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Wspomnienia, które ogrzewają serca
Tradycje zimowych spotkań w kurpiowskich chatach odżyły 31 stycznia w GOK-O w trakcie tegorocznego VIII regionalnego przeglądu
widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. ,,Darcie Pierza’’. Oczywiście nie wszyscy goście prezentowali
przedstawienia opisujące, jak to się dawniej żyło, ale za to wszyscy pokazywali ogromne przywiązanie do rodzimych tradycji, do
pieśni i gwary, do stroju odziedziczonego po dziadkach. Od tych wspomnień i tęsknot w sali GOK- O stało się aż gorąco, tak samo
jak gorąca były herbatka i kiełbaski, którymi ugaszczały wszystkich uczestników przeglądu pracownice bibliotek i ośrodka kultury.
Otwarcia wspólnego, radosnego spotkania
dokonał wójt Stanisław Subda, a poszczególne
prezentacje zapowiadała Anna Ogniewska, dyr.
GOK-O, poświęcając, jak dobry obyczaj nakazuje, każdemu gościowi kilka dobrych słów o jego
dotychczasowym dorobku, występach na innych
scenach i tradycjach. Wszystkie widowiska oceniła komisja konkursowa, która tym razem pracowała w składzie: Katarzyna Mróz – przewodniczący, Danuta Prachniak i Beata Brzeska - członkinie.
Swoje przedstawienia dawnych obyczajów i
wyobrażenia tego, jak to się dawniej żyło, bawiło,
miłowało, zaprezentowało siedem zespołów. W
kategorii: dzieci i młodzież do 16 lat wystąpiły 3
zespoły, a w kategorii młodzież i dorośli - 4 zespoły. Po obejrzeniu wszystkich widowisk, Komisja
postanowiła przyznać następujące miejsca: W
kategorii dzieci oraz młodzież do 16 lat:
I miejsce - ,,Nowe Latko’’ z GOK-O Lelis za widowisko ,,Darcie Pierza’’,
II miejsce - ,,Serasinionki’’ z Serafina za widowisko ,,Dziecięce jercowanie przy pasieniu bydła’’,
III miejsce - ,,Kurpiaki’’ z RCKK Myszyniec za
widowisko ,,Rozpleciny’’. W kategorii młodzież i
dorośli: I miejsce zdobyli doskonali ,,Carniacy’’ z
Czarni za widowisko ,,Kupiec’’, II miejsce - ,,Myszyniec’’ z RCKK Myszyniec za widowisko ,,Jek
dawniej Kurpsie się lecyli’’ oraz ,,Puszcza Zielona’’
z GOKSiR Łyse za widowisko ,,Lany poniedziałek
na Kurpsiach’’ oraz III miejsce - zespół KGW z wsi
Tartak za widowisko ,,Babskie rozmowy przy darciu pierza’’.
Dodajmy, że w trakcie zimowego spotkania
w GOK-O nie zabrakło także okazji do spotkań z
twórcami ludowymi. Swoje wyroby prezentowali:
Adam Murach z Płoszyc -wyroby z gliny, Teresa i
Czesław Niedźwieccy z Olszewa Borek – miód
i wyroby z wosku, Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła – rzeźbę, Czesława Lewandowska – koronki,
Wiesława Chaberek – wycinanki kurpiowskie,
Czesława Kaczyńska – wycinanki, kwiaty i piwo
kozicowe. Można było porozmawiać z jak zawsze
uśmiechniętą i radosną Apolonią Nowak a także
z przedstawicielką Związku Kurpiów Ewą Choroszewską – Zyśk. Gośćmy ,,Darcia pierza’’ byli także
radny Sejmiku Wojewódzkiego Marian Krupiński, wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina, proboszcz leliskiej parafii ks. Janusz Kotowski oraz
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wicestarosta powiatu ostrołęckiego Krzysztof
Parzychowski i przewodniczący Rady Powiatu
Stefan Prusik, który wręczyli nagrody. Nie obyło
się bez wspólnych tańców, do których przygrywała Orkiestra Kurpiowska. Klimat i werwę tych
tańców śmiało można traktować jak przykład z
życia dawnych Kurpiów.
Impreza została dofinansowana przez Samo-

rząd Powiatu Ostrołęckiego, a organizatorami
byli: Wójt Gminy Lelis i Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie, którym pomogli jako
współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w Lelisie.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

W numerze:
Z życia samorządu s. 2; inwestycje gminne s. 3; ABC w sprawach śmieciowych s. 4; Rajcza coraz mniej chłopska s. 5; Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie s. 6-7; biblioteki zapraszają s. 9; sport w gminie s. 9-10; informacje, przypomnienia s. 12

Z życia samorządu
XXI sesja Rady Gminy zwołana 22 lutego
do sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie
zapisze się zapewne wyraźnie w historii gminy.
Rzecz jednak nie tylko w tym, iż radni i sołtysowie mogli wysłuchać bardzo ciekawej prezentacji historycznej Janusza Marzewskiego, prezesa Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich z
Durlas, który opowiadał o powstaniu styczniowym na Kurpiowszczyźnie, a także o działalności strzeleckiej gromady, ale przede wszystkim
dlatego, że podjęto decyzję dotyczącą wspar-
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cia powiatu w przebudowie drogi Szwendrowy
Most – Olszewka oraz poparto wniosek wójta o
budowę ,,schetynówki’’ w Gnatach, która połączy drogi powiatowe do Lelisa i do Łęgów. To
bardzo poważne przedsięwzięcia. Przebudowa
prawie 2 km odcinka drogi ze Szwendrowego
Mostu do Olszewki będzie kosztować 1,2 mln
zł, z czego powiat wyłoży 300 tys. zł, gmina także 300 tys. zł, a 600 tys. będzie pochodziło, jak
zapewniono radnych, ze źródeł zewnętrznych.
Wiele dyskusji wywołały potrzeby finansowe
oświaty. Jak stwierdził wójt Stanisław Subda
pokrycie potrzeb finansowych oświaty wynosi
13 mln zł, z czego subwencja zapewnia 7,9 mln
zł, zaś gmina musi dopłacić 5,1 mln zł z własnego budżetu.
- Te koszty wciąż rosną, obecnie gmina musi
wyrównać wynagrodzenia nauczycieli, którzy z
braku godzin ponadwymiarowych nie wypracowują kwot zagwarantowanych im w Karcie
Nauczyciela i nic na to nie możemy poradzić –
stwierdził wójt St. Subda.

A jednak w tym wszystkim można znaleźć
pocieszające wiadomości. Gmina Lelis, nie tylko
bardzo dba o rozwój bazy sportowej, ale także o
działalność sportową w szkołach oraz w środowisku wiejskich. W odróżnieniu od wielu gmin,
w gminie Lelis funkcjonuje 13 wiejskich LZS, a
praca w dziećmi i młodzieżą przynosi wymierne efekty. Coraz częściej z gminy Lelis wywodzą
się zawodnicy, którzy startują na arenach krajowych i międzynarodowych, zdobywają medale
i punkty do krajowych rankingów. Wyrazem
uznania dla ich sukcesów stały się nagrody,
które Wójt Gminy przyznał najlepszym sportowcom, obecnie uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Otrzymali je: Magdalena Żebrowska
– wicemistrzyni Polski juniorów młodszych w
skoku w dal, uczennica II LO w Ostrołęce, zawodniczka OKLA, Anna Grala (II LO Ostrołęka),
Karolina Siernicka (I LO Ostrołęka), Jakub Brzeski (I LO Ostrołęka), mistrzowie i reprezentanci
Polski w ringo. Natomiast za wkład i zaangażowanie wniesione w rozwój sportu, organizację
zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży na
terenie gminy zostali wyróżnieni działacze LZS:
Witold Kwiatkowski, Dariusz Mróz, Jerzy Dawid
i Stanisław Szczepanek.
- Składamy poprzez wręczenie tych nagród
serdeczne podziękowanie wszystkim sportowcom, którzy swoją postawą udowodnili młodym mieszkańcom gminy i powiatu, że dzięki
wytrwałości, zapałowi i ciężkiej pracy można
wiele osiągnąć i być dostrzeżonym na arenie
krajowej i międzynarodowej – powiedział St.
Subda.
W programie XXI sesji Rady Gminnej wysłuchano ponadto sprawozdania za 2012 r. z
działalności Ośrodka Pomocy Społecznej wraz
z analizą potrzeb w zakresie pomocy społecznej, informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę, informacji o realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015, a także o realizacji
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Lelis. Radni przyjęli raport za 2012r.: o stanie
kultury fizycznej oraz z wykonania Gminnego
Programu przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji, a także informację za 2012r.
o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po tych informacyjnych punktach obrad
podjęto wcześniej dyskutowane na posiedzeniach komisji Rady Gminy, uchwały dotyczące
budżetu gminy; regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis; w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lelis; programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lelis na rok 2013;
określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lelis oraz w sprawie funduszu sołeckiego.
Antoni Kustusz
Fot. Tomasz Szczubełek

