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Darcie pierza czyli jak to drzewiej bywało

W numerze:

 Jubileuszowy X regionalny przegląd wi-
dowisk przedstawiających fragmenty z życia 
dawnych Kurpiów pt. ,,Darcie Pierza’’ zgromadził 
12 lutego w GOK-O  Lelis prawdziwe tłumy, ale 
to przede wszystkim z powodu bardzo licznej 
reprezentacji zespołów, które zgłosiły się do 
przeglądu. W ten sposób prezentacja starych 
obyczajów i scenek rodzajowych z życia dawnych, 
a i obecnych  mieszkańców Kurpiowszczyzny 
stała się jakby imprezą wewnętrzną, bez widzów 
zainteresowanych samymi widowiskami, a nie 
tylko występami swoich znajomych i sąsiadów. A 
trzeba powiedzieć, że było naprawdę co oglądać. 
Przyjechali najznamienitsi kurpiowscy muzykanci 
i artyści z takich ośrodków, jak Czarnia, Myszyniec, 
Łyse, Baranowo. Na tym tle występy naszych ze-
społów przygotowujących się do prezentacji w 
zespołach ,,Nowe Latko’’ w GOK-O, w Dąbrówce 
i w Łęgu Starościńskim wypadły bardzo dobrze. 
Chwalili ich za to ważni goście, którzy odwiedzili 
to leliskie zgromadzenie: poseł Andrzej Kania, 
kierownik delegatury Urzędu Mazowieckiego 
Wiesław Opęchowski,  starosta Stanisław Kubeł, 
wicestarosta Krzysztof Parzychowski, wójt Stefan 
Prusik, przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek, 
radny powiatowy Stanisław Subda i ks. proboszcz 
Janusz Kotowski, etnograf Bernard Kielak i wielu 

innych. Przegląd stał się także świetną okazją do 
rozmowy i zakupów produkcji naszych rodzimych 
artystów ludowych, Czesławy Lewandowskiej, 
Adama Muracha z Płoszyc, lutnik ludowy Andrzej 
Staśkiewicz oraz pszczelarzy państwa Teresy i 
Czesława Niedźwiedzkich. 
 Na widowni, ale także na scenie GOK-O spo-
tkali się znani już w całym kraju, a na pewno w 
naszym regionie animatorzy życia kulturalnego 
Kurpiowszczyzny Witold Kuczyński, Anna Ogniew-
ska, Czesław Faderewski, Jan Kania, Zdzisław 
Ścibek, Apolonia Nowak i wielu innych. W roku, 
który ogłoszono rokiem Adama Chętnika, wielkie-
go badacza obyczajów i folkloru Kurpiów, były to 
bardzo ważne i potrzebne spotkania. Jakże się w 
tych okolicznościach dziwić wielkiemu wzruszeniu 
Pauliny Piórkowskiej w Myszyńca, której koledzy z 
zespołu uczynili wielką niespodziankę ogłaszając 
po występie jej 18 urodziny, co widzowie uczcili 
odśpiewując ,,100 lat’’.
 O wyniki przeglądu i zgodność występów z 
jego regulaminem troszczyła się komisja konkur-
sowa , która pracowała w składzie: Renata Krajew-
ska – przewodniczący,  Danuta Prachniak i  Bożena 
Załęska. Jak podano w protokole końcowym w X 
regionalnym przeglądzie widowisk przedstawia-
jących fragmenty z życia dawnych Kurpiów pt. 
„Darcie Pierza” uczestniczyło 12 zespołów, tj. w 
kategorii: dzieci i młodzież do 16 lat - 4 zespoły, 
w kategorii młodzież / dorośli - 8 zespołów. 

 Po obejrzeniu zaprezentowanych widowisk, Ko-
misja postanowiła przyznać następujące miejsca: 
 W kategorii dzieci i młodzież: I miejsce - zespół 
folklorystycznych ,,Nowe Latko’’ z GOK-O Lelis 
za widowisko ,,Dziecięce obserwacje i babcine 
łopozieści’’ I miejsce - zespół folklorystycznych 
,,Nowe Latko’’ ze Szkoły Podstawowej w Łęgu 
Starościńskim za widowisko ,,Zioskowe zebranie’’, 
II miejsce - zespół folklorystycznych ,,Kurpiaki’’ 
z Myszyńca za widowisko ..Uroki na Kurpiach’’, 
III miejsce - zespół ,,Chudkowiaki’’ z Zespółu Szkół 
im. J. Twardowskiego w Chudku za widowisko 
,,Król Herod na Kurpiach’’.
 W kategorii młodzież powyżej 16 lat i dorośli: 
I miejsce - Kurpiowski Zespół Folklorystyczny 
,,Carniacy’’ z Czarni za widowisko ,,Przeno-
siny’’, I miejsce - ,,Puszcza Zielona’’ z  GOK-
SiR Łyse za widowisko ,,Oczepiny weselne’’, 
II miejsce - Kurpiowski Zespół ,,Pod Borem’’ z 
Zawad za widowisko ,,Psiecenie fafernuchów’’, 
II miejsce - ,,Serafiniaki’’ z Serafina za widowisko 
,,Darcie pierza’’, co było tym bardziej ważne, że 
dopiero w trakcie ich występu po scenie zaczęło 
fruwać darte pierze i postało tam do końca prze-
glądu.  III miejsce - ,,Kurpiaki’’ z RCKK Myszyniec za 
widowisko ,,Kurpiów bajanie’’, wyróżnienia: - Klub 
Seniora ,,Wrzos’’ z RCKK Myszyniec za widowisko 
,,Zioskowe zebranie’’, Zespół Regionalny ,,Myszy-
niec’’ za widowisko ,,Krojenie kapusty’’ i Zespół 
,,Kurpśe z Myśańca’’ za widowisko ,,Potarcysko’’.
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Z życia samorządu 
 Poprzedzona pracowitymi posiedzeniami 
stałych komisji III sesja Rady Gminy Lelis, która 
odbyła się 27 lutego w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy przebiegała bardzo sprawnie i 
szybko. Na sesję przybył serdecznie witany radny 
powiatowy Stanisław Subda oraz kierownik OPS 
Danuta Piersa i dyr. ZASiP Andrzej Przeradzki.  W 
sesji uczestniczyli sołtysi ze wszystkich 22 sołectw, 
a wśród nich czterech nowych, wybranych na 
obecną kadencję. Są to sołtysi wsi: Białobiel – Jerzy 
Tercjak, Łodziska – Anna Domalewska, Łęg Staro-
ściński – Walery – Grzegorz Czeleń i Siemnocha 
– Łukasz Budniak. (zob.: fot. na str. 5) 
 Po zatwierdzeniu porządku obrad i protokołu 
z poprzedniej sesji,  wójt gminy Stefan Prusik 
przedstawił informację ze swej  działalności przed 
sesją. W informacji podkreślono pozytywny stan 
realizacji programów dotyczących rozwoju sieci 
przedszkoli z dofinansowaniem 736 tys. zł, zakup 
145 książek do biblioteki gminnej, a także  budowy 
sieci łączy internetowych z programu mazowiec-
kiego. W ramach tego programu w gminie Lelis 
ułożono 21 km światłowodów, które, po ewentu-
alnej decyzji marszałka mazowieckiego w sprawie 
tzw. ostatniej mili,  mogą teraz zapewnić szansę 
na przyłączenia indywidualnych odbiorców. 
Wójt poinformował także o przebiegu i wynikach 
kampanii zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 
sołectwach, a także o głównych wnioskach, jakie 
zebrano w trakcie tych zebrań.(zob.: str. 3) Szcze-
gólną uwagę wójt Stefan Prusik zwrócił na prze-
dłużające się negocjacje dotyczące rozbudowy  

sieci indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych, 
zwłaszcza z terenu sołectw Łęg Przedmiejski, 
Łęg Starościński i Łęg Starościński Walery. Na 426 
wykonanych w ramach RPO przyłączy podłączyło 
się dotychczas 179 gospodarstw.
 W imieniu Rady Gminy przewodniczący 
Jan Mrozek złożył wszystkim sołtysom życzenia 
spełnienia się ich wyborczych programów oraz 
zdrowia i determinacji w służbie dla mieszkańców 
ich miejscowości. 
 Następnie radni przyjęli bez uwag informację 
za rok 2014 o realizacji gminnego programu profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz sprawozdania za rok 2014 z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z prezentacją 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej i o wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę. Przyjęto 
także raport za rok 2014 z wykonania gminnego 
programu przeciwdziałania narkomanii i efektów 
jego realizacji. 
 W części sesji poświęconej przyjęciu uchwał 
dokonano niezbędnych zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Lelis na lata 2015-
2018 oraz w uchwale budżetowej na rok 2015, 
uwzględniając w nich środki, które napłynęły do 
Gminy, a następnie  podjęto uchwałę o tegorocz-
nym programie  opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Lelis,  uchwałę w sprawie zasad 
przyznawania i wysokości diet dla radnych rady 
gminy oraz zasad na jakich przewodniczącym or-
ganów wykonawczych jednostek pomocniczych 
gminy Lelis będzie przysługiwała dieta, uchwałę 

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detaliczne-
go, zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności  na terenie Gminy Lelis

Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. 
U. Nr 24, poz. 142, ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz.594, ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Placówki handlu detalicznego, zakłady gastro-
nomiczne i zakłady usługowe dla ludności mogą 
być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygo-
dnia  w przedziale czasowym pomiędzy godziną  
00. 00 a 24.00.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXVII/154/02 Rady Gminy 
Lelis z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dni i 
godzin otwierania i zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastronomicznych dla 
ludności.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
 Jan Mrozek

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2013 r. poz. 594, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XIV/71/08 Rady Gminy Lelis z dnia 
30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie-
oznaczony (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 137, poz.4835)  po 
§ 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a 1.  Nieruchomość może być obciążona 
służebnością gruntową, osobistą lub służebnością 
przesyłu.
2.  Ustanowienie służebności następuje odpłatnie.
3.  Wynagrodzenie należne Gminie z tytułu usta-

nowienia służebności płatne jest  jednorazowo.
4.  Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 3 określa Wójt w drodze zarządzenia.”
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek 

