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W numerze:

 W niedzielę 12 kwietnia w hali Zespołu Szkół 
w Lelisie mieszkańcy naszej gminy mogli skorzy-
stać z dobrodziejstw akcji profilaktycznej chorób 
układu oddechowego zorganizowanej przez 
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.  Akcja obejmo-
wała możliwość wykonania bezpłatnych badań 
profilaktycznych oraz udziału w warsztatach 
kształtowania postaw prozdrowotnych. Badania 
oraz zajęcia poprowadził wykwalifikowany perso-
nel medyczny z Komitetu Oddziału Narodowego 
Funduszu Ochrony Zdrowia w Ostrołęce.
 Oferta bezpłatnych badań była bardzo uroz-
maicona. Mieszkańcy gm. Lelis będą mogli sko-

rzystać z takich badań, jak: spirometria, stężenie 
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, poziom 
cholesterolu, poziom cukru, trójglicerydów, ciśnie-
nie krwi. Osoby szczególnego ryzyka, u których 
po wstępnym badaniu stwierdzono nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu układu oddechowego , 
kierowane były do poradni pulmonologicznej na 
badania poszerzone, tj. RTG i tomografię kompu-
terową. Ponadto wszyscy uczestnicy badań po wy-
pełnieniu ankiet bezpłatnie otrzymali inhalatory 
lub aparaty do nauki prawidłowego oddychania.
 - Warunkiem przystąpienia do programu i 
skorzystania z bogatej oferty jaką proponowa-

liśmy było wypełnienie ankiety kwalifikującej. 
Pozwoliła ona wyłonić osoby znajdujące się w 
grupie wysokiego ryzyka, które realnie narażone 
są na choroby układu oddechowego. Analiza 
dotychczas przeprowadzonych badań wskazuje, 
że są to najczęściej mężczyźni między 35 a 59 ro-
kiem życia, osoby po 65 roku życia, osoby palące 
papierosy i bierni palacze czyli członkowie rodzin 
regularnych palaczy. Do takich właśnie osób adre-
sujemy nasz program – powiedziała Aldona Kuciej, 
dyrektor wydziału promocji i rozwoju Starostwa 
Powiatowego.
 Podczas niedzielnego spotkania w hali ZS w 
Lelisie, a także w trakcie zajęć z młodzieżą szkolną, 
które odbyły się w poniedziałek, zorganizowano 
warsztaty kształtowania postaw prozdrowotnych. 
Była to praktyczna nauka zdrowego odżywiania 
połączona z prezentacją piramidy  żywienia i de-
gustacją. Na przykładzie eksponatów zawartych 
w specjalnych walizkach poglądowych zaprezen-
towano i omówiono skutki zażywania substancji 
psychoaktywnych szkodliwych dla układu odde-
chowego oraz pokazano jak wyglądają objawy 
i epidemiologia chorób płuc i oskrzeli. Niektóre 
eksponaty, które uwidoczniły skutki palenia pa-
pierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków 
wzbudzały wśród widzów duży dreszcz emocji. 

Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz 

Projekt finansowany przez Norweski  
Mechanizm Finansowy 2009 – 2014  

Niedziela dla oddechu 

10 lat w służbie Gminie
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Z życia samorządu 

Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, 
który odbył się w Poznaniu w dniach 5 – 6 marca 
br miał szczególny wymiar, gdyż uczestnicy 
po raz pierwszy z perspektywy ćwierćwiecza 
podjęli się próby rzetelnej oceny reformy 
ustrojowej, powszechnie uznawanej za jedną 
z najbardziej udanych. Również dlatego, że 
odbyły się wybory Przewodniczącego Związ-
ku Gmin Wiejskich, gdyż poprzedni - Mariusz 
Poznański, po 20 latach przewodniczenia nie 
uzyskał zaufania wyborców by na kolejną ka-
dencję zostać wójtem w Gminie Czerwonak, a 
jest to wymóg formalny do piastowania tego 
urzędu. Nowym Przewodniczącym ZGW został 
wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski.
 Jako przedstawiciel gminy wiejskiej uczest-
nicząc w tym wielkim i ważnym wydarzeniu 
miałem okazję do pewnej konfrontacji pre-
zentowanych stanowisk w stosunku do takich 
gmin, jak nasza gmina. Z całą pewnością 
obecność zacnych gości, jak: Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów Ewa 
Kopacz czy prof. Jerzy Buzek w gronie ministrów 
i doradców świadczy o randze spotkania i o du-
żym zainteresowaniu sprawami samorządów. W 
ostatnim czasie lokalne samorządy są bowiem 
coraz bardziej osamotnione w zmaganiu się z 
przepisami, narzucanymi w sposób niezrozu-
miały zadaniami i obowiązkami, jak również 
odgórnymi wskazaniami ograniczającymi 
znaczenie pojęcia samorządności. I to właśnie  
spotkało się z krytyką chociażby nowego prze-
wodniczącego Związku Gmin Wiejskich, który 

wprost odniósł się do szkodliwej i niczym nie 
uzasadnionej ingerencji instytucji i organów 
centralnych wykraczających poza ich ustawowe 
kompetencje w sprawy i w życie gmin. 
     Minione 25 lat samorządności to odczuwalny 
na różnych płaszczyznach i w różnych dzie-
dzinach postęp w jakości życia mieszkańców 
obszarów wiejskich. Jest to z pewnością efekt 
wysiłków, starań a nawet determinacji władz lo-
kalnych w dążeniu do poprawy warunków życia 
w swoich gminach . Pozostawiło to widoczny 
ślad postępu w nadrabianiu zapóźnień z jakimi 
mamy do czynienia w tak ciężko doświadczanej 
naszej ojczyźnie. Uczestnicy Kongresu wyrazili 
przekonanie, iż należy ubolewać, że mimo 
wprowadzenia reformy samorządowej nie 
udało się w pełnym wymiarze sprostać wy-
zwaniom i wymogom lokalnych społeczności. 
Stąd pojawiało się odczucie pewnego deficytu 
oczekiwań i niedosytu tych, którzy wiązali 
nadzieje na wprowadzenie pełnej, niczym nie 
skrępowanej samorządności wyrażonego w 
przyjętych dokumentach i stanowiskach. 
 Udział w tego rodzaju spotkaniach był dla 
mnie bardzo cenny, bowiem oprócz wiedzy i 
cennych doświadczeń daje możliwość wyro-
bienia sobie oceny dokonań w naszej małej 
lokalnej społeczności, odnalezienia się we 
współczesności i wyciągnięcie wniosków na 
przyszłość. 
Tekst przyjętych stanowisk na: http://www.
zgwrp.pl/

Wójt Gminy Lelis Stefan Prusik

Im więcej samorządu tym lepsze życie

Kolejne protesty 
w Białobieli

Wystawa przed GOK-O
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) 
to dokument strategiczny, opisujący kie-
runki działań podejmowanych na obszarze 
administracyjnym gminy, które zmierzają do 
osiągnięcia celów zapisanych w pakiecie klima-
tyczno-energetycznym,  tj. do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych, zwiększania udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz 
poprawy jakości powietrza, a także zmiany po-
staw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 Projekt pt. „Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Lelis’’ realizowany jest przy 
współfinansowaniu ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet 
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środo-
wisku i efektywność energetyczna; Działanie 
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej 
w ramach konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 ogło-
szonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 Celem PGN jest poprawa stanu środowiska 
i jakości życia mieszkańców Gminy poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych, termomodernizację kotłowni w 
budynkach mieszkalnych, publicznych i zakła-
dowych, termomodernizację budynków miesz-
kalnych i użyteczności publicznej, modernizację 
i  rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie 
energochłonności oświetlenia ulicznego oraz 
innych dziedzin funkcjonowania Gminy Lelis
 Plan opracowuje firma BIO-SAN, która została 
wyłoniona w drodze zapytania ofertowego. W 
razie pytań dotyczących  Planu prosimy o kontakt 
z Wykonawcą – Adam Czekański BIO-SAN e-mail: 
aczekanski@wp.pl, tel. 509 793 106. 

Gmina Lelis przystąpiła do opracowania  
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przed GOK-O pojawiły się gabloty stałej wy-
stawy plenerowej. W ten sposób gmina zyskała 
nową możliwość prezentacji swoich osiągnięć 
kulturalnych, a także miejsce do wystawiania prac 
uczestników różnych konkursów plastycznych. 
Warto więc odwiedzać plac przy GOK-O by obej-
rzeć zawieszone tam prace, a dyr. Anna Ogniewska 
obiecuje, że będą one często zmieniane i aktualizo-
wane. Wystawa powstała w ramach działania 413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w 
ramach tzw. MAŁYCH PROJEKTÓW. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Pod koniec trwania sesji rady powiatu, która 
miała miejsce 30 marca przybyła delegacja z 
Białobieli (gm. Lelis). Protestujący mieszkańcy 
stwierdzili, że wysokości odszkodowań, jakie 
spółka Aldesa Nowa Energia  chce wypłacić wła-
ścicielom gruntów, wzbudza wielkie oburzenie i 
kontrowersje bowiem odszkodowania są bardzo 
zaniżone, a niektórzy właściciele gruntów byli na-
kłaniani do podpisywania niekorzystnych umów. 
Pismo do starostwa z prośbą o wstrzymanie prac 
związanych z planowaną budową linii do chwili 
rozstrzygnięcia przed Sądem Administracyjnym 
odczytała Agnieszka Mróz, mieszkanka Białobieli. 
 - Nie protestujemy przeciwko budowie linii, 
ale protestujemy przeciwko nierzetelnym i 
nieuczciwym działaniom Aldesy. Ci, którzy nie 
chcą podpisać umów na warunkach spółki, które 
wynoszą 20-30 gr za metr kwadratowy, są szyka-
nowani i zastraszani, natomiast PSE wnioskuje 
do starostwa o wszczęcie postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie ograniczenia prawa do 
gruntu - czytała 

Spółka twierdzi, że podstawę do określe-
nia wartości odszkodowania stanowi operat 
szacunkowy przygotowany przez niezależ-
nego rzeczoznawcę majątkowego. Zaznacza 
również, że oferowane odszkodowania są 
zgodne z wartościami rynkowymi i obliczane 
na podstawie realnych cen transakcyjnych. 
 - W przypadku występujących rozbieżności 
w zakresie wartości odszkodowań, właściciele 
nieruchomości mogą powołać innego, wybra-
nego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego 
- przypominają szefowie firmy Aldesa. - W sytu-
acji takiej, koszt sporządzenia operatu pokrywa 
wykonawca inwestycji. Mając powyższe na 
względnie, nieprawdą jest przedstawione w 
mediach stwierdzenie osób protestujących, że 
spółka Aldesa Nowa Energia prowadzi działania 
mające na celu oszczędności i zaniża wartości 
odszkodowań. Mamy więc kolejną odsłonę pro-
testów w Białobieli, a dodajmy, że komentarze 
podpisane pod tymi informacjami medialnymi, 
z natury rzeczy subiektywne, ale  niekorzystnie 
przedstawiają intencje i działania protestujących. 

Antoni Kustusz
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W pierwszym kwartale trwały i obecnie są 
kontynuowane prace nad realizacją zadań 
inwestycyjnych uchwalonych w budżecie 
Gminy na 2015 rok. Aktualny stan ich realizacji 
przedstawia się następująco: 
■ Wykonywane są mapy pod przyszłą doku-

mentację techniczną dla kanalizacji sani-
tarnej w Łęgu Starościńskim. Trwają także  
uzgodnienia z mieszkańcami.