Zasłużone wyróżnienie dla Gminy
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej przekazało 1 lutego br.
na ręce Wójta Gminy Stanisława Subdy oraz
Rady Gminy Lelis podziękowania za współpracę i wieloletni wkład finansowy w poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych.
Jak pisze Beata Leszczyńska, zastępca dyr.
Departamentu Dróg i Autostrad, współpraca
ministerstwa, powiatu i gmin zaowocowała
powstaniem wielu elementów infrastruktury
drogowej poprawiającej bezpieczeństwo na
drogach. dzięki udzielonej pomocy finansowej
powiat ostrołęcki wybudował na terenie gminy

Lelis ponad 28 km ścieżek pieszo-rowerowych,
wyposażył je w elementy odblaskowe, wybudował chodniki i zatoki autobusowe, przebudował 55 km dróg o nawierzchni bitumicznej.
W imieniu ministra dyr. E. Leszczyńska przekazała słowa wielkiego podziękowania dla Wójta
i wszystkich tych, którzy podejmując dobre decyzje przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz są przykładem i zachętą
do współpracy dla innych gmin.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Inwestycje gminne
Od początku roku wykonano wiele prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji gminnych.
1. W zakresie drogownictwa:
1. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę kruszywa naturalnego i piasku naturalnego kopanego z
przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MEGA –
KRUSZ” z Ostrołęki. Wartość umowy wynosi 339
480 złotych brutto.
2. Wykonane zostały mapy do celów projektowych na przebudowę następujących dróg: Lelis, ul. Ks. E. Chylińskiego, Łęg Starościński, kol.
Mała Wioska.
3. Wykonana została dokumentacja techniczna
na przebudowę drogi gminnej nr 250615W w
mc. Łęg Przedmiejski kol. Rozoga na odc. 0,78
km.
4. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 250615W w mc. Łęg Przedmiejski z nawierzchni żwirowej na bitumiczną.
5. Wykonano remont drogi dojazdowej do łąk
oznaczonej nr ewid. dz. 968 w mc. Długi Kąt na
odcinku 1,1 km. Remont wykonano w ramach
funduszu sołeckiego.
6. Zakupiono dodatkowy osprzęt do koparko-ła-

dowarki: łyżkę trapezowa do kopania rowów
przydrożnych oraz zrywak do przerywania korzeni.
7. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe ma sprzedaż drzew przydrożnych w mc. Długi Kąt i Lelis.
8. Zakupiono tablice informacyjne na wiaty przystankowe (Białobiel – 2 szt., Siemnocha – 2 szt.).
2. W zakresie przygotowania inwestycji:
1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty
budowlane zadania pn.: „Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka” .
2. Zakończono prace projektowe zadania pn.:
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku
GOKO w Lelisie wraz z przebudową na Ośrodek
Rehabilitacyjny”. Projekt wraz z wnioskiem o
pozwolenie na budowę, złożono w Starostwie
Powiatowym w Ostrołęce.
3. 9 stycznia podpisano umowę na wykonanie
projektu budowlanego w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie”.
Wykonawca: Adam Fellauer „TECHNO-WOD”,
Warszawa. Termin wykonania do dnia 15 kwietnia 2013 r.
4. 4 lutego 2013 r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy
oczyszczalni ścieków w ramach zadania pn.:
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie
Wykonawca: Janusz Batalion „BATALION”, zam.

Co warto wiedzieć o funduszu sołeckim
UCHWAŁA NR XXI/151/2013 RADY GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie
funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20
lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr
52, poz. 420, ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w
budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki w budżecie gminy rozstrzyga Rada Gminy do
31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.
W podjętej uchwale Rada wyraża albo nie wyraża
zgody na wyodrębnienie funduszu.
Środki funduszu sołeckiego przeznacza się
na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we
wniosku są:
- zadaniami własnymi gminy,
- służą poprawie warunków życia mieszkańców ,
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Ponadto środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania, które
zmierzają do usunięcia skutków klęsk żywiołowej
na podstawie ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym,
zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych.
Środki z funduszu przyznawane są w danym
roku budżetowym. Warunkiem przyznania jest
złożenie przez sołectwo wniosku do Wójta Gminy.
Ustawa o funduszu sołeckim określa elementy,
które powinien zawierać wniosek. Są to: wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
na obszarze danego sołectwa, oszacowanie kosztów przedsięwzięć, uzasadnienie.
Wniosek sołectwa uchwalony jest na zebraniu
wiejskim z inicjatywy:
- sołtysa,
- rady sołeckiej lub co najmniej 15. pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
Ustawa o funduszu sołeckim wskazuje termin
na przekazanie wniosku przez sołtysa wójtowi.
Wniosek ten jest przekazywany do 30 września
roku poprzedzającego rok budżetowy, którego
dotyczy wniosek w celu uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

Stara Łomża . Termin wykonania do 14 czerwca
2013 r.
3. W zakresie gospodarki nieruchomościami
1. Dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka w msc.
Łęg Przedmiejski o pow. 0,0810 ha za kwotę
78.105 zł.
2. W msc. Gnaty i Łęg Starościński przejęto grunty na poszerzenie dróg gminnych o pow. 0,816
ha - na podstawie art.98 ust.1 ustawy z dnia 17
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r., poz.651 ze zm.).
Sporządził: wójt gminy Stanisław Subda
Fot. Antoni Kustusz

Pożyteczna pomoc
W Szkole Podstawowej w Olszewce nieodpłatnie
pracują podopieczni Zakładu Karnego w Przytułach. Celem zatrudnienia tych pożytecznych pracowników było wyremontowanie pomieszczenia
po byłej mleczarni z przeznaczeniem na szatnię
i łazienkę dla przedszkola prowadzonego przez
Stowarzyszenie ,,Kurpsie Razem”. Ale nie tylko.
Pracownicy pracują dwa razy w tygodniu po
osiem godzin. W trakcie tego czasu wyremontowali pomieszczenia byłej mleczarni, wykonali
fundament pod ogrodzenie szkoły, przesadzali
rośliny, położyli płytki na klatce schodowej prowadzącej na strych szkoły, wykonali fragmenty
ocieplenia ścian i elewacji zewnętrznej remontowanych pomieszczeń oraz wykonywali prace pielęgnacyjne w otoczeniu szkoły. Ponadto wykonują drobne naprawy w szkole
Dzięki ich zaangażowaniu udało się zyskać
dodatkowe pomieszczenia oraz wykonać szereg
prac remontowo- naprawczych i pielęgnacyjnych
w szkole. (ag)

Fot. archiwum
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ABC w sprawach śmieciowych
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Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy
system gospodarki odpadami komunalnymi, polegający na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady komunalne wytworzone przez
mieszkańców.
W Gminie Lelis opłata w ramach systemu gospodarki odpadami za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie naliczana od gospodarstwa
domowego i wyniesie 20 zł miesięcznie gdy będziemy segregować odpady lub 30 zł miesięcznie
gdy odpadów nie będziemy segregować.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji, w której zaznacza ile gospodarstw domowych jest prowadzonych na terenie jego nieruchomości oraz czy
będzie segregować odpady. Deklarację należy
składać w Urzędzie Gminy w pokoju numer 6 lub
u sołtysów do 31 marca 2013 r.
Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłatę za odbiór odpadów bez wezwania co dwa
miesiące w terminach: za styczeń i luty do 10
marca danego roku, za marzec i kwiecień do 10
maja danego roku, za maj i czerwiec do 10 lipca
danego roku, za lipiec i sierpień do 10 września
danego roku, za wrzesień i październik do 10 listopada danego roku, za listopad i grudzień do

10 stycznia następnego roku. Termin uiszczenia
pierwszej opłaty ustala się do dnia 10 września
2013 r.
Pamiętajmy: Gospodarstwo domowe to osoba
lub kilka osób zamieszkujących razem i razem się
utrzymujących.
Jak będzie działał system?
W ramach jednej opłaty zostaną odebrane
wszystkie odpady wytworzone przez mieszkańców, opłata za odbiór odpadów będzie niższa
jeżeli odpady będą segregowane,
Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez
odbierającego oraz będzie kontrolować czy
prowadzona jest prawidłowo segregacja, terminowość i wysokość opłat wnoszonych przez
mieszkańców, zostanie utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
do którego mieszkańcy dostarczać będą m.in.:
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, chemikalia itp.
Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Pamiętajmy o wypowiedzeniu aktualnej umowy dotyczącej odbioru odpadów na dzień 30
czerwca 2013 r.

