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Wesołe jest życie Kurpiów

W numerze:

– W trakcie występów zespołów z naszego 
regionu poznaliśmy wiele obyczajów, przepo-
wiedni, napomnień i morałów. Zespoły przygo-
towały nowe widowiska, w których jak w lustrze 
przegląda się nasze życie, ale także odbijają 
się wspomnienia. Dlatego warto organizować 
podobne przeglądy, warto się gromadzić, by 
wspólnie świętować, ucząc młodych, jak to 
dawniej bywało, a starszym dając radość z we-
sołych wspomnień – powiedziała po występie 
ostatniego z dwunastu występujących zespołów 
prowadząca go Anna Ogniewska, dyr. GOK–O. 

Przegląd otworzył w imieniu wójta oraz 
starostwa Stefan Prusik, przewodniczący Rady 
Powiatu, witając wszystkie zespoły, licznie 
przybyłych artystów ludowych, którzy zechcieli 
przyjąć zaproszenie na przegląd, radnych gminy 
i powiatu, a także nauczycieli i działaczy kultury  
z ośrodków, które tworzą obecny dorobek żywe-
go folkloru Kurpiowszczyzny, takich jak Witold 
Kuczyński, Jan Kania, Anna Ogniewska, Zdzisław 
Ścibek. Szkoda, że nie dojechały zespoły z Kadzi-
dła i Baranowa, bo tam także jest co pokazywać. 

Do przeglądu zgłosiła się rekordowa liczba 
zespołów, bo aż 12, wobec ubiegłorocznych 
siedmiu, ale mimo iż przez to przegląd trwał o 
wiele dłużej, to nikt się nie nudził. Powodów do 

wesołych reakcji było wiele, bo i teksty dowcip-
ne, i scenki jako żywo zaczerpnięte ze znanych 
doświadczeń, a i muzyka dobra, dodawała 
skrzydeł. Wszystkich oceniała bardzo pracowita 
i kompetentna komisja w składzie: Iwona Potaś, 
dyr. GOK w Turośli, przewodnicząca, Wiesława 
Chaberek, artystka ludowa z Lelisa i Apolonia 
Nowak, śpiewaczka ludowa z Kadzidła. 

Jak skrupulatnie policzono, w przeglądzie 
widowisk przedstawiających fragmenty z życia 
dawnych Kurpiów pt. ,,Darcie Pierza’’ uczest-
niczyło 12 zespołów, tj. w kategorii: dzieci – 3 
zespoły, młodzieży do 16 lat – 3 zespoły oraz w 
kategorii młodzież i dorośli – 6 zespołów. Nie-
które z nich liczyły wprawdzie ponad regulami-
nowe 20 osób, a także nie wszystkie widowiska 
stanowiły nowe scenariusze, to jednak komisja 
dopuściła do oceny wszystkie zgłoszone przed-
stawienia i bardzo dobrze, skoro bowiem cały 
przegląd stanowi zachętę do dalszej pracy więc 
nie powinno się nikogo zniechęcać. 

Po obejrzeniu wszystkich widowisk, Komisja 
postanowiła przyznać następujące miejsca: 
w kategorii dzieci: I miejsce – ,,Nowe Latko’’ 
z GOK–O Lelis za widowisko ,,Przed weselem 
u Młodej’’, do którego scenariusz napisał Jan 
Kania i on także przygotował cały występ; II 

miejsce – ,,Nowe Latko’’ ze Szkoły Podstawowej 
w Łęgu Starościńskim za brawurowy spektakl 
,,Kino we wsi’’ z jedynym akcentem darcia 
pierza w treści, także spod ręki Jana Kani, ale 
ze scenariuszem Janiny Niechody; w kategorii 
młodzież do 16 lat: I miejsce – ,,Carniacy’’ z 
Czarni za widowisko ,,Król Herod’’ (powtórka, 
ale z nowym składem wykonawców), drugiego 
nie przyznano, III miejsce – Grupa kolędnicza 
,,Bartuś’’ z Czarni – chodzenie z gwiazdą, III 
miejsce – ,,Jegodecki’’ z Zalasa za widowisko 
,,Chrzciny na Kurpiach”; w kategorii dorośli: 
I miejsce – ,,Puszcza Zielona” z GOKSiR Łyse 
z widowiskiem ,,Skutki oszukanej miłości”, I 
miejsce – ,,Serafiniaki” z Serafina z widowiskiem 
,,Cudowne ozdrowienie”, II miejsce – ,,Kurpiaki” 
z RCKK Myszyniec z widowiskiem ,,Przysięga 
młodych bartników” , II miejsce – ,,Lelisiaki” 
z GOK–O w Lelisie z widowiskiem ,,Zmianka”, 
przygotowanym przez Henryka Kuleszę z wy-
korzystaniem pieśni zapisanych przez ks. W. 
Skierkowskiego, III miejsce – zespół ,,Myszyniec” 
– z widowiskiem ,,Rozmowy babci i wnuczki o 
zalecaniu”, III miejsce – zespół ,,Babskie Oleka-
nie” z widowiskiem ,,Zapusty dawniej i dziś”, III 
miejsce – Klub Seniora ,,Wrzos” przy RCKK w 
Myszyńcu z widowiskiem ,,Zwyczaje zapustne 

IX Regionalny Przegląd Widowisk Przedstawiających Fragmenty z Życia Dawnych Kurpiów, który odbył się, 
jak zawsze, w Tłusty Czwartek, a w tym roku 27 lutego w naszym GOK–O, pokazał wszem i wobec, że zarówno 
dawne, jak i obecne życia Kurpiów choć było  niebogate, to jednak wesołe i pouczające.

(ciąg dalszy str. 5)
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Z życia samorządu 

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2014 RADY GMINY LELIS

XXVIII Sesję  Rady  Gminy  zwołano na 14 lute-
go 2014 r. w  sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kulturalno–Oświatowego w Lelisie. Dzięki temu 
zmieścili się licznie reprezentowani przedstawiciele 
sportu szkolnego, którzy na sesji podsumowali wy-
niki swojej rywalizacji w roku szkolnym 2012/2013 
oraz mieszkańcy gminy zainteresowani stanowi-
skiem Rady Gminy w sprawie planów budowy linii 
energetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn – Mątki, 
co przewidziano w końcowej fazie sesji. 

 Zanim jednak do tego doszło radni oraz ze-
brani goście wysłuchali informacji o działalności 
wójta w okresie między sesjami Rady Gminy, którą 
przedstawiła sekretarz Gminy Halina Gontarzew-
ska, a następnie o wynikach współzawodnictwa 
sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w gminie Lelis w roku szkolnym 2012/2013 w 
ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
i Gimnazjady SZS w Ostrołęce, którą przedstawił 

przewodniczący Gminnego SZS Maciej Brzeski. 
Nagrody za zdobyte punkty oraz medale wręczyli 
wójt gminy Stanisław Subda oraz przewodniczący 
Rady Gminy Jan Mrozek. (wyniki zob. str. 10) .

 Z kolei, na życzenie przew. J. Mrozka odczytano 
informację dotyczącą stanu realizacji gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w której szczegółowo przedstawio-
no z jakimi problemami boryka się nasza gmina w 
tej dziedzinie. Zdaniem J. Mrozka taka informacja 
powinna nie tylko wywołać zainteresowanie, ale 
także stanowić podstawę do społecznej refleksji. 

 Następnie radni przyjęli do akceptującej wia-
domości sprawozdania za rok 2013 z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z oceną tego-
rocznych potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 
a także o wysokości średnich wynagrodzeń na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Gminę, co w naszej gminie wiąże się z konieczno-

ścią wypłat wyrównawczych do poziomu średnich. 
Do wiadomości przyjęto także raport za rok 2013 z 
wykonania gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii i efektów jego realizacji.

 Następnie Rada Gminy w drodze uchwały jed-
nogłośnie dokonała zmian w budżecie gminy na 
rok 2014, a co się z tym wiąże także w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Lelis na lata 2014 – 
2017 r. Podobnie jednogłośnie podjęto uchwały 
w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy 
do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o 
sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunal-
ne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej Gminy Lelis, w sprawie utworzenia 
funduszu sołeckiego oraz wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
na lata 2014–2020, a także w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014–2020. Rada Gminy jednogłośnie 
zdecydowała o podwyższeniu kryterium docho-
dowego uprawniającego do przyznania pomocy 
w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „ Pomoc państwa  w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014–2020 na terenie gminy Lelis oraz 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadcze-
nia z pomocy w zakresie dożywiania w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania a „Pomoc państwa w  
zakresie  dożywiania” na lata 2014–2020 na terenie 
gminy Lelis.

 Po wielu konsultacjach oraz uzyskaniu opinii 
powiatowego lekarza weterynarii Rada Gminy jed-
nogłośnie przyjęła „Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lelis” . 

 Przystępując do rozpatrywania projektu 
uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Lelis przewodniczący Rady J. Mrozek poinformo-
wał, że po wielu konsultacjach z mieszkańcami, a 
także po posiedzeniach komisji Rady projekt ten 
uzyskał pozytywną, choć nie jednogłośną, akcep-
tację. Jednak po to, by bliżej zapoznać wszystkich 
zebranych z meritum sprawy poproszono na sesję 

przedstawicieli firmy Aldesa oraz grupy Energa, 
by ponownie przedstawili swoje racje oraz zakres 
planowanej inwestycji energetycznej. Następnie ze-
brani wysłuchali wystąpień gości, a także obejrzeli 
przygotowane prezentacje. Argumenty inwestora 
próbowali podważyć przedstawiciele mieszkań-
ców, przedkładając m.in. wydruki map z Googla, a 
także zadając liczne pytania. Odpowiedzi udzielali 
specjaliści Aldesy oraz jej prezes, który zapewnił, iż 
firma dokona weryfikacji wysokości odszkodowań 
za posadowienie słupów oraz uwzględni roszczenia 
mieszkańców, a także będzie sponsorować sporto-
we zmagania naszej młodzieży. 

 W trakcie dość ostrej wymiany poglądów do-
szło także do osobistych pytań dotyczących stanu 
majątkowego radnej powiatowej Zofii Szczubełek, 
która w swoim oświadczeniu kategorycznie zaprze-
czyła wszelkim insynuacjom, jakoby posiadała nie-
ruchomości znajdujące się na obszarze planowanej 
inwestycji. 

 Wystąpił także radny K. Mróz, który opowiedział 
się za głosami sprzeciwu wobec inwestycji, informu-
jąc, iż podobne stanowisko zajął na komisji RGm. 

 Po wysłuchaniu wszystkich głosów, pytań i 
oświadczeń, przewodniczący Rady Gminy Jan 
Mrozek zarządził głosowanie na projektem uchwa-
ły. Większością głosów, 11 za, 2 głosy przeciw i 2 
wstrzymujące się, Rada Gminy przyjęła uchwałę 
rozpoczynającą proces sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na terenie gminy Lelis, co stanowi warunek podjęcia 
tej strategicznie ważnej inwestycji państwowej 
przebiegającej przez naszą gminę. 

