
Kotowski uczestniczyli nie tylko jubilaci, obcho-
dzący swoje Złote i Srebrne Gody, ale także ich 
rodziny oraz władze gminy. Po podniosłej homilii ks. 
proboszcza małżonkowie z wielkim wzruszeniem 
odnowili śluby kościelne , co potwierdzili przyję-
ciem okolicznościowego symbolu. 

Po przejściu do CK-BiS oraz uroczystym powi-
taniu połączonym z wzajemnym ślubowaniem 
kontynuacji małżeńskiej wspólnoty, jubilaci, którzy 
doczekali się w zgodzie i zdrowiu Złotych Godów 
otrzymali z rąk wójta Stefana Prusika oraz radnych 

sejmiku wojewódzkiego Mariana Krupińskiego i 
Mirosława Augustyniaka Medale za Długoletnie 
Pożycie przyznawane przez Prezydenta RP. Do 
medali kierownik USC dołączyła pamiątkowe księgi 
z prezentami. Była też okazja do pamiątkowych 
zdjęć, które po spotkaniu trafiły z USC do rodzin-
nych albumów. 

Swój jubileusz mieli także małżonkowie młod-
szego pokolenia, którzy obchodzili Srebrne Gody. 
Tryskający energią i radością otrzymali z rąk wójta 
okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe upominki, 
a także stanęli do wspólnego zdjęcia. Jakże więc 
dobrze smakował szampański toast, a do tego 
poczęstunek przegotowany przez panie z CK-BiS 
i Urzędu Gminy. 

Nastroje były więc doskonałe, kiedy na scenę 
wkroczyli członkowie zespołu „Pniaki i krzaki” w 
Łęgu Przedmiejskiego aby tańcem i specjalnie na 
tę okoliczność napisanymi piosenkami uhonorować 
jubilatów, w tym wielu swoich dobrych znajomych, 
a nawet członkinię zespołu. Na scenie pojawił się 
także Henryk Kulesza z odnalezionym w starych 
śpiewnikach utworem kurpiowskim. Co młodsi i 
bardziej dziarscy zerwali się do tańców i rozpoczęli 
wspólne śpiewy. Jak za dawnych lat bywało. A my 
wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych, jubi-
leuszy ze szlachetnych kruszców.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: 
Irena i Kazimierz Bednarczykowie, Władysława i Jó-
zef Chaberkowie, Czesława i Antoni Kisielowie, Jan 
i Alina Kochankowie, Wiesława i Tadeusz Kowalscy, 
Wanda i Kazimierz Kwiatkowscy, Daniela i Czesław 
Lenkiewiczowie, Zofia i Stanisław Parzychowie, 
Stanisława i Zygmunt Piersowie, Zofia i Józef Pier-
sowie, Zdzisława i Franciszek Wołoszowie, Teresa i 
Henryk Ziemkowie.

Jubilaci Srebrnych Godów:  Urszula Beata i Krzysztof Baczewscy, 
Bożena i Mirosław Bednarczykowie, Ewa i Andrzej Szczepan Bocho-
molscy, Marianna i Jerzy Dawid, Barbara i Bogumił Grzyb, Teresa 
i Andrzej Kaliszewscy, Irena i Kazimierz Koziatek, Dorota i Janusz 
Kozłowscy, Sylwia i Mirosław Kubłowie, Agnieszka i Mirosław Pier-
sowie, Dorota i Ryszard Prusaczykowie, Agnieszka i Roman Rolka, 
Elżbieta i Stanisław Sztachelek, Anna i Andrzej Zygmunt Surowik, 
Mariola i Zbigniew Jerzy Ziemakowie, Lidia i Krzysztof Żelaźni.
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Mile widziani goście 
z Krzemieńca

Niepodległa jest dla wszystkich

Ogrzani wspólnym opłatkiem

Z okazji listopadowych uroczystości patrio-
tycznych oraz zbliżających się tegorocznych 
obchodów 100-lecia wyjątkowego dla nas 
wszystkich Święta Niepodległości, Telewizja 
Polska prowadziła emisję spotów patriotycznych 
pod hasłem „Niepodległa jest dla wszystkich”. 
Materiał filmowy był prezentowany  na antenie 
TVP1, TVP2 oraz telewizji regionalnych. Emisja 
spotów odbywała się również w komunikacji 
miejskiej w dużych miastach.

 Wśród bohaterów tych małych form filmowych 
znaleźli się mieszkańcy naszej Gminy. Można 
więc zobaczyć zespół folklorystyczny „Pniaki  i 
Krzaki ”, Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przed-
miejskiego, Jana Kanię – instruktora CK-BiS, 
Bogumiłę Majewską – Madrak, strażaków z OSP 
w Dąbrówce, Wiktorię Nalewajek – członkinię 
Zespołu Folklorystycznego „Krzaki i Pniaki”, Elizę 
Antośkiewicz – Duszak prowadzącą „Zajęcia na 
Wesoło” w CK-BiS oraz grupę naszych przemi-
łych maluchów, którzy akurat w dniu nagrań 
wykonywali flagi. 

– Cieszę się, że nasi mieszkańcy tak chętnie włą-
czyli się w akcję promującą obchody tak ważnego 
i wyjątkowego dla nas wszystkich Święta Niepod-

ległości. Materiał telewizyjny prezentuje nie tylko 
piękne patriotyczne postawy i przygotowania 
Polaków do obchodów 100-lecia Święta Nie-
podległości, ale również stanowi wspaniałą pro-
mocją folkloru 
kurpiowskiego 
i gminy Lelis na 
terenie całego 
kraju – stwier-
dził wójt gminy 
Stefan Prusik.