Gospodarka odpadami w gminie Lelis
Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Lelis w latach 2011 i 2012 (w tonach)
przedstawia poniższa tabela.
Odpady wielkogabarytowe, elektryczne
i elektroniczne, oraz zużyte opony zebrane
zostały w Gminnym Punkcie Gromadzenia
Opadów.
W ramach realizacji Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami rozpoczęto w 2011 r.
rekultywację składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Gibałce. W ramach
rekultywacji
przeprowadzono następujące
prace: w roku 2011
- przykryto kwaterę składowiska warstwa

izolacyjną mineralną, w roku 2012
- przykryto kwaterę składowiska warstwą
glebową, wykonano studnię odgazowania
biernego, uzupełniono ubytki gruntu na
kwaterze oraz wysiano trawę. Do całkowitego
zakończenia prac rekultywacyjnych pozostało
sadzenie krzewów na kwaterze. Prace te
zostaną wykonane w II kwartale 2013 r.
Całkowity koszt
rekultywacji wynosi
217.427,45 zł. Na wykonanie rekultywacji
Gmina uzyskała z WFOŚiGW w Warszawie
pożyczkę w kwocie 168.600 zł tj. 77 % kosztów
zadania.
Sporządził W. Kania

Lp.

Proponowane wskaźniki

2011 r.
Mg

2012 r.
Mg

1

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] – szacunkowo

1.342,00

1.352,00

2

Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]

732,45

722,46

3

Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]

732,45

722,46

4

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]

150

150

5

Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]

81

80,0

6

Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]

33,7 %

2,0%

7

Ilość zebranych od mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji [Mg]

0

0

8

Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:
•
tworzywa sztuczne,
•
szkło,
•
papier.
•
metale

26,35
15,61
9,05
3,98

22,92
15,25
9,19
0

9

Ilość odzyskanych odpadów [Mg]:
•
wielkogabarytowych,
•
zużyte opony
•
sprzęt elektryczny

36,00
24.00
5,86

5.00
0
3.95

Odpady komunalne
trafią do Ostrołęki
Obok obecnego składowiska śmieci przy ulicy Turskiego w Ostrołęce, ale na terenie gminy
Rzekuń powstanie nowoczesna stacja segregacji
odpadów. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 44,4 mln zł, a decyzją zarządu województwa
mazowieckiego projekt otrzyma ponad 25,5 mln
zł unijnego dofinansowania. Wydajność stacji
wynosić będzie 35.300 Mg/a na jedna zmianę.
Przyjmowane będą zarówno odpady komunalne
zmieszane, jak i odpady zbierane selektywnie,
a więc odpady komunalne zmieszane, odpady
materiałowe zbierane selektywnie, odpady wielkogabarytowe zbierane selektywnie, odpady
zielone zbierane selektywnie oraz odpady niebezpieczne.
Jak poinformowano w trakcie podpisywania
dokumentów o finansowaniu inwestycji, którą
prowadzić będzie miasto Ostrołęka, obejmie
ona, m.in. budowę hal technologicznych sortowni i kompostowni, boksów magazynowych
surowców wtórnych i punktu demontażu, wagi
samochodowej z budynkiem administracyjnym,
a także zbiornika odcieków. Na terenie stacji
segregacji odpadów znajdą się również place
dojrzewania kompostu oraz przetwarzania odpadów zielonych, garaże dla kompaktora i na sprzęt
technologiczny oraz magazyn małych ilości
odpadów niebezpiecznych. Wykonane zostaną
też parking dla samochodów osobowych, drogi
wewnętrzne, place technologiczne oraz chodniki. Obiekt zostanie ogrodzony. Można się w tej
sytuacji spodziewać, że po uruchomieniu programów śmieciowych powstanie w regionie spójny
system gromadzenia i przetwarzania odpadów
zebranych w mieście i okolicznych gminach. (ak)

Stawki u sąsiadów
Kadzidło. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 zł od gospodarstwa
domowego miesięcznie, a jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny to stawka ta wynosi 20 zł od gospodarstwa
domowego.
Olszewo Borki. Stawka za odpady komunalne
zmieszane wynosi 30 zł od gospodarstwa domowego. Stawka za odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny wynosi 20 zł od gospodarstwa domowego. Stawka miesięczna opłaty za
odbiór odpadów komunalnych, o której mowa w
punkcie 1 lub 2 zmniejsza się o 20 % w przypadku
gospodarstw domowych liczących do 2 osób.
Myszyniec. Miesięczną stawkę opłaty ustalono
w wysokości 7,50 zł od osoby jeśli odpady będą
segregowane. W przypadku zbierania odpadów
komunalnych bez segregacji opłata ta będzie wynosić 15,00 zł miesięcznie od osoby.
Rzekuń. Od gospodarstwa domowego do
dwóch osób – odpady zbierane w sposób selektywny - 19,00 zł miesięcznie, natomiast odpady
zbierane w sposób zmieszany – w wysokości
25,00 zł miesięcznie; od gospodarstwa domowego powyżej dwóch osób– odpady zbierane w
sposób selektywny - 25,00 zł miesięcznie, natomiast odpady zbierane w sposób zmieszany – w
wysokości 35,00 zł miesięcznie. (ak)

Rajcza coraz mniej chłopska
Tegoroczny start reprezentacji powiatu ostrołęckiego w Międzynarodowym Rajdzie Chłopskim, który odbył się 8-10 lutego w Rajczy pokazuje, że impreza ta staje się bardziej największym
festynem sportowo-kulturalnym i turystycznym
na Żywiecczyźnie niż sportowym spotkaniem
drużyn LZS, a więc reprezentantów środowiska
wiejskiego. Zresztą i tych reprezentacji jest coraz
mniej, a gospodarze zdecydowanie bardziej skupiają się na imprezach, które odbywają się przy
scenie, a nie na startach biegaczy - stwierdzili
uczestnicy rajdu po powrocie do Lelisa. Tak więc
rajdowi towarzyszy kilka ciekawych imprez kul-

turalnych. Organizowany jest m.in. Dzień Kultury
Słowackiej oraz Dzień Kultury Polskiej. Ważnym
punktem programu są Targi Ofert Turystycznych,
promujące te regiony Polski, z których pochodzą
uczestnicy imprezy, ale biegi odbywają się na trasach położonych daleko od miejsc gdzie skupia
się publiczność, mimo iż w biegach na nartach
startują sportowcy z Polski, Słowacji, Czech i
Włoch
Drużyna LZS Gminy Lelis uczestniczy w tym
rajdzie co roku od ponad dwudziestu lat. Promuje
tym samym swoją gminę, powiat i region. W tym
roku również okazała się najliczniejszą drużyną