 Warto więc zapoznać się z uzasadnieniem tej 
uchwały, załączonym do jej tekstu, w którym przed-
stawiono historię przygotowywania inwestycji oraz 
działań władz gminy w tej sprawie.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gminy Lelis.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, ze zm.) oraz w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
gminy Lelis w celu realizacji inwestycji celu publiczne-
go polegającej na budowie dwutorowej linii 400 kV 
Ostrołęka–Olsztyn–Mątki z czasową pracą jednego 
toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka–Olsztyn. 

§ 2. Granice obszaru objętego przystąpieniem do 
planu wskazano na załączniku graficznym będącym 
integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek

Uzasadnienie

Budowa linii najwyższego napięcia 2 x 400 kV relacji 
Ostrołęka – Olsztyn Mątki jest inwestycją celu publicz-
nego o znaczeniu krajowym. Jest ona ujęta w Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa 
mazowieckiego, przyjętego uchwałą Nr 65/2004 Sej-
miku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 
2004 r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Maz. Nr 217, poz. 
5811 z dnia 28 sierpnia 2004 r. 

W dniu 28 października 2013 r. spółka Aldesa Nowa 
Energia wystąpiła do Wójta Gminy Lelis o podjęcie 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na terenie gminy Lelis dla potrzeb budowy 
przedmiotowej linii.

W dniu 5.11.2013 r. spółka Aldesa Nowa Energia 
złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady 
Gminy punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 4.02.2014 r. spółka Aldesa Nowa Energia uzu-

pełniła wniosek z dnia 28.10.2013 r. o przeprowadzenie 
zmiany mpzpg, celem wprowadzenia projektowanej 
trasy napowietrznej linii energetycznej 2x400 kV 
Ostrołęka – Olsztyn Mątki do mpzpgl.

Podjęcie takiej uchwały jest niezbędne celem 
prowadzenia działań związanych z przygotowaniem 
inwestycji celu publicznego. Przykładem inwestycji, 
której nie można lokalizować inaczej niż w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego jest 
inwestycja wymagająca zmiany przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
Wymagają tego przepisy szczególne, wynikające z 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 121, poz. 1266 z 
późn. zm.). Nawiązując do art. 7 ust. 1 ustawy, przezna-
czenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, 
dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym 
w przepisach w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

Realizując tę i szereg podobnych inwestycji, PSE 
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Dotacje 
dla Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci

Informacja dla interesantów
Zgodnie z treścią art.217 i 218 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267)   organ gminy, 
na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, 
wydaje zaświadczenie zawierające potwierdzenie 
faktów albo stanu prawnego, wynikających z pro-
wadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź z 
innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. 
 Zaświadczenie lub poświadczenie zameldo-
wania w ydaje się w yłącznie osobie, któ-
rej dane dotyczą. Zaświadczeniem może być 
wydruk komputerowy lub potwierdzenie da-
nych na przedłożonym przez stronę druku. 
 W myśl art. 76 i 76a w/w ustawy dokumenty urzę-
dowe sporządzone w przepisanej formie przez 
organ gminy stanowią dowód tego, co zostało w 
nich urzędowo stwierdzone. Organ gminy może 
potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii tego 
dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w 
aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu. 
Pozostałe kserokopie dokumentu mogą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
notariusza albo przez występującego w sprawie 
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą 
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą 
patentowym.  Zakład pracy czy instytucja, która żąda 

kserokopii dokumentu może we własnym zakresie 
potwierdzić zgodność z okazanym oryginałem. 
 Organ gminy nie potwierdza kserokopii dowo-
du osobistego. Organ gminy w dokumentach 
nie posiada kopii dowodu osobistego. Dowód 
osobisty jest dokumentem wykonanym w jed-
nym egzemplarzu. Właściwym do stwierdzenia 
zgodności kopii z oryginałem jest notariusz. No-
tariusz poświadcza też własnoręczność podpisu. 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie spo-
rządzania niektórych poświadczeń przez organy 
samorządu terytorialnego   i banki (Dz. U. Nr 27, 
poz.85) w miejscowościach, w których nie ma 
kancelarii notarialnej, do poświadczania wła-
snoręczności podpisu   upoważniony jest wójt : 
a) na pismach upoważniających do odbioru 
przesyłek i sum pieniężnych oraz odbio-
ru dokumentów z ur zędów i  inst y tucj i , 
b) na oświadczeniach stwierdzających stan ro-
dzinny i majątkowy składającego oświadczenie; 
c) do poświadczania pozostawania osoby przy życiu 
lub w określonym miejscu, w celu otrzymania eme-
rytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego.

Sekretarz Gminy Halina Gontarzewska

Na ogłoszony przez Wójta Gminy Lelis konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w 
zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
wpłynęła tylko jedna oferta , którą złożyło Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci z Ostrołęki. Na posiedzeniu 
komisji konkursowej, które odbyło się 11  lutego 
wybrano więc ofertę Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci z Ostrołęki. Środki publiczne przeznaczone 
na realizację powyższego zadania to – 16 000 zł.

Wójt Gminy
Stanisław Subda

S.A., jako Spółka Skarbu Państwa, wypełnia założenia 
Polityki energetycznej Polski do 2030 r., ustalone przez 
Ministerstwo Gospodarki i zatwierdzone przez Radę 
Ministrów. Przedsięwzięcie polegające na budowie 
linii NN 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, które będzie 
realizowane m.in. na terenie Gminy Lelis, jest bardzo 
istotne. Jednakże, jako inwestycja celu publicznego, 
ma przede wszystkim służyć pożytkowi ogółu: po-
prawić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 
na terenie województw mazowieckiego i warmiń-
sko–mazurskiego oraz przyczynić się do dalszego 
trwałego i zrównoważonego rozwoju całego regionu 
północno–wschodniej Polski. 

Początkowo, koncepcja trasy linii 400 kV 
w Gminie Lelis, zakładała poprowadzenie jej w 
trasie istniejącej linii 220 kV. Szczegółowe prace 
projektowe wykazały, że takie rozwiązanie nie 
jest możliwe do realizacji na terenie znajdującej 
się na obszarze Gminy miejscowości Białobiel.  
 W pasie technologicznym projektowanej linii wy-
noszącym 70 m (po 35 m od osi linii), znajdowałyby 
się 4 domy mieszkalne (2 w odległości 25 m, kolejne 
2 w odległości 34 m od osi linii). Dodatkowo należy 
zaznaczyć, że linia 400 kV w śladzie istniejącej linii 
220 kV, musiałaby być poprowadzona w terenie za-
budowanym, w którym 11 domów jednorodzinnych 
znajdowałoby się w odległości ok. 50 m od osi linii, a 
ok. 50 budynków mieszkalnych znajdowałoby się w 
odległości ok. 100 m od osi linii.

Przyjęte przez Inwestora normy, wykluczają ist-
nienie zabudowy mieszkaniowej w pasie technolo-
gicznym linii 400 kV, co wiązałoby się z koniecznością 
wyburzenia budynków mieszkalnych w pasie tech-
nologicznym linii.

Podjęto decyzję o skierowaniu linii na grunty o 
przeznaczeniu rolnym oraz leśnym. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, aktualnie żaden budynek mieszkalny nie 
znajduje się w pasie technologicznymi projektowanej 
linii, a najbliższy obiekt budowlany, znajduje się w 
odległości ponad 96 m od osi linii.

Przy opracowywaniu propozycji wariantów trasy 
linii, Wykonawca zaspokajał na bieżąco potrzeby in-
formacyjne społeczeństwa, biorąc jednocześnie pod 
uwagę sugestie oraz postulaty mieszkańców. W celu 
wypracowania konsensusu, odbył szereg spotkań z 
sołtysami oraz mieszkańcami poszczególnych miej-
scowości, znajdujących się na trasie linii. Najwięcej 
spotkań odbyło się z sołtysem oraz mieszkańcami 
miejscowości Białobiel (6 spotkań). Spotkania odbyły 
się także w miejscowości Antonie (2 spotkania), Siem-
nocha (4 spotkania), Łęg Przedmiejski (2 spotkania), 
Obierwia (2 spotkania), Olszewka (2 spotkania), Szwen-
drowy Most (3 spotkania).

Ponadto warto zaznaczyć, iż nowoprojektowana 
linia wprowadza ład do miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego oraz zapewnia właścicielom 
gruntów odszkodowania z tytułu ustanowienia na ich 
gruntach służebności przesyłu i ewentualnej utraty 
wartości nieruchomości. Posadowienie nowych ele-
mentów instalacji elektroenergetycznej na działkach 
mieszkańców, zostanie przeprowadzone zgodnie z 
nowymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731) zmienia-
jącej ustawę Kodeks cywilny. Dodatkowo, demontaż 
starej linii 220 kV uwolni działki w centrum Białobieli, 
które będą mogły być przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową lub inne  inwestycje, co spowoduje 
domknięcie kompozycji przestrzennej wsi Białobiel.

Wielce istotnym jest ponadto fakt, iż duża część 
mieszkańców Białobieli popiera opracowany wariant. 
Wyraziła swoje stanowcze stanowisko w tej sprawie, 
poprzez wystosowanie oficjalnego pisma, w którym 
wyraziła aprobatę dla poprowadzenia linii 400 kV 
przez tereny omijające centrum wsi. Potwierdze-
niem tego faktu jest także postępujący sukcesywnie 
proces zawierania umów cywilno–prawnych oraz 
podpisywania aktów notarialnych, ustanawiających 

służebność przesyłu.
Poparcie dla preferowanego wariantu wyraził także 

Starosta Ostrołęcki, podczas zorganizowanego pod 
jego auspicjami spotkania, które odbyło się 17 stycznia 
2014 r. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu ostrołęckiego, Wójt Lelisa 
oraz przedstawiciele innych kluczowych dla inwestycji 
instytucji (m.in. RDOŚ w Warszawie, RDLP w Olsztynie, 
Nadleśniczy Ostrołęki). Oni także wyrazili aprobatę dla 
przedstawionego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, 
środowiskowe oraz społeczne, proponowany przebieg 
linii pozwoli zniwelować do niezbędnego minimum 
ingerencję Inwestycji, przede wszystkim w aspekt 
społeczny oraz inwestycyjny.

Koszty związane ze sporządzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego nie obciąża-
ją budżetu gminy i są pokrywane przez Inwestora PSE 
S.A. i Wykonawcę spółkę Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.
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Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych – stan realizacji w 2013 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelis 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych został przyjęty do 
realizacji na sesji Rady Gminy Lelis w dniu 27 
grudnia 2012 r. Podkreślono wówczas, że problem 
nadużywania alkoholu na terenie gminy stanowi 
poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjono-
wania wielu rodzin, a także dla zdrowia i bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy. Po roku realizacji 
tego programu sytuacja w gminie Lelis w zakresie 
występowania zjawisk patologicznych wynika-
jących z nadużywania alkoholu w przybliżeniu 
przedstawia się następująco (dane szacunkowe ):

– ilość osób uzależnionych – około 180,
– dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współ-

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

– dzieci wychowujące się w rodzinach alkoho-
lików – od 320 do 400,

– osoby pijące szkodliwie, ale nieuzależnione 
od alkoholu – od 400 do 560,

– ofiary przemocy w rodzinach z problemem 
alkoholowym (dzieci, dorośli) – od 424 do 500.