–  K a żd e m u 
uczestnikowi te-
lewizyjnych sesji 
przygotujemy 
wyjątkowy ma-
teriał filmowy i 
zdjęciowy z tego 
wydarzenia, któ-
ry będą mogli 
zostawić sobie 
na pamiątkę w 
domu – dodał  
Bartosz Podolak, 

dyrektor Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w 
Lelisie. (ak)

Fot. Tomasz Szczubełek

Na nowym placu wiejskim w Aleksandrowie 16 
grudnia przy ognisku i wspaniałej choince miesz-
kańcy wsi zebrali się na swojej drugiej wiejskiej 
Wigilii. Rozpoczęli od ubierania choinki – każdy 
przyniósł z domu własne ozdoby, w tym także 
te niezwykle cenne, bo własnoręcznie wykona-
ne. Dzieci najbardziej cieszyły się z odwiedzin 
Mikołaja, który przybył z dobrymi życzeniami 
i drobnymi prezentami oraz słodyczami. Skoro 
był śnieg, to dzieci lepiły bałwana, a my pojedli-
śmy przyrządzone przez mieszkańców potrawy 
oraz   świąteczne ciasta, a także kolędowaliśmy. 
Do kolęd przygrywał nam na akordeonie Marek 
Przetakiewicz z KGW „Chudkozionki” Wśród kolę-
dujących był także wójt Stefan Prusik. 

Jak zawsze i tym razem była grupa aktywnych 
osób, które dołożyły swoją cegiełkę do wspól-
nego wigilijnego stołu. Wszystkim chciałbym 
w imieniu swoim, jak mieszkańców naszej wsi 
serdecznie podziękować. A byli to:

  Dariusz i Jan Niedźwiedzcy, którzy wykonali 
stojak pod choinkę;

  Państwo Ziemek oraz Kubeł, którzy przekazali  
choinki;

  Grzegorz Niedźwiecki, który pomógł prze-
transportować i ustawić drzewko na placu;

  Sławomir Niedzwiecki, który wypiekł dla nas 
dwa bochenki wspaniałego chleba;

  Robert Niedzwiecki, który osobiście ugotował  
barszczyk... i sprowadził Mikołaja;

  Teresa Boruch, która wypełniła worek Mikołaja 
drobnymi prezentami;

  Kinga Górska z GS u Kingi za przekazanie zim-
nych ogni;

  Firma Marex, która wydrukowała bezpłatnie 
arkusze z grafiką i napisem „Wesołych Świąt”. 
Było to tło dla Mikołaja i stanowiło naprawdę 
fajny akcent tego spotkania;

  Marek Przetakiewicz z KGW „Chudkozionki”. 
Pięknie grał kolędy na akordeonie .

  Państwu Teresie i Stanisławowi Stepnowskim 
z firmy „U Tereski” za smaczne, świąteczne 
kiełbaski adwentowe;

  Wszystkim, którzy przynieśli ze sobą własny 
wypiek lub potrawę – wszystko było pycha.

Wszystkim oczywiście dziękuję za pomoc, a 
uczestnikom za spotkanie.

Kamil Stepnowski 
sołtys wsi Aleksandrowo

Fot. Archiwum

Na zaproszenie Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego i jego prezesa prof. dra hab. Janu-
sza Gołoty przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego, który reprezentował radny 
wojewódzki Mirosław Augustyniak, w niedzielę 
10 grudnia do CK-BiS zawitali goście reprezentu-
jący władze samorządowe Krzemieńca (Ukraina) 
oraz naukowcy z Akademii Pedagogicznej z 
Krzemieńca z jej rektorem prof. dr Afanasijem Ło-
makowyczem, kultywującym tradycje polskiego 
uniwersytetu nazywanego „Atenami wołyńskimi”. 
Goście zapoznali się z historią oraz obecnymi 
osiągnięciami naszej gminy przedstawionymi 
przez wójta Stefana Prusika oraz wysłuchali 
utworów kurpiowskich przedstawionych przez 
Jana kanię i Henryka Kuleszę. Opowiedzieli także 
o współczesnym Krzemieńcu oraz zmianach, jakie 
zachodzą w oświacie i nauce na Ukrainie. 

– To było bardzo pożyteczne spotkanie, bo 
pozwoliło naszym gościom głębiej wejść w sedno 
naszego szacunku dla kurpiowskich tradycji i zro-
zumieć, z jakimi problemami stykają się polskie 
samorządy w takich gminach, jak Lelis – podsu-
mował obrady prof. Janusz Gołota.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Uczestnicy spotkania przy Janie Kani, naszym 
kurpiowskim muzyku
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W czołówce powiatowego peletonu

Mikołajki na wesoło Zmieniamy oblicze gminy

W związku z podpisaną umową o 
dofinansowanie nr RPMA.05.02.00-
14-5267/16-00 Gmina Lelis realizuje 
projekt pn. „Budowa Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w miejscowości Gibałka, 
gmina Lelis”, który współfinansowany 
jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020 z  Działania 5.2 
Gospodarka odpadami – typ projektów 
„Rozwój infrastruktury selektywnego 
systemu zbierania odpadów komu-
nalnych, ze szczególnym uwzględnie-
niem budowy i modernizacji Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK)”.

Wartość projektu wynosi 384 598,26 zł, z czego 
kwota dofinansowania wyniesie 265 372,79 zł, nato-
miast środki własne gminy kształtują się na poziomie 
119 225,47 zł. Realizacja projektu przewidziana jest 
w terminie do 30 czerwca 2018 r. Będzie to pierwsza 
tego typu inwestycja w powiecie ostrołęckim. 