Powstanie styczniowe na Kurpiach
Członkowie Stowarzyszenia Strzelców Kurpiowskich z Durlas po raz drugi przygotowali lekcję historii o regionie, którą od 9 do 24
stycznia zaprezentowali w wszystkich szkołach
naszej gminy. Tym razem, przebrani w stroje
strzelca kurpiowskiego opowiadali o wydarzeniach związanych z powstaniem styczniowym
w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej. Strzelcy opowiadali m.in. o najsłynniejszych zwycięskich bitwach pod Przetyczą, Nagoszewem,
Myszyńcem z 9 marca 1963 r. i o zasadzce pod
Drążdżewem. Przypomnieli postaci powstańczych dowódców Zygmunta Padlewskiego i
Władysława Cichorskiego , a także znanych ze
swojej odwagi i poświęcenia Ignacego Mystkowskiego, Karola Frycze, Józefa Ramotowskiego. Przy okazji prezentowali repliki broni
z tamtej epoki oraz wykonywali pamiątkowe
zdjęcia.
Jak widać na tych zdjęciach wykonanych w
Zespole Szkół w Lelisie oraz w SP w Łęgu Starościńskim, spotkania wywołały wiele emocji i
wzbudziły duże zainteresowanie. (ak)
Fot. archiwum

w reprezentacji powiatu ostrołęckiego, w skład
której weszły drużyny sportowe z gminy Lelis, Kadzidło i Rzekuń. Na ich czele stał przewodniczący Rady Powiatu Stefan Prusik. Nasi zawodnicy
dzielnie walczyli w narciarskich konkurencjach.
Dzięki ich postawie w rywalizacji województw
Mazowsze zdobyło wprawdzie 4 pozycję na 6
startujących, ale na ten wynik pracował tylko
nasz powiat. W rywalizacji 7 drużyn powiatowych
- powiat ostrołęcki uplasował się na czwartej pozycji. W klasyfikacji gmin na 16 uczestniczących
drużyn, gmina Lelis zajęła - 4 miejsce, Kadzidło - 9
miejsce i Rzekuń - 10 miejsce. Drużyna GOK-O Lelis zajęła 7 miejsce, a drużyna LSZ Lelis 8 miejsce
na 39 drużyn startujących w zawodach. Nie są
to wyniki złe, ale pamiętając o dotychczasowych
dokonaniach, można było oczekiwać więcej, bo
te raczej pechowe czwarte pozycje nie zapewniły
nam odpowiedniej satysfakcji.
Spośród naszych zawodników bardzo dobre
wyniki osiągnęły panie. W konkursie wiedzy o regionie żywieckim pierwsze miejsce zajęły Mariola Ogniewska i Ewa Dawid, natomiast w biegu na
nartach na dystansie 3 km drugie miejsce zajęła
Marta Stępień.
Kurpiów nie zabrakło na Międzynarodowych
Targach Ofert Turystycznych. Stoisko promocyjne
przygotowane przez GOK-O Lelis, na którym kusiły gości swoim smakiem i niepowtarzalnym zapachem wędliny z wytwórni Teresy Stepnowskiej
z Aleksandrowa i pieczywo z Piekarni ,,Józefa’’ z
Białobieli, a także prezentowane wydawnictwa o
naszej gminie, muzyka kurpiowska w wykonaniu
Jana Kani na harmonii pedałowej. Wszystko to
sprawiło, iż goście gminy Rajcza, a w tym także
uczestnicy biegów z Polski, Słowacji i Włoch, licznie odwiedzali nasze kurpiowskie stoisko.
Organizatorami wyjazdu do Rajczy byli: Gminne Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie, Gminny
Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie. Wyjazd
sfinansowały: Starostwo Powiatu Ostrołęckiego i
samorządy gmin: Lelis, Kadzidło i Rzekuń.
Anna Ogniewska
Fot. Dariusz Mróz
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Warto zachować i przestrzegać
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lelis
Przed rozpoczęciem tegorocznej akcji śmieciowej Rada Gminy Lelis przyjęła na sesji, która odbyła się 22 lutego
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. To ważny dokument, bo zgodnie z jego zasadami będą
wdrażane przepisy dotyczące zbierania i wywożenia odpadów komunalnych i gospodarczych. Ale nie tylko, bo
chodzi także o utrzymywanie zwierząt domowych i gospodarskich. Warto więc go poznać i przestrzegać.
ROZDZIAŁ I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
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§1
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości poprzez:
1. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale II pojemniki,
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
2. selektywne zbieranie i przekazywanie następujących rodzajów
odpadów:
• niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z
zastrzeżeniem pkt. b - n,
• papieru i tektury,
• szkła bezbarwnego,
• szkła kolorowego,
• tworzywa sztucznego,
• opakowań wielomateriałowych,
• metali,
• odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,
• przeterminowanych leków,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• zużytych opon.
3. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
4. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz
gnojowicy;
5. uprzątanie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni
nieruchomości, a w szczególności z chodnika, który należy utrzymać
w stanie pozwalającym na bezpieczne poruszanie;
6. utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym
od zachwaszczenia;
7. niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału
rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w
wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
8. mycie samochodów osobowych pod warunkiem stosowania
środków ulegających biodegradacji, przy czym nie może ono
powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej
nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej;
9. mycie samochodów ciężarowych pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich
usunięcie; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
10. naprawy i regulacje samochodów poza warsztatami naprawczymi,
które mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
na utwardzonym terenie, z zapewnieniem spływu wody i nieczystości
zbiorników bezodpływowych lub w obiektach, na które uzyskano
pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie z właściwego organu
budowlanego.
ROZDZIAŁ II
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym.

§2
Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości
w pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadającej
obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie
przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej
w rozdziale IV.
2. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych służą:
• pojemniki o pojemności: 0,06 m³, 0,08 m ³, 0,12 m³, 0,24 m³, 0,36 m³,
1,1 m³,
• kontenery o pojemności: typu mulda o pojemności od 3 do 10 m³,
typu KP o pojemności od 5,5 do 10 m³,
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się
przezroczyste worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 0,06 m³
do 0,12 m³.
4. Wielkość pojemników winna być dostosowana do liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości odbioru
odpadów.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych biorąc pod uwagę, że na jednego
mieszkańca przypada co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika,
przy częstotliwości odbierania odpadów co 14 dni.
1.

§3
W miejscach publicznych takich jak w szczególności: chodniki, place,
parki, skwery, przystanki komunikacji publicznej, odpady komunalne
należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 10 l.
§4
Zakazuje się:
1. umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych innych odpadów takich, jak: odpady budowlane i
rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty opony, które należy
zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie,
2. umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych odpadów pochodzących z działalności g ospodarczej.
ROZDZIAŁ III
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§5
1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w cyklu co 14 dni.
2. Odpady selektywnie zbierane „u źródła”:
a)
papier i tektura
b)
szkło bezbarwne,
c)
szkło kolorowe,
d)
tworzywa sztuczne,
e)
opakowania wielomateriałowe,
f)
metale,
zbierane są w cyklu co dwa miesiące zgodnie z harmonogramem
ustalonym i podanym do wiadomości mieszkańcom gminy w sposób
zwyczajowo przyjęty.
3. Pozostałe odpady selektywnie zbierane, tj.:
• odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory,

•
•
•
•
4.
5.

6.

7.

1.

2.
3.

4.
5.
•
•
•

•

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony,
mieszkańcy gminy dostarczają do punktu selektywnego zbierania
odpadów w godzinach jego funkcjonowania.
Odpady wyszczególnione w ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości
zobowiązani są umieścić do godziny 7;00 w pasie drogowym drogi,
przy której zlokalizowana jest nieruchomość.
Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót nie
wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu
administracji architektoniczno-budowlanej, należy gromadzić w
specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych
przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego
odpady komunalne.
Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane
od właścicieli nieruchomości w ramach pobieranej przez Gminę
opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi. Odpady należy
gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie,
zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont.
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające
biodegradacji powinny być wykorzystywane przez mieszkańców we
własnym zakresie poprzez ich kompostowanie w przydomowych
kompostownikach pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§6
Wielkość zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana
do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie
nieruchomości, w taki sposób aby opróżnianie było konieczne nie
częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia
zbiornika nieczystościami ciekłymi i wylewania się ich na
powierzchnię gruntu. Podobnie przepustowość przydomowej
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości
mieszkańców na danej nieruchomości.
Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz
odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których
gromadzone są ścieki bytowe.
Oczyszczalnie przydomowe lub szczelne zbiorniki bezodpływowe
nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich
opróżnienia.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom
przedsiębiorcy dostęp do urządzeń służących do gromadzenia
nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający ich opróżnianie.
Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
na obszarze gminy - raz na dwa tygodnie;
niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej
wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do
przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w
zależności od potrzeb w sposób ustalony przez administrującego
cmentarzem, tak by nie doprowadzić do zanieczyszczenia
środowiska;
właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe
są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na
powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników
powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w
tygodniu.