■  Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg 
na rozbudowę dróg  gminnych Nasiadki 
- Kurpiewskie – Dąbrówka w ramach tzw. 
,,schetynówek” dofinansowywanych w 50% 
przez Wojewodę Mazowieckiego. Przetarg 

na roboty budowlane wygrała firma „ Ostra-
da” z Ostrołęki za kwotę -  3 438 974,92 zł.

■  Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na 
przebudowę drogi  gminnej  w msc. Gąski. 
Przetarg na roboty budowlane wygrała firma  
„ Drogi i Mosty” z Kacic za kwotę -  690 635,22 zł.

■  Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg 
na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg 
powiatowych  Łodziska - Lelis - Gąski – gra-
nicach powiatu oraz Nowe Dylewo – Gibał-
ka –Lelis”  realizowanego w ramach tzw. 
,,schetynówek” dofinansowanych w 50% 
przez budżet państwa poprzez Wojewodę 
Mazowieckiego. Przetarg wygrała firma 

 W związku z zarządzonymi wyborami 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 
10 maja 2015 r. na stronie Państwowej Komisji 
Wyborczej  http://pkw.gov.pl/2015 publikowane 
są wszystkie akty prawne dot. przygotowania i 
przeprowadzenia wyborów.
 Na stronie Urzędu Gminy w Lelisie www.
lelis.pl informacje takie znajdują się  w zakładce  
WYBORY PREZYDENCKIE 
 Głosowanie odbywa się w lokalu obwodo-
wej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, 
bez przerwy od godziny 700 do 2100 .
 Lokale obwodowych komisji wyborczych   Nr 
1, 4, 7 i 8 są dostosowane do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych, a komisje wyznaczone do 
głosowania korespondencyjnego.
 Przypomnijmy, że obwodową komisję wy-
borczą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej powołuje wójt w składzie od 6 do 8 osób 
spośród  kandydatów zgłoszonych przez pełno-
mocników wyborczych(lub upoważnione przez 
nich osoby) komitetów wyborczych mających 
zarejestrowanego kandydata na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jedna osobę 
wskazana przez wójta. Kandydatami na człon-
ków OKW mogą być tylko osoby ujęte w stałym 
rejestrze wyborców naszej gminy.
 Za czas związany z przeprowadzeniem gło-
sowania oraz ustaleniem wyników głosowania w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:
1) dla przewodniczących – 200 zł;

2) dla zastępców przewodniczących – 180 zł;
3) dla członków – 160 zł.
 Prawo udziału w głosowaniu w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma oby-
watel polski, który:
■  najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
■  nie został pozbawiony praw publicznych 

prawomocnym orzeczeniem sądu,
■  nie został ubezwłasnowolniony prawomoc-

nym orzeczeniem sądu,

■  nie został pozbawiony praw wyborczych 
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Pol-
skiej można głosować także: 
■  w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca 

stałego zamieszkania,
■  na podstawie zaświadczenia o prawie do 

głosowania,
■  korespondencyjnie.

Sporządziła: Halina Gontarzewska

Wybory prezydenckie ‘2015 

Aktualności inwestycyjne Gminy 

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Sieba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres)

1 Sołectwa: Lelis, Długi Kąt, Durlasy, 
Gibałka, Łodziska, Szafarnia

Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy
w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

2 Sołectwa: Nasiadki, Szafarczyska Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 37
07-402 Lelis

3 Sołectwa: Olszewka, 
Szwendrowy Most

Szkoła Podstawowa  w Olszewce 24a
07-402 Lelis

4 Sołectwa: Łęg Przedmiejski,  
Łęg Starościński Walery

Szkoła Podstawowa  w Łęgu Przedmiejskim 80, 
07-402 Lelis

5 Sołectwa: Dąbrówka, Gąski, 
Szkwa, Płoszyce

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 55
07-402 Lelis

6 Sołectwa: Kurpiewskie,
Łęg Starościński

Szkoła Podstawowa  w Łęgu Starościńskim 23, 
07-402 Lelis

7 Sołectwo: Obierwia Szkoła Podstawowa  w Obierwi 120
07-402 Lelis

8 Sołectwa: Białobiel, Gnaty,
Siemnocha

Szkoła Podstawowa w Białobieli, 
ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis

Na terenie gminy Lelis wybory zostaną przeprowadzone w n/w lokach wyborczych:

„STRABAG” za kwotę ok. 7 000 000 zł. Udział 
finansowy gminy wynosi 2 360 000 zł. 

■  Trwają prace przy przebudowie następują-
cych dróg, które nie zostały zakończone z 
powodu opóźnień po stronie wykonawcy:

-  drogi w miejscowości Łęg Przedmiejski,  
ulica Błękitna, 

-  drogi w miejscowości Łęg Przedmiejski,  
ulica Różana, 

-  zjazdy publiczne z ulicy Słonecznej  
w Łęgu Przedmiejskim, 

■  W wyniku przetargu wyłoniono firmę na do-
stawę żwiru na remonty dróg w ilości 6 tysięcy 
m3, pospółki w ilości 2000 m3 , 200 m3 kruszy-
wa łamanego  za kwotę 346 860 zł. Przetarg 
wygrała Firma Mega – Krusz z Ostrołęki. 

■  Został ogłoszony przetarg na remont remizy 
OSP w Łęgu Przedmiejskim obejmujący 
wykonanie, takich prac jak: wymiana drzwi 
garażowych, termoizolacja dachu oraz 
odnowienie elewacji. Inwestycja będzie 
realizowana w roku bieżącym.

■  Wykonywany jest projekt techniczny na 
budowę dróg w Łęgu Przedmiejskim:  kol. 
Dziergowskie, kol. Chrusty, kol. Pyskły oraz  
w msc.  Aleksandrowo.

■  Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opra-
cowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla gminy Lelis. Przetarg wygrała firma – 
Adam Czekański BIO-SAN z Sanoka. 

Sporządził:  Stefan Prusik – Wójt Gminy Lelis
Fot. Antoni Kustusz
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Sprawy obywateli w Urzędzie Gminy 
 W Urzędzie Gminy w Lelisie pracownicy 
uczestniczący w załatwianiu spraw obywateli 
w miarę możliwości bezpośrednio po ich otrzy-
maniu przeprowadzają niezbędne czynności, 
a po ich zakończeniu – niezwłocznie nadają 
dalszy bieg. Proste czynności urzędowe, któ-
re nie wymagają czasochłonnego zbierania 
dodatkowych danych, badań w terenie itp. 
wykonywane są odręcznie. W sprawach zała-
twianych decyzją administracyjną zobowiązuje 
do takiego działania Kodeks postępowania 
administracyjnego, który używa takich określeń, 
jak „szybko”, „niezwłocznie” itp.. Niezwłocznie, 
w myśl K.p.a. powinny być załatwiane sprawy, 
które mogą być rozpatrzone na podstawie do-
wodów przedstawionych przez stronę, łącznie z 
żądaniem wszczęcia postępowania lub na pod-
stawie faktów i dowodów powszechnie znanych 
albo znanych z urzędu organowi, przed którym 
toczy się postępowanie. Dotyczy to także faktów 
możliwych do ustalenia na podstawie danych, 
którymi rozporządza ten organ. 
 Załatwienie sprawy wymagającej postę-
powania wyjaśniającego powinno nastąpić 
- nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej – nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia 
postępowania. W postępowaniu odwoławczym 
zaś – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania 
odwołania.
 W roku 2014 pracownicy Urzędu wydali 
ogółem 6100 decyzji administracyjnych, w któ-
rych rozstrzygane były indywidualne sprawy; w 
tym:
■  4748 decyzji wymiarowych ustalających wy-

sokość łącznego zobowiązania pieniężnego 
i podatku od nieruchomości,

■  884 decyzje przyznające zwrot części podat-
ku akcyzowego,

■  107 decyzji zmieniających decyzje wymiaro-
we,

■  94 decyzje zatwierdzające podział nierucho-
mości,

■  79 decyzji w sprawie wycinki drzew,
■  63 decyzje o czasowym zajęciu pasa dro-

gowego i o lokalizacji zjazdów, urządzeń 
niezwiązanych z gosp. drogową,

■  30 decyzji z zakresu USC,
■  15 decyzji o dofinansowaniu kosztów kształ-

cenia młodocianych,
■  14 decyzje dotyczących podatku od środków 

transportowych,
■  12 decyzji w sprawie umorzenia podatków,
■  32 zezwolenia  na alkohol,
■  10 decyzji zatwierdzających przebieg granic 

nieruchomości,
■  3 decyzje dot. wymeldowania z miejsca 

pobytu stałego,
■  3 decyzje w sprawie oceny oddziaływania 

inwestycji drogowych na środowisko,
■  2 decyzje przyznające dodatek mieszkanio-

wy,
■  1 decyzja o umorzeniu postępowania,
■  1 decyzja o zwrocie opłaty skarbowej
■  1 zezwolenie na opróżnianie zbiorników  

bezodpływowych 

1 decyzja przyznająca ulgę z tytułu nabycia 
gruntów.

 Liczba wydanych decyzji w stosunku do 
roku 2013 zwiększyła się o 78 decyzji tj. o 1,3%. 
Z analizy wynika, że o 49% zwiększyła się liczba 
decyzji zatwierdzający podział nieruchomości 
(o 31) i  o 21,5% liczba decyzji w sprawie wy-
cinki drzew (o 14) oraz o 0,7% wzrosła liczba 
wydanych decyzji wymiarowych (o 35) . 
 Innym aktem administracyjnym indywi-
dualnym jest postanowienie. Postanowienia 
dotyczą poszczególnych kwestii wynikających 
w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają 
o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu 
stanowią inaczej. 
 W roku ubiegłym Urząd wydał 195 posta-
nowień;  m.in.:
■  o zgodności podziału nieruchomości z pla-

nem zagospodarowania 
    przestrzennego –102 ,
■  dotyczące podatków od nieruchomości,  

rozksięgowanie wpłaty – 31,
■  dot. podatku od środków transportowych - 17,
■  o wyznaczeniu  stronie terminu w sprawie 

wypowiedzenia się w zakresie zebranego 
materiału -13,

■  w sprawie zezwoleń na alkohol -11,       
■  o rozgraniczeniu-  9,
■  w sprawie uzupełnienia dokumentów - 3,
■  odmawiające wszczęcia postępowania – 3,
■  stwierdzające  brak  potrzeby   przeprowa-

dzania oceny oddziaływania   inwestycji na  
środowisko - 3,

■  dot. umorzenia podatku od spadków i daro-
wizn – 3.

 Liczba wydanych postanowień w porówna-
niu do 2013 r. zwiększyła  się o 37 tj. o 23,4%. 
 Na podstawie żądania osoby uprawnionej  
wniesionego na piśmie lub ustnie do protokołu 
wszczynane było postępowanie  w sprawie  
wydania zaświadczenia.
Zaświadczenia wydaje się , jeżeli:         
■  urzędowego potwierdzenia określonych 

faktów lub stanu prawnego wymaga przepis 
prawa,

■  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu 
na swój interes prawny w urzędowym po-
twierdzeniu określonych  faktów lub stanu 
prawnego.