– ilość rodzin cierpiących na skutek nadużywa-
nia alkoholu i wymagających pomocy społecznej 
– około 36,

– ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzy-
stają z różnych form pomocy – około 90.

 Z informacji uzyskanej z Komendy Miejskiej 
Policji w Ostrołęce w 2013 roku zatrzymano do wy-
trzeźwienia 25. mieszkańców gminy Lelis. Ponadto 
odnotowano 33 wykroczenia, których sprawcami 
były osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. 
Ze względu na sposób prowadzenia statystyki nie 

można jednak ustalić ile z tych osób to mieszkańcy 
gminy Lelis. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2013 r. wpłynęło 8 wniosków o 
udzielenie pomocy w związku z nadużywaniem 
alkoholu. W wyniku podjętego postępowania akta 
jednej osoby oraz jednej osoby z lat ubiegłych 
zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Ostro-
łęce celem zobowiązania tych osób do poddania 
się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, 1 
sprawę zawieszono, akta 1 sprawy przesłano do 
GKRPA, wg właściwości, w stosunku do 5 osoby 
toczy się postępowanie.

Łącznie przesłuchanych zostało 31 osób. Ponad-
to komisja zaopiniowała 8 wniosków na sprzedaż 
alkoholu. 

Realizacja Programu w 2013 r. przedstawia się 
następująco w poszczególnych punktach:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeu-
tycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu.

Akta 2 osób, które w związku z nadużywaniem 
alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację małoletnich albo systematycznie 
zakłócają spokój lub porządek publiczny przesłano 
do Sądu Rejonowego, który orzeknie o zastosowa-
niu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego. Z przykrością należy 
jednak poinformować, że w 2013 roku sąd prze-
słał 9 postanowień o umorzeniu postępowania w 
stosunku do osób, których akta zostały przesłane 
przez GKRPA w Lelisie celem zobowiązania do 
leczenia z powodu upływu 2 lat od wydania 

postanowienia o zobowiązaniu do leczenia, co 
oznacza nadmierną zdaniem komisji opieszałość 
w załatwianiu tych spraw przez sądy. 

Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny 
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz 
członków ich rodzin, w którym specjalista terapii 
uzależnień prowadzi rozmowy motywujące do 
podjęcia leczenia z osobami zgłaszającymi się do 
GKRPA oraz udziela porad członkom ich rodzin. W 
roku 2013 udzielono 40 porad terapeutycznych.

Komisja współpracuje z Ośrodkiem Terapii Uza-
leżnień od Alkoholu w Ostrołęce gdzie w 2013 r. 
zgłosiło się 28 osób; w tym 16 osób uzależnionych 
i 12 współuzależnionych. 

II .  Udzielanie rodzinom, w których wy-
stępują  problemy alkoholowe,  pomoc y 
psychospołecznej i prawnej a w szczególności 
ochrony przed przemocą w rodzinie.

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin 
zgłaszające się do komisji były na bieżąco infor-
mowane o chorobie alkoholowej i możliwościach 
leczenia tej choroby w Poradni Leczenia Uzależ-
nień w Ostrołęce. Dzieci z rodzin alkoholików biorą 
udział w zajęciach świetlicowych Środowisko-
wego Ogniska Wychowawczego prowadzonych 
przez TPD w Zespole Szkół w Lelisie. Zajęcia te 
umożliwiającej spędzenie wolnego czasu, z na-
stawieniem na oddziaływanie korygujące, pomoc 
w odrabianiu lekcji. Uczestnicy zajęć otrzymują 
posiłki, uczestniczą w zabawach oraz korzystają z 
pracowni komputerowych.

Sporządził: Paweł Bieńkowski

§1. Cele i kierunki polityki Gminy wobec 
problemu bezdomności zwierząt domowych.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lelis ma na celu:

1)    zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)  opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie;

3)  odławianie bezdomnych zwierząt;
4)    obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt;
6)  usypianie ślepych miotów;
7)   wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 

zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodar-
skich;

8)  zapewnienie całodobowej opieki wetery-
naryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt.

§ 2. Realizacja założonych celów

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 
realizowane jest poprzez:

1) odławianie z terenu gminy psów bezdom-
nych, zagubionych, wałęsających się, pozosta-
jących bez opieki właściciela – wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie 
Gminy Lelis prowadzone będzie w sposób stały, 

w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń miesz-
kańców Gminy o zabłąkanych lub porzuconych 
przez człowieka zwierzętach na podstawie umo-
wy, która zostanie zawarta z panią Wiesławą Ry-
kowską prowadzącą działalność gospodarczą pod 
firmą Usługowo–Handlową „CANIS” 07–400 Ostro-
łęka ul. Sikorskiego 10/3 posiadającą stosowne ze-
zwolenia na wyłapywanie i umieszczanie zwierząt 
w schronisku;

2) obligatoryjną sterylizację albo kastrację 
zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdom-
nych zwierząt w imieniu Gminy Lelis prowadzić 
będzie po każdorazowym odłowieniu zwierząt 
firma usługowa, która je odłowiła i umieściła 
w schronisku, które prowadzi;

3) umożliwienie przekazania pod tymczasową 
opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypad-
ków losowych (zgon właściciela, długotrwały 
pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela – w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 
wytypowano gospodarstwo położone na terenie 
wsi Lelis ul. Łąkowa 3;

4) gmina uruchomiła gminny punkt informacyj-
ny ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom, przyjmowaniu zgłoszeń 
o błąkających się zwierzętach, poszukiwania wła-
ścicieli dla bezdomnych zwierząt (gminny punkt 
informacyjny znajduje się w budynku Urzędu 
Gminy w Lelisie pokój nr 6, zgłoszeń można do-
konywać również telefonicznie pod nr telefonów 
– 29/761 19 87 w godzinach pracy urzędu lub poza 
godzinami pracy pod nr 600 701 075 );

5) gmina zawrze stałą umowę z lekarzem we-
terynarii Krzysztofem Kwiatkowskim prowadzą-
cym działalność gospodarczą pod firmą TAURUS 
07–402 Lelis ul. Szkolna 56 w celu zapewnienia 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypad-
kach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
oraz przeprowadzanie kastracji i sterylizacji oraz 
usypiania ślepych miotów;

6) gmina w porozumieniu z dyrektorami szkół 
z terenu Gminy zorganizowała punkty dokarmia-
nia wolno żyjących kotów i zapewniła im karmę.

 
§ 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bez-

domnych realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w za-
kresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego 
traktowania zwierząt;

2) wykonywanie na koszt gminy sterylizacji i 
kastracji zwierząt bezdomnych pozostających 
pod tymczasową opieką gminy, przed przeka-
zaniem ich nowym właścicielom; 

3) współpracę ze społecznymi opiekunami 
kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania 
ich rozrodczości;

4) umożliwienie bezpłatnego usypiania „śle-
pych miotów” właścicielom suk;

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania 
„ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz 
zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji.
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II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
Okazuje się, że powszechny kiedyś obyczaj 

wspólnego śpiewania pastorałek i kolęd nie zaginął. 
Wprawdzie trochę mniej śpiewa się pastorałek, ale 
i tak chętnych do śpiewu jest bardzo wielu, o czym 
przekonaliśmy się 6 stycznia w Dzień Trzech Króli w 
sali widowiskowej GOK–O, gdzie odbył się II Gminny 
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wszystkich uczestników 
przywitał Stefan Prusik, który później sam także 
wykonał piękną kolędę, czym wzbudził prawdziwy 
aplauz licznej widowni. 

Wszystkie występy oceniała komisja w składzie: 
Anna Ogniewska – dyrektor GOK–O, ubrany w 
strój bieszczadzkich pasterzy ks. Janusz Kotowski 
– proboszcz parafii Lelis oraz Piotr Konarzewski – 
organista parafii Lelis. 

W przeglądzie uczestniczyło łącznie 21wy-
konawców, w tym 13. śpiewaków solistów, 

a także instrumentaliści, duety i 8 zespołów 
(grupy śpiewacze, zespoły, schole, chóry).  
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: 
Kategoria soliści klasa I–IV: I miejsce – Weronika 
Bubrowiecka, wyróżnienie – Piotr Orzechowski,  
Kategoria klas V–VI soliści instrumentali-
ści, duet: Karol Mróz i Kamil Piątkowski – duet, 
Oliwia Kobylińska, Jakub Marzewski – soliści 
Kategoria klas V–VI soliści, duet: Magda-
lena Podeszwa i Paulina Kurpiewska – duet 
Kategoria 16 – 25 lat: I miejsce – Paweł Perzanowski,  
Kategoria powyżej 25 lat: I miejsce – Tomasz 
Grzegorczyk, Kategoria zespoły klasa I–IV: I miej-
sce – zespół „Nowe Latko” Łęg Starościński,  
Kategoria zespoły klasa V–VI: I miejsce – zespół 
„Nowe Latko” Łęg Starościński, Kategoria zespoły 
16 – 25 lat: młodzi muzykanci z GOK–O w Lelisie 

Kategoria zespoły powyżej 25 lat: Chór Parafialny 
z Lelisa, Męska Grupa Śpiewacza GOK–O w Leli-
sie, wyróżnienia, Zespół z Wachu, Schola z Lelisa 
Nagroda specjalna Proboszcza Parafii Lelis ks. 
Janusza Kotowskiego za piękną kolędę – Stefan 
Prusik – przewodniczący Rady Powiatu.

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe statuetki 
i książki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe emble-
maty – dzwoneczki z wygrawerowanym herbem 
Gminy Lelis i napisem II Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
Przeglądowi towarzyszyła wystawa szopek bożona-
rodzeniowych ocenionych w trakcie grudniowego 
konkursu. Organizatorami przeglądu byli: Gminny 
Ośrodek Kulturalno–Oświatowy w Lelisie, Parafia w 
Lelisie i Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 

Wesołe jest życie Kurpiów (cd. ze strony 1)

dąbrowsko–wolkowskie”. Wszyscy nagrodzeni 
otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe oraz Wójta Gminy Lelis. Werdykt 
komisji oceniającej przyjęto z pełnym uznaniem 
jako sprawiedliwy, tym bardziej że jego ogło-
szenie poprzedziła dłuższa przerwa na wspólne 
ludowe tańcowanie i muzykowanie. 

– Muszę wyrazić wielkie uznanie dla orga-
nizatorów tego przeglądu, bo zebranie tak 
licznej reprezentacji autentycznych twórców 
ludowych i młodzieży zainteresowanej bardzo 
żywo folklorem to wynik ogromnej pracy, jaka 
wykonuje GOK–O w Lelisie. W naszym GOK–u 
w Turośli także obserwuję coraz większe zain-
teresowanie tradycjami życia Kurpiów, ale w 
Lelisie macie dłuższą tradycję i lepsze warunki 
do pracy– stwierdziła Iwona Potaś, przewodni-
cząca komisji.

Wielu uczestników przeglądu bardzo chętnie 
odwiedzało kiermaszowe stoiska swoich do-
brych znajomych, artystów ludowych, a wśród 
nich Czesławy Kaczyńskiej, Czesławy Lewandow-
skiej, Marianny Staśkiewicz, lutnika Andrzeja 
Staśkiewicza, pszczelarzy p.p. Niedźwiedzkich, 
garncarza P. Muracha. Było gwarno, wesoło, ale 
i niezwykle serdecznie. 