Celem nadrzędnym całej operacji jest uzyskanie 
zwiększonego udziału odpadów zebranych selek-
tywnie w ogólnej masie odpadów na Mazowszu. 
Natomiast celem ogólnym będzie poprawa efek-
tywności systemu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Lelis poprzez budowę  
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych w miejscowości Gibałka w gm. Lelis. Umożliwi 
to: zwiększenie dostępności w zakresie niezbędnej in-
frastruktury dla mieszkańców Gminy, przyspieszenie 
realizacji celów tzw. ramowej dyrektywy o odpadach 
w zakresie zwiększenia poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów, ograni-
czenie powstawania tzw. dzikich wysypisk śmieci, a 
w konsekwencji poprawę jakości środowiska, wzrost 
walorów estetycznych terenu, czyli ogólną poprawę 
jakości życia mieszkańców.

Projekt obejmuje Budowę Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych, w tym: wykonanie ogrodze-
nia terenu, wykonanie dwóch boksów 
zadaszonych – boksy zadaszone otwarte 
przeznaczone do składowania zużytych 
opon, mebli oraz gruzu budowlanego i 
rozbiórkowego, pochodzącego z prowa-
dzonych drobnych prac nie wymagają-
cych pozwolenia na budowę oraz ocie-
plenie i remont istniejącego budynku 
magazynowego. W budynku znajdować 
się będą pomieszczania przeznaczone na 
magazynowanie sprzętu obsługującego 
Punkt, a także tymczasowe przecho-
wywanie odpadów niebezpiecznych. 
Ponadto projekt obejmuje budowę drogi 

wewnętrznej i placu manewrowego oraz  wykonanie 
dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych, wykonanie latarni hybrydowej dwuramiennej 
oświetlającej zadaszone boksy i teren utwardzony 
przed budynkiem magazynowym, stworzenie miej-
sca na kryty kontener przeznaczony do składowania 
odpadów biodegradowalnych, stworzenie miejsca 
na przenośną toaletę oraz stworzenie miejsca na 
dwie fotopułapki GSM, służące jako urządzenia mo-
nitorujące, co bardzo się przyda w związku z częstymi 
włamaniami na teren dotychczasowego wysypiska. 

Cotygodniowe „Zajęcia na Wesoło” z tygodnia 
na tydzień cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem mieszkańców Lelisa, którzy chętnie 
oddają swoje pociechy pod opiekę wychowaw-
ców z CK-BiS. 

Podobnie było 16 grudnia, choć spotkanie na 
zajęciach miało wyjątkowy charakter. W powietrzu 
czuć już było atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 
Z głośników rozchodziły się dźwięki kolęd. Dzieci 
wykonały pracę plastyczną, która polegała na tym, 
że za pomocą patyczków kosmetycznych każde 
dziecko namalowało Świętego Mikołaja. Były 
zabawy i gry świąteczne, a pod koniec zajęć na 
dzieci czekała niespodzianka. Sam Święty Mikołaj 
zostawił dla nich prezenty. Wyznaczył swoich po-
mocników, którzy wręczali upominki. Na twarzach 
naszych małych gości pojawił się szeroki uśmiech, 
co było dla nas najważniejsze i najprzyjemniejsze.  

Tekst i zdjęcia: 
Eliza Antośkiewicz-Duszak

Trwa realizacja projektu inwestycyjnego pn. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i bu-
dowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie 
ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewiden-
cyjnym Durlasy gm. Lelis, który jest współfinan-
sowany ze środków UE, a konkretnie z  Funduszu 
Spójności w ramach POIiŚ 2014 – 2020, Priorytet 
II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-
-ściekowa w aglomeracjach. 

Wartość projektu wynosi 4 600 347,29 zł, z 
tego wkład Funduszu Spójności to 2 627 011,57 
zł. Obecnie przeprowadzane są: roboty ziemne, 
zbrojarskie i betoniarskie. 

Głównym celem wniosku o dofinansowanie 
tego projektu jest zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z ulepszone-
go systemu oczyszczania 
ścieków komunalnych, któ-
ry zapewnia podwyższoną 
skuteczność usuwanie bio-
genów. Po zakończeniu tej 
inwestycji można się spodzie-
wać, że oprócz korzystnego 
wpływu na stan środowiska 
przyrodniczego, jej realizacja 
poprawi jakość życia miesz-
kańców Gminy, którzy zyska-
ją dostęp do podstawowej 
infrastruktury technicznej. 
Zwiększy się stopień skanali-

zowania Gminy Lelis oraz przepustowość istnieją-
cej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lelis ze 
120 m3/d  na 350 m3/d. Tym samym zmniejszy się 
ilość ścieków trafiających bezpośrednio do wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Planowanymi efektami będzie: przebudowa 
oczyszczalni ścieków komunalnych i jej wsparcie 
w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów 
ściekowych, wybudowanie 3,1 km sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz 2,07 km sieci wodociągowej. Reali-
zacja projektu przewidziana jest w terminie do 30 
listopada 2018 r.

Wioleta Tyszka 
Referent do pozyskiwania środków 

i promocji Gminy

Na planie obszar przyszłego PSZOK w Gibałce

Adam Wiski
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W CK-BiS 14 grudnia dokonano podsumowania  
gminnego konkursu plastycznego na najpiękniej-
szą kartkę bożonarodzeniową. Komisja oceniła 137 
nadesłanych prac. W kategorii klas 0-III wpłynęło 
84 prac, zaś w kategorii klas IV-VI – 53 prace. Na-
desłane prace oceniła komisja w składzie Bartosz 
Podolak, Janina Rogalska oraz Natalia Staśkiewicz. 
Podkreślając pomysłowość i inwencję twórczą 
autorów. Przyznano następujące miejsca:

Kategoria klas 0-III: I miejsce – Maria Staniek, 
kl. III b, SP w Lelisie, Wiktoria Kaczyńska, kl. 0, 
SP w Łęgu Starościńskim, Nikola Waśkiewicz, kl 

0, SP w Lelisie; II miejsce – Natalia Andrzejczyk, 
kl. II, SP w Łęgu Starościńskim, Ala Charucka, kl. 
I, SP w Obierwi, Wiktoria Orzoł, kl. III, SP w Łęgu 
Przedmiejskim; III miejsce – Maja Kurpiewska, kl. 
0, SP w Lęgu Starościńskim, Alan Denkiewicz, kl. I, 
SP w Łęgu Starościńskim, Katarzyna Nalewajk, kl. 
II, SP w Łęgu Przedmiejskim; wyróżnienia: Zofia i 
Rafał Pyskło, kl. 0,SP w Lelisie, Patrycja i Dominika 
Poręba ,kl. III, SP w Nasiadkach, Maja i Ola Sztejna, 
kl. 0-I, SP w Dąbrówce. 