Zaświadczenia są  wystawiane niezwłocznie, 
od ręki, a w przypadku konieczności dokonania  
czynności technicznych lub przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego obowiązuje 
termin maksymalnie ustalony na siedem dni. 
 W roku 2014 wydano ogółem 1742  za-
świadczenia, a w tym :
■  z zakresu USC zaświadczenia i odpisy - 562,
■ o wpisie do ewidencji działalności gospodar-

czej - 305, 
■  o posiadaniu gospodarstwa rolnego - 288 ,
■  przeznaczeniu terenu w obowiązujących 

planach zagospodarowania -  194,
■  udostępnianiu danych osobowych - 134,
■  zameldowaniu na pobyt stały - 123 ,
■  wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania - 

84,

■  nadanie numeracji dla nowych budynków - 63,
■  o utracie dowodu osobistego - 61,
■  niezaleganiu w podatkach  - 39,
■  podłączeniu gospodarstwa rolnego do wo-

dociągu – 23.
 Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku 
do roku 2013 zmniejszyła się o  302 zaświad-
czenia tj. 14,8%. 
 Ponadto przyjęto 1036 wniosków o wy-
danie dowodu osobistego oraz wysłano 135 
wezwań   do złożenia informacji.
 Najczęstszymi problemami, z jakimi zwra-
cali się interesanci były:
1. sprawy podatkowe w zakresie wymiaru i 

poboru zarówno podatku rolnego i 
   od nieruchomości, jak również podatku od 

środków transportowych,
2. sprawy dot. budowy i modernizacji dróg na 

terenie gminy,
3. sprawy dot. braku stałego źródła dochodu, 

zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych,  
bezrobocie, 

4.  zanieczyszczenie środowiska oraz inne.
 W roku 2014 wpłynęła 1 skarga na działal-
ność pracownika Urzędu Gminy m.in. za celo-
we podwyższanie kosztów funkcjonowania 
urzędu. Zarzuty przedstawione w skardze były 
bezpodstawne. Skarga została załatwiona w 
terminie ustawowym.
 Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg 
i wniosków we wtorki w godzinach od  9oo do 
1300. Informacja o dniach i godzinach przyjęć 
jest wywieszona na widocznym miejscu w 
budynku Urzędu Gminy i w siedzibach każdej 
jednostki organizacyjnej gminy.
 Do Rady Gminy Lelis wpłynęły 2 skargi na 
działalność wójta Gminy Lelis.
Jedna skarga dotyczyła stanu technicznego 
przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej  na 
drogę wewnętrzną. Z  informacji wójta Gminy 
Lelis wynikało, że Gmina okresowo dokonuje 
oceny stanu technicznego przepustów w szcze-
gólności ich drożności. Przedmiotowy przepust 
pod zjazdem był modernizowany w roku 2010.
Ostatniego przeglądu przepustu w dniu 26 lu-
tego  2014 r. dokonali przedstawiciele Zarządu 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce i Urzędu Gminy 
Lelis. Nie stwierdzono niedrożności. W tych 
okolicznościach Rada Gminy uznała skargę 
za bezzasadną. Skarga została załatwiona po 
terminie, o czym w terminie została poinfor-
mowana zainteresowana.
 Druga skarga dotyczyła rzekomej niego-
spodarności wójta oraz ignorowanie potrzeb 
wszystkich mieszkańców wsi Białobiel oraz 
Gnaty i Siemnocha. Po wnikliwej analizie infor-
macji przedstawionej  przez wójta wynika, że 
podstawione zarzuty okazały się  bezpodstaw-
ne. Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną. 
Skarga została załatwiona w terminie.

 Przewodniczący Rady Gminy  Lelis przyjmu-
je interesantów w sprawach skarg i wniosków w 
każdy wtorek  tygodnia w godzinach od 13:00 
do 15:30.

Sporządziła: Halina Gontarzewska                                                                 
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Wspólnie pożegnaliśmy Ryszarda Ogniewskiego

Młodzież zapobiega 
pożarom

Innowacyjne  
nauczanie angielskiego

Odszedł były naczelnik Gminy

 Po długiej chorobie 18 marca zmarł 58-letni 
Ryszard Ogniewski, mieszkaniec Łodzisk, były 
pracownik Urzędu Gminy, rolnik i aktywny dzia-
łacz społeczny. Msza św. pożegnalna odprawiona 
20 marca przez ks. proboszcza Janusza Kotow-
skiego w kościele parafialnym w Lelisie zgroma-
dziła ogromną rzeszę mieszkańców naszej gminy 
i przyjaciół zmarłego z innych ośrodków, którzy 
wsparli w nieutulonym żalu żonę zmarłego Annę 
Ogniewską, jego córki i syna oraz pozostałych 
krewnych. Pogrzebowi na cmentarzu parafial-

nym towarzyszyła kapela Jana Kani z Orkiestry 
Kurpiowskiej. Wyrazy współczucia rodzinie zmar-
łego w imieniu społeczności gminnej przekazali 
wójt gminy Stefan Prusik, radni i pracownicy 
Urzędu Gminy, a także pracownicy i działacze 
kultury, oświaty, PSL, OSP oraz  sołtysi. Liczne 
wieńce i wiązanki kwiatów były wyrazem uznania 
dla dorobku życia zmarłego oraz solidarnego 
żalu z powodu tak wczesnej śmierci zasłużonego 
mieszkańca naszej gminy. Cześć Jego pamięci.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Nie udała się rywalizacja reprezentantów 
naszej gminy o prawo startu w eliminacjach 
wojewódzkich XXXVIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Za-
pobiega Pożarom’’. Występując w gronie 20. 
uczestników eliminacji powiatowych, które 
odbyły się 19 marca w siedzibie Komendy 
Miejskiej  PSP w Ostrołęce nie zdobyli miejsca 
premiowanego awansem. Najlepsze wyniki 
uzyskali Dominik Puchalski z Publicznego 
Gimnazjum w Lelisie, który zajął II miejsce oraz  
Kinga Zadroga z Szkoły Podstawowej w Łęgu 
Przedmiejskim, która zajęła II miejsce w swojej 
kategorii wiekowej. 
 Antoni Kustusz 

Od 3 marca ub. roku w Szkole Podstawowej 
w Łęgu Starościńskim realizuje się  innowację 
pedagogiczną zatytułowaną „Wykorzystanie 
tablicy interaktywnej, programów edukacyj-
nych i projektu e-twinning w nauczaniu języka 
angielskiego”. Jej adresatami są uczniowie klas 
IV – VI. Celem tego bardzo interesującego przed-
sięwzięcia pedagogicznego jest użycie nowych, 
niestosowanych dotychczas metod pracy w 
nauczaniu języka angielskiego. W czasie zajęć 
wykorzystywana jest między innymi tablica in-
teraktywna. Plansze gramatyczne i filmiki video, 
które wyświetlane są na takiej tablicy wzbu-
dzają ciekawość i zainteresowanie uczniów. 
Ze szczególnym zaangażowaniem uczniowie 
uczestniczą w ćwiczeniach z wykorzystaniem 
dotykowego słownika interaktywnego. 
 Drugim narzędziem wykorzystywanym w tej 
innowacji jest program komputerowy do nauki 
języka angielskiego Europlus dostosowany dla 
nastolatków. Uczniowie ćwiczą gramatykę i 
słownictwo. Każdy z uczniów pracuje w swoim 
tempie, ma możliwość sprawdzenia wykona-
nych zadań i analizy popełnionych błędów. 
Ćwiczenia z wymowy są okazją do poprawienia 
i doskonalenia tej umiejętności.
 Ze szczególnym entuzjazmem uczestnicy 
innowacji biorą udział w projekcie e-twinning, 
który odbywa się w ramach europejskiej 
współpracy szkół. W ubiegłym roku szkolnym 
uczniowie korespondowali za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty ze swoimi rówieśnikami ze 
szkoły w Amneville we Francji. W bieżącym roku 
szkolnym naszymi partnerami są uczniowie 
szkoły w Fermo we Włoszech. Uczniowie z obu 
szkół poznają kulturę i tradycje kraju partner-
skiego, dzielą się swoimi zainteresowaniami i 
informacjami z różnych dziedzin życia nasto-
latków. Ponadto doskonalą swoje umiejętności 
językowe, ponieważ korespondencja odbywa 
się w języku angielskim. Mamy nadzieję, że 
wzajemna współpraca przyniesie obu stronom 
wiele dobrego. 

 D. Piersa 

   W niedzielę 22 marca we własnym domu 
w Ostrołęce popełnił samobójstwo Rafał Dy-
merski, bardzo znany i ceniony na Kurpiowsz-
czyźnie działacz społeczny i samorządowy, 
który zapisał także ważną kartę w historii 
naszej Gminy. Mszę św. żałobną odprawiono w 
kościele bernardynów w Ostrołęce, a pogrzeb 
Rafała Dymerskiego odbył się 26 marca na tam-
tejszym cmentarzu parafialnym. W pogrzebie 
uczestniczyła delegacja z gminy Lelis z wójtem 
Stefanem Prusikiem na czele. 
 Rafał Dymerski urodził się 24 paździer-
nika 1953 roku w Kadzidle. Po skończeniu 
Technikum Mechanicznego w Ostrołęce 
rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, 
ale nie dane mu było zostać żołnierzem za-
wodowym. Tytuł inżyniera rolnika zdobył na 
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.  
 Pierwszą pracę – w 1975 roku – podjął w 
Wojewódzkim Zarządzie Kółek Rolniczych w 
Ostrołęce. Później pracował w Spółdzielniach 
Kółek Rolniczych w Czerwinie i Goworowie. Był 

także prezesem Rolniczej Spółdzielni Produk-
cyjnej w Ponikwi Dużej. W 1982 roku objął funk-
cję naczelnika gminy Lelis, którą sprawował  do 
1987 roku. Potem pracował już w Ostrołęce 
– między innymi w urzędzie wojewódzkim.  
 W 1993 roku został prezesem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Centrum”. Rafał Dymerski 
działał także na scenie politycznej. Był człon-
kiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
potem PSL, wcześniej działał w Związku Mło-
dzieży Wiejskiej. Od 1994 do 2014 roku był 
miejskim radnym.
 Wszystko, co robił, robił z wielkim zaan-
gażowaniem. Miał wielu przyjaciół.. Zawsze 
był wesoły, pozytywny, wrażliwy, znajdował 
wyjście z każdej sytuacji. W Lelisie zasłynął z 
organizacji wojewódzkich dożynek, licznych 
inicjatyw społecznych i inwestycyjnych. O 
tych i innych znaczących dokonaniach Rafała 
Dymerskiego  pisał  m.in. dr Jerzy Kijowski, 
autor monografii Gminy Lelis. Pozostawił żonę 
i dwie córki. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 
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Działamy na chwałę Obierwi i naszej gminy

 Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Obier-
wi intensywnie przygotowują się do corocznej Ma-
jówki Kurpiowskiej, która stanie się prawdziwym 
świętem całej miejscowej społeczności oraz okazją 
do zaprezentowania osiągnięć szkoły. A jest ich 
niemało, twierdzi dyrektor szkoły Wanda Pieńkosz, 
przywołując opisy wydarzeń z ostatnich tygodni.