UCHWAŁA Nr III/23/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr III/24/2015 
RADY GMINY LELIS
z dnia 27 lutego 2015 r.

zatwierdzającą treść odpowiedzi na skargę wnie-
sioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie oraz uchwałę odrzucającą skargę na 
dyrektora jednostki organizacyjnej gminy, czyli 
dyr. ZASiP Andrzeja Przeradzkiego (treść skargi 
nie znalazła potwierdzenia). Wyrażono zgodę na 
zawarcie porozumienia międzygminnego pomię-
dzy miastem Ostrołęka i Gminą Lelis w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz podjęto 
uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz 
zamykania placówek handlu detalicznego, zakła-
dów gastronomicznych i zakładów usługowych 
dla ludności na terenie Gminy Lelis. 
 Radni jednomyślnie opowiedzieli się przeciw-
ko ustaleniu stawek procentowych opłaty adia-
cenckiej, a następnie uchwalili zmianę uchwały 
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierża-
wiania lub wynajmowania na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz 
wnioskowane przez wójta propozycje udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi poprzez partycy-
pację w projekcie odwodnienia drogi powiatowej 
w Obierwi oraz związanej z przebudową dwóch 
dróg powiatowych idących przez teren gminy. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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 Tegoroczna kampania sprawozdawczo – 
wyborcza w sołectwach Gminy Lelis dobiegła 
końca. Poprzez udział w zebraniach mieszkańcy 
naszej gminy  odnieśli się do lokalnych inicjatyw, 
mieli okazję do przedstawienia swoich poglądów i 
oczekiwań w stosunku do organów Gminy oraz co 
do planów rozwoju swoich miejscowości. Wybory 
sołeckie wykazały duże zainteresowanie życiem 
społecznym w tych najmniejszych ogniwach 
struktury samorządu gminnego.  W zdecydowanej 
większości zebrań  frekwencja była niespotykanie 
wysoka, co potwierdziło wzrost zainteresowania 
sprawami publicznymi podobnie, jak wysoka 
frekwencja w wyborach samorządowych. W dys-
kusji na zebraniach sołeckich obserwowaliśmy 
nie tylko wypowiedzi odnoszące się do terenu 
swojej miejscowości, ale świadczące o dużym 
zainteresowaniu życiem całej gminy. Zgłaszane 
na zebraniach wnioski i potrzeby odzwierciedlają 
w znacznej mierze troskę o poziom życia  lokalnej 
społeczności, odnosząc się do szeroko rozumiane-
go bezpieczeństwa, dbałości o mienie społeczne,  
jak również planów na przyszłość. 

W danych liczbowych kampania przedstawiała  
się następująco: 
• Ilość zebrań – 22 
• Największa frekwencja – Łodziska – 45,81 %  
 uprawnionych do głosowania, 
• Najniższa frekwencja – Lelis - 10,83 %, 
• Najwięcej mieszkańców na zebraniu – Łęg  
 Przedmiejski – 279 osób, 
• Najmniej mieszkańców – Szkwa – 9 osób,  
• Ogólnie uczestniczyło w zebraniach – 1660  
 osób,  
• Liczba uprawnionych do głosowania – 7133  
 osób, 
• Średnia frekwencja w gminie – 23 %, 
• Zmiana sołtysa nastąpiła w 4 sołectwach . 

Najczęściej poruszane tematy i zgłaszane 
wnioski:
• Oświetlenie ulic i dróg w miejscowościach, 

• Asfaltowanie ulic i dróg, 
• Zwirowanie dróg transportu rolniczego,
• Budowa ciągów pieszo – rowerowych,
• Przekształcenia działek rolnych na budowlane,
• Uzupełnienie oznakowania w poszczególnych 

miejscowościach,
• Przydomowe oczyszczalnie ścieków i sieć 

kanalizacyjna, 
• Uwagi co do jakości odśnieżania dróg, 
• Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod 

drogi gminne,
• Narastający problem bezpańskich psów,
• Dostęp do internetu,
• Słaby przepływ informacji wśród mieszkańców 

wsi – zawodność „kuli”,
• Uzupełnienie ilości wiat przystankowych, 
• Usytuowanie dodatkowego przystanku dla 

linii PKS, 
• Niebezpieczeństwo ze strony samochodów 

ciężarowych ( nadmierna prędkość, niszczenie 
dróg, najeżdżanie na ciągi pieszo-rowerowe), 

• Możliwości podłączenia się do kanalizacji i 
wodociągu,

• Poprawa wyjazdu na drogę krajową nr 53  

( ul. Stacha Konwy w Ostrołęce), 
• Szkody wyrządzone przez dziki,
• Zmiany tras kursowania autobusów PKS,
• Zwiększenie liczby kursów MZK.

 Wyrażane niejednokrotnie w sposób emo-
cjonalny uwagi i spostrzeżenia odczytuję jako 
swoiste, ale zaangażowane podejście do sa-
morządności i chęć samostanowienia o swoim 
losie. Teraz nadszedł czas na głęboką analizę 
przedstawianych uwag, szacowanie możliwości 
realizacji zgłoszonych wniosków dla zaspokoje-
nia potrzeb społecznych, przyjęcie kryteriów ich 
oceny, ustalanie terminów realizacji i określenie 
zakresu wypełnienia zobowiązań, których reali-
zację kandydujący na sołtysów i do rad sołeckich 
obiecywali. 

 Jako Gmina dołożymy starań aby w miarę 
możliwości wypełnić te zobowiązania,  mając 
świadomość pewnych ograniczeń  zarówno fi-
nansowych,  jak i organizacyjnych. Jednocześnie 
tym wszystkim, którzy w sposób szczególny zaan-
gażowali się w przygotowanie zebrań sołeckich i 
czuwali nad ich przebiegiem serdecznie dziękuję. 

Wójt Gminy Stefan Prusik 

 W Starostwie Powiatowym 26 lutego dys-
kutowano na temat możliwości realizacji inwe-
stycji na terenach objętych ochroną przyrody. 
W spotkaniu, w którym uczestniczył również 
wójt Stefan Prusik, poruszano również kwestie 
związane z dużą populacją dzików i szko-
dami wyrządzonymi przez nie w uprawach 
polowych na terenie powiatu ostrołęckiego.  
 Wójtowie zgłaszali m.in., że sporym pro-
blemem jest prowadzenie inwestycji na te-
renach, na  których znajdują się siedliska ga-
tunków chronionych. Odpowiedzi udzielali 
Aleksandra Atłowska , regionalny dyrektor 
ochrony środowiska w Warszawie oraz Marcin 
Kalbarczyk , regionalny konserwator przyrody. 
 Starosta Stanisław Kubeł odniósł się również 
do problemu z dzikami.  Minister rolnictwa zwró-
cił się do powiatu ostrołęckiego o sprawozdanie 
dotyczące populacji oraz stanu ewentualnych 

szkód wyrządzonych przez dziki. Według danych 
przygotowanych przez nadleśnictwa na terenie 
powiatu ostrołęckiego nie odnotowano wzrostu 
populacji dzików, a liczba dzików pozostaje na 
tym samym poziomie co w latach ubiegłych.  
Jedynie w okolicach miejscowości Gąski, Grale 
oraz Płoszyce odnotowano szkody wyrządzone 
przez dziki, jak poinformował Wójt Gminy Lelis 
Stefan Prusik. Prawdopodobnie zwierzęta te 
przywędrowały z Podlasia. Jednymi z propozy-
cji rozwiązania problemu - oprócz odstrzałów 
- były obsianie poletek w obrębach lasu oraz 
zamontowanie pastuchów na okres zasiewów.  
 Mówiono również o wyłączeniu gruntów  
z lasów państwowych pod budowę dróg pu-
blicznych oraz o możliwościach organizacji robót 
publicznych w ramach programu na rzecz upo-
rządkowania lasów i poboczy dróg. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

 W ramach realizacji ,,Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis 
na lata 2012 – 2032’’ w roku 2014 z terenu gminy 
odebrano od 58 właścicieli  i przekazano do utylizacji  
163,798 Mg eternitu.
 W  2014 r. zadanie to realizowane pod na-
zwą „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów za-
wierających azbest (płyty azbestowo-cemen-
towe faliste dla budownictwa) z terenu gminy 
Lelis”.  wykonywano w dwóch etapach. Na jego 
realizację Gmina otrzymała datację w wysokości: 
pierwszy etap – 6.250 zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie i 6.250 zł z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej  tj.  84,76%  kosztów 
zadania; drugi etap – 45.726 zł. z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie tj. 85% kosztów zadania.

Oprac.: Wacław Kania

Inwestycje a ochrona przyrody

Wspólnie decydowaliśmy o przyszłości Gminy 

Coraz mniej
 azbestu  
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O działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  w 2014 r.
 W 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Le-
lisie było zatrudnionych 4 pracowników socjalnych, 
1 pracownik do obsługi  świadczeń rodzinnych, 1 
pracownik do obsługi funduszu alimentacyjnego 
i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 
4 pracowników w ramach prac interwencyjnych, 2 
pracowników  do sprawowania usług opiekuńczych 
zatrudnionych na umowę zlecenie, główny księgowy 
i kierownik ośrodka. Średnioroczna przeciętne liczba 
zatrudnionych wynosiła 9,5 osoby.  
 Pomocą społeczną objęto osoby lub rodziny: 
niepełnosprawne, długotrwale lub ciężko chore, 
bezrobotne, niepełne, wielodzietne, bezradne w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowa-
dzenia gospodarstwa domowego, bezdomne, 
alkoholicze, kryminogenne. 

Na realizację swoich zadań Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej otrzymał: 
 z budżetu wojewody mazowieckiego dotację w 

kwocie –  3 787 352 zł,  
 z budżetu gminy kwotę 727 164,63  zł.