Impreza została dofinansowana przez Samo-
rząd Powiatu Ostrołęckiego, a organizatorami 
byli: Wójt Gminy Lelis i Gminny Ośrodek Kultural-
no–Oświatowy w Lelisie, zaś współorganizatora-
mi: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej 
„Puszcza” w Lelisie.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Ćwiczyć każdy może

„Profilaktyka kluczem do wolności i zdrowia’’

Dziecięca Akademia Teatralna

XX EDYCJA OLIMPIADY MATEMATYKA. plus

Szkoła Podstawowa w Dąbrowce zaangażowała 
się w ogólnopolską akcję Ministra Edukacji Naro-
dowej „Ćwiczyć każdy może”. O szczegółach akcji 
można przeczytać na naszej stronie internetowej 
www.spdabrowka.edu.pl , gdzie zapraszamy także 
do oglądania filmów i zdjęć. 

Białe szaleństwo
 W ramach akcji „Ćwiczyć każdy może” – (obszar 

5 – pierwsza akcja) 20 grudnia 2013 roku w ramach 
zbiórki harcerskiej na terenie szkoły zorganizowano 
dla uczniów zajęcia, których głównym celem była 
promocja zdrowego stylu życia. Zainteresowanie 
było bardzo duże. Zajęcia zaczęliśmy na sportowo. 
W sali gimnastycznej zorganizowaliśmy ciekawe gry 
i zabawy, które zainteresowały uczniów. Następ-
nie na placu szkolnym uczniowie lepili bałwana i 
figury ze śniegu. W ten sposób wraz z nauczycie-
lami mogli wykazać się pomysłowością i talentem.  
 Spotkanie zakończyła wycieczka do lasu. Cztery 
godziny upłynęły w niesamowitym tempie. Zajęcia 
miały dużą wartość edukacyjną. Uczniowie zapoznali 
się z nowymi sposobami aktywnego wypoczynku.

Lekcja unihokeja
 13 stycznia 2014 roku uczniowie klas V–VI 

w ramach lekcji wychowania fizycznego uczest-
niczyli w zajęciach edukacyjnych z unihokeja. 
Uczniowie grali szybko, dynamicznie, można 
było podziwiać składne akcje. Był to wyraźnie 
dzień Piotra Bubrowieckiego, ucznia klasy VI, 
który doprowadził swój zespół do zwycięstwa.  
 Były to pierwsze zajęcia edukacyjne prezentowane 
już w ramach akcji ,,Ćwiczyć każdy może’’ i dotyczyły 
pierwszego obszaru zadań: wychowanie fizyczne – 
zajęcia edukacyjne. 

Aktywny Dzień Babci i Dziadka 
21 stycznia odbyła się mini olimpiada z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. Celem imprezy było promowanie 
zdrowego stylu życia, aktywności oraz integrowanie 

Pod takim hasłem odbyły się warsztaty profilak-
tyczne dla młodzieży gimnazjalnej oraz rodziców i 
nauczycieli Zespołu Szkół w Łęgu Przedmiejskim. 

W trakcie warsztatów ich uczestnicy poszerzyli 
swoją wiedzę dotyczącą: profilaktyki uzależnień, 
przemocy i agresji wśród młodzieży oraz zagadnień 
związanych z zachowaniami ryzykownymi,  w tym 
przede wszystkim cyberprzemocy. Celem zajęć było 
sprowokowanie uczniów do refleksji nad przyczyna-
mi sięgania po środki psychoaktywne oraz  przed-
stawienie konsekwencji ich zażywania. Młodzież 
poznała prawdę o narkotykach, dopalaczach i innych 
odurzających środkach. Mity zostały na ten temat 
obalone. Uczniowie dowiedzieli się także jak odma-
wiać wzięcia narkotyku, jak umiejętnie przeciwstawić 
się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia i gdzie 
szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

 Metody pracy warsztatowej pozwoliły na odgry-

wanie ról, analizę przypadku, „burzę mózgów”, dysku-
sje, psychozabawy oraz prezentacje multimedialne. 
Uczniowie chętnie angażowali się w powierzone 
zadania zarówno indywidualne,  jak i ćwiczenia gru-
powe. Zajęcia warsztatowe prowadziła trener psycho-
log terapeuta z PeDaGo (Personal Development and 
Growth Center) z  Krakowa.

     Program profilaktyczny realizowany podczas 
warsztatów,  dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
form pracy z młodzieżą, rozmowę z rodzicami i na-
uczycielami w przystępny i ciekawy sposób wyjaśnił 
przyczyny oraz mechanizmy uzależnień. 

     Korzystając z łamów ,,Wieści Gminnych’’ bar-
dzo dziękujemy rodzicom, którzy zdecydowali się 
uczestniczyć w spotkaniu i zachęcamy do dalszej 
współpracy w tym zakresie.

Grażyna Szczubełek
Fot. Antoni Kustusz

 Najmłodsi uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Łęgu Przedmiejskim  (kl. 0–III) 
uczestniczyli w projekcie „Dziecięca Aka-
demia Teatralna im. Karola Wojtyły”, któ-
rego organizatorem był Instytut Papieża 
Jana Pawła II wspólnie z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   
     O p i e k i  n a d  p r z e d s i ę w z i ę -
c i e m  p o d j ę ł y  s i ę  n a u c z y c i e l k i 
Alina Puchalska   i Elżbieta Stenka. 
    Projekt był podzielony na trzy etapy. 
   Etap I obejmował ukończenie 40– go-
dzinnego kursu doskonalenia nauczycie-
li. Tematyka zajęć dotyczyła: tworzenia 
teatru lalek na terenie szkoły, wydobywa-
nia z dzieci twórczego potencjału, naukę 
konstruowania lalek, tworzenia scenariu-
sza teatralnego, przygotowania dzieci do uczenia 
się ról teatralnych oraz występowania na scenie. 
     Etap II polegał na przeprowadzeniu na tere-
nie szkoły warsztatów teatralnych z uczniami. 
     Etap I I I  dotycz ył  zreal izowania przez 
uczniów przedstawienia teatralnego z sa-
m o d z i e l n i e  p r z y g o t o w a n y m i  l a l k a m i . 
   Uwieńczeniem działań projektowych było uzyska-
nie przez nauczycielki odpowiedniego certyfikatu. 

Uczniowie zaś otrzymali pamiątkowe dyplomy.   
     Uczestnikami projektu byli: Adrianna Kowal-
ska– oddział przedszkolny,  Adrianna Bałon– kl. I,  
Marta Prajs– kl. II,  Julia Karczewska – kl. II,  Alicja 
Kurpiewska– kl. II,  Anna Laskowska– kl. II,  Zuzanna 
Kowalska – kl. III,  Miłosz Szczubełek – kl. III,  Miłosz 
Bieńkowski– kl. III,  Karol Bieńkowski– kl. III.

Red. szkolna 
Fot. archiwum 

10 stycznia 2014r. zostały ogłoszone wyniki 
XX edycji Olimpiady „Matematyka. plus”, która 
odbyła się 7 listopada 2013 r. Uczestniczyło w 
niej dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej 
w Nasiadkach.

Byli to uczniowie: 
Kamila Duszak– kl. VI, Sebastian Prusaczyk– 

kl. VI, Roksana Prusaczyk –kl. VI, Przemysław 
Piersa– kl. VI, Julia Pulwin –kl. V, Natalia Wiska– 
kl. V, Kinga Piersa– kl. V, Amelia Gromek– kl. 
V, Przemysław Duszak –kl.IV   i Marlena Pier-
sa– kl.III.
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Ćwiczyć każdy może Co grozi dzieciom w internecie? 

Rozmowa o zagrożeniach

XX EDYCJA OLIMPIADY MATEMATYKA. plus

pokoleń. Wnukowie podziwiali sprawność i kondycję 
swoich Dziadków. „Dziadek na medal” wykonał 13 
odbić piłeczki rakietką tenisową. Babcie też spisały 
się na medal. Brawom nie było końca. Na koniec 
Dziadkowie zaliczyli najważniejsze zadanie spraw-
nościowe jakie zaplanowano na ten dzień. Babcie 
i Dziadkowie pokazali sprawność ruchową podczas 
tańców z wnukami. Atmosfera była gorąca. Akorde-
on „nie chciał przestać grać”. Muzyka, zabawa i dobry 
humor nie opuszczały nas do końca.

Na kolejne konkurencje sportowe zapraszamy 
za rok. Prosimy Dziadków by dbali o swoje zdrowie 
oraz codziennie ćwiczyli by za rok byli jeszcze lepsi !

Impreza dotyczyła ósmego obszaru zadań: aktyw-
ność w gronie rodziny. 

Piłka śniegowa 
D r u g ą  a k c j ę  w  r a m a c h  o b s z a r u  n r  5 

–  p o z a l e k c y j n e  z a j ę c i a  s p o r t o w e ,  
zorganizowano 27 stycznia na boisku szkolnym. Były 
to popołudniowe zajęcia sportowe. W ten „śnieżny” 
poniedziałek odbyły się rozgrywki piłki nożnej. O 
„śnieżne’ medale walczyły klasy V–VI. Na zdjęciach 
widać uśmiechnięte buzie „piłkarzy na medal”. Dobra 
zabawa i humor były z nami do końca. W tym dniu 
nie było przegranych wszyscy byliśmy zwycięzcami. 
Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy że „piłka śniegowa” 
to super gra !

 
Lekcja gimnastyki 

 30.stycznia w sali gimnastycznej odbyły się za-
jęcia z wychowania fizycznego. Uczniowie klasy IV 
chętnie ćwiczyli układy gimnastyczne. Celem prze-
prowadzonych zajęć było kształtowanie prawidłowej 
postawy przez aktywny udział w ćwiczeniach. Był to 
drugi rodzaj zajęć prezentowanych w ramach akcji 
„Ćwiczyć każdy może”. Zrealizowano pierwszy obszar 
zadań: wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne. 

Redakcja szkolna
Fot. archiwum szkoły 

     Laureatami konkursu zostali uczniowie, 
którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów, czyli 
uzyskali przynajmniej 80 pkt. na maksymalną 
liczbę 100 punktów. W tym roku szkolnym 
mamy trzech  laureatów. Są to:

Kamila Duszak,  uczennica kl. VI i Julia 
Pulwin,  uczennica kl. V, które uzyskały po 96 
pkt. i zostały laureatkami I stopnia oraz Mar-
lena Piersa uczennica kl. III, która  uzyskała 86 
pkt. i została  laureatką IV stopnia.

GRATULACJE!

Powszechny dostęp dzieci do komputerów i in-
ternetu ma niewątpliwie wiele zalet, ale żaden roz-
sądny rodzic nie powinien zapominać o ciemnych 
stronach sieci i zagrożeniach, jakie mogą czyhać na 
ich pociechy. Niestety ostatnio przeprowadzone 
badania wykazują, że ani dzieci, ani też ich opie-
kunowie bardzo często nie zdają sobie sprawy z 
zagrożeń, jakie czyhają na dzieci w sieci. 