Kategoria klas IV-VI: I miejsce – Piotr Syp-
niewski, kl. V, SP w Olszewce, Amelia Kawałek, kl. 
VI, SP w Łęgu Starościńskim; II miejsce – Amelia 
Dzięgielewska, kl. IV, SP w Olszewce, Izabela Zera, 
kl. VI, SP w Łęgu Przedmiejskim; III miejsce – Tymo-
teusz Nowak, kl. III, SP w Lelisie, Kamil Kaczyński  
kl. IV SP w Obierwi, Filip Pawłowski, kl. VII SP w 
Olszewce, wyróżnienia: Adriana Kowalska, kl. IV, 
SP w Łęgu Przedmiejskim, Marta Prajs, kl. VI, SP w 
Łęgu Przedmiejskim.

Konkurs organizowany był z myślą o dzieciach 
i młodzieży z terenu gminy Lelis. Celem konkursu 
było pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwy-
czajów związanych o świętami Bożego Narodze-
nia, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności 
wypowiedzi artystycznej, poszerzenie wiadomo-
ści z zakresu technik plastycznych, prezentacja 
talentów i promowanie rodzinnego, wspólnie 
spędzanego czasu. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane 
przez CK-BiS w Lelisie.

Natalia Staśkiewicz
Fot. Antoni Kustusz

Liczy się każda ofiarowana kropla krwi Drugie życie 
w świecie książek

Jak fajnie ćwiczyć 
z Mamą

Kartki z życzeniami od serca

Krwiodawcy z Klubu HDK przy OSP w Lelisie 
zebrali się 8 grudnia w CK-BiS aby podsumować 
całoroczną działalność i przyjąć plan na rok 
przyszły, w którym będzie okazja do obchodów 
20-lecia działalności. Prezes Henryk Chorąży, w 
obecności wójta Stefana Prusika oraz gości z PCK, 
przewodniczącego Rady Rejonowej HDK Jana 
Stryjewskiego, Barbary Sawickiej, przew. Zarządu 
Rejonowego PCK i Bożeny Podbielskiej, dyr. biura 
zarządu PCK, poinformował, że od początku 
istnienia klubowicze przekazali prawie 917 litrów 
krwi, a obecnie wokół idei honorowego dawstwa 
krwi klub skupia 70 osób, w tym 67 mężczyzn i 
13 kobiet. – Upoważnia to do starań o sztandar z 
okazji jubileuszu – oświadczył H. Chorąży. 

W roku 2017 do banku krwi 
trafiło z Lelisa 60 300 ml krwi, co 
wynosi średnio 1546,15 ml na 
1. osobę, która choć raz oddała 
krew. Ogółem odnotowano 129 
oddań krwi, w tym 1 osoba uczy-
niła to 6 razy, 8 osób – 5 razy, 15 
osób – 4 razy, 6 osób – 3 razy, 1 
osoba 2 razy i 8 osób po razie. W 
uznaniu tych zasług Klub wystą-
pił o odznaki dla 12. krwiodaw-
ców: Marzeny Szczubełek, Marka 
Kowalskiego, Rafała Sęka, Da-
riusza Parzycha, Teresy Gromek, 
Małgorzaty Sęk, Tomasza Bastka, 
Zbigniewa Olecha, Witolda Bień-
kowskiego, Łukasza Sęka,  a na 

grudniowym spotkaniu odznakę I stopnia odebrał 
Paweł Przeradzki. Aż 7 osób zasłużyło po oddaniu 
co najmniej 20 l krwi na odznaki „Zasłużony dla 
zdrowia narodu” i takie wnioski trafiły do ZG PCK. 

Po zakończeniu podsumowań i wystąpieniach 
gości w gronie najbardziej aktywnych krwio-
dawców, którzy, dla kobiet 3 razy oddały krew, 
a dla mężczyzna – 4 razy, rozlosowano nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Lelis 
oraz Zarząd Rejonowy PCK. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Na zdjęciu: 
Losowanie dostarczyło sporych emocji.

Po raz kolejny 20 listopada 2017 roku w biblio-
tece w Łęgu Starościńskim odbyło się pasowanie 
na czytelnika. Głównym celem uroczystości było 
zachęcenie uczniów do korzystania z biblioteki i 
wypożyczania książek. Poprzez pasowanie dru-
goklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona czy-
telników biblioteki, rozpoczynając drugie życie w 
świecie książek. Ale zanim to nastąpiło, recytowali 
wiersze i śpiewali piosenki o książce. Następnie 
dzieci przystąpiły do egzaminu, z którym poradzili 
sobie doskonale. Bajkowe zagadki to najlepszy 
sprawdzian ze znajomości bohaterów książkowych 
baśni i bajek. Kolejnym punktem było uroczyste 
przyrzeczenie, po czym wszyscy zostali pasowani 
Złotą Księgą Bajek na czytelnika i złożyli podpis 
na Akcie Ślubowania, który został przekazany 
wychowawcy ich klasy – Zofii Niechoda. 