 Z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 
3 786 211,84 zł.  tj. 99,97% uzyskanej dotacji, z 
przeznaczeniem na:
1.  świadczenie pomocy w formie zasiłku stałego  - 

100 709 zł,
2.  opłacenie składki ubezpieczenia  zdrowotnego 

od zasiłku stałego -  9 064 zł,
3.  opłacenie składki ubezpieczenia  zdrowotnego 

od świadczeń opiekuńczych -          4 954 zł,
4.  pomoc w formie posiłku, dożywianie dzieci w 

szkołach   - 43 000 zł,
a)  zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 

– 17 529 zł,
b)  świadczenia rzeczowe – artykuły żywnościo-

we – 120 zł,
5.   świadczenie pomocy w formie zasiłków okreso-

wych  -  23 154 zł,
6.   utrzymanie Ośrodka  - 103 500 zł,
7.   zasiłki rodzinne  -  1 544 068 zł, z tego na dziecko 

w wieku:
1)  ukończenia  5 roku życia  - 248 864 zł,
2)  powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku 

życia  - 1 107 064 zł,
3)  powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku 

życia  - 186 760 zł,
4)  powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku 

życia  - 1 380 zł,
8.   dodatki do zasiłków rodzinnych  -  726 087 zł,  w 

tym z  tytułu:
1)  urodzenia dziecka  -  61 000 zł,
2)  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego – 77 947 zł,
3)  samotnego wychowywania dziecka  - 78 880 

zł,  z tego:
a)  drugi z rodziców dziecka nie żyje  - 72 760 

zł,
b)  ojciec dziecka nieznany  -  6 120 zł,

4)  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-
sprawnego  - 49 180 zł, z tego w  wieku:
a)  do  5 roku życia   -  5 340 zł,
b)  powyżej 5 roku życia  -  43 840 zł,

5)  rozpoczęcia roku szkolnego  - 98 900 zł,
6)  podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania  - 136 660 zł, z tego 
na pokrycie wydatków w związku:

a)  z zamieszkiwaniem w miejscowości,  w której 

znajduje się szkoła -  3 960 zł,
b)  z dojazdem do miejscowości,  w której znaj-

duje się szkoła  - 132 700 zł,
7)  wychowywania dziecka w rodzinie wielo-

dzietnej  - 223 520 zł,
9.  świadczenia opiekuńcze  -  598 568 zł, z tego:

1)  zasiłki pielęgnacyjne  - 243 882 zł,
2)  świadczenia pielęgnacyjne - 264 880 zł,
3)  dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

(program rządowy)   - 100 zł,
4)  specjalny zasiłek opiekuńczy -  15 080 zł,
5)  zasiłek dla opiekuna – 74 626 zł,

10.  wsparcie osób pobierających świadczenia  
pielęgnacyjne (program rządowy) –  72 600 zł, 

11.  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka  - 99 000 zł,

12.  świadczenia z funduszu alimentacyjnego  -  309 
096 zł,

13.  opłacenie składki emerytalnej i rentowej - 54 
580,60 zł,

14.  obsługę świadczeń rodzinnych - 86 303,68 zł,
15.  obsługę świadczeń funduszu alimentacyjnego 

- 12 936 zł,
16.  obsługę rządowego programu dla rodzin wie-

lodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1149,70 zł. 

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 609 735,96 
zł.  tj. 83,85 %  dotacji z przeznaczeniem na:
1.  świadczenie pomocy w formie zasiłków celo-

wych na: żywność, odzież, potrzeby  zdrowotne, 
opał, artykuły chemiczne,  opłacenie należności 
za energię elektryczną, itp. – 82 992,56 zł,

2.  wypłatę świadczeń w formie zasiłku okresowe-
go - 32,66 zł,

3.  wypłatę świadczeń w formie zasiłku stałego  - 
1080,33 zł,

4.   pomoc w naturze: –  635,10 zł,
5.  częściowe pokrycie kosztów  kolonii dla dzieci   

-  3 995 zł,
6.  usługi opiekuńcze - 26 444,33 zł,
7.  pomoc w formie posiłku, dożywianie dzieci w 

szkołach - 30 305,95 zł, w tym na: 
1)   zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 

- 13 097 zł,
2)   pomoc rzeczową -  żywność  -  80 zł,

8.  pozostałą działalność (upominki świąteczne 
dla osób samotnych, spotkanie  z okazji Święta 
Niepodległości) - 1 262,40 zł,

9.   utrzymanie ośrodka - 385 598,95 zł,
10.  postępowania wobec dłużników alimentacyj-

nych - 22 050,95 zł,
11. wspieranie rodzin i pieczę zastępczą   - 18 819,29 

zł,
12.  opłacenie składki zdrowotnej  – 243,95 zł,
13.  odpłatność za pobyt w domu pomocy społecz-

nej – 31 305,78 zł,
14.  obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie – 283,08 zł,
15.  realizację projektu systemowego współfinan-

sowanego z EFS – 4 685,63 zł.

Ogółem pomocą społeczną objęto  230 rodzin  
o liczbie osób w rodzinach 756;
z tego:  
1.  świadczeniami pieniężnymi - 180 rodzin  

o liczbie osób w rodzinie 574,
2.  świadczeniami niepieniężnymi – 89 rodzin  

o liczbie osób 412,
3.  pracą socjalną – 44 rodziny  o liczbie osób  

w rodzinach 113; w tym:
 wyłącznie w postaci pracy socjalnej -  21 rodzin 

o liczbie osób w rodzinach 51

Dla osób/rodzin pomoc przyznawana była z nastę-
pujących powodów:

1.  ubóstwa  - dla 170 rodzin,
2.  bezdomności – dla 2 osób,
3.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielo-

dzietności -  dla 48 rodzin,
4.  bezrobocia – dla 120 rodzin,
5.  niepełnosprawności – dla 56  rodzin, 
6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby – dla 28 

rodzin,
7.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-

chowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego – dla 56 rodzin,

8.  alkoholizmu – dla 6 rodzin,
9.  zdarzenia losowego - dla 4 rodzin,
10.  sytuacji kryzysowej - dla 1 rodziny,
11.  trudności w przystosowaniu do życia po zwol-

nieniu z zakładu karnego – dla 1 osoby,
12.  przemocy w rodzinie - dla 1 rodziny,

 W 2014 r. świadczenia rodzinne były wypłacane 
średnio /miesięcznie dla 691rodzin 
1.  zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  23154 świad-

czenia; w tym: 
1)  zasiłki rodzinne 15 312 świadczeń 
2)  dodatki do zasiłków rodzinnych – 7842 świad-

czenia, z tego:
a)  dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 61 

świadczeń,
b)  dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu wychowaw-
czego – 199 świadczeń, 

a)  dodatek z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka – 464 świadczeń,

d)  dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego –  637  świad-
czeń ,

e)  dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego – 989 świadczeń,

f)  dodatek z tytułu nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania – 2698  świadczeń, 

g)  dodatek z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej – 2794 świad-
czeń, 

2.  świadczenia opiekuńcze - 2346 świadczeń;   
w tym:
1)  zasiłki pielęgnacyjne – 1594 świadczenia,
2)  świadczenia pielęgnacyjne – 359 świadczeń,
3)  specjalny zasiłek opiekuńczy - 29 świadczeń,
4)  wsparcie rodzin pobierających świadczenia 

opiekuńcze – 364 świadczenia,
3.  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka -  99 świadczeń, 
4. składka ubezpieczenia społecznego była opłacana 

za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze. 

 Świadczenia alimentacyjne z  funduszu alimen-
tacyjnego były wypłacane średnio/miesięcznie  dla  
39 rodzin, a 60 osób uprawnionych – 760 świadczeń. 
 Pomoc w formie  „Karta Dużej Rodziny” wydana 
była  dla  99 rodzin obejmujących 528 osób, w tym: 
186 dla opiekunów i 342 karty  dla dzieci.

Sporządził: Kierownik OPS-  Danuta Piersa.
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WYBORY SOŁTYSÓW  I RAD SOŁECKICH W GMINIE LELIS

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię
sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

1. Lelis Pyskło Bogdan 1.Bednarczyk Henryk
2. Szymczyk Teresa
3. Murach Kazimierz
4. Gromek Teresa

2. Białobiel Tercjak Jerzy 1.Parzychowska Ewa
2. Piotrowski Dariusz
3. Szczepanek Jacek

3. Dąbrówka Duda Tadeusz 1. Tworkowski Tomasz
2. Potkaj Michał
3. Kamiński Paweł
4. Popielarczyk Aneta

4. Długi Kąt Krystian Monika 1. Świdwa Jadwiga
2. Staśkiewicz Sławomir
3. Orzechowski Marek
4. Duszak Rafał

5. Durlasy Szczepanek 
Stanisław

1. Parzych  Michał
2. Parzych Zdzisław
3. Tyszka Grażyna

6. Gąski Deptuła Zofia 1. Olbryś Beata
2. Dąbrowski Jarosław
3. Bazydło Sławomir

7. Gibałka Prusaczyk 
Franciszek

1. Deptuła Grzegorz
2. Kobyliński Robert
3. Kamiński Dariusz
3. Pijanowski Tadeusz

8. Gnaty Łępicki Antoni 1. Olech Mariusz
2. Laskowski Tomasz

9. Kurpiewskie Kurpiewski 
Wojciech

1. Kurpiewski Jerzy
2. Kraska Tadeusz
3. Karczewski Witold
4. Kawałek Dariusz

10. Łodziska Domalewska
Anna

1. Oleśkiewicz Agnieszka
2. Koziatek Irena
3. Krystian Stanisław
4. Pawlikowski Edward

11. Łęg  
    Przedmiejski

Bieńkowski 
Eugeniusz

1. Kowalski Tadeusz
2. Kowalski Tomasz
3. Dzięgielewski Krzysztof
4. Snopek Jakub

12. Łęg 
Starościński

Mielnicki 
Kazimierz

1. Staśkiewicz Grzegorz
2. Staśkiewicz Robert
3. Mielnicki Piotr

13. Łęg 
Starościński 
- Walery

Czeleń Grzegorz 1. Gabryś Katarzyna
2. Szczubełek  Aneta
3. Dymerski Zygmunt
4. Karczewski Stanisław