Nasz finalista konkursu polonistycznego 
  W Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana 
Roweckiego w Warszawie odbył się 25 lutego 
etap wojewódzki konkursu z języka polskiego, do 
którego zakwalifikował się Arkadiusz Dawid z kl. 
III Publicznego Gimnazjum w Obierwi. 
 Arkadiusz Dawid sprostał tym wymaganiom, 
uzyskując tytuł finalisty Konkursu Polonistycznego 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 Na szczególną pochwałę i wyróżnienie zasłu-
guje jego ogromne zaangażowanie, wnikliwość, 
umiejętność krytycznego myślenia podczas czy-
tania nie tylko literatury podmiotu, ale także litera-
tury  przedmiotu, godziny spędzone na oglądaniu 
filmów oraz na kontemplowaniu dzieł malarskich.  
Na pewno jednak wrażenia estetyczne pozosta-
ną, a przygoda Arka z literaturą będzie trwać  i 
rozwijać się .

 Poezja, która pomaga żyć 
 „Zaufałem drodze wąskiej” pod takim hasłem 
odbył się 24 marca VIII  Konkurs Recytatorski Poezji 
Ks. Jana Twardowskiego zorganizowany przez 
Zespół Szkół w Chudku. Patronat nad konkursem 
objęli Wójt Gminy Kadzidło oraz Starosta Powiatu 
Ostrołęckiego. 
 W recytatorskiej rywalizacji uczestniczyli 
uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimna-
zjalnych z Kadzidła, Chudka, Baranowa, Jazgarki, 
Wachu, Obierwi i Czarni, recytując najpiękniejsze 
wiersze ks. Jana Twardowskiego. Konkursowa 
komisja oceniała umiejętności ponad 70. młodych 
recytatorów, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, 
znajomość tekstu, interpretację treści utworu, 
kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. 
 Zespół Szkół w Obierwi reprezentowały: Zu-
zanna Szczepanek, Aleksandra Dębek, Wiktoria 
Wiśniewska, Karolina Wołosz, Aleksandra Dzię-
gielewska oraz Wiktoria Kowalczyk. W kategorii 
szkół podstawowych z kl. I – III oraz z kl. IV – VI  
najlepsze okazały się: Zuzanna Szczepanek z kl. 
III – I miejsce,  Aleksandra Dębek z kl. III – II miejsce,  
Wiktoria Wiśniewska z kl. V – I miejsce oraz Karolina 
Wołosz – kl. VI, która otrzymała wyróżnienie.

Walentynki i matematyka 
 Michał Niedźwiecki z klasy I gimnazjum został 
wyróżniony w 10. Konkursie Matematycznym  pn. 
Walentynkowe Zabawy z Matematyką, który odbył 
się 13 lutego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II w Olszewie –Borkach. Reprezentacja Zespołu 
Szkół w Obierwi, startując w rywalizacji zespołowej 
w składzie: Wiktoria Kowalczyk, Michał Niedź-

wiecki, Norbert Dzięgielewski, zajęła II miejsce po 
Olszewie-Borkach, a  III miejsce zajęło  Gimnazjum 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rzekuniu. 
 Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I 
gimnazjum. Każdą szkołę reprezentować mogło 
maksymalnie trzech uczniów, którzy mieli do 
rozwiązania 10 zadań o podwyższonym stopniu 
trudności, wymagających twórczego myślenia i 
niekonwencjonalnych  sposobów rozwiązywania. 
Tematyka zadań nawiązywała do święta zakocha-
nych, czyli Walentynek. 

Mistrz matematyki ‘15
 Powiatowy Konkurs „Mistrz Matematyki 15” 
odbył się 24 marca w Zespole Szkół Powiatowych 
w Kadzidle. Do rywalizacji przystąpiło 22 uczniów 
klas III gimnazjum z 11 szkół naszego powiatu, 
a więc po dwóch uczniów z każdej szkoły. Mak-
symalnie można było uzyskać 60 punktów. O 
wygranej decydowały nie tylko punkty, ale i czas,  
w którym uczniowie ukończyli test.
 Naszą szkołę reprezentowali Daniel Zamojski, 
który otrzymał  50 punktów i Arkadiusz Dawid - 
48 punktów. Wynikiem 98 punktów nasza szkoła 
zajęła III miejsce. 

Matemazjum 2015 
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matemazjum 
2015” odbył się 25 marca w Zespole Szkół nr 5 im. 
Unii Europejskiej w Ostrołęce. Do rywalizacji przy-
stąpiło 29 uczniów klas III gimnazjum z 10 szkół z: 
Ostrołęki - 4 szkoły, Olszewo-Borek, Łysych, Czer-
wina, Obierwi, Rzekunia, Ołdaków. Nasza szkołę 
reprezentowali Magdalena Ciuchta i Arkadiusz 
Dawid  z trzeciej klasy gimnazjum.

 Wśród laureatów tegorocznego „MATEMA-
ZJUM 2015” znalazł się  Arkadiusz Dawid, zajmując 
III miejsce. 

W zdrowym ciele zdrowy duch 
 Na plaży miejskiej w Ostrołęce odbył się 
28 marca Finał Międzypowiatowych Indywi-
dualnych Biegów Przełajowych. Zwycięzcą w 
kategorii klas II gimnazjum na dystansie 1500 
m został Adam Piątkowski, uczeń gimnazjum w 
Obierwi, który tym samym awansował do XVII 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
 Adam ma już na swoim koncie wiele sukcesów, 
m.in.: I miejsca w: Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w biegach przełajowych, 
Otwartych Mistrzostwach Warmińsko-Mazur-
skiego Zrzeszenia LZS, Halowych Mistrzostwach 
Warszawy Młodzików - bieg na dystansie 600 m. 
Cała szkoła trzyma kciuki za dalsze sukcesy nasze-
go utalentowanego biegacza!
 Sukcesy sportowe uczniów ZS Obierwia, to 
nie tylko występ jednej osoby, ale również osią-
gnięcia drużynowe. Reprezentacja naszej szkoły 
wygrała rywalizację w Mistrzostwach Powiatu 
Ostrołęckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym 
występując w składzie: Michał Niedźwiecki, Ma-
riusz Lenkiewicz, Norbert Dzięgielewski. 
 W rywalizacji szkół gimnazjalnych szkoła 
zajęła także III miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Ostrołęckiego w Piłce Koszykowej.  
 Tekst: Bogumiła Mierzejewska, Danuta 

Godzina, Wojciech Suska. 
Zdjęcia: archiwum szkoły

„A ten zwycięzcą – kto drugim da 
najwięcej światła od siebie”

Adam Asnyk
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Świetliczaki uczą się podczas zabawy 

Szkoła pod dębami 

Szkoła nowych możliwości

Od początku roku szkolnego 2014/2015 r w 
Szkole Podstawowej w Nasiadkach działa świetli-
ca szkolna, w której pracują nauczyciele Elżbieta 
Późniewska i  Izabela Żebrowska. Uczęszczają 
do niej głównie uczniowie z klas “0” i “I”. Dzieci 
bardzo lubią zajęcia świetlicowe, gdyż mogą 
na nich rozwijać swoje zainteresowania, uczą 
się współpracy w grupie oraz kształtują relacje 
rówieśnicze. Do najbardziej ulubionych należą 
zabawy dowolne inicjowane przez dzieci. Są one 
swoistą formą zdobywania doświadczeń, wiado-
mości, umiejętności, sprawności oraz rozbudzania 
kreatywności. . „Świetliczaki” zrealizowały już dwa 
projekty edukacyjne: „Z odblaskami bezpieczniej” 
i „Czy znasz baśnie Andersena?” oraz przygotowały 
przedstawienie teatralne pt. „Królowa Śniegu”, a 
także inne zadania. W trakcie apelu szkolnego na 
temat „Z odblaskami bezpieczniej”,  mali bohatero-

wie apelu pokazali, iż  bycie widocznym na drodze 
nie jest dla nich trudnością. Każdy z nich błyszczał 
i migotał światełkiem odblaskowym. Wszystkim 
dzieciom naszej szkoły zostały wręczone światełka 
odblaskowe, aby na drodze zawsze były widoczne 
i bezpieczne.
Opracowanie i fot.: Elżbieta Późniewska i 

Izabela Żebrowska

W Szkole Podstawowej w 
Nasiadkach  rozstrzygnię-
to  konkurs na logo szkoły. 
Zwycięska praca wymagała 
opracowania graficznego, 
ponieważ jej autorką jest 
uczennica oddziału przed-
szkolnego - Patrycja Poręba. 

Logo ulokowano na stronie szkoły, a zasady jego 
umieszczania zostały zawarte w specjalnym 
regulaminie. Zgodnie z nim logo szkoły w niezmie-
nionej postaci (kolory, proporcje i rozmieszczenie 

elementów na obrazie) może być używane 
wyłącznie przez pracowników szkoły. Może 
być umieszczane dla celów identyfikacyjnych, 
promocyjnych i  korespondencyjnych, w tym 
m.in. na: plakatach, ulotkach,  zaproszeniach, 
regulaminach, dyplomach, wizytówkach, li-
stownikach, na papierze firmowym, na strojach 
sportowych oraz na stronie internetowej. W 
przypadku chęci umieszczenia logo w innych 
niż wymienione miejscach wymagana jest zgoda 
dyrektora szkoły.

Katarzyna Izydorczyk 

 Potrzeby rynku pracy, a także nowe możliwo-
ści edukacyjne, które odpowiadają na potrzeby 
młodzieży stanowią o założeniach programu 
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Przykładem takich rozwiązań jest także Zespół 
Szkól w Lelisie.
 - W naszej szkole od kilku lat staramy się 
proponować młodzieży, ale także dorosłym 
takie kierunki kształcenia, jakie zapewniają jej 
szansę do dalszego kształcenia oraz ułatwią start 
do życia zawodowego. Młodzież coraz częściej 
poszukuje w ofercie oświatowej konkretnych 
propozycji uzyskania kwalifikacji zawodowych, 
oczekuje dużego profesjonalizmu kadry pedago-
gicznej, odpowiednio wyposażonych warsztatów 
i pomieszczeń lekcyjnych. Wszystko to staramy 
się zapewnić w naszej szkole, proponując nowe 
kierunki kształcenia – zapewniła nas Urszula 
Laska, dyrektor Zespołu Szkół im. Kardynała 
Wyszyńskiego w Lelisie. 
 Jakie nowe propozycje kształcenia otrzyma 
młodzież w roku szkolnym 2015/2016? Oto one: 
Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) kształcą-
ca w zawodach:  mechanik pojazdów samocho-
dowych, blacharz, sprzedawca,  rolnik, piekarz, 
cukiernik, monter instalacji sieci i urządzeń 

sanitarnych, fryzjer oraz inne zgodne z zapotrze-
bowaniem uczniów; 
Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych:
Szkoła Policealna kształcąca w zawodach: technik 
bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry), 
technik informatyk (4 semestry), technik admi-
nistracji (4 semestry), technik rachunkowości 
(4 semestry), opiekun medyczny (2 semestry), 
asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry), 
opiekunka środowiskowa (2 semestry),  terapeu-
ta zajęciowy (4 semestry), opiekun osoby starszej 
(4 semestry); 
Kurs kwalifikacyjny:
- kwalifikacja R3 – prowadzenie produkcji rolni-
czej i R16 – organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej.
- kwalifikacja A.68 - obsługa klienta w jednost-
kach administracji 
- kwalifikacje A.36 – prowadzenie rachunko-
wości i A.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin 
publicznych; 
Liceum Ogólnokształcące (dwuletnie dla 
absolwentów ZSZ, trzyletnie dla absolwentów 
gimnazjum i szkoły podstawowej)
 Informacje o kierunkach kształcenia można 
uzyskać pod  numerem telefonu (029) 761-10-27  
lub osobiście w sekretariacie szkoły. (ak) 