Bezpieczeństwo najmłodszych w  internecie 
zależy przede wszystkim od tego, czy znają one 
zagrożenia związane z  globalną siecią, doceniają 
ich wagę i potrafią ich unikać. Co możemy zrobić 
my, dorośli? Możemy edukować i  sprawdzać, co 
nasze dzieci robią przed komputerem. ,,Wieści 
Gminne’’ będą podejmować ten temat w kolejnych 
numerach naszego pisma. 

Co grozi naszym dzieciom? 

Pornografia
O ile w realnym świecie, możemy uchronić nasze 

dzieci przed treściami pornograficznymi, o  tyle 
w  sieci jest to dużo trudniejsze. Wystarczy kilka 
kliknięć, by nasze dziecko znalazło strony, których 
nie powinno oglądać. Negatywny wpływ tego typu 
treści na małe dzieci jest ogromny.

Wulgaryzmy
Bajki, kolorowe kreskówki, gry, układanki, 

piosenki dla dzieci – tego szukają w  internecie 
rodzice dla swoich małych pociech. Tyle tylko, że 
w sieci (na przykład na popularnym YouTube) bajka 
o Kopciuszku czy Królewnie Śnieżce może okazać 
się przerobionym filmikiem z dialogami, których na 
pewno nie chcielibyśmy puszczać naszemu dziecku. 
Sprawdzajmy, co naprawdę kryje się pod nazwą 
bajki, którą chcemy pokazać dziecku.

Przemoc
Nasze dzieci często lepiej od nas posługują się 

komputerem, a  surfowanie po sieci nie stanowi 
dla nich problemu. Nawet przedszkolaki, które nie 
umieją jeszcze czytać, świetnie sobie radzą w inter-
necie. A co dzieci interesuje najbardziej? To, na co 
mogą popatrzeć, czyli filmiki i obrazki.

Tyle tylko, że przypadkowe klikanie może za-
prowadzić naszą pociechę na strony, które nawet 
dorosłego przyprawiłyby o dreszcze. Zdjęcia i filmy 
ukazujące przemoc i brutalne zachowania – wobec 

ludzi i  zwierząt – to treści, którymi internet jest 
wprost zalany.

Niebezpieczne treści
Anonimowość daje wielu internautom śmiałość 

do wyrażania i publikowania w sieci treści wulgar-
nych i niebezpiecznych. Pomijając aspekt prawny, 
miejmy świadomość, że nasze dzieci narażone są 
na ich czytanie. Nie trzeba nawet znać konkretnych 
stron, żeby trafić na witryny instruujące, jak popeł-
nić samobójstwo czy jak wyprodukować narkotyki 
domowym sposobem.

Nielegalne treści
O  ile większość rodziców zdaje sobie sprawę 

z oczywistych zagrożeń, o tyle niewielka jest świa-
domość tego, że dzieci też często same dopuszczają 
się różnych przewinień. Czy jesteśmy więc pewni, że 
nasze dziecko nie rozpowszechnia w sieci utworów 
chronionych prawem autorskim?

Cyberprzemoc
Dzieci bywają okrutne, a  nowoczesne techno-

logie dają im nowe możliwości prześladowania 
rówieśników. W  sieci coraz częściej pojawiają się 
przejawy cyberbullingu, czyli szykanowania, po-
mawiania i znęcania się psychicznego.

Formami ataku są: preparowanie witryn interne-
towych, wpisów na forach dyskusyjnych.

Gdzie szukać pomocy? 

Edukacja dzieci i rodziców
W  sieci znajdziemy zagrożenia, ale też facho-

wą pomoc. Dla wielu organizacji społecznych 
bezpieczeństwo naszych dzieci w  internecie jest 
priorytetem.

Klikanie bez obaw
Dziecko w  Sieci, Stop Cyberprzemocy czy Sie-

ciaki.pl – to kampanie społeczne Fundacji Dzieci 
Niczyje, która od lat realizuje projekty na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Fundacja 
Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange 
prowadzi też projekt Helpline.org.pl, w ramach któ-
rego dzieciom udzielana jest pomoc w sytuacjach 
zagrożenia w sieci www.helpline.org.pl, bezpłatny 
telefon: 800 100 100.

Więcej: http://www.komputerswiat.pl

Żywe  i bardzo pouczające były spotkania uczniów Szkoły Podstawowej w Olszewce z Tomaszem Żerańskim 
z Komendy Miejskiej  Policji w Ostrołęce . W trakcie spotkań dotyczących zagrożeń z jakimi mogą się spotkać 
dzieci oraz młodzież , które odbyły się 10 lutego, dzieci zadawały liczne i trudne pytania, ale na wszystkie 
otrzymały mądrą i często dowcipną odpowiedź. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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Ferie z filmem
 Jedną z atrakcji tegorocznych ferii zimowych w 

GOK–O stała się wizyta ekipy młodych filmowców z 
Ostrołęki. Kamil Fluks, Bartłomiej Bemowski i Paweł 
Perzanowski postanowili sprawdzić z kamerą w 
ręku co można robić i zobaczyć w Lelisie. W GOK–O 
21 lutego sfilmowali grupę uczestników zajęć z wy-
cinania kwiatów z bibuły. Poprowadzona w dow-
cipny sposób sesja filmowa stała się materiałem do 
filmu, w którym podkład muzyczny stanowią kur-
piowskie piosenki w wykonaniu Apolonii Nowak. 
W ten sposób powstał drugi odcinek programu 
pt. ,,Ze mną daleko nie zajdziesz” realizowanego 
przez tę  grupę utalentowanych i ambitnych na-
stolatków. Pierwszy odcinek zrealizowano sierpniu 
ub. roku w Ostrołęce. Film: www.moja–ostroleka.
pl/kamil–fluks–z–kamera–w–lelisie–wideo. (ak) 

Bezpieczne ferie zimowe Walentynki 2014

Z kolędą w Nowy RokRadosne ferie z GOK–O

W Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim 6 lutego 
gościli przedstawieciele Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego „WOPR–OS” z Ostrołęki.

Ratownicy Daniel Krukowski, Rafał Abram-
czyk oraz Dariusz Małkowski przeprowadzili 
zajęcia z zakresu zasad bezpiecznego zacho-
wania się  na akwenach pokrytych lodem, 
bezpiecznego zachowania nad wodą oraz 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
     Zajęcia podzielone były na dwie grupy. Od-
rębnie spotykali się z ratownikami uczniowie z 
klas O–III oraz z klas IV–VI Szkoły Podstawowej. 
    W trakcie bardzo ciekawych i żywo prowadzo-
nych spotkań uczniowie  uzyskali cenne wska-
zówki , które mogą się przydać w trudnej sytuacji 
życiowej, a zwłaszcza: jak samemu uratować się 
w razie załamania lodu, co zrobić, gdy widzimy 
wypadek na lodzie, jak przygotować się na bez-
pieczne wyjście na lód, jakie ryzyko niesie za sobą 
załamanie pokrywy lodowej.

     Oprócz cennych informacji uczniowie mieli 
możliwość czynnie uczestniczyć w ćwiczeniach ra-
tujących życie. Ratownicy przeprowadzili bowiem  

pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz 
przypomnieli zasady wzywania pomocy. Następnie 
z uczniami ćwiczyli ułożenie w pozycji bezpiecz-
nej oraz resuscytację krążeniowo – oddechową.   
     Na zakończenie dyrektor Marzena Kowalska 
podziękowała gościom za przybycie i przepro-
wadzenie interesujących i bardzo przydatnych 
zajęć.    (ak)

Fot. archiwum szkoły 

Bogata i atrakcyjna oferta zajęć przygotowana 
przez GOK–O na ferie zimowe 2014 roku wzbudziła 
duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. 

 Wszystkie grupy warsztatowe miały pełną ob-
sadę i trzeba było się bardzo starać by nastarczyć 
materiałów do wycinania kwiatów, tworzenia 
pająka czy obrazków na tkaninach – stwierdza 
Anna Ogniewska, dyr. GOK–O.

 Szczególnym zainteresowaniem zarówno 
dzieci, jak i dorosłych cieszyły się warsztaty z cyklu 
Kogel–mogel czyli gotujemy ze świętymi, a także 
próby widowisk obrzędowych przed dorocznym 
przeglądem ,,Darcie pierza’’.

 Dzieci bardzo wzruszyły się przygodami Pippi 
Wędrowniczki, które 23 lutego opowiedzieli i po-
kazali aktorzy teatru ,,Urwis’’ z Krakowa.

 – Niestety śniegu zabrakło, ale i na to znalazł 
się sposób – dodaje A. Ogniewska. – Odbyliśmy 
spacery w okolicach Lelisa, dokumentując foto-
graficznie stare budownictwo oraz ciekawostki 
przyrodnicze, na które natrafiliśmy po drodze. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Jak co roku 14 lutego w szkole w Dąbrówce  
hucznie obchodzono Walentynki. Cała szkoła 
została udekorowana, Samorząd szkolny przygo-
tował okolicznościowa gazetkę. Przygotowano 
skrzyneczkę na walentynki. Każdy mógł napisać 
kartkę i wyrazić co czuje. Ogłoszono konkurs dla 
wszystkich klas polegający na ubieraniu się w 
czerwone ubrania. Klasa, która wygrała otrzymała 
walentynkową nagrodę. Nie zabrakło oczywiście 
słodkiego poczęstunku. (ak) 

fot. archiwum szkoły

W szkole Podstawowej w Olszewce podtrzy-
mujemy tradycję kolędowania w święto Trzech 
Króli. Już drugi rok z rzędu z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego zorganizowano grupę jasełkowych 
kolędników, wśród których nie zabrakło króla 
Heroda, Diabła, Śmierci, Gwiazdora i aniołków. 
Przebierańcy w porze popołudniowo–wczesno-
wieczornej ze śpiewem odwiedzali gościnne 
domy mieszkańców Olszewki, dzieląc się dobrym 
słowem i życzeniami. Wszędzie byli przyjmowani 
serdecznie i z uśmiechem, obdarowywani słody-
czami i skromnymi datkami, za co niniejszym dzię-
kują. Mamy nadzieję na kolejne spotkania za rok.

Red. szkolna
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Orkiestra Jurka Owsia-
ka zagrała w Lelisie

Przez żołądek do serca

W Lelisie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy kwestowała Orkiestra Kurpiowska, a także 
zbierano datki na dyskotece zorganizowanej w 
GOK–O. Akcję taką zorganizowano również w 
Obierwi i w Dąbrówce. W akcji ,,Na ratunek’’ z 
przeznaczeniem zebranych datków na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny 
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów 
zebrano na terenie gminy 1660,22 zł. (ak) 

Fot. Tomasz Szczubełek

Dziewczęta  z Samorządu Uczniowskiego ze 
szkoły w Obierwi przygotowały walentynkową 
niespodziankę w postaci smakowitych wypieków, 
które można było wykupić, by zasilić fundusz 
wycieczkowy samorządu. Wszystkim smakowało, 
więc i wycieczka będzie udana. (ak) 

fot. Antoni Kustusz  

,,W królestwie wiecznego śniegu i lodu – 
odkrywamy biegun północny i południowy’’

Biblioteki tętnią życiem

Pod takim hasłem filie biblioteczne Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łęgu Starościńskim i w Łęgu 
Przedmiejskim przeprowadziły zajęcia i konkursy 
wśród uczniów klas 0–III tamtejszych szkół podsta-
wowych. Organizowane przez biblioteki konkursy 
miały na celu upamiętnienie postaci Aliny i Czesła-
wa Centkiewiczów – autorów prozy dziecięcej oraz 
literatury podróżniczej. 