14. Nasiadki Marczak Jan 1. Kowalczyk Marek
2. Gromek Agnieszka
3. Bacławski Jerzy

15. Obierwia Pierzchała 
Marianna

1. Święcicki Wiesław
2. Kaczyński Janusz
3. Prusaczyk Katarzyna
4. Nieciecki Henryk

16. Olszewka Gers Kazimierz 1. Antoszewski Tomasz
2. Sawicki Maciej
3. Wołosz Marek
4. Dzięgielewski Sławomir

17. Płoszyce Kołodziejczyk
Zdzisław

1. Marzewski Krzysztof
2. Majdak Dawid
3. Puławski Krzysztof
4. Murach Adam

18. Siemnocha Budniak Łukasz 1. Marzewski Kazimierz
2. Dzięgielewski Jarosław

19. Szafarczyska Laskowski Jan 1. Wiski Jan
2. Pędzich Marek

20. Szkwa Puławski 
Zygmunt

1. Gorczyca Grzegorz
2. Szczubełek Kazimierz
3. Denkiewicz Wiesław

21. Szafarnia Deptuła Józef 1. Deptuła Bożena
2. Pierzchała Jarosław
3. Dawid Wiesław
4. Gąska Janusz

22. Szwendrowy
Most

Mrozek Rajmund 1. Bałon Eugeniusz
2. Lenkiewicz Krzysztof
3. Ciuchta Jarosław
4. Szczubełek Zofia

oprac. : Agnieszka Grzybicka
fot. Antoni Kustusz
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Darcie pierza czyli jak to drzewiej bywało

Gminne kolędowanie po raz trzeci 

 Dzięki temu, że kilka widowisk powtórzyło 
się zarówno w wykonaniu młodzieży, jak i 
seniorów, choćby owo ,,Zioskowe zebranie’’ 
to można było porównać jak te same wiejskie 
obyczaje widzą dziadkowie i wnukowie. Stano-
wi to jedno z cenniejszych osiągnięć naszego 
przeglądu, co podkreślali dostojni goście oraz 
obserwujący tę imprezę gorący orędownicy 
folkloru kurpiowskiego 
 
 Impreza została dofinansowana przez Sa-
morząd Powiatu Ostrołęckiego, a jej organiza-
torami byli Wójt Gminy Lelis i Gminny Ośrodek 
Kulturalno-Oświatowy w Lelisie. Współorgani-
zatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej 
„Puszcza” w Lelisie.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Występ 87 wykonawców, a więc 11 soli-
stów i 9 zespołów,  obejrzeliśmy  w III Gmin-
nym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. To więcej 
niż w roku ubiegłym, co pokazuje rosnące 
zainteresowanie tego rodzaju twórczością 
oraz ofertą Gminnego Ośrodka Kulturalno-
-Oświatowego, organizatora przeglądu. 
Tegoroczny przegląd odbył się 11 stycznia, 
bowiem zarówno Orkiestra Kurpiowska, jak i 
zespół Nowe Latko wcześniej, z okazji święta 
Trzech Króli uczestniczyli w uroczystościach 
diecezjalnych w Łomży. 
 Celem przeglądu gminnego jest pozna-
wanie i kultywowanie staropolskiej tradycji 
kolędowania, uwrażliwienie młodych ludzi na 

piękno kolędy oraz rozbudzenie wśród miesz-
kańców gminy śpiewu kolęd i uczestnictwa w 
organizowanych imprezach. Organizatorami 
przeglądu byli: Gminny Ośrodek Kulturalno-
-Oświatowy w Lelisie, proboszcz Parafii Lelis 
ks. Janusz Kotowski oraz  Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lelisie. Otwarcia imprezy doko-
nał wójt Stefan Prusik, który podkreślił, ze 
wspólne kolędowanie dobrze służy integracji 
gminnej społeczności i utrwala rodzinne 
tradycje Kurpiowszczyzny. 
 Występy oceniała komisja w składzie: Bogu-
sława Parzych – przewodnicząca, Janina Miel-
nicka, Ryszard Długołęcki,  Anna Ogniewska. 
Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców 

komisja przyznała następujące wyróżnienia:  
 W kategorii: soliści dzieci (od kl. „0” do VI): 
I miejsce - Iga Śnietka z Dąbrówki, II miej-
sce - Wiktor Rumiński z Łęgu Starościń-
skiego, III miejsce - Piotr Łępicki z Łęgu 
Starościńskiego; wyróżnienie: Błażej Grze-
gorczyk z Łodzisk i Jakub Marzewski z Lelisa;  
W kategorii: soliści dorośli: I miejsce - Ewa 
Łępicka z Lelisa, II miejsce - Tomasz Grzegor-
czyk z Łodzisk, III miejsce - Izabela Marzewska 
z Nasiadek; 
 W kategorii: grupy śpiewacze dzieci: I 
miejsce - grupa śpiewacza zespołu Nowe Lat-
ko przy SP Łęg Starościński (kl. IV-VI), II miej-
sce - grupa „0” z SP Łęg Starościński, III miejsce 
- grupa śpiewacza zespołu Nowe Latko przy 
SP w Dąbrówce.  Wyróżnienie: zespół śpiewa-
czy przy SP w Nasiadkach, grupa śpiewacza 
zespołu Nowe Latko przy GOK-O w Lelisie 
W kategorii: grupy śpiewacze, zespoły, 
chóry – dorośli:  I miejsce - żeńska grupa 
śpiewacza Nasiadki-Szafarczyska,  II miej-
sce - Chór parafialny z Lelisa. Wyróżnienie: 
męska grupa śpiewacza z GOK-O Lelis.  
 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe pu-
chary i nagrody rzeczowe. Nagrodę główną 
ufundowaną przez ks. Janusza Kotowskiego 
proboszcza Parafii Lelis otrzymała grupa 
śpiewacza zespołu Nowe Latko przy SP Łęg 
Starościński (kl. IV-VI), natomiast nagrodę 
Wójta Gminy Stefana Prusika otrzymała so-
listka Iga Śnietka. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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Noworoczna choinka w karnawale

Czekając na wiosnę 

 W Szkole Podstawowej w Olszewce 10 stycznia, 
a więc już nowego 2015 roku, odbyła się noworocz-
na choinka. Od lat w ten właśnie sposób szkoła 
włącza się do karnawałowych zabaw i radości.  
 W ten sobotni wieczór w szkole licznie zgro-
madzili się uczniowie, rodzice oraz inni goście. 
Najważniejszą część imprezy stanowiła dyskoteka, 
która z każdą chwilą rozkręcała się coraz bardziej. 
Na sali wirowali tancerze i  tancerki w różnorodnych 
przebraniach. Królowały stroje księżniczek i dam 
w balowych sukniach. Nie brakowało też innych 
bajkowych postaci. Za piękne przebrania wszyscy 
uczniowie o trzymali słodycze. Zabawę karnawa-

łową prowadził Jarosław Kraska, który urozmaicał 
ją różnymi konkursami, również dla rodziców.
 W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs na 
„Bożonarodzeniową kartkę” (coroczna edycja). 
Nagrody rzeczowe przyznano w kilku kategoriach 
wiekowych. Nagrodzone prace można było podzi-
wiać na okazjonalnej wystawie.
 Atrakcją wieczoru stało się przybycie  Świętego 
Mikołaja, który wśród radosnego gwaru, żartów 
i śmiechu rozdawał paczki. Prezentem  zostało 
obdarowane każde dziecko. W ten oto sposób na 
tańcach i zabawach czas upłynął szybko. 

Barbara Pawłowska

 Za oknami zimowe krajobrazy, a w bibliote-
kach zimowe szaleństwo. W styczniu i w lutym w  
GBP w Lelisie i w FB w Dąbrówce zorganizowano 
zajęcia biblioteczne pod hasłem „W krainie pani 
Zimy”.  Do biblioteki w Lelisie przybyły przedszko-
laki z Punktu Przedszkolnego w Lelisie, a do FB w 
Dąbrówce uczniowie klas 0-I oraz przedszkolaki z 
Punktu Przedszkolnego „Kaczor Donald”. Wspól-
na zabawa, zadania do rozwiązania i wspólnie 
spędzony czas w otoczeniu książek miały na celu 
rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród  
najmłodszych czytelników oraz prezentację biblio-
teki, jako miejsca przyjaznego, gdzie można we-
soło i ciekawie spędzać czas wolny. W trakcie tych 
bibliotecznych, zimowych szaleństw były więc 
zabawy na śniegu, „wojny śnieżkowe”, zagadki, 
lepienie bałwana, ubieranie narciarza, wystawka 
sprzętu  zimowego, a to wszystko w zaciszu ciepłej 
biblioteki. Uczestnicy spotkań zawsze wychodzili 
roześmiani i zadowoleni!
 Pozostając w mroźnym zimowym klimacie 

uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w 
Dąbrówce uczestniczyli w lekcji bibliotecznej  „W 
lodowych krainach Centkiewiczów”, a zmierzyli 
się w konkursach wiedzy z zakresu przeczytanych 
lektur.
 Do konkursu pod hasłem „Anaruk chłopiec 
z Grenlandii” przystąpili uczniowie klasy III.   
Oto laureaci: 
I miejsce - Emilia Pianka, II miejsce - Zuzanna Gor-
czyca, III miejsce - Kacper Gorczyca.
 W konkursie pod hasłem „W zaczarowa-
nej zagrodzie” zmierzyli się uczniowie klasy II.  
Oto zwycięzcy: 
I miejsca -Julia Szymczyk, Kacper Murach, II miej-
sce - Błażej Bastek, III miejsca - Malwina Chrostow-
ska, Julia Parzych, Weronika Bubrowiecka. 
 Chociaż zajęcia zimowe sprawiły wiele radości 
naszym najmłodszym czytelnikom, to jednak 
wszyscy zgodnie stwierdzili, że z przyjemnością 
przywitają nadchodzącą już do nas wiosnę.