ROZDZIAŁ IV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami
§7
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na
lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 Gmina Lelis wchodzi w
skład Ostrołęcko-Siedleckiego Regionu Gospodarki Odpadami.
§8
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne zobowiązani są
przekazywać odebrane odpady do wyznaczonych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami instalacji regionalnych.

ROZDZIAŁ V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§9
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed
.zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 10
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do psów:
•
wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za
agresywne - w kaganiec,
•
prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną
zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów- przewodników, jeżeli wynika to z
wyraźnego oznakowania,
c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk itp.;
d) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający
jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
e) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
3. Postanowienia pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych,
utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.
ROZDZIAŁ VI
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich
utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych
nieruchomościach.
§ 11
Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1. posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli
zwierząt,
2. nie stwarzania uciążliwości dla środowiska,
3. przestrzegania przepisów sanitarno- epidemiologicznych,
4. składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii
rozgraniczającej z drogą publiczną, na terenie płaskim, tak by odcieki
nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości.
ROZDZIAŁ VII
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej
deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 12
Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności: miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne,
studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
a) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
b) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
1.

Załącznik do uchwały XXI/146/2013
RADY GMINY LELIS
z dnia 22 lutego 2013 r.
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Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc
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Gmina Lelis realizuje obecnie projekt: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych w Gminie Lelis
- żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 .
Projektem objęte jest siedem z ośmiu szkół
podstawowych z terenu gminy Lelis. Są to:
1. Szkoła Podstawowa w Białobieli,
2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce,
3. Szkoła Podstawowa w Lelisie,
4. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim,
5. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach,
6. Szkoła Podstawowa w Obierwi,
7. Szkoła Podstawowa w Olszewce.
W ramach realizacji projektu doposażono
bazy dydaktyczne objętych nim szkół podstawowych w niezbędny sprzęt, wyposażenie i
pomoce dydaktyczne. Pomoce dydaktyczne
dostarczone zostały zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególne szkoły
podstawowe, m.in., programy i gry edukacyjne, sprzęt multimedialny oraz ćwiczenia zręcznościowe. W odpowiednio wyposażonych salach uczniowie objęci programem odbywają
zajęcia dodatkowe, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami.
Do końca grudnia 2012 r. objęto wsparciem
264 uczniów i uczennic, w tym 120 dziewcząt i
144 chłopców.
W poszczególnych Szkołach Podstawowych prowadzone były następujące zajęcia:
a. W Szkole Podstawowej w Białobieli odbywały się:
•
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych– 9 godzin,
•
zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy– 12 godzin,
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 18 godzin;
•
zajęcia rozwijające zainteresowania u
uczniów szczególnie uzdolnionych w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 9 godzin.
b. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce odbywały się:
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 12 godzin,
•
zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 11 godzin.,
•
zajęcia rozwijające zainteresowania u
uczniów szczególnie uzdolnionych w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 4 godzin.

c. W Szkole Podstawowej w Nasiadkach odbywały się:
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 12 godzin,
•
zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 10 godzin,
•
zajęcia rozwijające zainteresowania u
uczniów szczególnie uzdolnionych w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 9 godzin.
d. W Szkole Podstawowej w Lelisie odbywały
się:
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 11 godzin,
•
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 15 godzin,
•
zajęcia rozwijające zainteresowania u
uczniów szczególnie uzdolnionych w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 19 godzin.
e. W Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim odbywały się:
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 9 godzin,
•
zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy – 9 godzin,
•
zajęcia rozwijające zainteresowania u
uczniów szczególnie uzdolnionych w
zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych– 10,5 godzin.

f. W Szkole Podstawowej w Obierwi odbywały się:
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji– 12 godzin,
•
zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy– 12 godzin,
•
zajęcia rozwijające zainteresowania
u uczniów szczególnie uzdolnionych,
rozwijających inteligencje wielorakie–
12 godzin.
g. W Szkole Podstawowej w Olszewce odbywały się:
•
zajęcia rozwijające zainteresowania u
uczniów szczególnie uzdolnionych językowo – język angielski – 8 godzin,
•
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w
tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 10 godzin,
•
zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 9 godzin;
•
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych– 9 godzin.
Zakończenie realizacji Projektu przewidziano na koniec maja 2013 roku.
Opracowała:
Beata Kraska-Romanowska
Inspektor ds. pozyskiwania środków z
zewnątrz i promocji gminy
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis
tel. 297-611-988

Zapraszamy do czytania nowości
Początek roku w Bibliotece Gminnej w Lelisie
zaowocował zakupem 157 książkowych nowości,
z których wiele zasługuje na duże zainteresowanie czytelników. Z powieści historycznych, które
zawsze cieszyły się zainteresowaniem dorosłych
czytelników zakupiono, m.in.: „Historie kobiet z
gułagu” opisującą wspomnienia kobiet, aresztowanych i więzionych w sowieckich łagrach w
latach 30-tych XX wieku, następnie „Ocaleni od
zagłady” Stanisława Jaczyńskiego, jednego z
najwybitniejszych polskich badaczy zbrodni katyńskiej, który próbuje w swej monografii ustalić
przyczyny wyłączenia części polskich jeńców z
transportów śmierci i skierowania ich do innych
obozów, co pozwoliło im uniknąć śmierci, a także
,,Dzieci żydowskie w klasztorach” E. Kurek. Z okazji
150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
ukazało się sporo publikacji o charakterze publi-

cystyczno-historycznym, ale niewiele zwykłych
powieści. „Powstali 1863” E. Szczęsnowicza i „Rok
1863” J. Wołoszynowskiego to dwie powieści, które przenoszą czytelnika w ten bardzo trudny w
Polsce okres. Warto poczytać.
Książki biograficzne także mają zagorzałych
sympatyków wśród naszych czytelników. Wśród
nowości mamy dla nich książkę B. Smolenia „Niestety wszyscy się znamy” , w której aktor, satyryk,
współtwórca kabaretu Tey po raz pierwszy otwarcie opowiada o swoim życiu i karierze. Spore
zainteresowanie może wywołać lektura „Siostra
Faustyna” E. Czaczkowskiej – biografia bardzo popularnej polskiej świętej. Inne zakupione powieści beletrystyczne to: D. Masłowskiej „Kochanie,
zabiłam nasze koty”, J. Pietrzyk „Wieczór panieński”, K. Michalak „Wiśniowy Dworek”, R. Logockiej
„Dobre dziecko” , E. James ,,Pięćdziesiąt twarzy
Greya’’.
Dla dzieci i młodzieży biblioteka poleca, m.in.
nową powieść M. Musierowicz „McDusie”, G.
Kasdepke „Bon czy ton savoir – vivre” dla dzieci,
„Poczytaj mi Mamo” – zbiór najpiękniejszych poczytajek wydanych w trzech tomach z okazji 90
– lecia Naszej Księgarni, czy E. Zubrzyckiej „Słup
soli – jak powstrzymać szkolnych dręczycieli” czyli
kolejną powieść z serii „Bezpieczne dziecko”.
Zapraszamy do bibliotecznych półek i życzymy
ciekawych wrażeń.
Barbara Sęk
Fot. Antoni Kustusz

Biblioteka
na różne okazje
Niewielkie pomieszczenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej, które znajduje się w budynku
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce spełnia funkcję nie tylko wypożyczalni książek. Dla dzieci,
zwłaszcza młodszych klas, pracująca w bibliotece na części etatu Michalina Arcichowska,
organizuje różne zajęcia świetlicowe, wymyśla
gry i zabawy. tak by zainteresować uczniów
szkoły zarówno czytelnictwem książek, ale
także oswoić z dobrym klimatem biblioteki.
Stąd codzienne zainteresowanie lekturami zadawanymi do przeczytania przez nauczycieli,
ale także prasą i nieco poważniejszymi książkami. O tym zainteresowaniu najlepiej świadczy zdjęcie, które udało się wykonać w trakcie
odwiedzin w szkole. Na tym przykładzie trudno
zrozumieć, jak można proponować likwidację
bibliotek w szkołach, co tu i ówdzie się słyszy.
(ak)