Finałowe zmagania 
miłośników języka 
angielskiego 

Kurpie prezentują

„Granice mojego języka są granicami mojego 
świata”. W myśl tych słów Ludwiga Wittgensteina 
w czwartek 26 marca już po raz siódmy odbył 
się w w Szkole Podstawowej w Białobieli  finał 
Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w 
kategorii szkół podstawowych. W eliminacjach 
szkolnych uczestniczyło ogółem 231 uczniów 
z 16 szkół z terenu 7 gmin: Lelis, Baranowo, 
Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Olszewo- Borki i Tro-
szyn. Do finału awansowały 44 osoby. Konkurs 
został zorganizowany pod patronatem Starosty 
Ostrołęckiego pana Stanisława Kubła oraz Wójta 
Gminy Lelis pana Stefana Prusika, który osobiście 
powitał wszystkich uczestników oraz wręczył 
nauczycielom języka angielskiego dyplomy i 
okolicznościowe pomoce naukowe. Organiza-
cję językowych zmagań wspomogło bowiem 
wydawnictwo „MACMILLAN”. A oto zwycięzcy 
konkursu tegorocznego:
w kategorii klas IV: 1 miejsce zajęła Aleksandra 
Nalewajk z SP Łęg Starościński, 2 m. Eliza Pietru-
czuk, SP Białobiel i Oliwia Łozińska, SP Troszyn, 
3 m. Iga Śnietka, SP Dąbrówka, 4 m. Patrycja 
Czeropska, SP Lelis;
w kategorii klas V: 1 m. Julia Burzyńska,   SP 
Troszyn,2 m. Julia Pierzchała, SP Dylewo, 3 m.  
Aleksandra Szkopińska, SP Dylewo, 4 m. Oskar 
Niedźwiedzki,  SP Olszewka; 
w kategorii klas VI: 1 m. Eliza Bednarczyk, SP 
Troszyn, 2 m.  Aleksandra Bastek,  SP Łyse i Wiktor 
Jurczak, SP Białobiel, 3 m. Jakub Polewaczyk, SP 
Łęg Przedmiejski. 

Hanna Różycka

Ponad 70 indywidualnych i zespołowych wy-
konawców pieśni kurpiowskich wystąpiło 12 
kwietnia na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury 
w tegorocznych 32. Kurpiowskich Prezentacjach 
Artystycznych. W gronie licznych wykonawców 
ocenianych przez jury w składzie: Małgorzata 

Braun, Apolonia Nowak, 
Joanna Niska i Alina Cha-
lińska,  znaleźli się także 
reprezentanci gminy Le-
lis. W gronie seniorów 
II miejsce przyznano 
Henrykowi Kuleszy, a w 
gronie młodych solistów 
wyróżniono Patrycję Gon-
tarzewską. Gratulujemy.

Antoni Kustusz 

Fot. Antoni Kustusz
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Mroczna karta naszej historii 
 Tamtej tragicznej nocy z 9 na 10 marca 1945 roku 
w Białobieli nikt nie zmrużył oka. Mieszkańcy wsi 
zaszyci w bunkrach wybudowanych wśród drzew,  
bo domy i zabudowania spalili Niemcy, cofający się 
przed ofensywą Armii Czerwonej, słyszeli wybuch 
granatu i strzały, które rozległy się około 22.00 w 
ciemnym mroku. Rankiem, gdy  do bunkra ziemianki  
zajmowanego przez rodzinę Kosków dotarli pierwsi 
śmiałkowie ujrzeli makabryczny widok. Janina Pędzich 
(lat 22) leżała na wznak przed wejściem do ziemianki 
z przestrzeloną klatką piersiową, jej ojciec Andrzej 
Pędzich (lat 55) zginął od strzału w głowę, a matka 
Bronisława Pędzich (lat 55) leżała na podłodze bunkra 
zabita odłamkami granatu. W rogu izby na stołku 
siedziała Czesława Kosek (l. 26) przyciskająca do siebie 
córkę Danutę (l. 4). Sąsiad Tadeusz Salamucha, który 
jako jeden z czterech pierwszych tam dotarł wraz z 
młodymi Prachniakiem, Mierzejewskim i Gonatarzem, 
ukrywającymi się w bunkrach na skraju boru (pań-
stwowego lasu) w Durlasach, krzyknął ,,Cecha żyje!’’, 
ale gdy wyjęli z jej rąk martwą córeczkę, to osunęła 
się na podłogę. Wtedy zobaczyli w jej głowie krwawy 

ślad po kuli. Podobny postrzał miała jej córka. 
 Pamięć o tej zbrodni przechowywana jest w ro-
dzinnych przekazach do dziś. Świadectwem trwałości 
tej pamięci jest skromne ogłoszenie parafialne o tym, 
że ,,w niedzielę 8 marca br. o godz. 10.00, w kościele 
pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce (kościół farny) 
zostanie odprawiona msza święta w intencji pomor-
dowanych w Białobieli (gm. Lelis) 9 marca 1945 roku 
z rodzin Pędzichów i Kosków’’ oraz czarny nagrobek 
na parafialnym cmentarzu w Ostrołęce. (fot.) Niestety 
nadal brakuje oficjalnych dokumentów i dowodów o 
sprawcach tej zbrodni, choć na miejscu jej popełnienia 
zostali rozpoznani i w rodzinnym oraz sąsiedzkim 
obiegu krążyły ich nazwiska. 
 Dotarłem do pisma JanaPędzicha, wnuka za-
mordowanych Andrzeja i Bronisławy, które wysłał 
do ówczesnego wójta Stanisława Subdy, zachęcony 
jego apelem o uzupełnianie zbiorów wspomnień do 
następnego wydania monografii dra Jerzego Kijow-
skiego ,,Dzieje Lelisa i okolic’’.
  - Przez wiele lat o tej zbrodni nikt w rodzinie nie 
chciał mówić, aż wreszcie udało mi się porozmawiać 
z nieżyjącym już wujkiem z Kadzidła i zaczęło do 
mnie docierać w jakich okolicznościach zginął mój 
dziadek, człowiek bardzo zasłużony dla historii wsi 
Białobielel, bo zbudował pierwszą szkołę we wsi, był 
przed wojną radnym i dobrym gospodarzem. Szkołę 
spalili Niemcy, a po wojnie dzieło jej odbudowy przejął 

syn Władysław. Jednak w książce J. Kijowskiego nic się 
nie pisze o powodach tej zmiany, a Władysław zrobił to 
dlatego, iż jego ojca Andrzeja zamordowali owi nocni 
partyzanci – powiedział mi przy grobie swoich przod-
ków Jan Pędzich, dzisiaj emerytowany automatyk 
Story Enso, który pracował tam zaraz po ukończeniu 
częstochowskiej politechniki jeszcze w OZCP. 
 Z ostrołęckiego cmentarza trafiliśmy do żyjącego 
jeszcze świadka tamtych wydarzeń Tadeusza Salamu-
chy, który pokazał nam dół po bunkrze znajdujący się 
na skraju wiekowego dziś lasu. Z żywych i barwnych 
wspomnień wyłania się obraz tamtej tragicznej nocy.
 - Uzbrojeni partyzanci przyszli ok. 22.00 do bunkra 
zajmowanego przez rodzinę Kosków, gdzie była tylko 
Czesława Kosek z córką. Partyzanci żądali pieniędzy, 
których spodziewali wiedząc, iż jej mąż trudni się w 
Ostrołęce  handlem materiałami ubraniowymi. Cze-
sława nie miała tych pieniędzy, więc zaczęli ją dusić, 
a gdy straciła przytomność ukradli materiał – opisuje 
stan  rodzinnej wiedzy Jan Pędzich. – Gdy tylko oprzy-
tomniała, zabrała córkę i pobiegła do sąsiedniego 
bunkra zajmowanego przez jej ojca Andrzeja Pędzicha. 
Opowiedziała co się stało. Musiała rozpoznać dwóch 
partyzantów, bo gdy Andrzej wybiegł na skraj lasu, 
a za nim synowie Władysław i Czesław, to krzyknął  
do nich ,,……….., rozpoznałem was!’’. W tym czasie 
sylwetki partyzantów widać było w poświacie na tle 
zabudowań sąsiada Denkiewicza. Na ten okrzyk party-
zanci odwrócili się i zaczęli strzelać. Andrzeja kula trafiła 
w kolano, a Władysława w rękę. Władysław i Czesław 
uciekli w głąb lasu, natomiast ranny Andrzej wszedł 
do ziemianki Kosków, w której już była jego żona 
Bronisława i córki: Janina i Czesława z córką Danusią. 
Co działo się dalej wiemy z relacji świadków. Jak 
twierdzi Tadeusz Salamucha stojąc na miejscu wy-
sadzonej ziemianki, Władysław i Czesław uciekając 
słyszeli strzały i wybuch granatu . Obaj biegli w stronę 
boru pod Durlasami, gdzie były ziemianki Prachniaka 
i Mierzejewskiego z Gnatów oraz Salamuchy i Gon-
tarza z Białobieli. Tam się schronili i opowiedzieli o 
wszystkim co widzieli i słyszeli. Opatrzono im rany, 
a po nerwowej naradzie, postanowiono udać się na 
miejsce kiedy tylko się nieco rozjaśni. Gdy wczesnym 
rankiem  dotarli na miejsce zobaczyli zabitych, a 
Tadeusz Salamucha pokazuje w którym miejscu ich 
znaleziono, jak byli ułożeni,
 - Wszędzie było pełno krwi. Do wejścia trudno było 
przejść bo leżała tam zabita Janina. Andrzej siedział 
na taborecie i widocznie opatrywał przestrzeloną 
nogę, trzymając stopę w zydlu z wodą. To był widok, 
który wciąż mam przed oczyma – stwierdza, ocierając 
ukradkiem powieki. 
 Jan Pędzich w swoich poszukiwaniach prawdy 
o tamtych dniach dotarł do wszelkich możliwych 
opracowań i archiwów, w tym także do oddziałów 
IPN w Białymstoku i Warszawie. Mąż Czesławy także 

próbował odszukać sprawców, ale kiedy u krawca 
rozpoznał skradziony materiał, ten powiedział mu, by 
przestali się zajmować tą sprawą, ponieważ wybiją 
resztę rodziny, a gdy rodzina Pędzichów rzeczywiście  
zaczęła otrzymywać pogróżki to  zaniechał dalszych 
poszukiwań. 
 - Znając z opowiadań świadków nazwiska dwóch 
napastników, zacząłem szukać dokumentów potwier-
dzających, czy byli oni partyzantami i w jakim oddziale 
służyli – wyjaśnia Jan Pędzich. – Z książek o dziejach 
Ostrołęki, Lelis, Rzekunia i okolic wynika, że służyli w 
oddziale WiN dowodzonym przez Aleksandra Bednar-
czyka ,,Adama’’, który w marcu  1945 roku stacjonował 
w sąsiedniej wsi Gnaty u Kruczyka, ok. 1,5 km od 
miejsca zbrodni. Tomasz Lendo w książce ,,Opozycja 
polityczna na terenie pow. ostrołęckiego 1944-1947’’ 
na str. 120 zamieścił listę zatrzymanych partyzantów z 
org. WiN ,,Dorota’’ z oddziału Bednarczyka. Na tej liście 
są nazwiska dwóch partyzantów, którzy wedle relacji 
świadków, brali udział w morderstwie mojej rodziny. 
Z tego spisu wynika, że służyli oni w 7 kompanii do-
wodzonej przez Józefa Kaczyńskiego ps. Jastrząb, w 2 
plutonie dowodzonym przez Jana Kruczyka ps. Bocian. 
O samej zbrodni nikt nie pisał, a sam Bednarczyk w 
swoim marcowym meldunku do dowództwa okręgu 
WiN ani słowem nie wspomniał o tej zbrodni.
 Niestety IPN w Warszawie  poinformował autora 
wniosku o udostępnienie akt, że zbrodnia w Biało-
bieli stanowiła przestępstwo pospolite, które uległo 
przedawnieniu, natomiast IPN nie jest od ścigania 
przestępców pospolitych, ale od ścigania zbrodni 
komunistycznych.
 Poszukiwania trwają więc nadal. Są ślady wska-
zujące na to, iż wspomnienia o tej zbrodni  zostały 
spisane i znajdują się  w aktach parafialnych. Miejmy 
nadzieję, że podejmując się wznowienia i rozszerzenia 
monografii Lelisa i okolic jej autor z pomocą gminy 
dotrze do tych akt. O pomocy gminy wójt Stefan Prusik 
zapewnił mnie i autora listu.  Teraz pora na historyków,  
by objaśnili tą mroczną kartę naszej gminnej historii.