Tekst i fot. Malwina Kurpiewska

Bajkowy karnawał  
w Białobieli

 W Szkole Podstawowej w Białobieli  7 
lutego odbył się niecodzienny bal karnawa-
łowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamie-
niła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, 
czarodziejów, księżniczek, kowbojów, pira-
tów i innych barwnych postaci z dziecięcych 
kreskówek i bajek. Wśród rodziców królowały 
stroje w stylu lat 20. Pomysłodawcami kostiu-
mów w starym, dobrym stylu nawiązującym 
do czasów międzywojennych byli państwo 
Ewa i Paweł Parzychowscy. Bal poprowadzili 
nauczyciele i rodzice, którzy od pierwszych 
taktów skocznej muzyki zagrzewali dzieci 
oraz ich opiekunów do wspólnych pląsów i 
korowodów tanecznych. Atmosfera podczas 
zabawy była fantastyczna, dzieci odśpiewy-
wały tegoroczne muzyczne hity takie, jak 
,,Ona tańczy dla mnie’’, czy ,,Bałkanica’’. W 
trakcie imprezy odbywały się także zabawy i 
konkursy, w których nasi przebierańcy chęt-
nie uczestniczyli. Najmłodszym dzieciom 
najbardziej podobały się ,,figle z chustą ani-
macyjną’’ oraz konkurencja „czapka parzy”. 
Po bardzo ciężkich dyskusjach, komisja w 
składzie: dyrektor Urszula Wielczyk, Ewa 
Parzychowska, Malwina Tykałowicz i Rafał 
Kosek zdecydowała, iż królem i królową balu 
zostali: Wiktoria Kowalska i Kacper Mamiński. 
Nie zabrakło również prezentów od św. Mi-
kołaja. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale 
się bawili i tańcom nie było końca, to czas 
szybko upłynął i niestety trzeba było się 
rozstać. 
 Jednocześnie, za pośrednictwem Wieści 
Gminnych, Dyrektor Szkoły i Rada Pedago-
giczna oraz w imieniu Rady Rodziców jej 
przewodnicząca Ewa Parzychowska dziękują 
wszystkim rodzicom, którzy zorganizowali 
noworoczne prezenty dla dzieci i zaanga-
żowali się w bezpośrednie przygotowania 
do balu szkolnego.   Wszystkim uczniom i 
rodzicom serdecznie dziękujemy za wspólną 
zabawę i zapraszamy za rok!

Rafał Kosek
Fot. archiwum szkoły
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Aleksandrowo chce pisać historię od nowa

Od 1 marca nowe dowody osobiste 

 W sali szkolnej świetlicy Zespołu Szkól  w Obierwi 
spotkali się 20 lutego mieszkańcy wsi Aleksandrowo, 
która dotychczas stanowi część sołectwa Obierwia 
z wójtem gminy Lelis Stefanem Prusikiem. Wójtowi 
towarzyszyła Halina Gontarzewska sekretarz gminy, a 
w prezydium spotkania zasiedli także radny Czesław 
Bednarczyk i sołtys wsi Obierwia Marianna Pierzchała, 
która przy tej okazji rozdała tegoroczne decyzje po-
datkowe. Przybyło ponad 50 osób, więc okazja była 
doskonała. 
  - Przyjechaliśmy na to zebranie by jeszcze raz 
podkreślić, że szanujemy inicjatywę mieszkańców 
Aleksandrowa, ale musimy sobie uświadomić, że w 
ustanowieniu nowego sołectwa kryją się nie tylko 
prawa, ale i obowiązki w stosunku do całej gminy. 
Dlatego inicjatywa wsi będzie przedmiotem analizy 
Rady Gminy oraz zostanie skierowana do konsultacji 
wśród mieszkańców pozostałych 22 sołectw naszej 
gminy – oświadczył na wstępie wójt Stefan Prusik, 
pytając jakie oczekiwania związane z powstaniem 

sołectwa wiążą mieszkańcy wsi.  
 W imieniu wsi wystąpił Kamil Stepnowski, który 
złożył na ręce wójta wniosek o utworzenie sołectwa 
Aleksandrowo wraz z podpisami mieszkańców. Pod 
wnioskiem podpisało się 85 mieszkańców  na 132 
osoby z uprawnieniami wyborczymi co odpowiada 
wymaganym 60 proc. liczby poparcia dla takiego 
wniosku.  
 W petycji przedłożonej do rozpatrzenia miesz-
kańcy Aleksandrowa stwierdzili, iż chcą utworzenia 
sołectwa ponieważ: jest to odrębna miejscowość z wy-
znaczonymi granicami administracyjnymi co oznacza, 
że w przypadku utworzenia sołectwa nie są wymaga-
ne żadne zmiany w dokumentach osobowych, czy na  
mapach. Stwierdzono, że w przeszłości Aleksandrowo 
było już sołectwem i zdaniem mieszkańców, warto 
przywrócić ten stan rzeczy, tym bardziej iż jako jedyna 
wieś na terenie całej gminy Lelis nie jest sołectwem, 
mimo że sołectwami są mniejsze wsie (chociażby pod 
względem liczby ludności). O potrzebie powołania 

sołectwa ma także przekonywać, że Aleksandrowo 
nie jest miejscowością rolną (jest tam tylko dwóch 
gospodarzy), a co za tym idzie odprowadzane są w 
ciągu roku spore podatki do budżetu gminy. Obecnie 
na terenie Aleksandrowa swoją działalność gospo-
darczą prowadzi 7 firm, które również odprowadzają 
podatki z tego właśnie tytułu (za grunty jak i budowle). 
Tym samym należy im się możliwość decydowania 
na co przeznaczone będą środki dostępne z Urzędu 
Gminy (fundusz sołecki). Tymczasem duży odsetek 
mieszkańców Obierwi utrzymuje się z rolnictwa,  
a co za tym idzie Aleksandrowo ma inne potrzeby oraz 
kierunki rozwoju niż wieś sołecka.
 Z samej petycji, jak i w trakcie dyskusji wyłonił się 
jeszcze jeden zasadniczy postulat, mianowicie taki, 
że wieś Aleksandrowo chce mieć swojego przedsta-
wiciela, który na bieżąco informowałby mieszkańców 
o sprawach ich dotyczących, byłby ich miejscowym 
liderem, który zapewni im możliwość samodzielnego 
działania na rzecz rozwoju wsi Aleksandrowo oraz 
stanowienia o jej przyszłości.
 Z wniosków jakie kierowano do wójta najbardziej 
przebijała się potrzeba przebudowy drogi przez wieś 
z wydzielonym pasem rowerowym, modernizacja 
oświetlenia, dostęp do internetu oraz poprawa jakości 
odśnieżania. Zgłaszano także potrzebę uregulowania 
sprawy tzw. drogi na Kurzyska oraz drogi rolnej na 
Smoliska. Zgłoszono także problem wycinki dębów 
rosnących na działce gminnej a także wiele innych 
drobniejszych spraw, które wójt wyjaśniał w rozmo-
wach z ich autorami. 
 Zebranie zakończyło się ustaleniem zasad po-
stępowania z wnioskiem o utworzenie sołectwa oraz 
zapewnieniem wójta, iż przeprowadzi wizję lokalną, 
by zapoznać się bliżej z przedstawionymi wnioskami. 
Mieszkańcy dostali także mapę z wyrysowanym tere-
nem ewentualnego sołectwa, co oczywiście wzbudziło 
zrozumiałe zainteresowanie. 

tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporzą-
dzenie określające m.in. wzór dowodu osobistego, 
sposób i tryb składania wniosków o wydanie doku-
mentu tożsamości, szczegółowe wymogi techniczne 
dotyczące fotografii załączonej do wniosku czy też 
sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez 
wnioskodawcę.
 Co się zmieni w związku z nowym rozporzą-
dzeniem? W nowym dowodzie osobistym nie 
znajdziemy już takich danych wnioskodawcy, jak: 
adres zameldowania;  informacja na temat koloru 
oczu i wzrostu; nie będzie również wzoru podpisu 
posiadacza dokumentu.
 Nowe dowody osobiste będą zawierały szereg 
zabezpieczeń, które mają w założeniu utrudnić jego 
sfałszowanie poprzez zastosowanie mikrodruków, 
tłoczeń i specjalistycznych farb. Ulegnie modernizacji 
również format zdjęcia do dowodu osobistego. Nowe 
zdjęcie do dokumentu musi spełniać takie same wy-
mogi, jak zdjęcie do paszportu.
 Obecne przepisy umożliwią złożenie wniosku o 
wydanie nowego dowodu osobistego w dowolnej 
gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Dotychczas 
wnioskodawca mógł wyrobić nowy dowód tylko w 
urzędzie właściwym dla jego miejsca zameldowania. 
Zmiana ta jest możliwa dzięki wprowadzeniu nowego 
Systemu Rejestrów Państwowych,  na który składają 
się m.in. rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych.
 Czy nowe dokumenty utrudnią życie obywate-
lom? 
 Pomimo, że obowiązek meldunkowy zostanie 
zniesiony dopiero w styczniu 2016 roku, nowe dowody 
osobiste już nie zawierają adresu zameldowania. Do 
tej pory dowód osobisty, był dla każdego obywatela 
głównym dokumentem, którym posługiwał się w róż-