Bezpłatny angielski w bibliotece
Biblioteka w Obierwi zaprasza wszystkie
dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.
Jest to możliwe bowiem biblioteka otrzymała
dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi
w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Kurs
FunEnglish.pl, a także kurs angielskiego dla
dorosłych angielski123.pl oferuje bezpłatnie
wszystkim bibliotekom publicznym firma Funmedia.
Jak wyjaśnia Bożena Załęska, bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Obierwi, które jest koordynatorem tego projektu, kurs składa się z kilkuset
gier, piosenek karaoke, filmów, fotolekcji i ćwiczeń. Dzieci korzystają z niego samodzielnie –
potrzebny jest im tylko komputer z dostępem
do Internetu. Wystarczy, że dziecko uczy się w
bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą
godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można
było zobaczyć pierwsze efekty jego nauki.
- Kurs to nie tylko nauka, ale też dobra za-

bawa. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów
i uczą się bezpośrednio od native speakerów.
FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku
angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są
znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach
nauczania – twierdzi Bożena Załęska.
Zajęcia w ramach tego kursu składają się
z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału
wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka
karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń.
Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko
zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90 proc. sytuacji komunikacyjnych.
Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. W
czasie trwania kursu dzieci będą mogły liczyć
na pomoc pracowników biblioteki. A po jego
zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny
certyfikat. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Ferie w GOK-O
Podczas tegorocznych zimowych ferii Gminny
Ośrodek Kulturalno-Oświatowy zadbał o to, by
dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały na obozy i zimowiska, mogły znaleźć wiele atrakcji
w miejscu zamieszkania. Specjalnie dla nich
przeprowadzono warsztaty folklorystyczne, a
także prowadzona była nauka gry na gitarze
i organach (18 osób) oraz harmonii pedałowej
(5 osób). Odbyły się także zajęcia świetlicowe
i zabawy na powietrzu. Miłośnikom rozrywek
komputerowych udostępniono salkę Gminnego centrum Informacji.
W zajęciach codziennie uczestniczyło około20
osób. Były to dzieci z Lelisa, Łodzisk, Durlas. Zajęcia prowadzili instruktorzy GOK-O w Lelisie.
(AO)

Zaufałem drodze wąskiej
W Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego
w Chudku odbyła się 30 stycznia VI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego ,,Zaufałem drodze wąskiej’’. Zespół Szkół
w Lelisie reprezentowali w tym powiatowym
konkursie: Gabriela Bednarczyk, kl. II, Jakub Parzych, kl. III, Jakub Marzewski, kl. IV, Kamila Pyskło, kl. V, Emilia Grzyb, kl. VI oraz Wiktoria Bubrowiecka, kl. Ia PG i Anna Marzewska, kl. IIIb PG.

W kategorii kl. I-III szkół podstawowych za
recytację wiersza „Różne samotności” wyróżniony został Jakub Parzych z kl. III, natomiast
wśród recytatorów w kategorii gimnazjum III
nagrodę uzyskała Wiktoria Bubrowiecka za
recytację wiersza „Nic nie wiedzieć”, zaś Anna
Marzewska wierszem „Nareszcie” zdobyła wyróżnienie. GRATULUJEMY!
Fot. Tomasz Szczubełek
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Tenis zwalcza zimę
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W hali Zespołu Szkół w Lelisie 6 stycznia spotkali się liczni miłośnicy ping-ponga by rozegrać otwarty turniej o puchar Wójta Gminy Lelis Stanisława Subdy i przewodniczącego Rady
Gminy Jana Mrozka. Turniej ten nieprzerwanie
od pięciu lat organizuje Rada Gminnego LZS w
Lelisie. W tegorocznym turnieju uczestniczyło
38 zawodników i zawodniczek w 4 kategoriach
wiekowych. Po wielogodzinnych zmaganiach
puchary i dyplomy odebrali najlepsi: kobiety
juniorki: 1 m. Natalia Białczak (Nowa Wieś), 2.
Gabriela Kozłowska (Obierwia) 3. Natalia Mocek (Nowa Wieś); kobiety senior: 1 m. Paulina
Sęk (Lelis) 2. Angelika Prachniak (Lelis) 3. Maryla Pędzich (Szafarczyska); mężczyźni junior:
1 m. Marcin Dudziec (Goworowo), 2. Krzysztof
Niedźwiecki (Obierwia), 3. Jakub Dudziec (Goworowo); mężczyźni senior: 1
m. Tomasz Pędzich (Nasiadki),
2. Dariusz Prusaczyk (Lelis), 3.
Dariusz Mróz (Nasiadki).
Druga okazją do ogrzania
się przy tenisowym stole był
rozegrany 19 stycznia turniej
LZS tenisa stołowego o Puchar
Wójta Gminy Lelis i Przewodniczącego Rady Gminy Lelis,
ale tym razem dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Najlepsze miejsca zajęli:
dziewczęta(gimnazjum): 1 m.
Klaudia Kwiatkowska (PG Lelis
), 2 m. Wiktoria Piersa (PG Lelis

Turniej Wiedzy Pożarniczej
), 3 m. Patrycja Jakubiak (PG Lelis ); dziewczęta (szkoła podstawowa ): 1 m. Marta Mielnicka
(SP Lelis ); 2 m. Magdalena Podeszwa (SP Łęg
Starościński), 3 m. Kamila Duszak (SP Nasiadki
); chłopcy (gimnazjum): 1 m. Damian Dudziec
(PG Goworowo ), 2 m. Kamil Różycki (PG Obierwia ), 3 m. Patryk Brzeski (PG Lelis ); chłopcy (
szkoła podstawowa ): 1 m. Jakub Dudziec (SP
Goworowo), 2 m. Sebastian Lenkiewicz (SP
Obierwia), 3 m. Michał Niedźwiecki (SP Obierwia). W turnieju uczestniczyło 40 dziewcząt i
chłopców z terenu gminy Lelis oraz powiatu
ostrołęckiego. Zawody rozegrano systemem
pucharowym do dwóch przegranych, a sędzią
głównym był Maciej Brzeski. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

W sali Ośrodka Informacyjnego GOK-O w Lelisie
22 lutego odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej. Na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji
gminnych w Lelisie w składzie: Stefan Prusik , przewodniczący, Radosław Parzych, sekretarz, Henryk
Chorąży, Andrzej Przeradzki – członkowie, po dokonaniu oceny prac pisemnych, egzaminu ustnego i podliczeniu uzyskanych punktów stwierdziła
następującą kolejność miejsc: I grupa wiekowa
(szkoły podstawowe) Damian Szczubełek - Szkoła
Podstawowa w Łęgu Starościńskim, Oliwia Kruczyk
- Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim, Marlena Olszewska - Szkoła Podstawowa w Białobieli;
II grupa wiekowa (gimnazja) Dominik Puchalski
- Gimnazjum Publiczne w Lelisie, Olga Olech - Gimnazjum Publiczne w Łęgu Przedmiejskim, Artur
Prusaczyk - Gimnazjum Publiczne w Obierwi.
Do eliminacji powiatowych OTWP zakwalifikowano: Damiana Szczubełka – SP w Łęgu Starościńskim i Dominika Puchalskiego – PG w Lelisie.
Radosław Parzych

fot. Piotr Parzych

Sportowe ferie dla każdego
Instruktorzy sportu w Lelisie, przy współpracy
ze SZS, LZS i ZS w Lelisie w okresie od 28 stycznia
do 8 lutego zorganizowali dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z terenu gminy Lelis, powiatu ostrołęckiego oraz zaproszonych ekip „Sportowe ferie
2013’’. W programie znalazły się turnieje halowej
piłki nożnej, tenisa stołowego oraz zajęcia sportowo- rekreacyjne, które przeprowadzono na hali
sportowej ZS w Lelisie. Oto najważniejsze wyniki:
Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych: dziewczęta kl. IV i młodsi 1. Natalia Wiska, 2. Kinga Piersa 3. Julia Pulwin, wszystkie z SP
Nasiadki; chłopcy kl. IV i młodsi 1. Karol Brzozowski,

Dzięgielewski, SP Obierwia. W turnieju wzięło
udział 24 dzieci z Lelisa, Dąbrówki, Nasiadek ,
Obierwi i Łęgu Starościńskiego.
Turniej tenisa stołowego dla gimnazjum,
dziewczęta, 1. Patrycja Jakubiak , PG Lelis, 2. Klaudia Kwiatkowska , PG Lelis; chłopcy, 1. Grzegorz
Laćkowski, PG Obierwia, 2. Konrad Różycki , PG
Obierwia, 3. Damian Prusaczyk, PG Lelis.
Turniej piłki nożnej halowej dla szkół podstawowych, dziewczęta, 1. SP Lelis, 2. SP Białobiel
I, 3. Białobiel II; chłopcy, 1.SP Lelis, 2. SP Nasiadki,
3. SP Białobiel. W turnieju wzięło udział 9 drużyn
(60 osób ).

