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Kurpiowskie strofy i gadki mają się dobrze

W numerze:

Recytatorzy reprezentujący gimnazja gminy 
Lelis w XXXI Konkursie Recytatorskim ,,Kurpie 
Zielone w Literaturze’’ w rywalizacji z przedsta-
wicielami gmin regionu wypadli bardzo dobrze, 
chociaż występująca jako pierwsza Magdalena 
Bakuła zdecydowanie zasłużyła na wysoką 
nagrodę za wzruszające wykonanie wiersza 
Izabeli Olkowskiej ,,Powitanie przez ziemię’’. 
Za to występująca tuż za nią Emilia Chaberek, 
recytująca wiersz Marii Rochowicz ,,Wybacz 
mi Panie’’ została przez już rozgrzane jury do-
strzeżona i otrzymała wyróżnienie. Warto także 
odnotować II nagrodę Janka Kaczmarskiego  
za brawurowe wykonanie gadki. 
 W konkursie, który odbył się 19 listopada  
w sali widowiskowej GOK-O zaprezentowało się 
33 recytatorów, którzy reprezentowali gimna-
zjalne szkoły z gmin: Lelis, Kadzidło. Myszyniec, 
Czarnia i Rozogi. Młodzież z Lelisa przygotowy-
wała Danuta Prachniak, która bardzo chwaliła 
odwagę i determinację naszej młodzieży stara-
jącej się nie tylko poznać arkana sztuki recytacji, 
ale także sekrety gwary kurpiowskiej. 
 Na nagrody w kategorii recytacji wierszy, 
zdaniem jury, któremu przewodniczyła Sabina 
Malinowska z Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce, 
zasłużyli: I m, Patrycja Trzaska z gimnazjum  
w gminie Olszewo-Borki; II m. Klara Szydlik 
– Rozogi, Anna Dawid – Myszyniec, Maciej 

Samsel – Rozogi; III m. Julia Kubeł – Olszewo-
-Borki; wyróżnienia: Emilia Chaberek – Lelis, 
Łucja Nalewajk – Olszewo-Borki, Dominika 
Samsel – Kadzidło i Bartosz Sochalski – Rozogi. 
W kategorii wykonawców gadki kurpiowskiej  
I m. przyznano Julianowi Jakubowi Drężkowi  
z Myszyńca, a następne nagrody otrzymali: II m. 
Jan Kaczmarski – Lelis, Jakub Szymołon – Kadzi-
dło; III m. Natalia Trzaska – Olszewo-Borki. Wy-
różnienia otrzymali: Katarzyna Draba – Czarnia, 
Klaudia Rozkosz – Olszewo-Borki, Paulina Szysz-
ka – Myszyniec, Patrycja Zielińska – Myszyniec. 
 Organizatorami tegorocznej edycji konkur-
su byli: Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie, MBP  
w Ostrołęce, Związek Kurpiów. Laureaci otrzy-
mali cenne nagrody książkowe, które wręczyli 
im wójt gminy Stefan Prusik, przedstawiciele 
starostwa i bibliotekarzy. Jak podsumowała 
konkursowe zmagania Teresa Kupiszewska, 
która zasiadała w komisji oceniającej, każdy wy-
stęp recytatora i gadkarza był dla niej wielkim 
wzruszeniem, bo w ich recytacji zawierało się 
dziedzictwo naszej tradycji, a oni sami stanowią 
pomost miedzy tym co mija i tym, co następuje.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 
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Z życia samorządu 
 W tygodniach przełomu roku 2014/2015 warto 
odnotować  wiele ważnych i znaczących, a nawet 
historycznych wydarzeń. Rada Gminy Lelis na XXXV 
sesji, która odbyła się  7 listopada 2014 r. stosunkiem 
głosów 11 do 4 zdecydowała o uchwaleniu miejsco-
wego planu zagospodarowania, w którym uwzględ-
niono projekt budowy linii elektroenergetycznej 400 
kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki., a na XXXVI sesji 
obradującej 10 listopada  dokonywała niezbędnych, a 
nawet uroczystych podsumowań mijającej kadencji. 
Po wyborach samorządowych, które odbyły się 16 
listopada, odbyły się dwie sesje Rady (1 grudnia i 30 
grudnia), które dokonały aktów uprawomocnienia się 
nowego składu Rady oraz przyjęły budżet Gminy na 
2015 r. Wiele by o wszystkim pisać, ale z powodu braku 
dostatecznej ilości miejsca spróbujemy przedstawić te 
wydarzenia w telegraficznym skrócie.
 XXXV sesja Rady Gminy, zwołana 7 listopada do 
sali widowiskowej GOK-O, obradowała w obecności 
licznej grupy mieszkańców Gminy, wieloosobowej 
reprezentacji spółek Energa i Aldesa Nowa Energia, 
sołtysów.
 Na wstępie przew. RGm. Jan Mrozek przedstawił 
treść pisma-wezwania skierowanego do Rady Gminy 
Lelis do usunięcia naruszenia interesów prawnych 
mieszkańców Gminy Lelis przez uchwałę Rady Gminy 
Lelis nr XXXIV/253/2014  z dnia 7 października 2014 
r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lelis  nadesłanego przez adw. Piotra Snopczyka , re-
prezentującego Krystynę Wiską, zam. Gnaty. Podobne 
pisma przesłało jeszcze 11 osób. Po przedstawieniu 
projektu uchwały z odpowiedzią na postawione za-
rzuty wezwanie zostało odrzucone stosunkiem głosów 
11 za i 4 przeciwne.  Podobnie odrzucono pozostałe 
wystąpienia. 
 Następnie przystąpiono do uchwalania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla     dwutorowej linii elektroenergetycznej NN 400 
KV Ostrołęka -Olsztyn Mątki  na terenie gminy Lelis. 
Jak zapewnił zebranych  Paweł Zdanowicz z Aldesy na 
dzień sesji spółka posiadała 83% podpisanych umów 
cywilno- prawnych   na 85% ilości działek. 