nego rodzaju instytucjach czy też urzędach,  poświad-
czając w ten sposób swoje miejsce zameldowania w 
wypadkach gdy było to niezbędne,  np. na poczcie, w 
banku, podczas zawierania umowy na telefon stacjo-
narny czy też podczas potwierdzenia tożsamości w 
lokalach wyborczych biorąc udział w głosowaniu.
 Jak zapewniają rzecznicy wielu instytucji banko-
wych, pocztowych czy też sam rzecznik MSW nowe 
dowody osobiste nie wprowadzą chaosu. Placówki 
bankowe są już przygotowane na nowe przepisy. 
Posługując się nowym dowodem osobistym bez 
problemu założymy konto czy też weźmiemy kredyt. 
Bank będzie bazował na oświadczeniu woli złożonym 
w formie pisemnej przez klienta. Osoba, która podpi-
suje stosowne dokumenty, zaświadcza tym samym 
prawdziwość wskazanych przez siebie danych.
 W placówkach Poczty Polskiej  będzie trzeba zło-
żyć stosowne oświadczenie zawierające upoważnienie 
konkretnej osoby do odbioru korespondencji, które 
można pobrać ze strony internetowej operatora lub 
napisać odręcznie,.
 Należy także pamiętać o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń podając 
nieprawdziwe informację o danej osobie. Za takie 
oświadczenie grozi grzywna lub więzienie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.
 Nie będzie również żadnego problemu z brakiem 
informacji o adresie zameldowania podczas wyborów 
prezydenckich, parlamentarnych czy też z samorzą-
dowych. Podczas odbierania karty do głosowania 
wystarczy okazać dowolny dokument ze zdjęciem.
Kiedy musimy wystąpić o nowy dowód osobisty?
 Obecne dowody tożsamości nie tracą ważności. 
Obowiązek ich wymiany spoczywa na osobach, 
którym kończy się ważność aktualnego dowodu 

osobistego. Wniosek taki należy złożyć w terminie nie 
później niż 30 dni przed tym terminem. Z wnioskiem 
powyższym będą musiały wystąpić także osoby, któ-
rych dokument został uszkodzony, zgubiony czy też 
skradziony.
 Należy pamiętać, że zmiana miejsca zamieszkania 
nie będzie już powodem wymiany dowodu na nowy. 
Nowe dowody osobiste będą ważne przez 10 lat, a ich 
wydanie będzie bezpłatne.
 Reasumując. Nowy System Rejestrów Państwo-
wych,  na który składają się m.in. rejestr PESEL i rejestr 
dowodów osobistych, pozwala zgodnie z założeniem 
ustawodawcy na wystarczającą identyfikację obywa-
tela, tym samym brak meldunku w dowodach osobi-
stych nie powinien mieć negatywnego wpływu na 
nasze normalne funkcjonowanie w różnego rodzaju 
instytucjach i urzędach. Powinniśmy zostać obsłużeni 
bez najmniejszego problemu. Miejmy nadzieję,  że ww. 
rejestry będą działały sprawnie i szybko.
 Bliższych informacji udziela USC w Lelisie. Wzór 
nowego dowodu na: www.lelis.pl 

Źródło: http://fakty.interia.pl/
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 W czasie tegorocznych ferii zimowych GOK-O 
przygotował na tyle atrakcyjną ofertę różnych 
zajęć i spotkań, że udało się wzbudzić zainte-
resowanie licznej rzeszy uwolnionej od nauki 
szkolnej dziatwy. Największe zainteresowanie 
wzbudzały zajęcia warsztatowe poświęcone 
sztuce kulinarnej, zajęcia plastyczne poświęcone 
wykonywaniu kwiatów z bibuły, krepiny i papieru 
i inne. Prawdziwy entuzjazm wzbudziła wyprawa 
do gospodarstwa agroturystycznego Janiny i Ada-
ma Murachów w Płoszycach, gdzie zaznajamiano 
się z tajnikami garncarstwa, a także zajadano się 
smakowitymi kiełbaskami z ogniska. Warto więc 
było oderwać się od komputera czy telewizora i 
przyjść na zajęcia do GOK-O. (ak) 

Fot. Roman Szczubełek 

 Bardzo serdecznie przepraszam Janka Kar-
czewskiego, utalentowanego wykonawcę gadek 
kurpiowskich, który zdobył II nagrodę w XXXI 
Konkursie Recytatorskim Kurpie Zielone w Lite-
raturze za przekręcenie jego nazwiska w relacji z 
konkursu (WG. nr  1(58) 2015.

Antoni Kustusz 

Zimowe wiersze z sercem i wyobraźnią Ośrodek tętnił  
życiem przez całe ferie 

Przepraszam

 Mimo że za oknami chłód  w Filiach Biblio-
tecznych w Łęgu Starościńskim i Łęgu Przedmiej-
skim panowała gorąca atmosfera. Bibliotekarki 
postanowiły pokazać dzieciom, że można inaczej 
spędzić czas niż przed komputerem czy telewi-
zorem. Otworzyłyśmy więc dzieciakom „FURTKĘ 
POEZJI” za pomocą konkursów recytatorskich, 
odkrywając znaczenie słów na forum publicznym, 
ponieważ poezja jest jednym z pierwszych źródeł, 
które niezauważalnie i dyskretnie uczą świata i praw 
nim rządzących. Kształtuje świat wartości dziecka, 
rozwija jego wrażliwość. Jest swoistą księgą uczuć, 
olśnień i zachwytów. 
 Przebieg konkursów w obu 
placówkach miał podobny cha-
rakter. Przedsięwzięcie skierowa-
ne było do najmłodszych czytel-
ników, w wieku od 5 do 9 lat. W 
konkursie w Łęgu Przedmiejskim 
udział wzięło 17 uczniów, zaś w 
Łęgu Starościńskim 24 ochot-
ników. Zgromadzeni goście, w 
bibliotece w Łęgu Starościńskim, przed rozpoczę-
ciem recytatorskiej rywalizacji mieli okazję obejrzeć 
krótki skecz przygotowany przez dzieci z klasy II-III, 
pt. „Zimowe pamiątki”. Następnie uczniowie za-
prezentowali swój recytatorski kunszt, a najmłodsi 
czytelnicy zakończyli nasze spotkanie piosenkami 
zimowymi. 
 W Łęgu Przedmiejskim głównymi recytatorami 
byli przedszkolacy, którzy przybyli w przepięknych 
przebraniach, gdyż konkurs połączony był z balem 
karnawałowym. W przerwie, kiedy obradowała 
komisja konkursowa, dzieciaki z Łęgu Przedmiej-
skiego świetnie się bawiły przy dźwiękach muzyki, 
natomiast uczniowie z Łęgu Starościńskiego odpo-
wiadali na przygotowane dla nich zagadki, będące 

przepustką do uzyskania słodkiego upominku. Jak 
zawsze było dużo śmiechu i zabawy.
 Oceny osób biorących udział w konkursie w 
Łęgu Starościńskim dokonało jury w składzie: Ma-
ria Teresa Puławska, Alicja Brodzik, Zofia Niechoda, 
zaś w Łęgu Przedmiejskim: Krystyna Zera, Alina 
Puchalska, Justyna Nalewajk oraz Janina Mielnic-
ka. Komisja oceniała wygłaszane z pamięci teksty 
pod względem doboru repertuaru, zastosowania 
odpowiedniej intonacji, tempa, dykcji, wyrazistości 
oraz ogólnego wyrazu artystycznego.
 Jury wyłoniła następujących zwycięzców:

 Na wyróżnienie zasłużyli: Miłosz Brzóska, Bar-
tłomiej Staśkiewicz, Ania Kubeł, Amelia Kawałek, 
Mateusz Mielnicki, Mikołaj Prusiński.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczo-
we i dyplomy ufundowane przez GBP w Lelisie oraz 
wychowawców klas. Spotkanie zakończono słod-
kim poczęstunkiem, projekcją filmu animowanego 
pt. „Kraina lodu” oraz pamiątkowym zdjęciem.
 Serdecznie dziękujemy członkom jury za pracę 
w komisji oceniającej, dzieciom za udział w konkur-
sie.  Nauczycielom i rodzicom jesteśmy wdzięczni 
za współpracę i pomoc w rozpropagowaniu poezji 
dziecięcej.

Janina Mielnicka, Natalia Staśkiewicz
Fot. archiwum 

Łęg Starościński Łęg Przedmiejski

I miejsce Maja Staśkiewicz Lidia Sierzputowska

II miejsce Magdalena Niechoda Emilia Staśkiewicz

III miejsce Wiktoria Nadolna Gabriela Piersa
Łukasz Kapka
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 Gminny Program  Profilaktyki  Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych został przyjęty do realiza-
cji na sesji Rady Gminy Lelis w dniu 30 października 
2013 r. W dokumencie uznano, że problem naduży-
wania alkoholu na terenie gminy stanowi poważne 
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania  rodzi-
ny, dla zdrowia i bezpieczeństwa jej mieszkańców. Po 
roku realizacji tego programu można stwierdzić, że 
sytuacja w gminie w zakresie zjawisk patologicznych  
wynikających z nadużywania alkoholu w przybliżeniu 
przedstawia się następująco (dane szacunkowe):
-  ilość osób uzależnionych – około 180,
-  dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżo-

nek, rodzice, rodzeństwo) - od 320 do 400,
-  dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików  

- od 320 do 400,
-  osoby pijące szkodliwie, ale nie uzależnione od 

alkoholu  - od 400 do 560,
-  ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoho-

lowym w 2014 r. (dzieci, dorośli.) - około 80 osób.
-  ilość rodzin cierpiących na skutek nadużywania  

alkoholu i wymagających pomocy społecznej - 
około 40,

-  ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzystają 
z różnych form pomocy – około 100.

 Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wpłynęło 8 wniosków o pomoc w 
związku z nadużywaniem alkoholu, spośród których 
6 spraw zawieszono, w stosunku do 2 osoby toczy 
się postępowanie. Łącznie przez komisję przesłucha-
nych zostało 38 osób. 
 Sąd przesłał jedno postanowienie o umorze-
niu postępowania w stosunku do osoby, której 
akta zostały przesłane przez gminną komisję 
rozwiązywania problemów alkoholowych celem 
zobowiązania do leczenia z powodu upływu 2 lat 

od wydania postanowienia o zobowiązaniu do 
leczenia.  
 Ponadto komisja zaopiniowała 15 wniosków na 
sprzedaż alkoholu. 