Nowymi czytelnikami zostali: Natalia Andrzejczyk, 
Nikola Grala, Miłosz Niechoda, Paweł Plona, Wiktor 
Staśkiewicz, Kacper Szczubełek i Konrad Zyśk.

Uczniowie otrzymali na pamiątkę dyplomy i 
książki ufundowane przez dyrektora CK-BiS w Le-
lisie a rodzicom zostały przekazane listy z prośbą 
o czytanie dzieciom.

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w 
pamięci naszym nowym czytelnikom. Spotkanie 
zakończyliśmy wspólną fotografią oraz słodkim 
poczęstunkiem.  Nowym czytelnikom gratulujemy 
i witamy w świecie książek! 

Tekst i fot.: Natalia Staśkiewicz

Pod nazwą „Aktywne mamy” w szkole w 
Obierwi raz w tygodniu (w każdą środę o godz. 
18.00) odbywają się wesołe, rekreacyjne zajęcia, 
które nieodpłatnie prowadzi Iwona Ostrowska. Na 
zajęcia przychodzą mamy ze swoimi pociechami i 
wspólnie ćwiczą, a wszystko zorganizował Robert 
Niedzwiecki z Projektu Radomir. (ak)

Fot. archiwum

Kurpianki na tle wystawy nagrodzonych 
prac konkursowych
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Dobre wyniki szkolnego sportu

Jak się świeci to sala żyje

Wysokie miejsca 
naszych ringowców

Najlepsi szkolni  sportowcy z naszej gminy oraz 
ich wychowawcy otrzymali zasłużone nagrody  w 
trakcie sesji Rady Gminy, która odbyła się 14 grudnia 
w Urzędzie Gminy. Podsumowania wyników spor-
towego roku dokonała Sylwia Smilgin – Kamińska, 
koordynatorka zawodów Szkolnego Związku 
Sportowego na szczeblu gminnym i rejonowym.  
Po podliczeniu skrzętnie gromadzonych punktów 
okazało się, że nasi sportowcy uzyskali całkiem do-
bre rezultaty i mogą być dumni ze swoich osiągnięć. 

Ogółem w rywalizacji uczniów szkół podstawo-
wych, która obejmowała cztery gry drużynowe i 
konkurencje indywidualne zwyciężyła SP Białobiel 
uzyskując 95,5 punktów, co dało jej 13 miejsce w 
powiecie. Na drugim miejscu uplacowała się SP 
Lelis, 84 pkt. i 15 m. powiat, a na trzecim miejscu – 
SP Łęg Przedmiejski, 81 pkt. i 17 m. powiat. Kolejne 
miejsca zajęły szkoły: w nasiadkach – 64 pkt., 19 m., 
w Łęgu Starościńskim – 47 pkt., 23 m., w Olszewce, 
37 pkt. i 36 m., w Dąbrówce, 16 pkt. i 30 m. oraz w 
Obierwi, 9 pkt. i 36 miejsce w powiecie. 

Zgodnie z regulaminem rywalizacji, w którym 
zapisano, iż miejsce w rankingu określano na 
podstawie liczby punktów zebranych w zawodach 
szkolnych, po podliczeniu wyników ustalono także 
ranking indywidualny o tytuł sportsmena roku. W 
szkołach podstawowych wśród dziewcząt najlep-
szy wynik uzyskała Eliza Pietruczuk z SP Białobiel, 

która zgromadziła 142 punkty (132 w zawodach 
szkolnych i 10 w zawodach pozaszkolnych), wy-
przedzając minimalnie swoją siostrę Julitę – 140 pkt. 
(130+10). Następne miejsca zajęły kolejno: Alicja 
Jankowska, SP Nasiadki – 127 pkt. (67+60), Julita 
Pierzchała, SP Olszewka – 86 pkt. (66+20), Wiktoria 
Kurpiewska, SP Łęg Starościński – 99 pkt. (59+40). 
Wśród rywalizujących chłopców zdecydowanie 
zwyciężył Mateusz Prusaczyk, SP Nasiadki, który 
uzyskał 217 pkt. (97+120). Następne miejsca w tej 
honorowej punktacji uzyskali: Jakub Podzielny, 
SP Łęg Przedmiejski – 118 pkt. (96+22), Fabian 
Pawłowski, SP Olszewka – 141 pkt. (85+56), Paweł 
Buraczewski, SP Dąbrówka – 102 pkt. (82+20), Mate-
usz Kurpiewski, SP Lelis – 60 pkt. oraz Jan Łępicki, SP 
Łęg Starościński – 93 pkt. (53 +40). Sportsmeni roku: 
Eliza Pietruczuk oraz Mateusz Prusaczyk otrzymali 
specjalne nagrody, a pozostali – wyróżnienia. 

W ostatniej w takim kształcie rywalizacji szkół 
gimnazjalnych w gminie zwyciężyło Publiczne 
Gimnazjum w Obierwi , które zgromadziło łącznie 
190 punktów i uzyskało 8. miejsce w powiecie. Na 
drugim miejscu uplasowało się

Publiczne Gimnazjum w Lelisie – 170 punktów 
i 11 miejsce w powiecie, a na trzecim miejscu 
Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiejski – 93,5 
punktów- 16 miejsce w powiecie. 