Uczestnicy mieli wykazać się znajomością treści 
lektur: „Zaczarowana zagroda” i „Anaruk, chłopiec 
z Grenlandii” oraz wiedzą zdobytą podczas zajęć 
bibliotecznych związanych z wyprawami autorów 
na Antarktydę i Arktykę. 

 Istotą przedsięwzięcia było kształtowanie na-
wyku czytania książek, a także zachęcenie dzieci 
do czytania książek jako tekstów odzwierciedla-
jących ponadczasowe doświadczenia człowieka. 
Informacje przekazywane były dzieciom różnymi 
metodami, wykorzystując do tego zasoby biblioteki, 
m.in. atlasy, encyklopedie, słowniki i czasopisma. 
Duże wrażenie zrobiła też prezentacja multime-
dialna opowiadająca o autorach i ich odkryciach, 
uczestnikach wielu wypraw polarnych, którzy opi-
sywali swoje wrażenia i wspomnienia w książkach 
ukazujących piękno Antarktydy i Grenlandii.

 Zajęcia organizowane były również dla dzieci z 
oddziałów przedszkolnych. Miały one na celu wpro-
wadzenie w świat poezji, poruszenia wyobraźni i 
poczucia estetyki u dzieci. Maluszkom w sposób 
przystępny przybliżono postacie bohaterów, 
głównie za pomocą projekcji bajkowych, jak rów-
nież poprzez czytanie książeczek, w które z uwagą 
wsłuchiwały się rozpoczynając tym samym swoje 
zimowe podróże po literaturze dziecięcej.

 W konkursach czytelniczych uczestniczyło 17. 
uczniów z Łęgu Przedmiejskiego oraz 10. ochotni-
ków z Łęgu Starościńskiego. Uczestnicy konkursów 
odpowiadali na pytania testowe i otwarte. Najlepsi 
zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi ufundowanymi przez GBP w Lelisie. Komisja 
jednogłośnie przyznała miejsca laureatom:

Łęg Przedmiejski
Klasa II
I miejsce – Wiktoria Berkowska
II miejsce – Patrycja Kurpiewska
III miejsce – Filip Pędzich
Klasa III
I miejsce – Patrycja Laskowska 
II miejsce – Aleksy Czeleń
III miejsce – Zuzanna Kowalska

W naszej gminie biblioteki tętnią życiem, o co 
starają się bardzo pracujący w nich bibliotekarze 
oraz wspierający ich wolontariusze. Oto kilka stycz-
niowych i lutowych przykładów. 

 Biblioteka Publiczna w Lelisie 27 stycznia zorgani-
zowała spotkanie dla przedszkolaków, nam którym 
dzieci w formie zabawy poznały zasady dobrego 
zachowania się w bibliotece. 29 stycznia biblioteka 
wzięła udział w akcji ogłoszonej przez Program Roz-
woju Bibliotek „Wolność czujesz to?”, w wyniku której 
otrzymała bezpłatnie książkę Leszka Balcerowicza pt. 
„Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłu”. 
W styczniu biblioteka zakupiła nowe książki w ilości 
146 egzemplarzy, wzbogacając nimi księgozbiory 
biblioteki głównej i filii.

Filia biblioteczna w Dąbrówce zorganizowała w 
tym czasie cztery spotkania głośnego czytania dla 

najmłodszych, trzy wycieczki do bibliotek dla klasy VI, 
V, i zerówki, na których uczniowie zapoznali się z księ-
gozbiorem dostępnym do wybranych zagadnień.

Filia biblioteczna w Obierwi zorganizowała w 
styczniu cztery lekcje biblioteczne dla uczniów 
klasy IV i V na temat zasad korzystania z katalogów, 
możliwości korzystania z ibuków i encyklopedii, a 
także konkurs czytelniczy dla klasy V „Na bezdrożach 
Afryki”, który dotyczył lektury „W pustyni i w puszczy”. 
W filii zorganizowano także cztery spotkania z gło-
śnym czytaniem opowiadań o zimie.

 W filii biblioteki w Łęgu Przedmiejskim odbyło 
się 10 spotkań głośnego czytania dla klas 0–III oraz 
2 spotkania zajęć plastycznych.

 W filii biblioteki w Łęgu Starościńskim zorganizo-
wano dwa razy zajęcia biblioteczne i jedno spotkanie 
głośnego czytania. (BS) 

Łęg Starościński 
Klasa II 
I miejsce – Amelia Kawałek
II miejsce – Jan Łępicki
III miejsce – Mikołaj Prusiński
Klasa III
I miejsce – Aleksandra Nalewajk
II miejsce – Kinga Puławska
III miejsce – Piotr Łępicki

Dzieciaki mogły wykazać się nie tylko wiedzą, 
ale również talentem artystycznym uczestnicząc 
w konkursach plastycznych p.n. „Śnieżna zagroda”. 
Warunkiem udziału było samodzielne przygotowa-
nie ilustracji zainspirowanej wybranymi tekstami 
A. i C. Centkiewiczów, przydzielonych poszczegól-
nym grupom wiekowym. Głównym bohaterem 
prezentowanych przez dzieci prac, stał się mądry 
i sympatyczny pingwinek Adeli –Elegancik, igloo 
oraz Anaruk. 

 Do konkursu w FB w Łęgu Przedmiejskim zgło-
szono 41 prac, spośród których wyróżniono: Alek-
sandrę Berkowską, Aleksandrę Mrozek, Adriannę 
Kowalską, Dominikę Szczubełek, Mateusza Kapka, 
Łukasza Kapka, Dominikę Kowalską, Lidię Sierzpu-
towską, Annę Laskowską, Martę Prajs, Izabelę Zera 
oraz Małgorzatę Sul. 

 W FB w Łęgu Starościńskim złożono 14 prac, z 
których na wyróżnienie zasługują prace:

Klasa II – Amelia Kawałek, Wiktoria Kurpiewska i 
Maja Staśkiewicz; klasa III – Emil Mielnicki, Katarzyna 
Rudzik i Kinga Puławska. 

 Młodzi twórcy wykazali się dużym talentem. Spo-
tkania przebiegały w swobodnej i miłej atmosferze. 
Owocem zakończonych konkursów zimowych w 
bibliotekach są wystawki prac plastycznych, które 
pięknie przyozdabiają wnętrza bibliotek. Podczas 
wszystkich zajęć i konkurów obecni byli wycho-
wawcy klas: Elżbieta Stenka, Alina Marzewska, 
Alina Puchalska, Renata Kurpiewska, Alicja Brodzik 
i Zofia Niechoda. 

Dodatkową atrakcją przeprowadzonych spotkań 
i konkursów czytelniczych był bal przebierańców. 
Dzieci przebrały się za bohaterów ulubionych 
bajek. Wspaniała zabawa zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem i wspólną fotografią. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
do udziału w następnych imprezach bibliotecznych.

 Tekst. J. Mielnicka, N. Staśkiewicz
Fot. Antoni Kustusz
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Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w gminie Lelis 

W roku szkolnym 2012\2013 w zawodach spor-
towych w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Gimnazjady organizowanych przez 
Powiatowy Grodzko–Ziemski Szkolny Związek 
Sportowy w Ostrołęce uczestniczyli uczniowie ze 
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
gminy Lelis. Klasyfikacja szkół jest sumą punktów zdo-
bytych przez te szkoły w zawodach indywidualnych 
i drużynowych na szczeblu gminnym, rejonowym, 
powiatowym, międzypowiatowym i wojewódzkim. 

 W minionym roku szkolnym szkoły z terenu 
naszej gminy prowadziły rywalizację sportową w 
następujących dyscyplinach sportowych w kategorii 
dziewcząt i chłopców: piłka nożna, piłka siatkowa, 
piłka koszykowa, piłka ręczna, unihokej, piłka nożna 
halowa ( futsal), tenis stołowy indywidualny, tenis 
stołowy drużynowy, ringo(drużynowo), lekka atletyka 
– indywidualnie, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój 
lekkoatletyczny, indywidualne biegi przełajowe oraz 
sztafetowe biegi przełajowe. 

 W wyniku całorocznej rywalizacji sportowej szkół 
podstawowych z gminy Lelis końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco:
I miejsce– SP w Lelisie –   193  pkt.
II miejsce – SP w Nasiadkach –   142  pkt.
III miejsce – SP w Łęgu Przedm. –                            104,5 pkt.
IV miejsce – SP w Obierwi –   93 pkt.
V miejsce – SP w Białobieli –   44 pkt.
VI miejsce – SP w Łęgu Starościńskim –  43 pkt.
VII miejsce – SP w Olszewce –   36 pkt.
VIII miejsce – SP w Dąbrówce –   19 pkt.

Końcowa klasyfikacja gimnazjów z gminy Lelis 
przedstawia się następująco:
 I miejsce – PG w Obierwi –  202 pkt.
II miejsce – PG w Łęgu Przedm. –                                 124,5 pkt.
III miejsce – PG w Lelisie –  101 pkt.

 
 Gmina Lelis z pośród 11 gmin powiatu ostrołęc-

kiego biorących udział w rywalizacji sportowej Po-
wiatowego Grodzko – Ziemskiego SZS w Ostrołęce 
uplasowała się na czwartym miejscu z dorobkiem 
1102 punktów za gminą Kadzidło (1962 pkt.), gmi-
ną Olszewo–Borki (1588 pkt.) i gminą Myszyniec 
(1275 pkt.). 

 Zarząd Gminnego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Lelisie przyznał wyróżnienia za ogromny 
wkład pracy i współdziałanie w organizacji Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej lub Gimnazjady a także za 
wybitne osiągnięcia w pracy wychowawczo–tre-
nerskiej dla następujących nauczycieli wychowania 
fizycznego :

Edycie Oleśkiewicz – nauczycielce z Zespołu 
Szkół w Lelisie, Sylwii Smilgin–Kamińskiej – dyrek-
torce Szkoły Podstawowej w Nasiadkach, Ewie Na-
piórkowskiej – nauczycielce z Zespołu Szkół w Łęgu 
Przedmiejskim,  Wojciechowi Susce – nauczycielowi 
z Zespołu Szkół w Obierwi. 

Zarząd Gminnego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Lelisie przyznał wyróżnienia za wybitne 
osiągnięcia sportowe oraz godne reprezentowanie 
szkoły i gminy w finałach powiatu ostrołęckiego i 
zawodach wyższych szczebli rozgrywkowych dla 
następujących zawodniczek i zawodników :

Drużynowo:
a) Drużyna mieszana ringo z PG w Lelisie w 

składzie: Klaudia Orzołek, Lidia Kamińska, Konrad 
Surgiewicz, Wiktor Puławski, Patryk Brzeski – złoci 
medaliści zawodów powiatowych oraz złoci meda-
liści turnieju międzypowiatowego..

b) Drużyna unihokeja chłopców z PG w Łęgu 
Przedmiejskim w składzie: Łukasz Kraska, Jakub Pa-
rzych, Radosław Parzych, Dawid Kurpiewski, Dariusz 
Grochocki, Radosław Duszak, Krzysztof Pędzich, 

Młodzież zapobiega pożarom
Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej stanowi ważny element programu 
edukacji społecznej w dziedzinie przeciwdziałania 
pożarom oraz różnym sytuacjom kryzysowym. 
Młodzież w gminie Lelis podchodzi do tych zagad-
nień bardzo poważnie, o czym świadczy autorytet 
naszym OSP i liczba uczestników w eliminacjach 
gminnych tegorocznego turnieju. 