 Wypowiedział się również wójt Stanisław Subda,  
który stwierdził, iż czuje się jakby sprowadził Krzyżaków 
do gminy, a tymczasem jest to inwestycja celu publicz-
nego , zapisana w planie krajowym i wojewódzkim. 
 Po momentami dość dramatycznej  dyskusji 
podjęto pracę nad planem, co wymagało najpierw 
podjęcia uchwał w sprawie każdego punktu 27 uwag 
wniesionych w toku konsultacji projektu miejscowego 
planu zagospodarowania. W związku z tym podjęto 
57 indywidualnych uchwał, a dopiero po tym stosun-
kiem głosów 11 za i 4 przeciwko podjęto Uchwałę nr 
XXXV/270/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  dla dwu-
torowej linii elektroenergetycznej NN 400kv Ostrołęka 
-Olsztyn Mątki na terenie Gminy Lelis. 
 XXXVI sesja Rady Gminy obradowała 10 listopa-
da 2014 r. również w sali GOK-O. W obradach uczest-
niczyli poseł Andrzej Kania, radny wojewódzki Marian 

Krupiński, a później przybył wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski.  Poseł przekazał wójtowi serdeczne 
gratulacje i życzenia rozwoju dla gminy, a radny M. 
Krupiński przekazał radnym i wójtowi gratulacje od 
Marszałka Adama Struzika oraz wręczył Stefanowi Pru-
sikowi, przewodniczącemu Rady Powiatu, Medal ,,Pro 
Mazovia’’. Po przyjeździe wojewody J. Kozłowskiego 
dokonano uroczystego podsumowania pracy samo-
rządu, a wojewoda wręczył wójtowi S. Subdzie Złoty 
Krzyż Zasługi, zaś radnym Stanisławowi Szczepankowi, 
Dariuszowi Mrozowi i Jerzemu Dawidowi odznak ,,Za 
zasługi dla sportu’’ . Wojewoda udał się w dalszą drogę, 
ale przed wyjazdem otrzymał honorową statułetkę 
z podziękowaniami za wspieranie rozwoju Gminy. 
Pozostając w gronie radnych i gości sesji wręczono 
uroczyście pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami 
za pracę w samorządzie Gminy oraz upominki książ-
kowe. Podobne podziękowania otrzymał wójt i prze-
wodniczący Rady, zaś panie pracujące w instytucjach 
samorządowych otrzymały piękne róże od panów  
radnych. Było więc bardzo sympatycznie i koleżeńsko. 