Realizacja Programu  przedstawia się następują-
co w poszczególnych punktach:

I.  Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycz-
nej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu.

Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt 
Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz członków 
ich rodzin, w którym specjalista terapii uzależnień 
prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia 
leczenia z osobami zgłaszającymi się do gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz udziela porad członkom ich rodzin. Udzielono 
34 porady terapeutyczne; w tym 25 porad dla osób 
uzależnionych, 7 współuzależnionych oraz 2 inne. 
Na stałe do punktu zgłasza się 3 osoby. 
 Komisja współpracuje z Ośrodkiem Terapii Uza-
leżnień od Alkoholu w Ostrołęce, gdzie z gminy Lelis 
zgłosiło się 29 osób; w tym 16 osób uzależnionych i 
13 współuzależnionych, na oddział trafiły 2 osoby. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecz-
nej i prawnej a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie.

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin zgłasza-
jące się do komisji były na bieżąco informowane o 
chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia tej 
choroby w Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrołęce. 
Dzieci z rodzin alkoholików biorą udział w zajęciach 

świetlicowych Środowiskowego Ogniska Wycho-
wawczego prowadzonych przez TPD w Zespole 
Szkół w Lelisie. Zajęcia te umożliwiającej spędzenie 
wolnego czasu, z nastawieniem na oddziaływanie 
korygujące, pomoc w odrabianiu lekcji. Dzieci otrzy-
mują posiłki, uczestniczą w zabawach oraz korzystają 
z pracowni komputerowych.

III. We wszystkich szkołach w gminie prowadzi się 
bardzo różnorodne i aktywne zajęcia na rzecz profi-
laktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym także prowadzenie po-
zalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci i uczestnictwa w pozalek-
cyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych 
i socjoterapeutycznych. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązy-
waniu problemów alkoholowych.

Dofinansowano do funkcjonowania świetlicy w 
Zespole Szkół w Lelisie prowadzonej przez TPD dla 
dzieci  z rodzin dotkniętych problemami uzależnień  
m.in. problemem alkoholowym, w kwocie 16 000 zł.

V. Podejmowanie interwencji w związku z na-
ruszeniem przepisów określonych wart. 131 i 
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego.

Przeprowadzono kontrolę jednego punktu sprze-
daży. Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia 
zasad sprzedaży alkoholu. 

Sporządził: Paweł Bieńkowski 

W tym roku po raz pierwszy uczestniczyli-
śmy w ekonomicznej grze miejskiej „MetLife 
LifeChanger Cup”, która  odbyła się 6 lutego na 
Rynku Starego Miasta w Warszawie. Oto jej zało-
żenia:  „Jest rok 2078. Panują rządy Wielkiego Wo-
dza. Ludzie stracili możliwość bycia kreatywnymi 
i przedsiębiorczymi. Stali się trybikiem w wielkiej 
machinie zachowania porządku społecznego. W 
konspiracji działalność prowadzi Tajna Organiza-
cja Przedsiębiorczych. Jej głównym celem jest 
wniknięcie w struktury biznesu i obalenie rzą-

dów Wielkiego Wodza. Wolontariusze MetLife, 
Nauczyciele i Uczniowie łączą SIŁY!”

Nasza Tajna Organizacja Przedsiębiorczych 
pod nazwą „Pozderki” w składzie: Emilia Cha-
berek, Justyna Dmoch, Klaudia Rogalska, Marta 
Pyskło, Anna Krupa, Agata Orzechowska, Bar-
tłomiej Parzych, Patryk Parzych, oraz Aldona 
Gumkowska i  wolontariusz MetLife p. Czarek   
- zrealizowała „tajną misję”. Zajęliśmy II miejsce 
i przyczyniliśmy się do obalenia rządów tyrana.

Źródło: http://zsl.edu.pl/

Rośnie liczba fałszywych alarmów 

Srebro dla Przedsiębiorczych 

 

Na dorocznej naradzie Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce pod-
sumowała miniony rok swojej działalności. Jak 
poinformował komendant miejski PSP st. bryg. 

Jarosław Wilga w 2014 roku odnotowano spa-
dek liczby interwencji. Było natomiast więcej 
pożarów i fałszywych alarmów. Liczba alarmów 
fałszywych wzrosła z 55 (2013) do 79 (2014). 
 W minionym roku ostrołęcka straż pożarna 
odnotowała 1093 zdarzenia, co stanowi spadek 
o 103 interwencje. Miejscowe zdarzenia odno-
towano 613 razy, a w roku 2013 było ich 886. 
Ofiar śmiertelnych było 11, zaś osób  poszkodo-
wanych 118. Przypomnijmy, że 2013 roku śmierć 
poniosło 27 osób, a ranne zostało 122 osoby.  
 Strażacy gasili 401 pożary czyli o 106 więcej 
niż w2013 roku. Niestety, 2014 rok był  niewątpli-
wie rokiem  pożarów w lasach. Na terenie nasze-

go powiatu  było ich łącznie 80, podczas których 
spaleniu uległo ponad 250 ha lasu. Największy 
z nich odnotowano 25 maja na terenie gminy 
Kadzidło, gdzie  miały miejsce dwa duże pożary 
lasów w miejscowościach Gleba i Grale. Spaleniu 
uległo wówczas łącznie ok. 120 ha lasu. Działania 
prowadzono ponad dobę, a do akcji gaśniczej 
włączyli się strażacy z ościennych województw. 
 O osiągnięciach naszych strażaków z OSP 
w gminie Lelis będzie mowa w trakcie marco-
wych zebrań OSP. W OSP Dąbrówka zebranie 
odbędzie się 7 marca, w OSP Lelis – 14 marca, a 
w OSP Łęg Przedmiejski – 21 marca. Wszystkie 
zebrania w I terminie o godz. 17.00. (ak) 

Nadal wiele do zrobienia w dziedzinie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
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 Jesienne zmagania naszych piłkarzy w B-klasie 
toczyły się ze zmiennym szczęściem. Po zmianie 
nazwy klubu oraz prawie całego składu drużyny 
potrzeba trochę czasu, by poważnie powalczyć na 
ligowych, seniorskich boiskach. Ostatecznie, przypo-
mnijmy, GLKS Lelis po rozegraniu jesienią 6 meczów 
zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 7 punktów za 
dwa zwycięstwa, jeden remis i 3 porażki. Na koncie 
naszej drużyny widnieje 11 bramek zdobytych i 13 
straconych. Teraz nadejdzie okazja do rewanżu. 
 A oto terminarz rozgrywek B-klasy z udziałem 
GLKS Lelis:
12 kwietnia – FC 2013 Różan – GLKS Lelis
19 kwietnia – godz. 14.00, stadion w Lelisie – GLKS  

   Lelis – KS CK II Troszyn
26 kwietnia  – Kurpik Kadzidło – GLKS Lelis
1 maja  – Nadnarwianka Pułtusk – GLKS Lelis
10 maja  – Orzy Goworowo – GLKS Lelis
17 maja, godz. 14.00, stadion w Lelisie – GLKS Lelis 

– WKS Mystkówiec Stary 

 Dziewczęta z Publicznego Gimnazjum w 
Lelisie zdobyły złoty medal Mistrzostw Powiatu 
Ostrołęckiego w halowej piłce nożnej. Zawody 
odbyły się 22 lutego na hali przy Zespole Szkół 
w Łysych. To największy dotychczasowy sukces 
w tej nowej, rozwijającej się dyscyplinie sportu. 
Drużyna PG Lelis występowała w składzie:  Sandra 
Szymczyk (bramkarka),  kapitan zespołu,  Karolina 
Pyskło, Wiktoria Kowalczyk, Katarzyna Domurad, 
Diana Duszak, Kinga Szewczyk, Julia Marczak i  
Patrycja Jakubiak. Najlepszą zawodniczką turnieju 
została Karolina Pyskło (kl. II PG w Lelisie). Trene-
rem drużyny PG Lelis jest Tomasz Jóźwiak. 
   W drodze do złota nasze dziewczęta uzyskały 
następujące wyniki:  
PG Lelis - PG Ołdaki 0:0, PG Lelis - PG Zawady 2:0, 
półfinał PG Lelis - PG Goworowo 1:1, a w rzutach 
karnych  2:1, finał - PG Lelis - PG Myszyniec 1:0. (ak) 

Fot. archiwum szkoły 
 

 Magdalena Żebrowska, po okresie słab-
szych startów w skoku w dal , miała nadzieję 
na poprawę wyniku startując w Mistrzostwach 
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, które 
odbyły się na przepięknej hali w Toruniu. 
Niestety nie udało się. Podopieczna trenera 
Bartosza Witkowskiego w najlepszej próbie 
uzyskała 5.53 m i o pięć centymetrów prze-
grała walkę o brązowy medal. Przypomnijmy, 
że rekord życiowy Magdaleny Żebrowskiej  to 
5.84 cm i gdyby został powtórzony to dałby 
jej srebrny medal. (ak)

Wszyscy chcą grać w Lelisie

Panie decydowały o wyniku

 Gminny turniej tenisa stołowego dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalistów i OPEN o 
Puchar Wójta Gminy Lelis, rozegrany 24 stycznia w 
sali ZS w Lelisie, a więc tuż po rozpoczęciu ferii zi-
mowych, zgromadził na starcie niewielu uczniów, 
bo ci woleli odpoczywać od widoku szkolnych 
obiektów, za to zebrał prawdziwą powiatową elitę 
ping-ponga, w tym kilku graczy klubowych. Ogó-
łem wystartowało 27 zawodników i zawodniczek. 
Niektóre pojedynki były prawdziwie fascynujące 
i emocje sięgały pułapu. Zawody poprowadził 
jako sędzia główny Maciej Brzeski, a przy stołach 
pomagali mu sędziować sami zawodnicy. Ponie-
waż rozstawiono do gry 6 stołów, to wszystko 
przebiegało sprawnie, bez konfliktów. 
 W poszczególnych grupach wiekowych 
ukształtowała się następująca klasyfikacja końco-
wa : w kategorii uczniów szkół podstawowych – I 
miejsce - Jakub Kaczyński, SP Olszewo Borki, II m. 
– Cezary Kowalczyk, SP Lelis, III m. – Ksawery Tkacz, 
SP Lelis; w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych 