 Eliminacje gminne odbyły się 13 lutego w sali 
ośrodka informacyjnego GOK–O. Startowali w nich 
zwycięzcy eliminacji szkolnych. Finaliści zrealizo-
wali test pisemny oraz odpowiadali na pytania 
komisji w składzie: Stefan Prusik – przewodniczący, 
Radosław Parzych – sekretarz, Henryk Chorąży i 
Andrzej Przeradzki – członkowie. 

 Po zdaniu tego egzaminu wyłoniono najlep-
szych. I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) 
– Marlena Olszewska, Szkoła Podstawowa w Bia-
łobieli; II grupa wiekowa (gimnazja) – Radosław 
Dąbrowski, Gimnazjum Publiczne w Obierwi, 
Dominik Puchalski – Gimnazjum Publiczne w 
Lelisie; III grupa wiekowa (ponadgimnazjalne) 
– Sebastian Puchalski – Zespół Szkół w Lelisie. 

 Powyższe osoby będą reprezentować gminę 
Lelis na Eliminacjach Powiatowych OTWP, które 
odbędą się 12 marca w Ostrołęce. 

Tomasz Zyśk – złoci medaliści zawodów powiato-
wych, uczestnicy zawodów międzypowiatowych.

c) Drużynie siatkarek ze SP w Lelisie w składzie: 
Marta Mielnicka, Wiktoria Kowalczyk, Katarzyna 
Domurad, Julita Parzych, Sandra Szymczyk, Karina 
Kopeć, Kinga Szewczyk – złoci medaliści zawodów 
powiatowych, uczestnicy zawodów międzypo-
wiatowych. 

d) Drużyna mieszana ringo ze SP w Nasiadkach w 
składzie: Iza Pędzich, Kamila Duszak, Piotr Kamiński, 
Dawid Siernicki, Damian Szymczyk – złoci medaliści 
zawodów powiatowych oraz złoci medaliści turnie-
ju międzypowiatowego.

e) Drużyna tenisistek stołowych ze SP w Łęgu 
Starościńskim w składzie: Natalia Nadolna, Magda-
lena Podeszwa, Eliza Łępicka – srebrne medalistki 
zawodów powiatowych, uczestniczki zawodów 
międzypowiatowych.

f ) Drużyna tenisistów stołowych ze SP w Ol-
szewce w składzie: Karol Mróz, Adam Piątkowski 
– medaliści zawodów powiatowych.

g) Drużyna tenisistów stołowych ze SP w Obierwi 
w składzie: Michał Niedźwiecki, Norbert Dzięgie-
lewski, Mariusz Lenkiewicz – srebrni medaliści 
zawodów powiatowych, uczestnicy turnieju mię-
dzypowiatowego.

Indywidualnie:
Danielowi Olbrysiowi – uczniowi z PG w Lelisie, 

srebrnemu medaliście w finale powiatu w L.A. 
w biegu na 100m., Przemysławowi Kisielowi – 
uczniowi z PG w Obierwi, brązowemu medaliście w 
finale powiatu w L.A. w biegu na 200 m., Adamowi 
Ziemakowi – uczniowi z PG w Obierwi , złotemu 
medaliście w finale powiatu ostrołęckiego w L.A. 
w trójskoku, srebrnemu medaliście w finale po-
wiatu w skoku w dal, złotemu medaliście zawodów 
międzypowiatowych w skoku w dal, uczestnikowi 
zawodów wojewódzkich(V miejsce), Kamilowi 
Wołoszowi – uczniowi z PG w Obierwi , brązowemu 
medaliście w finale powiatu ostrołęckiego w L.A. w 
trójskoku, Radosławowi Dąbrowskiemu – uczniowi 
z PG w Obierwi, brązowemu medaliście w finale 
powiatu w L.A. w skoku w dal, złotemu medaliście 
zawodów międzypowiatowych w tej dyscyplinie, 
Michałowi Niedźwieckiemu – uczniowi z PG w 
Obierwi, srebrnemu medaliście w finale powiatu 
w indywidualnym tenisie stołowym, Oliwi Piersie 
– uczennicy ze SP w Białobieli, srebrnej medalistce 
finałów powiatu w indywidualnych biegach prze-
łajowych, Patrykowi Gutowi – uczniowi ze SP w 
Białobieli, srebrnemu medaliście finałów powiatu 
w indywidualnych biegach przełajowych oraz 
Wiktorowi Grzejce – uczniowi ze SP w Białobieli, 
brązowemu medaliście finałów powiatu w indywi-
dualnych biegach przełajowych.

Sporządził: Maciej Brzeski, przew. GZ SZS w  Lelisie
Fot. Antoni Kustusz

 Jak poinformował nas Stefan Prusik, prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lelisie 
w tegorocznym konkursie OTWP na szczeblu 
gminnym uczestniczyli uczniowie z 12. szkół (8 
szkół podstawowych i 3 gimnazja, 1 szkoła ponad-
gimnazjalna ). Wcześniej we wszystkich szkołach 
zorganizowano eliminacje szczebla podstawowe-
go, w którym uczestniczyło ok. 140 uczniów w 3 
grupach wiekowych. 

 Współorganizatorami finałów gminnych byli 
ZOG ZOSP RP w Lelisie, OSP w Lelisie, Urząd 
Gminy Lelisie. Uczestnicy konkursu otrzymali 
cenne nagrody rzeczowe, upominki książkowe 
oraz dyplomy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Gminna liga futsalu
Rozgrywki tegorocznej zimowej ligi halowej 

piłki nożnej, coraz częściej nazywanej futsalem, 
dostarczyły wielu, coniedzielnych emocji. Po-
kazały także, jak sprawny jest nasz gminny LZS, 
który zorganizował turniej piłkarski dla wszystkich 
reprezentacji sołectw. Zgłosiło się 12 drużyn, ale 
niestety już po rozpoczęciu rozgrywek drużyna 
Białobieli wycofała się i później dostarczała tylko 
walkowery. Ogółem w lidze, jak to skrupulatnie 
podliczył jej główny organizator Dariusz Mróz, 
rozegrano 61 meczów, w których strzelono, nie 
licząc walkowerów, 413 bramek. Zwyciężyła, 
prezentując równą formę, drużyna seniorów Łęgu 
Przedmiejskiego, która zgromadziła na swoim 
koncie 30 pkt. Kolejne miejsca zajęły drużyny: 
Obierwia Seniorzy – 28 pkt., LZS Łęg Juniorzy – 

24, Lelis – 21, Siemnocha – 19, Durlasy – 19, LZS 
Nasiadki–Szafarczyska – 16, Obierwia – Olszewka 
Juniorzy – 12, Łęg Starościński – 10, Długi Kąt – 9, 
Olszewka Seniorzy – 6. 

 Podsumowanie rozgrywek ligowych odbyło się 
16 lutego, zaraz po rozegraniu ostatnich ligowych 
i zaległych meczów. Nagrody wręczył Stefan Pru-
sik, przewodniczący Rady Powiatu, który bardzo 
serdecznie podziękował organizatorom z Zarządu 
Gminnego LZS za zorganizowanie tak pożytecz-
nych dla zdrowia rozgrywek. Podziękował także 
sędziującym mecze D. Mrozowi oraz Maciejowi 
Brzeskiemu, a także wszystkim, którzy pomogli 
zorganizować niedzielne turnieje piłkarskie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

B – klasa  
runda wiosenna 

Sukcesy naszych 
ping–pongistów

Siatkówka to dobra oferta dla każdego

W Łysych rozegrano 8 – 9 lutego mistrzostwa 
powiatu w indywidualnym tenisie stołowym w 
ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej . 
Najpierw startowały szkoły podstawowe, a następ-
nie gimnazja. W obu turniejach walczono także o 
awans do zawodów międzypowiatowych. Nasi 
ping–pongiści odnotowali liczące się sukcesy. W 
rywalizacji dziewcząt IV miejsce i awans wywal-
czyła Oliwia Orzechowska z Olszewki. Natomiast w 
zawodach chłopców rocznika kl. IV i mł. zwyciężył 
Jakub Sakowski z Lelisa, a z III miejsca awansował 
także Maciej Sęk z Obierwi. W grupie chłopców z 
kl. V–VI trzecie miejsce zajął Michał Niedźwiecki, 
zaś z piątego miejsca w swoim roczniku awansował 
Norbert Dzięgielewski. Piotr Pliszka i Karol Mróz z 
Olszewki zajęli 7–8 miejsce, co także dało im awans. 
W rywalizacji gimnazjalistów z V m. awansował 
Konrad Różycki, a w gronie gimnazjalistek z siód-
mego miejsca awansowała Gabriela Kozłowska. 

 Przed turniejem indywidualnym odbyły się 
mistrzostwa drużynowe. Drużyna SP Obierwia w 
składzie Michał Niedźwiecki i Norbert Dzięgielew-
ski zajęła II miejsce i zapewniła sobie awans do 
zawodów międzypowiatowych. Podobne miejsce 
i awans wywalczyli gimnazjaliści, którzy startowali 
w składzie: Konrad Różycki, Mariusz Lenkiewicz i 
Daniel Kamiński. (ak) 

Organizowany w ramach ferii szkolnych Powia-
towy Turniej Piłki Siatkowej Open, który odbył się 
23 lutego w sali ZS w Lelisie zgromadził po obu 
stronach siatki aż 12 zespołów, a organizatorka 
całej rywalizacji Andżelika Prachniak musiała 
odmówić kilku drużynom chętnym do udziału 
w rywalizacji. W składzie każdej drużyny grała co 
najmniej jedna siatkarka, a zdarzały się zespoły z 
trzema zawodniczkami, które wcale nie ustępo-
wały bardziej męskim zespołom. Grano bardzo 
zaciekle, często na niezłym poziomie, tym bardziej 
iż na parkiecie w Lelisie pojawiło się kilku niezłych 
zawodników, np. graczy juniorskiej drużyny Pek-

polu Ostrołęka. Cały turniej stał się prawdziwym 
maratonem. W eliminacjach grupowych grano 
systemem do dwóch zwycięskich setów krótkich, 
a w półfinałach i w finale do dwóch wygranych se-
tów długich. Panował wzorowy porządek, punkty 
prezentowano na specjalnej tablicy, a sędziowie, 
w tym także sama A. Prachniak, sprawnie i bez 
konfliktów prowadzili wszystkie mecze. Szkoda 
tylko, że na zakończenie nie pojawił się żaden z 
współorganizatorów, by pomóc wręczyć nagrody 
i puchary. 