 I sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 ob-
radowała 1 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy. Obradom przewodniczył Jan Mrozek, 
jako najstarszy wiekiem radny. Odśpiewano hymn pań-
stwowy. Sekretarz Gminy Halina Gontarzewska, przed-
stawiła zebranym wyniki wyborów do Rady Gminy Lelis 
na radnych i wójta Gminy Lelis, a następnie zastępca 
przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Barbara 
Żebrowska wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia 
o wyborze na radnych Gminy Lelis. Przystąpiono do 
ślubowania przez wybranych radnych. Listę do ślubo-
wania odczytał Marcin Piekarski, najmłodszy radny. 
Radni złożyli przysięgę ,, Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców’’. 
 Po ślubowaniu uchwalono porządek obrad I sesji. 
Pierwszym punktem był wybór przewodniczącego 
Rady Gminy. Radny Krzysztof Murach  zgłosił na funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę radnego 
Jana Mrozka, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wobec braku innych kandydatur listę zgłoszeń za-
mknięto, a przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wydał 
14 kart do głosowania (radny J. Mrozek nie głosował 
w swojej sprawie), a następnie przeprowadził tajne 
głosowanie, w którym 13 głosami, przy jednym głosie 

nieważnym,  wybrano J. Mrozka przewodniczącym 
RGm. co radni jednomyślnie potwierdzili uchwałą nr 
I/1/2014. 
 - Przyjmując funkcję Przewodniczącego Rady, zdaję 
sobie doskonale sprawę z obowiązków,  jakie stoją 
przede mną oraz przed całą Radą. Chcę powiedzieć, że 
wspólnie możemy zrobić wiele dla dobra naszej gminy. 
Zdobyte doświadczenie w pracy samorządowej ułatwi 
mi koordynację prac komisji Rady Gminy,  jak rów-
nież sprawne kierowanie pracami Rady. Uważam, że 
wszystkim radnym przyświeca dobro całej wspólnoty 
samorządowej gminy. Aby ten cel osiągnąć musimy 
wychodzić z założenia, że zgoda buduje, a niezgoda 
rujnuje – powiedział po wyborze Jan Mrozek i dodał - W 
obecnej kadencji stajemy przed nowymi wyzwaniami 
związanymi z  pozyskiwaniem funduszy unijnych i ocze-
kiwaniem mieszkańców by tej szansy nie zmarnować. 
Dlatego też już dziś apeluję do wszystkich radnych o 
konstruktywną współpracę. Bo tylko wtedy realizując 
strategię rozwoju gminy na lata 2014-2030 będziemy 
mogli powiedzieć na koniec kadencji, że osiągnęliśmy 

bardzo dobre efekty w rozwoju naszej gminy, ku zado-
woleniu naszych wyborców.
 Głos zabrał obecny na sesji przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Mróz, który pogratulował  
J, Mrozkowi wyboru po raz kolejny na stanowisko 
Przewodniczącego Rady, a także bardzo serdecznie 
pogratulował  Stefanowi Prusikowi,  nowo wybranemu 
Wójtowi Gminy Lelis , wyboru na to stanowisko oraz 
oświadczył -   wyborcy zadecydowali , że został Pan 
wójtem, deklaruję swoją współpracę, jeżeli będzie taka 
wola.  Mamy mocną reprezentację w Radzie Powiatu, 
myślę, że nie zawiedziemy, będziemy pamiętać kto dał 
nam mandat. Gratuluję też radnym, szczególnie tym 
nowo wybranym, bo to dla nich nowe doświadczenie, 
mam nadzieje, że będziecie rozmawiać konstruktywnie 
i merytorycznie dla dobra mieszkańców. 
 Następnie do wyboru na funkcję wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy zgłoszono kandydatury Anny 
Dobkowskiej i Stanisława Szczepanka. W wyniku 
tajnego glosowania funkcje tę powierzono radnemu 
S. Szczepankowi.  
 Po ukonstytuowaniu się Rady Gminy nowo wybra-
ny Wójt Gminy Lelis, Stefan Prusik złożył ślubowanie 
następującej treści: „Obejmując Urząd Wójta Gminy 
Lelis uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko 
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 16 listopada wybieraliśmy nowe władze 
samorządowe. Wyborcy wykazali się dużym zaan-
gażowaniem i dlatego frekwencja w naszej gminie 
wyniosła aż   59.76 proc. 
 W wyborach wójta gminy uprawnionych do 
głosowania było 7136 wyborców, a w wyborach 
uczestniczyło 4265 osób. Do wyboru pretendo-
wało trzech kandydatów, z których Stefan Prusik 
uzyskał 2275 (55 proc.) głosów, Krzysztof Mróz 
1566 (38 proc.) głosów i Stanisław Tadeusz Kur-
piewski 296 ( 7 proc.) głosów. 
 W celu wyboru Rady Gminy utworzono 15 
okręgów wyborczych, w których wybierano 
jednego radnego. W wyniku wyborów radnymi 
w nowej kadencji zostali (wg numeracji okręgów 
wyborczych): Jan Mrozek, Lelis, zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Lelis, który 
uzyskał 166 głosów; Jerzy Dawid, Długi Kąt,  Gi-
bałka, KWWGL, 133 głosy; Stanisław Szczepanek, 
Durlasy, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe, 132 głosy; Janusz Henryk Bałon, Łodzi-
ska, Szafarnia, KWWGL, 138 głosów; Dariusz Józef 
Mróz, Nasiadki, Szafarczyska, KWWGL, 222 głosy; 
Kazimierz Gers, Olszewka, Szwendrowy Most, 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 180 