– I m. – Patryk Kruczyk, PG Goworowo, II m.- Mi-
chał Niedźwiecki, PG Obierwia, III m.- Norbert 
Dzięgielewski, PG Obierwia; w kategorii kobiet: I 
m.- Agnieszka Grzybicka, II m. – Ewa Godlewska, 
III m.- Sylwia Prusińska Pac, wszystkie Lelis; w 
kat. mężczyzn do 35 lat: 1 m. Marcin Dudziec, 
Goworowo, II m.- Grzegorz Kowalczyk, Rzekuń, III 
m.- Robert Dobkowski, Czerwin; w kategorii old-
boy 35+, I m.- Dariusz Grucelski, Olszewo Borki, 2 
m.-  Zbigniew Zalewski, Ostrołęka, III m. – Zbigniew 
Kaczyński, Wyszel.
 Puchary i nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Lelis oraz Gminny LZS wręczał osobiście 
wójt Stefan Prusik, składając wszystkim wyrazy 
uznania za zdrową chęć do rywalizacji i uprawiania 
sportu bez względu na wiek. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

 W tak zespołowej grze, jaką jest siatkówka, 
gra w składach mieszanych, a więc z udziałem 
kobiet w drużynach stanowi wielkie wyzwa-
nie dla wszystkich graczy. Przekonali się o 
tym po raz kolejny uczestnicy Powiatowego 
Turnieju Piłki Siatkowej OPEN, który odbył się 
18 stycznia w sali ZS w Lelisie. Panowie uwijali 
się, jak w ukropie, ale o zwycięskiej przewadze 
decydowała wola walki i umiejętności gry za-
wodniczek. Tym większa więc chwała dla pań, 
które wystąpiły w turnieju. 
 W turnieju grało 7 drużyn, które podzielono 
na dwie grupy. Po bardzo zaciętych meczach, 

które rozgrywano do dwóch wygranych setów, 
doszło do finału, w którym drużyna Sunrise z 
najlepszym zawodnikiem turnieju Andrzejem 
Janowskim  pokonała Ostrołękę. Trzecie miej-
sce zajęło Dylewo, a następne miejsca zdobyły 
Kadzidło i Przyjaciele, Borawe, Lelis Kacperek i 
Łęg. Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano 
Aleksandrę Piersę z Ostrołęki, która nieomal 
przechyliła na swoją korzyść wynik finałów, ale 
opadła z sił i triumfowali bardziej doświadczeni 
zawodnicy z okolic Przasnysza. 
 Turniej zorganizował Gminny LZS, a pu-
chary i nagrody wręczył przewodniczący Rady 
Gminy Jan Mrozek. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Wiosna w B-klasie

Pokazały jak się gra

Magda nie doskoczyła 
do podium 
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GOK-O i GBP informują i zapraszają…

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu  
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Urząd Gminy przypomina

21 marca br. (sobota) w Ostrołęce - tereny nad Narwią, godz. 10.00  - sztafetowe biegi prze-
łajowe dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrołęckiego 
ziemskiego i grodzkiego

25 marca, godz. 9.00, szkoły w Białobieli, Łęgu Przedmiejskim i Lelisie – finały powiatowe VII 
Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego, 

26 marca, godz. 10.00, ośrodek informacji GOK-O – podsumowanie wyników Gminnego 
Konkursu Plastycznego ,,Palma kurpiowska’’;  

12 kwietnia godz. 9.00 Zespół Szkół w Lelisie - Biała niedziela, możliwość wykonania bezpłat-
nych badań.

 Honorowy patronat 
nad konkursem objął 
Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Bronisław-
Komorowski, a patronat 
medialny: miesięcznik 
AGROmechanika, oraz 

telewizja interaktywna AgroNews.com.pl, AGRO 
SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar. 
 Celem konkursu jest promocja zasad ochro-
ny zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 
 Organizatorami konkursu są:  Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja 
Pracy oraz inne instytucje i organizacje działa-
jące na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy 

w gospodarstwach rolnych oraz producenci 
maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział 
w organizacji konkursu.
     W konkursie mogą brać udział osoby pełnolet-
nie prowadzące produkcyjną działalność rolni-
czą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać 
będzie w trzech etapach: regionalnym, woje-
wódzkim i centralnym. Rolnicy zainteresowani 
udziałem w Konkursie powinni wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy dostępny w PT i OR KRUS, 
w prasie, na stronie internetowej KRUS oraz w 
przedstawicielstwach współorganizatorów i 
patronów medialnych.  Wypełniony i podpisany 
formularz należy złożyć do najbliższej Placówki 
Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 marca 2015r.

 W książce ,,Wielkanoc – zwyczaje i tradycje na 
Kurpiach na przykładzie gminy Lelis’’, autorstwa 
Bernarda Kielaka i Ewy Choroszewskiej-Zyśk wydanej 
przez GOK-O Lelis znajdują się takie oto wspomnienia 
Anny Ogniewskiej z d. Niedźwieckiej:
 ,,Wielkanoc kojarzy mi się z ostatnimi dniami 
przed tymi świętami, które upływały na porządkach. 
Bielono ściany, wietrzono, myto okna, mama szyła 
nowe ubrania. Procesja wielkanocna była (nadal jest) 
okazją do zaprezentowania odświętnych strojów 
regionalnych. Chodziłyśmy z koleżankami sprzątać 
kościół, myć i dekorować obrazy do procesji. Mężczyź-
ni pełnili straż przebrani w strój – trudno nazwać jaki, 
bo hełm był z tektury, drewniana szabla, na spodniach 
lampasy. Dziewczęta adorowały przy grobie Chry-
stusa. Były przygotowania do procesji. Początkowo 
w procesji nosiłam rekwizyty męki pańskiej w białej 
sukience od komunii. Następnie obraz – ale już w 
stroju kurpiowskim. Obraz mogły nosić tylko panny, 
a nie tak jak teraz przeważnie noszą mężatki. Udział 
w procesji podczas rezurekcji był zaszczytem.
 Niedzielę Wielkanocną podobnie, jak Boże Naro-
dzenie, spędzano w najbliższym gronie. Drugi dzień 
świąt i trzeci (trzeci dzień to święto leni) upływały na 
wizytach rodzinnych i sąsiedzkich. Życie towarzyskie 
rozkwitało na nowo, zwłaszcza za sprawą śmigusa-
-dyngusa. ,,Ofiarami’’ tego zwyczaju były przede 
wszystkim panny na wydaniu. Już od wczesnych 
godzin porannych chłopcy zakradali się w zagrodach 
na dziewczęta, by zlać wodą dokładnie tak, by nie 
pozostawić na nich suchej nitki. Wieczorem organizo-
wano zabawę. Na zabawę kawalerzy przyprowadzali 
panny, wcześniej prosząc ich rodziców o pozwolenie’’.
 
Przepisy kurpiowskiej kuchni na Wielkanoc
Specjałami wielkanocnymi były między innymi: 
zupa grzybowa po kurpiowsku przygotowywana 
z prośnianek, grzybów znanych w całym kraju jako 
zielone gąski. Inne dania to - gęś pieczona z jabłkami 
lub kapustą i kurczak po polsku. Nie może zabraknąć 
uwielbianej przez Kurpiów kaszy jaglanej lub grycza-
nej  oraz klusek. Obowiązkowo trzeba wspomnieć też 
o krupniku kurpiowskim i o kurpiowskiej wątróbce, 
szpikowanej słoniną, a także  o potrawach z dziczyzny. 
Kurpie słyną ze swojego pieczywa, chleba z gotowany-
mi ziemniakami lub bysiek, czyli pieczywa w kształcie 
zwierząt, pieczonego w okresie świąt.

Wesołych świąt Wielkiej Nocy oraz mo-
krego Dyngusa wszystkim czytelnikom 
,,Wieści Gminny’’ życzy Redakcja.

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i 
od nieruchomości:

I rata -  do 15 marca 2015 r.
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 trans-
portowych: II  rata do 15 września  2015 r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczo-
nym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gmi-
ny (Nr konta: 05892200090000061920000010)

Uwaga:  Wpłat  należy dokonywać  w  termi-
nach podanych  w  wymienionym  piśmie. Przy-
pominamy, że płatności:  za  styczeń i luty  do 10  
marca  2015 r.  za  marzec i kwiecień do 10  maja  
2015 r. ,  za  maj  i  czerwiec  do  10 lipca  2015 r.
 Zaopatrzenie w worki do selektywnej  

zbiórki odpadów komunalnych należy do  
obowiązków firmy odbierającej odpady i w  
tej sprawie należy zwracać się do kierowców,  
którzy odbierają odpady z nieruchomo-
ści  lub do firmy MPK w Ostrołęce na ulicy 
Kołobrzeskiej 5 (tel.: (29)  769 18 00 w. 119).  

1) Opłaty za odbieranie   śmieci  należy dokony-
wać na to same konto co dotychczas.

2) Jeżeli ktoś dokonuje opłaty w kasie Urzędu 
Gminy blankiety do opłaty nie są wymagane,  
wystarczy podać nazwisko i imię.

3) Jeśli opłaty dokonywane są w banku lub na 
poczcie należy uzyskać blankiety wpłat w Urzę-
dzie Gminy w Lelisie w pokoju nr 6 w godzinach 
pracy urzędu. W tej sprawie można również 
uzyskać informację dzwoniąc do Urzędu Gminy 
pod nr telefonu:  29 761 19 87.
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