Fot. Antoni Kustusz
SP Obierwia, 2. Kamil Pianka, SP Dąbrówka, 3. Łukasz Ejzemberg, SP Dąbrówka; dziewczęta kl. V-VI,
1. Aleksandra Kozłowska, SP Obierwia, 2. Marta
Mielnicka, SP Lelis, 3. Kamila Duszak, SP Nasiadki;
chłopcy kl. V-VI, 1. Michał Niedźwiecki, SP Obierwia, 2. Damian Szymczyk, SP Nasiadki, 3. Norbert

Turniej tenisa stołowego mężczyzn w
kat. OPEN, 1. Marcin Dudziec, Goworowo, 2.
Konrad Różycki , Obierwia, 3. Krzysztof Niedźwiecki, Obierwia. W turnieju wzięło udział 16
zawodników z Lelisa , Obierwi oraz Goworowa.
Turniej piłki nożnej halowej dla gimnazjum,

dziewczęta, 1. PG Obierwia, 2. PG Lelis; chłopcy,
1. Sandiego, 2. PG Obierwia, 3. CFGB Grabówek.
W turnieju uczestniczyło 8 drużyn z Lelisa , Grabówka (Olszewo-Borki) , Obierwi, Nasiadek oraz
Dylewa .
Turniej piłki nożnej halowej w kat. OPEN,
który cieszył się ogromnym powodzeniem, ponieważ do rozgrywek stanęło 17 drużyn z gminy
Lelis, Ostrołęki i całego powiatu. Turniej rozegrano systemem mieszanym. Niestety żadnej z drużyn z terenu gminy Lelis nie udało się awansować
do ćwierćfinałów, choć w turnieju uczestniczyły:
Nasiadki, Obierwia, Łęg Przedmiejski, Długi Kąt I,
Długi Kąt II, Lelis. W finale 4:0 zwyciężyła drużyna
Bronx (Borki) przed Borawem.
Turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
w kat. OPEN został przełożony po feriach i rozegrany 16 lutego. W rozgrywkach uczestniczyło 12
drużyn z terenu powiatu ostrołęckiego i gminy
Lelis.Wiele pojedynków stało na bardzo wysokim
poziomie.W półfinałach drużyna z Dylewa pokonała Iskrę Lelis 2:0, a Lilo Team (studenci AWF z
Białej Podlaskie) pokonali Mocny Ful (Ostrołęka)
2:1. W finale, w meczu o III m. Iskra Lelis zwyciężyła Mocnego Fula 2:1, a w meczu o I m. Dylewo
po zaciętym pojedynku wygrało z Lilo Team 2:1.
Sportowe ferie 2013 zorganizowali animatorzy
sportu z Lelisa A. Prachniak , Paulina Sęk ,Maciej
Brzeski. Fundatorami pucharów, medali i drobnych nagród rzeczowych byli: Wójt Gminy Lelis,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Publiczne Gimnazjum w Lelisie i
Rada Gminna LZS
Maciej Brzeski

Pora na medale i rekordy
Dobrze rozwija się kariera Magdaleny Żebrowskiej, zdolnej lekkoatletki z gminy Lelis. Jak poinformowano na oficjalnej stronie OKLA Ostrołęka,
którego zawodniczką jest M. Żebrowska, została
ona objęta centralnym szkoleniem kadry narodowej na rok 2013.
- Jestem bardzo zadowolona, że znalazłam się
w kadrze Polski - mówi Magdalena Żebrowska. Codzienne treningi oprócz przyjemności wymagały dużego poświęcenia, jednak to się opłaciło.
Obecność na zgrupowaniach kadry umożliwi mi
przygotowanie się w świetnych warunkach do
ważnych startów, co jest dla mnie najważniejsze.
Wiele zawdzięczam mojemu trenerowi Bartoszowi Witkowskiemu. Moim marzeniem, a zarazem
celem na sezon jest zakwalifikowanie się na Mi-

strzostwa Świata w mojej kategorii wiekowej.
Zawody odbędą się na przełomie lipca i sierpnia
na Ukrainie w Doniecku. Minimum wynosi sześć
metrów i mam nadzieje, że uda mi się ten cel zrealizować.
Kolejnym krokiem w karierze M. Żebrowskiej
stał się styczniowy start w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych, w których
podopieczna trenera Bartosza Witkowskiego zajęła drugie miejsce w konkursie skoku w dal z wynikiem 5,84 m, ustanawiając tym samym nowy
rekord życiowy. Osiągnięty wynik dał naszej zawodniczce również pierwszą klasę sportową.
Po powrocie do Lelisa w trakcie ,,Darcia pierza’’
w GOK-O nadarzyła się okazja do krótkiej rozmowy.
- Startowałam z lekkim bólem w nodze zamachowej, co nie pozwoliło mi w pełni ryzykować,
ale i tak skakałam bardzo równo, poprawiając się
z każdym skokiem – powiedziała M. Żebrowska,
z dumą prezentując zdobyty medal. Przede mną
kolejne ciężkie treningi, więc będę musiała dbać
o tę nogę. Mam nadzieję, że obecnie, po nawiązaniu współpracy w formą Starglass będę mogła
zrealizować wszystkie plany treningowe i przekroczę wreszcie granice 6 m.
Życzymy więc powodzenia.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Ciężko wywalczony awans
Dziewczęta w PG Obierwia, walcząc 6 stycznia o awans do mistrzostw powiatu Gimnazjady
w halowej piłce nożnej w każdy meczu wkładały
całe siły i mnóstwo ambicji i wygrywały. Dopiero w finale z drużyną PG Nowa Wieś Zachodnia
zabrakło sił i nasze dziewczęta przegrały 4:1, ale
za to wywalczyły awans do dalszych rozgrywek i
to cieszy najbardziej. W rejonowych eliminacjach
Gimnazjady startowały drużyny z gimnazjów z
Lelisa, Obierwi, Baranowa, Zawad, Olszewa Borek i Nowej Wsi Zachodniej. Niestety dziewczęta
z Lelisa przegrały wszystkie mecze i odpadły z
dalszej rywalizacji. Drużyna z Obierwi wystąpiła
w składzie: Aneta Brzozowa, Kinga Sobieraj, Justyna Murach, Agnieszka Szczecińska, Angelika
Dziędzielewska, Monika Brzozowa, Magdalena
Ciuchta. (ak)