 W całodziennej rywalizacji zwyciężyła drużyna 
Sunrise Crew występująca w składzie: Andrzej Ja-
nowski, kapitan, uznany zgodnie po zakończeniu 
zmagań MVP turnieju, Marta Niedźwiecka, Domi-
nika Nasiadka, Grzegorz Motacki, Mateusz Tański, 
Karol Formela, Wojciech Sakowski i Patryk Olszak. 
W finale pokonali oni 2:1 (25:21, 18:25, 15:10) raczej 
uchodzących za faworytów siatkarzy LILO Team, w 
składzie z juniorami Pekpolu: Lidia Kosek, Roland 
Rolka, Patryk Brzostek, Kacper Krapa, Jakub Adam-
czyk, Simon Jasiński oraz Paweł Damięcki, który 
dojechał już po meczach eliminacyjnych. 

 Trzecie miejsce zajęła drużyna z Dylewa, która 
wygrała 2:1 ( 25:21, 21:25, 15:12) w walce o ten 
puchar z drużyną z Borawego w składzie której 
grała uznana za najlepszą zawodniczę turnieju 
Ewelina Damięcka. 

 – Nie uczestniczyłem w żadnym siatkarskim 
szkoleniu. Gram tylko w amatorskiej lidze siatkówki 
w Mławie, tak dla rozrywki, a poza tym spotykamy 
się czasem z kolegami i sami staramy się coś treno-
wać. Siatkówka to gra dla każdego i taka formuła 
zawodów, jak tu w Lelisie bardzo mi odpowiada – 
odpowiedział nam na pytania dotyczące podstaw 
swojego sukcesu najlepszy zawodnik turnieju 
Andrzej Janowski. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Kolejka 8 – 6. kwietnia,
WKS Mystkówiec Stary – FC 2013 Różan 
Kurpik Kadzidło – Orz Goworowo
Krzyniak Krzynowłoga Mała 
– LUKS Łęg Przedmiejski, godz. 14.00 
GUKS Krasnosielc –LKS Zatory 
Kolejka 9 – 13. kwietnia,
GUKS Krasnosielc – WKS Mystkówiec Stary 
LKS Zatory – Krzyniak Krzynowłoga Mała 
LUKS Łęg Przedmiejski – Kurpik Kadzidło,
godz. 14.00, Lelis
Orz Goworowo – FC 2013 Różan 
Kolejka 10 – 27. kwietnia,
WKS Mystkówiec Stary – Orz Goworowo 
FC 2013 Różan – LUKS Łęg Przedmiejski 
Kurpik Kadzidło – LKS Zatory 
Krzyniak Krzynowłoga Mała – GUKS Krasnosielc 
Kolejka 11 – 4. maja,
Krzyniak Krzynowłoga Mała – WKS Mystkówiec
GUKS Krasnosielc – Kurpik Kadzidło 
LKS Zatory – FC 2013 Różan 
LUKS Łęg Przedmiejski – Orz Goworowo,
godz. 14,00, Lelis
Kolejka 12 – 11. maja,
WKS Mystkówiec Stary – LUKS Łęg Przedmiejski 
Orz Goworowo – LKS Zatory 
FC 2013 Różan – GUKS Krasnosielc 
Kurpik Kadzidło – Krzyniak Krzynowłoga Mała 
Kolejka 13 – 18 maja, 
Kurpik Kadzidło – WKS Mystkówiec Stary 
Krzyniak Krzynowłoga Mała – FC 2013 Różan 
GUKS Krasnosielc – Orz Goworowo 
LKS Zatory – LUKS Łęg Przedmiejski 
Kolejka 14 – 25. maja,
WKS Mystkówiec Stary – LKS Zatory 
LUKS Łęg Przedmiejski – GUKS Krasnosielc ,
godz. 14.00, Lelis, 
Orz Goworowo – Krzyniak Krzynowłoga Mała 
FC 2013 Różan – Kurpik Kadzidło 
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ZAWIADOMIENIE

GOK–O i GBP informują i zapraszają….

Urząd Gminy przypomina...

Wielkanocne przepisy 
kurpiowskiej kuchni

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 2014 r.
II rata do 15 maja 2014 r.
III rata do 15 września 2014 r.
IV rata do 15 listopada 2014  r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzę-
du Gminy (Nr konta: 05892200090000061920000010)
Uwaga:  Opłatę za odbieranie odpadów komunalnych  należy wnosić   na indywidualne  
numery  kont  podane   w  pismach  potwierdzających  przyjęcie  deklaracji,  które  Urząd  
Gminy  dostarczył  wszystkim  mieszkańcom .  Wpłat  należy  dokonywać  w  terminach    
podanych  w  wymienionym  piśmie. Przypominamy, że płatności: za  listopad i grudzień 
2013 r. należy wnieść do  10  stycznia  2014 r. , za  styczeń i luty  do   10  marca  2014 r.  za  
marzec i kwiecień do  10  maja  2014 r. ,  za  maj  i  czerwiec  do  10  lipca  2014 r.
    Zaopatrzenie  w  worki  do selektywnej  zbiórki odpadów  komunalnych  należy  do  
obowiązków  firmy  odbierającej  odpady  i  w  tej  sprawie  należy  zwracać  się  do  kie-
rowców,  którzy  odbierają  odpady  z  nieruchomości  lub  do    firmy  MPK  w  Ostrołęce  
na  ulicy  Kołobrzeskiej  5  (tel.:  (29) 769 18 00 w. 119).

Kuchnia wielkanocna na Kurpiach pozwalała za-
pomnieć o wielkim poście, ale nie była szczególnie 
obfita i tłusta. Świąteczne, niedzielne śniadanie 
rozpoczynano od dzielenia się ,,święconką’’ , na 
którą składały się zazwyczaj: jaja, mięso, wędliny, 
chleb, ser, masło, sól, ciasto, zazwyczaj tzw. łagod-
niak lub babka. Gospodynie korzystały z produk-
tów przede wszystkim miejscowych, dostępnych 
we własnym gospodarstwie, uzupełniając je 
bakaliami lub suszonymi owocami. 

Jajka faszerowane po kurpiowsku 
Jajka to nieodzowny element wielkanocnego 

stołu. Podstawą są przepięknie zdobione pisanki 
czy kraszanki, bez których trudno wyobrazić 
sobie zbliżające się święta. Na terenie Puszczy 
Kurpiowskiej pisanki wykonywano w dwojaki 
sposób. Pierwszym z nich było tak zwane pisa-
nie woskiem, drugim – pisanki skrobane. Jajka 
barwiono w sposób naturalny, wykorzystując do 
tego m.in. wywary z łupin cebuli, kory dębowej, 
ziaren i pędów żyta, owsa, pszenicy, bazi topoli, 
kory leszczyny, czy też mchu. Pisanki wykony-
wano w znacznej ilości – robiono je dla własnych 
dzieci, dla chrześniaków, dziewczęta obdarowy-
wały nimi swych narzeczonych. Do tradycyjnych 
zwyczajów związanych z pisankami, właściwie ze 
skorupkami świeconych pisanek, należą działania 
o charakterze magicznym. Zasadniczo skorupki 
jaj palono w piecu, jednakże w niektórych wsiach 
Kurpiowszczyzny tłuczono skorupki i rozsypywano 
w obejściu, zabezpieczając w ten sposób zagrodę 
przed szkodnikami. Skorupki z jajek rozsypywano 
także na polu, by były lepsze plony, bądź zacho-
wywano je do dnia św. Zofii, dodając do nasion 
lnu, razem je następnie wysiewając, by zapewnić 
w ten sposób urodzaj.

Jajka faszerowane będą ciekawym urozmaice-
niem jaj tradycyjnych, gotowanych na twardo. Do 
faszerowania najlepiej nadają się jaja gęsie, kacze 
lub indycze, które po napełnieniu skorupek można 
piec na patelni lub zapiekać w piekarniku. 

Składniki: 
7 jaj, 1 łyżka margaryny Palma, ½ małej bułki, 4 

łyżki mleka, 1 łyżka posiekanego koperku, 1 łyżka 
posiekanego szczypiorku, 2–3 łyżki bułki tartej, sól, 
pieprz, olej do smażenia.

Ugotować na twardo 6 jajek – nie obierać ze 
skorupek. Ostrym nożem przekroić jajka na pół. 
Kroić trzeba zdecydowanie, ale delikatnie, tak aby 
nie uszkodzić skorupki, wybrać jajko.  Proponuję 
ugotować więcej jajek – niektóre lubią popękać. Te 
ze zniszczoną skorupką będzie można wykorzystać 
do przygotowania dowolnej sałatki. Bułkę namo-
czyć w mleku, odcisnąć. Zmielić w maszynce jajka 
razem z bułką. Dodać surowe jajko, margarynę, 
koperek oraz szczypiorek. Wymieszać i doprawić 
– masa powinna mieć wyrazisty smak, więc nie 
należy oszczędzać soli i pieprzu.  Masą napełniać 
skorupki, lekko docisnąć i posypać tartą bułką.   
Kłaść farszem na rozgrzany olej, smażyć do zru-
mienienia.  Można podawać na ciepło i na zimno.

Wesołych Świąt Wielkanocnych, 
Mokrego Dyngusa i wspaniałej 
wiosny życzy 

Redakcja 

10 kwietnia, godz. 10.00, ośrodek informacji – podsumowanie wyników Gminnego Kon-
kursu Plastycznego ,,Palma kurpiowska’’; 

10 kwietnia, godz. 12.00, sala widowiskowa – konferencja popularnonaukowa nt. Drewno 
w kulturze Kurpiów. Konferencji towarzyszy kiermasz sztuki ludowej połączony z pokazem et-
nograficznym wyrobu produktów ludowych (kwiatów, wycinanki, pisanki, koronki). Prezentacja 
artystyczna zespołu ,,Nowe Latko’’ działającego przy GOK–O. 

1 maja. godz. 12.00, boisko w Gibałce – Niedziela na sportowo. Impreza integracyjna 
połączona z uroczystym otwarciem boiska. W programie m.in. mecz piłki nożnej, turniej rodzin, 
występ zespołu ,,Nowe Latko’’, konkursy, zabawy.

Urząd Gminy w Lelisie zawiadamia mieszkańców gminy, którzy posiadają eternit zdjęty z dachu 
lub zamierzają zdjąć go  do  końca  czerwca  2014 r. i chcą przekazać go do utylizacji, powinni 
złożyć w Urzędzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 6 w terminie do 15 marca  2014 r. wypełnione 
następujące druki:

1. Informacja o wyrobach zawierających azbest,
2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających ….azbest.
       Druki te są do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP Lelis (www.

bip.lelis.pl) – Serwis informacyjny gminy Lelis (www.lelis.pl) – dokumenty – wnioski i formularze.
        Gmina będzie ubiegać się o dotację  z  WFOŚiGW  i  z  chwilą  otrzymania środków eternit 

odbierzemy bezpłatnie.  Zgłoszenia  dokonane w ubiegłych  latach  są  aktualne.

UCHWAŁA Nr XXVIII/199/2014

RADY GMINY LELIS z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powierzenia wójtowi gminy uprawnień do 
stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej Gminy Lelis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierza się Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o 
sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz 
za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lelis. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Mrozek