Antoni Kustusz Fot. Antoni Kustusz i archiwum 
rodziny Pędzichów z Ostrołęki. 
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 Na tegoroczny konkurs ogłoszony przez GOK-
-O w dniu 26 marca złożono 17 palm, w tym 7 prac 
zbiorowych wykonanych przez Zespół Szkół w Lelisie, 
Zespół Szkół w Obierwi kl. VI, koło plastyczne z GOK-
-O w Lelisie (dzieci i dorośli), Szkoła Podstawowa w 
Nasiadkach, Koło Gospodyń Wiejskich w Łęgu Przed-
miejskim. Wszystkie były niezwykle barwne i starannie 
wykonane, z charakterystycznymi kurpiowskimi 
zdobieniami, więc jury miało trudnie zadanie. 
 Ostatecznie komisja w składzie:  Anna 
Ogniewska – przewodniczący, Michalina Kur-
piewska, Tomasz Szczubełek – członkowie przy-
znała następujące miejsca: w kategorii prac 
zbiorowych: I miejsce - Zespół Szkół w Lelisie, 
I miejsce - Koło plastyczne z GOK-O w Lelisie (dorośli), 
II miejsce - Zespół Szkół w Obierwi kl. VI, II miejsce 
- Zespół Szkół z Lelisie kl. Ia, III miejsce - Szkoła Pod-
stawowa w Nasiadkach, III miejsce - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łęgu Przedmiejskim, III miejsce - Koło 
Plastyczne z GOK-O w Lelisie (dzieci); w kategorii prac 
indywidualnych: I miejsce - Milena Piasecka, I miejsce 
- Janina Rogalska, II miejsce - Joanna Bardyszewska, 
II miejsce - Jadwiga Kowalska, II miejsce - Barbara 
Kowalska.
 - Komisja przy ocenie palm  brała pod uwagę ich 
zgodność z regulaminem konkursu, umiejętności i 
technikę wykonania, wielobarwność i różnorodność 
kwiatów, zachowanie perspektywy zakończenia 
palmy, ilość powtarzających się kompozycji,  estetykę 
wykonania oraz nakład włożonego czasu i pracy, a 
trzeba przyznać, że poziom wykonania tegorocznych 
palm był bardzo wysoki – stwierdziła Anna Ogniewska. 
 Wykonawcy palm otrzymali nagrody pieniężne 
ufundowane przez Gminny Ośrodek Kulturalno-
-Oświatowy w Lelisie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Jak co roku zwycięskie palmy wielkanocne z 
gminnego konkursu uczestniczyły w obchodach Nie-
dzieli Palmowej w Łysych. Wśród wspaniałych palm, 
które wykonali miejscowi artyści ludowi oraz młodzież 
szkolna nasze palmy wykonane przez młodzież z ZS 
w Lelisie i sekcji plastycznej GOK-O  prezentowały się 
na równi z innymi i w ocenie jury zasłużyły na wyróż-
nienie. 
 Na zdjęciu:  reprezentacja Zespołu Szkół w Lelisie 
i GOK-O , która prezentowała nasze palmy. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Rośnie liczba wypożyczeń książek      

Wiosenna olimpiada z biedronką Fionką 

Gminny Konkurs  
Palm Kurpiowskich

Palmy wśród  
najlepszych

 O 2,5 procent wzrósł odsetek osób deklarujących 
czytanie – dowiadujemy się z najnowszych badań czy-
telnictwa w Polsce przeprowadzonych przez Bibliotekę 
Narodową. Oznacza to, że po raz pierwszy od 2008 
roku udało się bibliotekarzom zatrzymać trend spad-
kowy w czytelnictwie książek i innych wydawnictw 
udostępnianych w bibliotekach. Niestety w powiecie 
ostrołęckim analiza czytelnictwa odnotowuje zarówno 
spadek liczby czytelników (-250), jak  i spadek liczby 
wypożyczeń (-6175).  Natomiast w gminie Lelis sytu-
acja jest bardziej optymistyczna. W ubiegłym roku 
znacznie wzrosła liczba wypożyczeń, bo aż o 1151  
woluminów więcej, natomiast liczba czytelników 
zmniejszyła się, ale tylko o 1. To pocieszające, ale 
oznacza także iż przed nami jeszcze wiele pracy. 
 W rankingu bibliotek publicznych w powiecie 
ostrołęckim Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie 
nadal zajmuje wysokie pozycje: pod względem ilości 
czytelników zajmuje trzecie miejsce ze wskaźnikiem 
14,13 czytelników na 100 mieszkańców ( ogólnie w 

powiecie ostrołęckim wskaźnik na 100 mieszkańców 
to 12,28), a pod względem wypożyczeń także trzecie 
miejsce z wynikiem 188,01 wypożyczeń na 100 miesz-
kańców ( w powiecie 149,61).  
 O wynikach czytelnictwa decyduje bardzo często 
poziom usług czytelniczych świadczonych w biblio-
tekach , a także dostępność nowych wydawnictw i 
technologii. W 2014 roku  zakupiliśmy do bibliotek w 
naszej gminie ogółem 1124 książki : 658 ze środków 
organizatora  i  466  z otrzymanej dotacji ze środków 
Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego, co 
daje nam czwarte miejsce wśród  12 bibliotek  powia-
towych. Przeliczając tę ilość na wszystkich mieszkań-
ców  naszej gminy stanowi to 12, 17 nowych książek 
na 100 mieszkańców. Ogólnie w powiecie jest to liczba 
7,50 nowości.  
 Biorąc pod uwagę aktywność czytelniczą to śred-
nia ilość wypożyczeń na jednego zarejestrowanego 
czytelnika w bibliotekach naszej gminy  wynosi 13,30 
książek.  Najwyższą liczbę wypożyczeń uzyskano w 
bibliotece w Obierwi tj. 17,51. W Obierwi odnotowano 
także najwyższy wzrost wypożyczeń bo aż o 1151 
książek więcej w porównaniu z 2013 rokiem. W Łęgu 
Przedmiejskim odnotowano zaś najwyższy wzrost 
liczby czytelników, czyli  o 10 więcej. 
 W roku 2014 odnotowano także wzrost zaintere-
sowania czytelnictwem i’buków. Przypomnijmy, że 
Gminna Biblioteka Publiczna  w Lelisie wraz z filiami 
przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Publicznych z 
siedzibą w Ostrołęce  IBUK libra. Każdy czytelnik może 
bezpłatnie pozyskać dostęp do bazy książek elektro-
nicznych w serwisie  http://libra.ibuk.pl .Po kody PIN 
zapraszamy do najbliższej biblioteki na terenie naszej 
gminy. Po zalogowaniu się można później  korzystać z 
dostępu do bogatej biblioteki elektronicznej i to w do-
wolnym miejscu bez żadnych ograniczeń. Zapraszamy 
także do bibliotek po nowe pozycje książkowe, które 
już w tym roku powiększyły zasoby naszych zbiorów. 

Barbara Sęk 
Fot. Antoni Kustusz 

 Wraz z pierwszym podmuchem wiosennego 
wiatru do Filii Bibliotecznej w Dąbrówce zawitał 
wyjątkowy gość! To przybyła biedronka Fionka, 
by wraz z najmłodszymi czytelnikami świętować 
nadejście tegorocznej wiosny. Na przygotowaną  
przez nią „Wiosenną  Olimpiadę” przybywali kolejno 
uczniowie klas 0, I, II- III  oraz przedszkolaki z punktu 
przedszkolnego „Kaczor Donald” . Łącznie odbyły się 
4 spotkania. Wszyscy uczestnicy dzielnie zdobywali 
punkty odpowiadając na przygotowane zagadki, 
rozwiązywali łamigłówki, wykazali  się sprawnością 
fizyczną, pomysłowością i wiedzą. Uczestnikom 
konkursów szło znakomicie, rywalizacja była zacięta, 

a zmagania prawdziwie olimpijskie nagrodzono 
medalami.
 Konkurs, który zorganizowano w dąbrowskiej 
bibliotece miał na celu wprowadzenie młodego 
czytelnika w świat symboli charakterystycznych dla 
wiosny oraz uwrażliwienie na piękno budzącej się do 
życia przyrody. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia 
była promocja biblioteki, która chcąc zaspakajać 
wciąż rosnące wymagania czytelników  musi dążyć 
do ciągłego rozwoju, sprzyjającemu doskonaleniu się  
i kreatywnemu podejściu do swoich czytelników.

Michalina Kurpiewska 
Fot. archiwum
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 Doroczna kampania zebrań sprawoz-
dawczych w jednostkach OSP naszej gminy, 
podsumowana 17 kwietnia na posiedzeniu 
Gminnego Zarządu ZOSP RP, wykazała,  że nasi 
strażacy ochotnicy nie tylko ofiarnie walczą z 
pożarami i usuwają skutki tzw. miejscowych 
zagrożeń, ale także borykają się z licznymi 
trudnościami. Do takich należą braki specjali-
stycznego sprzętu, słaba jakość dostarczanych 
im strażackich węży. Ale to wszystko nic wobec 
niewątpliwych osiągnięć i wzrastającej sku-
teczności w działaniu, nawet w trakcie tak dużych 
pożarów, jak pożar lasu w okolicach Gleby i Grali.
 Na terenie gminy Lelis działają 3 jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Są to jednostki 
typu: S-2 w miejscowości Lelis, która włączona jest 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz 2 jednostki typu S-1 w miejscowościach 
Dąbrówka  i Łęg Przedmiejski. Przy OSP w Leli-
sie  działają 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
(dziewczęca - 10 osoby, chłopięca -10 osób) i 1 
Kobieca Drużyna Pożarnicza (15 osób). Kobieca 
drużyna Pożarnicza działa również w Dąbrówce 
i Łęgu Przedmiejskim Jednostki OSP na terenie 
gminy zrzeszają w swych szeregach 145 członków 
czynnych (w tym 3 wspierających i 4 honorowych).
 Jednostki OSP  Dąbrówka i Łęgu Przedmiejski 
mają na stanie po  jednym nowoczesnym samo-
chodzie pożarniczym, natomiast jednostka OSP 