O wyniku zwycięskiej drużyny (Obierwia) wśród 

Bardzo ciekawą inicjatywą wykazało się sportowe 
środowisko Obierwi i Aleksandrowa organizując 26 
listopada  w sali ZS Obierwia bardzo emocjonujący 
turniej halówki dla męskich drużyn oraz turniej 
siatkówki dla pań. Sala jest mniejsza niż w Lelisie 
więc grały drużyny po 4 graczy, ale i tak emocji było 
co niemiara. Wygrała drużyna FC Promil pod wo-

dzą Rafała Bączka 
z Olszewki, po-
konując swoich 
kolegów z LZS Ol-
szewka II, którym 
przewodził Artur 

Wołosz. Gospodarze z LZS Obierwia zajęli III miejsce, 
a następne pucharki ufundowane przez Roberta 
Niedzwieckiego w ramach Projektu Radomir oraz 
wójta, które wręczyli wójt Stefan Prusik i dyrektorka 
szkoły Danuta Godzina, otrzymali: Norwid Squad z 
Michałem Niedźwiedzkim, R_Team Obierwia z Ro-
bertem Niedźwiedzkim oraz Palladyni Godzinowej 
z Norbertem Dzięgielewskim. 

Po uprzątnięciu sali po piłkarzach i ustawieniu 
siatki do boju ruszyły panie. Zwyciężyły Calineczki, 
którym przewodziła Katarzyna Dziekońska, drugie 
były Gladiatorki ze swoją kapitan Justyną Niedźwiec-

ką, a trzecie – Kinder Mafia i ich kapitan 
Wiktoria Kowalczyk. 
Wszyscy kończyli ten 
dzień uśmiechnięci, 
bo najważniejsze, że 
w Sali się świeci, bo to 
oznacza, że sala żyje i 
jest potrzebna.

Tekst i fot. 
Antoni Kustusz

Najlepsi sportsmeni naszej gminy w szkołach 
podstawowych

Najlepsze sportsmenki. Z prawej siostry Eliza 
i Julita Pietruczuk

W dorocznym ogólnopolskim rankingu za 2017r. 
Polskiego Towarzystwa Ringo doceniono liczne 
sukcesy ringowców z naszej gminy. W rankingu 
podano miejsca 15. najlepszych zawodników na 
podstawie wyników uzyskanych w następujących 
zawodach: Ogólnopolski Turniej w Ringo – Gosz-
czyn, Ogólnopolski Turniej w Ringo – Jedlicze, Ogól-
nopolski Turniej w Ringo „Kurpiowski Jantar” – Lelis, 
45. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo 
– Pułtusk, XVI Międzynarodowy Memoriał im. W. 
Strzyżewskiego w Ringo – Warszawa,  Ogólnopolski 
Turniej w Ringo „Warszawska Syrenka” – Warszawa 
oraz Ogólnopolski Turniej w Ringo – Kryniczno.

W gronie najlepszych w Polsce znaleźli się: 
kategoria młodziczka: 6 m. Kinga Pędzich – Kur-
piowskie Towarzystwo Ringo ,,Jantar’’, 10 m. Oliwia 
Głowacka, KTR, 14 m. Wiktoria Jankowska, KTR; 
kategoria młodzik: 9 m. Wiktor Pawełczyk, KTR, 
14 m. Sebastian Mrozek, KTR; kategoria kadetki: 
1 m. Roksana Pawełczyk, KTR, 8 m. Kamila Duszak, 
KTR; kategoria kadet: 3 m. Przemysław Duszak, 
KTR,  9 m. Piotr Pliszka, KTR; kategoria juniorki: 
1 m. Izabela Kowalczyk, KTR, 2 m. Izabela Pędzich, 
KTR, 11 m. Marta Pyskło, LUKS Lelis, 12 m. Karina 
Kopeć, KTR; kategoria junior: 3 m. Kacper Brzeski, 
LUKS Lelis, 4 m. Konrad Surgiewicz, LUKS Lelis, 9 m. 
Bartek Bloch, KTR, 11 m. Wiktor Puławski, LUKS Lelis; 
kategoria otwarta mężczyzn: 8 m. Patryk Brzeski, 
LUKS Lelis, 9 m. Konrad Surgiewicz, LUKS Lelis; 
kategoria otwarta kobiet: 7 m. Izabela Pędzich, 
KTR, 9 m. Izabela Kowalczyk, KTR, 13 m. Sandra 
Szymczyk, KTR. 

– Nie we wszystkich imprezach uczestniczyliśmy,  
ale i tak miejsca naszych dziewcząt i chłopców mogą 
cieszyć – oceniła starty najlepszych ringowców 
Sylwia Smilgin-Kamińska.  

Antoni Kustusz

szkół gimnazjalnych, zdecydowały umiejętności 
sportowe chłopców, którzy zdobyli 178,5 punktów 
na ogólną pulę 190. Najbardziej usportowione 
okazały się dziewczęta z Lelisa.

  W rankingu indywidualnym na sportowca roku 
wśród dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Kinga 
Szewczyk z PG w Lelisie – 150 pkt.. Następne lokaty 
zajęły: Łucja Kurpiewska, PG Lelis, – 147 pkt., Kata-
rzyna Domurad, PG Lelis – 138 pkt., Kamila Duszak, 
PG Łęg Przedmiejski – 124 pkt. (78+46), Roksana 
Prusaczyk, PG Łęg Przedmiejski – 104 pkt. (78+26). 
W punktacji chłopców najlepsze wyniki uzyskał 
Michał Niedźwiecki z PG w Obierwi, który zgroma-
dził 202 pkt. (187+15). Drugie miejscy przypadło w 
udziale jego szkolnemu koledze Norbertowi Dzię-
gielewskiemu – 217 pkt. (182+35), a trzecie Piotrowi 
Pliszce, także PG Obierwia – 244 pkt. (181+63). 

Wójt Stefan Prusik oraz przewodniczący Rady 
Gminy Jan Mrozek wręczyli także wyróżnienia dla 
nauczycieli, którzy uzyskali największe sukcesy w 
szkolnej rywalizacji sportowej. Nagrody otrzymali:  
Rafał Kosek – Szkoła Podstawowa w Białobieli,  
Natalia Chorąży – Szkoła Podstawowa w Lelisie,  
Ewa Napiórkowska  – Szkoła Podstawowa w Łęgu 
Przedmiejskim oraz Wojciech Suska – Zespół Szkół 
w Obierwi; gimnazjum.

 Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz
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Nasi nie zawiedli, choć zabrakło złota Oldboje nie rdzewieją

Mistrzostwo Gminy 
dla Lelisa

„Złota wieża” po raz siódmy

Aż 16 drużyn zgłosiło się do Powiatowego 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej, które nasz gminny 
LZS zorganizował 3 grudnia w sali ZS w Lelisie. Po 
losowaniu podzielono ekipy na 4 grupy.  W grupie 

A zwyciężył LZS Obierwia, w grupie B – Po Ibizia 
Baranowo,  w grupie C – Jako-Tako Ostrołęka – Ol-
szewo Borki, a w grupie D – Braga Ostrołęka.  Po ro-
zegraniu pucharowych meczów ćwierćfinałowych 

już  w półfinale Jako Tako wy-
grali 5:1 z Czarnowykiem, a LZS 
Obierwia uległa 3:1 piłkarzom 
z LZS Łęg Przedmiejski. Mecz o 
III miejsce wygrany przez LZS 
Obierwia 3:0 z Czarnowykiem 
zapewnił medalowy puchar 
dla drużyny z naszej gminy. W 
finale grali Łęg z drużyną Jako 
Tako z Ostrołęki . W regulami-
nowym czasie padł remis 1:1 i 
dopiero po rzutach wolnych 
gracze z Ostrołęki pokonali 
3:2 naszych graczy. Emocji nie 
brakowało, ale nad wszystkim 
czuwali sędziowie Dariusz 
Mróz i Jerzy Dawid, więc kiedy 
Bartosz Podolak, dyrektor CK-
-BiS wręczał okazałe puchary, 
to panowała ogólna zgoda i 
radość z piłkarskich dokonań. 

MVP turnieju wybrano z 
Mieczysława Markowskiego z 
Łęgu, królem strzelców Mate-
usz Turek z ostrołęckich Jako-
-Tako, zdobywca 9 bramek, 
a najlepszym bramkarzem 
Przemysław Mroczek z Obier-
wi, niepocieszony po półfina-
łowej przegranej.  A więc do 
zobaczenia za rok. (ak)

Fot.: Dariusz  Mróz

VII Turniej Szachowy o ,,Złotą Wieżę’’ w Lelisie 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który rozegrano 
3 grudnia w CK-BiS wygrał Jarosław Święcicki z 
Ostrołęki, który odniósł siedem zwycięstw i wy-
przedził na podium  Dariusza Gadzałę z Ostrołęki 
i Ryszarda Jastrzębskiego z Korczak.

Na kolejnych lokatach uplasowali się: Paweł 
Krajewicz, Zdzisław Rydel, Zbigniew Zajewski, 
Kacper Rydel, Jakub Żmudziński, Stanisław Plisz-
ka, a dziesiątkę najlepszych szachistów domknął 
Zygmunt Szczepanek.

Rywalizacja w gronie najmłodszych szachistów 
do lat 10 była równie zacięta, jak wśród dorosłych. 
Po raz drugi z rzędu zwyciężył Jakub Firmuga z 
Łomży, przed braćmi Jerzym i Bartoszem Cheł-
stowskim z Łomży. Na trzecim miejscu został 

sklasyfikowany także Igor Bartowiak z Ostrołęki. 
W gronie juniorów do lat 16 nagrody odebrali 
Kacper Popielarczyk z Kadzidła i Miłosz Dembiński 
z Ostrołęki.

Organizatorzy przyznali także dodatkowe wy-
różnienia – dla najmłodszego zawodnika , którym 
zastał Alan Dobkowski z Ostrołęki, dla najlepszej 
zawodniczki, a była to Diana Zysk z Ostrołęki,  dla 
najstarszego zawodnika – Zygmunta Szczepanka 
z Ostrołęki i dla najlepszego szachisty z terenu 
gminy Lelis – Macieja Brzeskiego.

– Myślę, że nagrody ufundowane dla szachistów 
były bardzo atrakcyjne, a przez kilka godzin tej 
rywalizacji wszyscy miło spędzili czas. Widać, że 
impreza może się rozwijać, a szczególnie cieszy 
mnie rosnąca frekwencja w rywalizacji wśród 
dzieci. Dziękujemy za wsparcie imprezy przez 
sponsorów, którymi byli JBB Bałdyga, Piekarnia 
Kurpiowska Serafin i Konkret marketpozyczkowy.
pl, a także patronowi medialnemu, którym był 
portal „Moja Ostrołęka” i zapraszamy za rok – po-
wiedział dyr. CK-BiS Bartosz Podolak, który wręczył 
nagrody. (ak)

Fot. Dariusz Mróz

Na zdjęciu: Rywalizacja w gronie 
najmłodszych szachistów do lat 10 

była równie zacięta, jak wśród dorosłych

Powiatowy turniej halowej piki nożnej dla old-
boy’ów rozegrany 10 grudnia w sali ZS w Lelisie 
zebrał kwiat futbolówki z dawnych, dobrych 
lat w naszym regionie. O puchar Wójta Gminy 
Lelis zmagało się 5 drużyn, które grały systemem 
każdy z każdym. Nikt się nie oszczędzał, a bramki 
sypały się jak z rogu obfitości. Wygrali Kolesie z 
Kadzidła, którzy pozostawili w pokonanym polu 
Łęg Przedmiejski, LZS Obierwię, San Prod Lelis i 
Bad Boys Myszyniec. Królem strzelców został Ar-
kadiusz Szczubełek z Łęgu, zdobywca 14. bramek. 
Najlepszym bramkarzem został Zbigniew Olech 
stojący na straży bramki LZS Obierwia, a MVP 
turnieju wybrano zgodnie Sylwestra Gaska, tym 
razem broniącego barw Kadzidła. (ak)