głosów; Mirosław Krukowski, Łęg Przedmiejski, 
KWWGL, 159 głosów; Anna Danuta Dobkowska, 
Łęg Przedmiejski, KW PiS, 100 głosów; Józef 
Szczubełek, Łęg Starościński Walery, KW PiS, 115 
głosów; Robert Jan Pianka, Dąbrówka, Szkwa, KW 
PSL, 128 głosów; Krzysztof Murach, Gąski, Płoszyce, 
KWWGL, 101 głosów; Tomasz Antoni Nalewajk, 
Łęg Starościński, Kurpiewskie, KWWGL, 172 głosy; 
Czesław Bednarczyk, Obierwia, KW PiS, 182 głosy; 
Marcin Marian Piekarski, Białobiel, KWWGL, 115 
głosów; Andrzej Brzozowski, Gnaty, Siemnocha, 
KW PSL, 91 głosów. 
 Pełne protokoły Gminnej Komisji Wyborczej na 
stronie: www. bip.lelis.pl. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

 Jak wynika z ogłoszonego na 2015 rok planu 
wykorzystania funduszy w ramach ,,Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych’’ w ostrołęc-
kim regionie drogowym planuje się przebudowę 
trzech dróg powiatowych i 11 dróg gminnych.  
Najwyżej z regionu ostrołęckiego oceniony został 
projekt przebudowy ponad 14 km dróg powiato-
wych na odcinku Łodziska - Gąski (droga nr 2537W) 
oraz Nowe Dylewo - Lelis (2526W). W grupie 
wniosków gminnych wśród najwyżej ocenionych 
znalazł się projekt z naszej gminy: rozbudowa 
dróg gminnych 250619W i 250616W na odcinkach 
Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - 
Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska).   
 ,,Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność 
– Rozwój’’ podnosi poziom i jakość życia spo-
łeczności lokalnych przez rozwój bezpiecznej, 
spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. 
Stanowi kontynuację ,,Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych 2008-2011’’. Do końca 
2014 roku na Mazowszu wyremontowanych lub 
zbudowanych zostało 1161 km dróg, na które 
przeznaczono łącznie ponad 375 mln zł dotacji 
rządowej. (ak)