w Lelisie posiada dwa dobrze wyposażone nowe 
samochody pożarnicze. Ponadto jednostka OSP 
w Lelisie  jest wyposażona także w piłę do cięcia 
betonu, agregat prądotwórczy, 6 aparatów odde-
chowych (+ 4 zapasowe butle z tlenem), walizkę 
do ratownictwa przedmedycznego oraz zestaw 
ratowniczy „Lukas”, wentylator oddymiający „Ko-
bra”. Wszystkie jednostki OSP mają dobre warunki 
garażowo-techniczne. Garaże OSP Lelis zostały 
wyposażone w gazowy system grzewczy oparty 
na rurowych promiennikach podczerwieni, co 
pozwala utrzymać gotowość bojową również w 
warunkach zimowych. Podobne działania podej-
muje się obecnie w pozostałych jednostkach. 
 W 2014 roku nasi strażacy uczestniczyli w 54 
akcjach ratowniczych, które miały miejsce na te-
renie gminy oraz 14 akcjach poza terenem gminy. 
Najczęstszymi przyczynami pożarów okazywały 
się: nieostrożność osób dorosłych z papierosami i 

zapałkami, wiosenne wypalanie traw i nieużyt-
ków oraz celowe podpalenia.
 Na cele ochrony przeciwpożarowej z budżetu 
gminy Lelis w 2014 roku wydatkowano kwotę 
712 529,67 zł. Kwotę tę przeznaczono m.in. 
na pokrycie kosztów bieżącej działalności, 
a więc zakup paliwa, olejów, smarów, części 
zamiennych do wozów strażackich, wypłaty  
ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach 
ratowniczych, wynagrodzenie kierowców, 
ubezpieczenia, zakup materiałów, sprzętu i 

umundurowania.
 Największą ilość środków  pochłonęły:
■ zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 
dla OSP Dąbrówka  - 299 977,70 zł (ciężki sa-
mochód ratowniczo – gaśniczy Renault Kerax 
z napędem 4x4 wyposażony m.in. w: zbiornik 
wodny o pojemności 5000 l., zbiornik na środek 
pianotwórczy 500l.; autopompa o pojemności 
2700 l./min.; maszt oświetleniowy wraz agrega-
tem; wyciągarkę; działko wodno – pianowe; linię 
szybkiego natarcia),
■ zwymiana drzwi garażowych w remizie OSP 
w Dąbrówce – 19 985,04 zł. 
■ zzakup nagrzewnicy olejowej dla OSP Dą-
brówka – 2 500,00 zł,
■ zremont i termomodernizacja remizy OSP 
Lelis – 173 9557,76 zł.

Sporządził : Kazimierz Majk

 Po zorganizowaniu 14 zebrań w kołach LZS 
wybrani tam delegaci spotkali się w GOK-O 17 
kwietnia na Gminnym Zjeździe LZS po dokonać 
podsumowania dorobku minionej kadencji, 
przyjąć plan akcji i wydarzeń do zorganizowania 
w 2015 r. oraz wybrać nowe władze. Sprawozdanie 
złożył dotychczasowy przewodniczący zarządu 
Gminnego LZS Dariusz Mróz, który opisał w skró-
cie te wszystkie liczne wydarzenia, które udało 
się pomyślne zorganizować oraz nieliczne, które 
trzeba było odwołać, np. turniej plażowej piłki 
siatkowej w Obierwi. Szczególne podziękowania 
Dariusz Mróz przekazał Annie Ogniewskiej, dyr. 
GOK-O oraz poprzednim i obecnym władzom 
gminy, którzy wspierali działania gminnego LZS.  
Gratulacje w imieniu władz gminy dla  naszych 
LZS-owców przekazał wójt Stefan Prusik, pod-
kreślając, iż  Rada Gminy  i Urząd Gminy wspiera 
działalność LZS widząc w tym jego wielką aktyw-

ność i ofiarność, a także szansę na aktywizację 
mieszkańców naszych wsi. Dobrą stroną naszego 
LZS jest jego współpraca z sołtysami, ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym oraz z GOK-O i szkołami, 
bo to oznacza, iż wspólnie tworzymy front na rzecz 
zdrowego stylu życia i rozwoju kultury fizycznej – 
dodał  wójt Stefan Prusik.
 Po podsumowaniu wyników dotychczasowej 
pracy do nowej Rady Gminnego LZS wybrano Da-
riusza Mroza, jako przewodniczącego, Stanisława 
Szczepanka – zastępca, Witolda Kwiatkowskiego 
– skarbnik, Jerzego Dawida – sekretarz, Adriana 
Mroza – członek.  Przewodniczącym Komisji Re-
wizyjnej została Zbigniew Olech. 
 W dyskusji uściślono propozycje kalendarza 
imprez LZS i przyjęto go, wskazując jednocześnie 
na potrzebę wypracowania w gminie systemu 
koordynacji imprez i wydarzeń angażujących 
zarówno miejscowe społeczności, jak i gminę oraz 
region.

 Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie ogłasza 
miesiąc maj miesiącem amnestii czytelniczej. 
Wszyscy czytelnicy, którzy z różnych powodów 
przetrzymują książki od dłuższego czasu, mają 
teraz możliwość ich oddania bez upomnień i kar.
 Amnestia dla czytelników jest jednym  
z elementów tradycyjnych majowych obchodów 
Dni Bibliotek. W tym roku wszystkie biblioteki w 
gminie Lelis będą w dniach 8-15 maja aktywnie 
uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji „Tydzień 
bibliotek” . Hasłem przewodnim majowej kam-
panii jest wezwanie  „Wybieram bibliotekę”. 
Program został ogłoszony przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Ma on na celu podkreśla-
nie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawo-
du bibliotekarza oraz zainteresowania książką 
szerokich kręgów społeczeństwa. W naszych 
bibliotekach odbędzie się wiele uroczystości 
i spotkań z czytelnikami, m.in., pasowanie na 
czytelnika klas I, spotkania autorskie, konkursy 
czytelnicze oraz zabawy edukacyjne. Planowany 
jest także Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w 
Literaturze” dla klas I-VI, traktowany jako elimina-
cje do konkursu finałowego, który odbędzie się  
9 czerwca w MGBP w Myszyńcu. (BS) Strażacy podsumowali pracowity rok

Zjazd gminny LZS Majowa amnestia  
w bibliotekach
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  Tegoroczny sezon wiosennych biegów 
przełajowych rozpoczął się 21 marca na plaży 
miejskiej w Ostrołęce od biegów drużynowych 
w eliminacjach powiatowych. Nie wszystkie 
drużyny z naszych wyłonione w eliminacjach 
gminnych dotarły w najsilniejszych składach, co 
niestety odbiło się na ich pozycji w klasyfikacji 
poszczególnych biegów. W rywalizacji sztafet ze 
szkół podstawowych z powiatu nie miały sobie 
równych zawodniczki z Olszewo-Borek ze świet-
nym wynikiem 36:47, które zwyciężyły przed SP 
Myszyniec - 39:29 i SP Lelis - 39:41. Poza podium 
znalazły się SP Czarnia i SP Chudek.. W biegu dla 
gimnazjalistek w powiecie najlepsze okazały się 
dziewczęta z Myszyńca - 35:01, przed Olszewo-
-Borkami - 35:22 i Kadzidłem - 35:47. Kolejne 
miejsca zajęły: Lelis, Troszyn i Czarnia. Oznacza 
to brak awansu naszych sztafet do eliminacji 
międzypowiatowych.
 Plaża nad Narwią ponownie odżyła  28 marca, 
kiedy to zostały przeprowadzone  Mistrzostwa 
Międzypowiatowe w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych Dziewcząt i Chłopców jako elimi-
nacje do XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Startowali tam także reprezentanci 
gminy Lelis. W gronie chłopców roczn. 2000 na 
dystansie 1500 m zwyciężył Adam Piątkowski z 
PG w Obierwi. (ak)

fot. Antoni Kustusz 

 W hali sportowej w Mogielnicy 28 lutego ro-
zegrano Otwarty Halowy Turniej w Ringo. W tur-
nieju uczestniczyły  Uczniowskie Kluby Sportowe 
z terenu województwa mazowieckiego,  w tym 
reprezentacja gminy Lelis. Zawody były doskona-
łym sprawdzianem formy przed nadchodzącym 
sezonem, który rozpoczyna się już w maju.  ̀ Oto 
wyniki zawodników KTR „Jantar” (Nasiadki, Lelis, 
Olszewka, Obierwia) z turnieju halowego w Mo-
gielnicy: kategoria młodzik: 4 miejsce- Przemek 
Duszak, 5m. - Sebastian Kamiński; młodziczki: 
1 miejsce - Amelia Gromek, 3m. - Kinga Pędzich, 
4m. - Kamila Kaliszewska,  5m. - Kaja Laćkowska; 
kadet: 1m. - Kacper Brzeski, 2m. - Piotr Pliszka; 
kadetka: 1 m. - Izabela Kowalczyk, 2m. - Izabela 
Pędzich, 5m. - Roksana Prusaczyk, 12m. - Kamila 
Duszak; junior: 2m. - Konrad Surgiewicz, 4m. - 
Patryk Brzeski.

Sylwia Smilgin-Kamińska  
  

Liga wielu niespodzianek i emocji
 W Dniu Kobiet 8 marca na hali ZS w Lelisie 
rozegrano ostatnie mecze Gminnej Ligi LZS w 
halowej piłce nożnej, ale zanim podsumowano 
jej wyniki  w obecności wójta Stefana Prusika 
wszyscy uczestnicy zgodnie powitali i obdarowali 
kwiatami Urszulę Laskę, dyrektorkę Zespołu Szkół, 
która z wielką życzliwością odnosi się do potrzeb 
sportowców z LZS, udostępnia halę, jej zaplecze 
oraz wspiera organizację wielu imprez. 
Liga gminna rozpoczęła się 25 stycznia. Starowało 
w niej 12 drużyn. Jak skrzętnie obliczył Dariusz 
Mróz, organizator ligi, przewodniczący Rady 
Gminny LZS w kolejnych niedzielnych turniejach 
rozegrano 66 meczów, w których strzelono 361 
bramek, co daje średnio na mecz 5.61 bramki. 
Zwyciężył LZS Łęg Przedmiejski, który uzyskał 
łącznie 30 pkt., podobnie jak zdobywca drugiego 
miejsca czyli LZS Obierwia, którego drużyna z 
Łegu pokonała w bezpośrednim meczu. Trzecie 
miejsce zajął LZS Durlasy, który różnicą bramek 

wyprzedził drużyną LZS Lelis Lacky. Następne 
miejsca kolejno zdobyli: LZS Szafarczyska, ZMK 
Białobiel, LZS Siemnocha, LZS Olszewka Junior, 
LZS Szkwa, LZS Olszewka Senior City oraz  bez 
dorobku punktowego LZS Długi Kąt. 
 - To była liga wielu niesamowitych niespodzia-
nek oraz wielkich emocji, bo w każdym meczu 
można było spodziewać się niezwykłego wyniku. 
Rywalizowano do ostatniego meczu i bardzo się 
cieszę, że nasi chłopaki wytrzymali tyle tygodni 
zmagań, przyjeżdżali, nie oddawali walkowerów – 
powiedział nam Dariusz Mróz, który wraz z Jerzym 
Dawidem i M. Brzeskim najczęściej sędziowali 
ligowe mecze.  
 Puchary i nagrody rzeczowe na zakończenie 
ligi wręczył wójt Stefan Prusik, podkreślając w 
swoim wystąpieniu po zakończeniu finałowego 
turnieju, że takich rozgrywek, jak w gminie Lelis 
nie spotyka się w innych gminach, a to dlatego, że 
u nas są po prostu ludzie, którym się chce działać.