Siatkówka koedukacyjna
W sali ZS w Lelisie 13 stycznia odbył się Powiatowy Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Stefana Prusika. Drużyny
startowały w składach koedukacyjnych, a więc
w każdej obok siatkarzy, grały również siatkarki.
Emocji nie zabrakło nikomu, zaś mecz finałowy
rozstrzygał się po bardzo zaciętej rywalizacji.
Sędziowali Przemysław Janowski, Dariusz Mróz i
Maciej Brzeski. W turnieju zwyciężył Team Lelis,
przed Finlandią Łyse, Lichma Kurpiewskie, Iśpol
Łęg i Bez Kitu Łęg Przedmiejski. Najlepszymi zawodnikami turnieju wybrano Andrzeja Janowskiego z Team Lelis oraz Katarzynę Łępicką z Lichma Kurpiewskie. Nagrody osobiście wręczył ich
fundator, który serdecznie gratulował wszystkim
zawodników dobrego zdrowia oraz wspaniałych
zagrań. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Oldboje dali
przykład młodym
Każdy mecz rozegrany 27 stycznia w ramach
Powiatowego Turnieju Piłki Halowej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminnej Ludowych
Zespołów Sportowych Dariusza Mroza w hali ZS
w Lelisie dostarczał niezwykłych emocji. Bramki
sypały się jak grad, nikt nie oszczędzał zdrowia
i sił. Ostatecznie wygrała drużyna z Myszyńca,
która zdobyła 9 pkt., a następne miejsca zajęli:
Baranowo – 6 pkt., Zalesie – 3 pkt. oraz Lelis, który zachował czyste konto. Najlepszym strzelcem
turnieju wybrano Sylwestra Gaska (Baranowo 11
bramek), a najlepszym bramkarzem Mieczysława
Kowalczyka (Myszyniec).
Tekst i fot. Dariusz Mróz
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Drużyna Myszyńca i Zalesia
fot. Dariusz Mróz

Wysokie miejsca
w rankingu ringo
Po ocenie startów we wszystkich zawodach ringo, które odbyły się w 2012 r. Polskie Towarzystwo Ringo opublikowało aktualny ranking mistrzowski we wszystkich kategoriach wiekowych.
W gronie najlepszych zawodników tej dyscypliny
sportu w Polsce znaleźli się także zawodnicy z
gminy Lelis, którzy reprezentują Kurpiowskie Towarzystwo Jantar.
W kategorii juniorek zwyciężyła Paulina Wangryn
(UKS Mogielnica) przed Karoliną Siernicką (KTR
Jantar) i Marleną Orzołek (KTR Jantar).
W kategorii juniorów zwyciężył Piotr Pawlak
(W-MTR Bartoszyce) przed ex aequo Jakubem
Brzeskim (KTR Jantar) i Patrykiem Janickim (UKS
Mogielnica).
W kategorii kadetów na drugim miejscy plasuje
się Patryk Brzeski (ULKS Lelis).
W kategorii kadetek zwyciężyła Karolina Złotucha (W-MTR Bartoszyce), przed Anną Gralą (ULKS
Lelis) i Kamilą Urbańską (W-MTR Bartoszyce).
W najmłodszych kategoriach objętych rankingiem tryumfowali, w kategorii młodziczki Izabela
Kowalczyk (KTR Jantar) i Wiktor Puławski(KTR Jantar). 		
Sylwia Smilgin Kamińska

Przed parafiadą
W Lelisie, z inicjatywy ks. Janusza Kotowskiego,
powstał pierwszy w gminie Parafialny Klub Sportowy im. Jana Pawła II, który będzie reprezentował już w 2013 r. parafię w Lelisie na rozgrywkach
diecezjalnych diecezji łomżyńskiej w tzw. parafiadach. (ak)

NIE! dla wypalania traw
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Na Mazowszu ruszyła kampania społeczna informująca o zagrożeniach wynikających z wypalania traw. W najbliższym czasie, z myślą o
mieszkańcach powiatu ostrołęckiego zostaną
zorganizowane specjalne zajęcia w szkołach,
a także warsztaty i szkolenia. W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 14 lutego w
Komendzie PSP w Ostrołęce w obecności przedstawicieli wojewody mazowieckiego, straży pożarnej, nadleśnictwa uczestniczył także starosta
ostrołęcki Stanisław Kubeł. Kampania „Nie! dla
wypalania traw na Mazowszu” prowadzona jest
w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.
Mieszkańcy gminy Lelis dobrze poznali tragiczne skutki pożarów łąki i pastwisk. Jeśli bowiem
w 2012 r. łącznie w 201 pożarach traw spłonęło
ponad 35 ha łąk, to w jednym z największych
pożarów, jaki się w tym czasie wydarzył, czyli w
Kurpiewskich spłonęło 3,5 ha traw. Pożar, który
wybuchł 28 marca ub. r. gasiło 4 zastępy i 22
strażaków.
Czym więc jest zazwyczaj wiosenne wypalanie
traw i czym ono grozi?
Zagrożenie dla ludzi
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł na zabudowania. To właśnie dlatego co roku w pożarach
wywołanych wypalaniem traw giną ludzieInni
tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w
przydrożnych rowach to także zagrożenie dla
kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną kolizji drogowych. Może
również powodować zatrucia.
Wypalanie to przestępstwo
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach
zabrania wypalania traw na łąkach, pozostało-

ści roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku
spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10
lat więzienia.
Wypalanie traw wyjaławia ziemię
Ziemia na pogorzeliskach, wbrew temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw, staje się jałowa.
Ogień hamuje przyswajanie azotu z powietrza
oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną mrówki. Owady te, zjadając resztki
roślinne i zwierzęce, ułatwiają rozkład masy
organicznej i wzbogacają warstwę próchnicy,
„przewietrzają’’ glebę. Jedna kolonia mrówek
może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych
owadów rocznie. W pożarach traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę
gleby i jej właściwości. Płomienie i dym zabijają
pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie
liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji
obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.
Pożary niszczą przyrodę
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków gnieżdżących się
na ziemi i w krzewach. Palą się ich gniazda, zazwyczaj wiosną już zasiedlone, a zatem z jajami
lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów,
kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych
zwierząt kręgowych. Gina płazy; żaby, ropuchy,
jaszczurki, ssaki: krety ryjówki, jeże, zające, lisy,
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne

GOK-O informuje i zaprasza…
17 marca, godz. 12.00, sala GOK-O – I Przegląd Pieśni Wielkopostnych
22 marca, sala GOK-O – rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę wielkanocną
18 kwietnia, godz. 12.00, sala GOK-O – konferencja popularno-naukowa nt. 150 rocznicy
powstania styczniowego.

Urząd Gminy przypomina
Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 2013 r.
II rata do 15 maja 2013 r.
III rata do 15 września 2013 r.
IV rata do 15 listopada 2013 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto
Urzędu Gminy (Nr konta: 05892200090000061920000010)
UWAGA: deklaracje śmieciowe trzeba złożyć do 31 marca (zob.: s. 4)

drobne gryzonie. Niejednokrotnie od palącego
się poszycia gleby zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia,
mogą trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska na
regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często
pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony
las regeneruje się kilkadziesiąt lat.
Wypalanie traw się nie opłaca
Zakaz wypalania traw jest jednym z unijnych
,,Wymogów dobrej kultury rolnej’’. Rolnikowi,
który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie
wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3 proc. Jeśli zostanie stwierdzone, że
rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych gruntów, mogą zostać pomniejszone:
jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do
krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do
powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 -2013),
pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW
2007 - 2013) oraz płatności z tytułu ONW. Wysokość kary może jednak wzrosnąć do 5 proc, bo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdy przypadek wypalania traw rozpatruje
indywidualnie. Gdy rolnikowi zostanie udowodnione celowe wypalanie traw, ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich
aż o 20%, a w skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja
może pozbawić rolnika całej kwoty płatności
bezpośrednich za dany rok.
Więcej informacji na stronach internetowych
www.mazowieckie.pl (baner ,,STOP! Wypalaniu
traw’’) oraz www.swiadomizagrozenia.pl.
Antoni Kustusz

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Lelis
na odbiór i transport nieczystości
ciekłych z nieruchomości na terenie
gminy Lelis.
1. Zakład Usług Komunalnych - Wiesław Kisiel z
siedzibą w Laskowcu ul. Słoneczna 2; 07-401
Ostrołęka; Tel./fax: 29/764-73-782.
2. Spółdzielnia Usług Rolniczo - Transportowych;
w Dylewie ul. Sachalin 41; 07-420 Kadzidło;
Tel. 29/761-60-923.
3. Żarnoch Jan, Wywóz odpadów komunalnych; Antonie ul. Spokojna 2; 07-410 Ostrołęka; Tel. 601-991-9714.
4. Prusaczyk Łukasz; Lelis ul. Szkolna 31; 07-402
Lelis; Tel.: 29/761-10-925.
5. P.H.U.P MASZYNY ROLNICZE - Witold Krapa;
Dylewo ul. Ostrołęcka 68; Tel. 604-184-165
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