Na zdjęciach: MVP turnieju Sylwek Gasek 
i drużyna zwycięzców z Kadzidła

Drużyna GLKS  Lelis, pokonując w finale Obier-
wię 1:0 w turnieju halowej piłki nożnej zdobyła 
19 listopada mistrzostwo gminy w halowej piłce 
nożnej. W turnieju wystartowało 8 drużyn, które 
podzielono na dwie grupy. W meczu o III miejsce 
Łęg Przedmiejski pokonał Lelis II 5:4. Pozostali 
uczestnicy turnieju to drużyny LZS: Durlasy, Ol-
szewka, Długi Kąt i Szafarnia. Sędziowali Dariusz 
Mróz i Jerzy Dawid. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
Na zdjęciu: zdobywcy mistrzostwa 

gminy z GLKS Lelis
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CK-BiS informuje i zaprasza… Dzień postaci z bajek 

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, Bartosz Podolak, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma,
skład i druk: Agencja Informedia, e–mail: info@informedia.pl

 Baśnie i bajki cieszą się wielkim powodzeniem 
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Są dla wszystkich 
źródłem bogatych przeżyć i wrażeń oraz niezastąpio-
nym sposobem wzbogacenia wyobraźni. Dlatego 
właśnie w listopadzie biblioteki w Dąbrówce, Łęgu 
Przedmiejskim, Łęgu Starościńskim i Obierwi włączyły 
się w obchody Międzynarodowego Dnia Postaci z 
Bajek, organizując konkurs: „Parada Postaci Bajkowych” 
skierowany do uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej. 
Uczestnicy konkursu prezentowali swoje piękne stroje 
na czerwonym dywanie, ujawniając w jaką postać 
bajkową się wcieliły. Po zakończonej prezentacji na 
naszych czytelników czekało wiele zabaw i zadań, z 
którymi poradzili sobie doskonale. Dzieci rozwiązywa-
ły zagadki, rozpoznawały rekwizyty i utwory bajkowe, 
pomagały Kopciuszkowi oddzielić ziarenka grochu od 
fasoli oraz układały puzzle. 
 Spośród wszystkich uczestników konkursu komi-
sja wyłoniła zwycięzców: Dąbrówka: wyróżnienie: 
Magdalena Pianka, Zofia Mrozek, Cezary Parzych, 
Wiktor Deptuła; Łęg Przedmiejski: I miejsce – Gabriela 
Laskowska, kl. „0”, Michał Karczewski, kl. „0”, Magdalena 
Sul kl. I. Wyróżnienie – Laura Dubisz, kl. „0”, Zofia Drę-
żek, kl. „0”, Michał Kowalski, kl. „0”,  Piotr Grużewski, kl. 
„0”, Michał Stachurski, kl. „0”, Michał Laskowski, kl. „0”, 
Wiktoria Laskowska, kl. I, Zuzanna Laskowska, kl. I, 
Jakub Szczubełek, kl. I, Cyprian Zyśk, kl. I, Wojciech 
Niedźwiedzki, kl. I, Dawid Ježek, kl. I. Łęg Starościński: 
I miejsce – Zuzanna Staśkiewicz, kl. I, Kacper Nalewajk, 
kl. III,II miejsce – Katarzyna Andrzejczyk, kl. III, Wiktor 
Długozima, kl. „0”, III miejsce – Łucja Piaścik, kl. „0”, Na-
talia Andrzejczyk, kl. II, Wiktor Staśkiewicz, kl. II, Wyróż-
nienie: Magdalena Brzóska, kl. „0”, Martyna Żyłowska, 
kl. „0”,  Lena Staśkiewicz, kl. „0”, Jakub Szczubełek kl. I.
Obierwia: I miejsce – Katarzyna Mroczkowska, kl. „0”, 
Oliwia Duszak, kl. II, II miejsce – Karol Dzięgielewski, 
kl. „0”, Gabriela Sadłowska, kl. III, III miejsce – Marcelina 
Prusaczyk, kl. „0”, Kacper Krajza, kl. II, Wyróżnienie: 
Nikola Sadłowska, kl. „0”, Piotr Dąbrowski, kl. II , Julia 
Dominika Kubeł, kl. I, Kacper Jaworski kl. I.
 Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i upominki, 
zaś zwycięzcy nagrody książkowe ufundowane przez 
CK-BiS w Lelisie. 

Tekst i fot. Kinga Kołodziejczyk

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
 I rata do 15 marca 2018 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 2018 r.

UCHWAŁA NR XXX/208/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zapłaty 
podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
Na podstawie art.61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 
r. poz.201, z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1.
Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Lelis za pomocą 
instrumentu płatniczego (kartą płatniczą i telefonem), w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego.
     Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek

Urząd Gminy przypomina, że...

 14 stycznia, godz. 10.00, sala ZS Lelis – Otwarty Powiatowy Turniej LZS Piłki Siatkowej dla 
drużyn mieszanych,

 21 stycznia, godz. 10.00, sala ZS Lelis – inauguracyjny turniej Zimowej Ligi Gminnej LZS w 
piłce  nożnej, 

 28 stycznia, godz. 10.00, salka ZS w Obierwi – Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego LZS 
o Puchar Wójt Gminy,

 8 lutego, godz. 11.00 CK-BiS, sala widowiskowa – XXI „Darcie Pierza” Regionalny przegląd 
widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów.

 Od 15 stycznia, godz. 10.00, CK-BiS – różnorodne i atrakcyjne  zajęcia w ramach ferii szkol-
nych. Szczegółowy program na stronie CK-BiS oraz koncie FB Centrum Kultury – Biblioteki i 
Sportu w Lelisie. 