Turniej współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce  
i Marszałka Województwa Mazowieckiego

Miejsce zawodów: Stadion Zespołu Szkół w Lelisie. 
Regulamin turnieju:
1.  W zawodach uczestniczyć mogą reprezentacje szkół i LUKS z terenu powiatu ostrołęckiego, za-

wodnicy niezrzeszeni oraz zaproszone ekipy zrzeszone w Polskim Towarzystwie Ringo. Zawodnik 
może startować w jednej kategorii indywidualnej i jednej drużynowej.

2.  Zgłoszenia: 08-12.06.2015 na adres luks.nasiadki@interia.pl tel/ fax: 0 29 761 10 28 - sekretariat 
SP w Nasiadkach, tel:organizatora 602 55 33 83 - Sylwia Smilgin-Kamińska 

Program zawodów:
 13.06.2015 do godz.  9.30- zamknięcie listy startowej uczestników zawodów; 
 10.00  – Otwarcie turnieju
 10.15-13.30  gry indywidualne: żaczki i żacy (do lat 10), młodziczki i młodzicy (do lat 13), 

kadetki i kadeci (do lat 16),  
 12.30 – juniorki i juniorzy (do lat 19). Po zakończeniu turnieju singli - dekoracja me-

dalistów w kategorii żak i żaczka oraz w turnieju towarzyszącym. 
 12.00-12.30  – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju w kategoriach drużynowych: trójki 

mieszane do lat 13 lat; dwójki szkolne dziewcząt do 16 lat; dwójki szkolne 
chłopców  do 16 lat; dwójki mieszane do lat 19.

 godz. 13.00 – rozpoczęcie gier podwójnych 
 około godz. 16.00  – rozdanie nagród i zakończenie zawodów.
Turniej towarzyszący: gry singlowe dzieci „sprawnych inaczej”. Nagrody: medale, dyplomy. 

Przełajowa wiosna 
naszych biegaczy 

Dobry sprawdzian  
przed sezonem 

IX Ogólnopolski Turniej w Ringo 

„Kurpiowski Jantar”13 czerwiec 2015 roku

tekst i fot. Antoni Kustusz     
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GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

Urząd Gminy zawiadamia 

16 maja, godz. 16.00,  plac przed remizą OSP w Lelisie – uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z 
jubileuszem 50-lecia OSP Lelis. Apel poprzedzi o godz. 13.00 Msza św. w intencji strażaków.  
17 maja, godz. 12.00, Zespół Szkół w Obierwi -  Kurpiowska Majówka w Obierwi. W programie m.in.: mecz 
piłki nożnej i siatkowej: uczniowie kontra rodzice, występy uczniów Zespołu Szkół w Obierwi, Turniej Rodzin, 
rozstrzygnięcie konkursów: Wycinanka Kurpiowska, W trzeźwej rodzinie życie słodko płynie - II edycja. Impre-
zie towarzyszyć będą: wystawy twórców ludowych. Za niewielkie pieniądze każdy będzie mógł skosztować 
tradycyjnych potraw kurpiowskich.
21-23 maja, godz.9.00  – Stadion Zespołu Szkół w Lelisie oraz tereny wokół szkół w gminie – Powszechne 
biegi przełajowe z cyklu ,,Polska Biega’’,
31 maja, godz. 14.00, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach - Dzień Rodziny. W programie znajdą się między 
innymi prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Konkurs plastyczny pod hasłem „Zdrowy 
styl życia wolny od nałogów”, mecz piłki nożnej i mecz piłki siatkowej.
14 czerwca, godz. 9.00,  stadion Zespołu Szkół w Lelisie – Gminne Zawody Pożarnicze z udziałem repre-
zentacji sąsiednich gmin. 
21 czerwca, godz. 13.00, boisko w Długim Kącie – Turniej Rodzin, festyn połączony z uroczystym oddaniem 
boiska do użytku. 
28 czerwca, godz. 12.00, teren wokół GOK-O – Festiwal Sztuki Teatralnej. W programie plenerowe widowisko 
teatralne, zabawy dla dzieci, konkursy i festyn. 

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego  
i od nieruchomości:
II rata do 15 maja 2015 r.
III rata do 15 września 2015 r.
IV rata do 15 listopada 2015  r.
Terminy płatności podatku od środków transpor-
towych:  II  rata do 15 września 2015 r. 

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym 
terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy (Nr 
konta: 05892200090000061920000010)
Uwaga: Opłatę za odbieranie odpadów komunal-
nych należy wnosić na indywidualne numery kont 

podane w pismach potwierdzających przyjęcie 
deklaracji. Wpłat należy dokonywać w terminach 
podanych w wymienionym piśmie. Przypominamy, 
że płatności: za marzec i kwiecień do 10 maja 2015 
r.,  za maj i czerwiec do 10 lipca 2015 r.

Zaopatrzenie w worki do selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych należy do obowiązków firmy 
odbierającej odpady i w tej sprawie należy zwracać 
się do kierowców, którzy odbierają odpady z nie-
ruchomości lub do firmy MPK w Ostrołęce na ulicy 
Kołobrzeskiej 5 (tel.: (29) 769 18 00 w. 119). 

 Urząd  Gminy w Lelisie   zawiadamia  wszystkich  
mieszkańców Gminy  Lelis, że: 
1.  Od miesiąca kwietnia do listopada 2015 r. w każdy  

pierwszy czwartek oraz w ostatnią sobotę miesiąca 
oprócz dni świątecznych w godzinach od 9.00 do 
15.00 w punkcie  selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych znajdującym się na  terenie zamkniętego  
składowisku odpadów w Gibałce będą przyjmowane 
nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów :
► zużyte opony,
► meble,  w tym również wersalki,
► zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, (chło-

dziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, mikrofalów-
ki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, 
odkurzacze, maszyny do szycia elektryczne, że-
lazka, młynki do kawy, wagi elektroniczne, noże 
elektryczne, i elektroniczne kalkulatory, telefony 
komórkowe, faksy, automatyczne sekretarki, 
radia, telewizory, kamery wideo, magnetowidy, 
sprzęt hi-fi, elektroniczne instrumenty muzycz-
ne, niskoprężne 

► lampy sodowe, liniowe lampy fluorescencyjne, 
wysokoprężne lampy wyładowcze, wiertarki, 
piły, spawarki, lutownice, kosiarki elektryczne, 
rozpylacze elektryczne, zabawki elektryczne, gry 
elektroniczne, sprzęt sportowy elektroniczny, 
gry wideo, automaty do gry i inny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, ( sprzęt niekompletny nie 
będzie przyjmowany),

► złom metalowy,
► odpady niebezpieczne ( opakowania po farbach 

i lakierach, świetlówki,   zużyte    baterie i  aku-
mulatory, lampy rtęciowe i rtęciowo -sodowe, 
termometry, opakowania po środkach  ochrony 
roślin, pojemniki po   aerozolach).     

2. Zużyty olej silnikowy można przekazać nieodpłatnie 
do punktu zorganizowanego przy stacji   paliw w  
Lelisie prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe ...„MAR – POL”  ul.  Przemysłowa .

3. W sprawie utylizacji folii po sianokiszonce należy 
kontaktować się z Janem Wołoszem ze Szwendrowe-
go Mostu, który zajmuje się między innymi zbiórką 
folii. Telefony kontaktowe: 029/760-52-46, kom. 605 
765 496 .

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
czynny będzie w następujących dniach: 
kwiecień - 2 (czwartek), 25 (sobota)         
maj - 7 (czwartek), 30 (sobota)   
czerwiec - ---------------- , 27 (sobota) 
lipiec - 2 (czwartek), 25 (sobota) 
sierpień - 6 (czwartek), 29 (sobota) 
wrzesień - 3 (czwartek), 26 (sobota) 
październik - 1 (czwartek), 31 (sobota) 
listopad  - 5 (czwartek), 28 (sobota)

Do Wójta Gminy Stefana Prusika oraz Urzędu Gminy 
nadeszły liczne życzenia z okazji Wielkiej Nocy. 
 - Życzenia te traktujemy jako wyraz sympatii oraz 
życzliwości dla naszej Gminy i dla jej mieszkańców. 
Dlatego bardzo serdecznie za wszystkie te dobre słowa 
dziękujemy, życząc by w drodze wzajemności spełniły 
się także dla ich nadawców – przekazał nam wójt Stefan 
Prusik.
 Przyłączamy się do tych życzeń i podziękowań 
publikując listę ich nadawców. 
 Tegoroczne życzenia Wielkanocne przesłali: poseł 
na Sejm RP Czesław Mroczek, senator RP Robert A. 
Mamontow oraz poseł na Sejm RP Arkadiusz Czarto-
ryski, poseł na Sejm RP Stanisława Prządka, minister 
Rolnictwa Marek Sawicki wraz z podsekretarzami stanu, 
zarząd i pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dyrektor 
departamentu rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Ra-
dosław Rybicki, Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki oraz 
Krzysztof Parzychowski, wicestarosta, Prezydent Miasta 
Ostrołęki Janusz Kotowski oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski, pan Adam Jarubas, Te-
resa Michalska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Ostrołęce wraz z pracownikami, kierownik Magdalena 
Kielewicz-Kaczyńska raz z pracownikami Mazowieckie-
go Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydział w Ostrołęce, dyrektor Mirosław Dąbkowski i 
pracownicy SPZOZ ,,Meditrans Ostrołęka’’ SPRiTS w 
Ostrołęce, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. 
Stanisław Szcześniak, Komendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Ostrołęce st. bryg. Jarosław Wilga, 
Komendant Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień ppłk, 
Krzysztof Gemza, prezes kpt. ż. ś. Andrzej Potapowicz 
wraz z zarządem Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej 
i Rzecznej prof. WSAP dr Wiesław Opalski, rektor Wyższej 
Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, wójt gminy 
Troszyn Edwin Mierzejewski, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Olszewo Borki Aneta Katarzyna Larent i wójt gminy 
Krzysztof Szewczyk, wójt gminy Baranowo Henryk Tory-
fter oraz przewodniczący rady Gminy Baranowo Janusz 
Obrębski, Jan Kulasik, przewodniczący Rady Gminy 
Kadzidło i Dariusz Łukaszewski, wójt gminy Kadzidło, no-
tariusz Krystyna Załuska, wójt Małgorzata Kulesza wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy w Goworowie, Hanna 
Grądzka, prezes Oddziału Powiatowego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, społeczność Szkoły Podstawowej w Dą-
brówce, Stanisław Godzina, wójt oraz Edward Goryczka 
przewodniczący Rady Gminy w Rzekuniu, społeczność 
szkolna Zespołu Szkół w Obierwi, Tadeusz Wiśniewski, 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ostrołęce wraz 
z pracownikami, Zarząd i pracownicy firmy Bartosz Sp. 
j. z Białegostoku, Dyrektor oraz pracownicy Zakładu 
Karnego w Przytułach Starych, Nadleśniczy Zdzisław 
Gadomski wraz z załogą Nadleśnictwa Ostrołęka,  zarząd 
i pracownicy Mobilis PKS w Ostrołęce S.A., społeczność 
szkolna z Łęgu Starościńskiego, Sławomir Laskowski, 
dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warsza-
wa, Wójt i pracownicy Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Dziękujemy 
za życzenia
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