Wybory samorządowe ’2014 Szansa na drogi

dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
Gminy Lelis - Tak mi dopomóż Bóg”, a przewodniczący 
Rady Gminy Jan Mrozek stwierdził  przezeń  objęcie 
obowiązków Wójta Gminy Lelis.
 - Przede wszystkim pragnę serdecznie podzięko-
wać wszystkim za wybory,  które były szczególnymi 
na terenie naszej Gminy – stwierdził w swoim inaugu-
racyjnym wystąpieniu wójt Stefan Prusik, dodając - Po 
26 latach nastąpiła zmiana wójta.  Zdaję sobie sprawę 
z odpowiedzialności,  która będzie na mnie ciążyć  
i z trudności,  jakie będą się pojawiać. Myślę jednak, 
że dzięki współpracy z radnymi i sołtysami uda nam 
się konstruktywnie pracować. Gratuluję  wszystkim 
radnym, którzy zostali wybrani na następną kadencję 
naszej Rady Gminy,  gratuluję Przewodniczącemu Rady  
Gminy w Lelisie objęcia tej odpowiedzialnej funkcji. 
Szczególne słowa podziękowania i uznania pragnę 
złożyć ustępującemu wójtowi Panu Stanisławowi Sub-
dzie, z którym pracowałem prawie osiem lat, wspólnie 
kreowaliśmy pewne  kierunki działania Gminy, politykę 
rozwoju Gminy.  Utożsamiam się z tą koncepcją, aczkol-
wiek te wyzwania, które są przed nami, które będą na-
rzucane, chociażby  w sprawie pozyskiwania środków 
unijnych, a także nowa rzeczywistość polityczna będą 
wymuszały na nas pewną  korektę działalności. Pragnę 
zapewnić, że nigdy nie dzieliłem ludzi ze  względu na 
wyznanie, na poglądy polityczne, ale zawsze doceniam 
tych, którzy pracują dla dobra wspólnego i myślę,  że 
przez te cztery lata przekonam tych nie przekonanych, 
którzy nie wierzyli we mnie. 
 Radny Dariusz Mróz wręczył kwiaty wójtowi Stefa-
nowi Prusikowi, wiceprzewodniczący Rady Stanisław 
Szczepanek wręczył kwiaty byłemu wójtowi Stanisła-
wowi Subdzie.
 - Chcę  życzyć nowemu wójtowi, żeby lepiej rządził 
ode mnie, żeby rządził wiele kadencji w tej gminie, żeby 
rządził bez polityki, tak jak my dotychczas pracowali-
śmy – stwierdził Stanisław Subda.  - Oczekiwania są 
coraz większe i wyzwań będzie więcej, oczywiście będą  
wzloty i upadki, nie wszystkie bowiem decyzje, które 
się podejmuje można łatwo wykonać. Właśnie dlatego 
chcę przekazać na  ręce Pana wójta symboliczne klucze 
do Gminy, żeby tymi kluczami mógł otwierać drzwi 
szczególnie tam, gdzie są pieniądze do pozyskania z 
zewnątrz, a myślę , że już się przy mnie tego nauczył, 
szczególnie podczas wspólnych wyjazdów do War-
szawy. Wierzę, że nowy wójt  dużo ich dla Gminy Lelis 

zdobędzie. 
 Po tej wymianie podniosłych oświadczeń podjęto 
uchwałę dotyczącą wynagrodzenia dla wójta, ustalając 
je na tym samym poziomie jakie otrzymywał dotych-
czasowy wójt. Uchwałę akceptującą tę propozycję Jana 
Mrozka przyjęto jednogłośnie. 
 II sesja Rady Gminy obradowała 30 grudnia 
2014 r. w sali Urzędu Gminy. Po przyjęciu porządku 
obrad zapoznano się ze stanowiskiem wójta Stefana 
Prusika w sprawie projektu budżetu Gminy oraz wy-
słuchano opinii komisji Rady Gminy oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej dotyczących finansów gminy, po 
czy jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2015 r.  
(ob. s. 4)  oraz dokonano odpowiednich zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2018. 
 Sesja podjęła także liczne uchwały szczegółowe. 
Nadano nazwy nowym ulicom w Łęgu Przedmiejskim 
(Lawendowa, Malinowa, Stokrotkowa) oraz w Siem-

nosze (Wiewiórkowa). Podjęto uchwałę  w sprawie 
przyjęcia środków z Funduszu Spójności a następnie 
11 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się 
uchwały dotyczące oddalenia wezwań do usunięcia 
naruszenia prawa w związku z planem zagospodaro-
wania uwzględniającym przebieg linii energetycznej 
400 kV, a także w sprawie akceptacji treści odpowiedzi 
na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie.
 Wójt Stefan Prusik wypowiedział się w sprawie 
wniosku dot. utworzenia sołectwa Aleksandrowo, 
uznając,  podobnie jak to większością głosów stwier-
dzono na komisjach Rady, tę propozycję za bezza-
sadną. Zapowiedział także wizję lokalną w sprawie 
oświetlenia ulicy wiodącej do tartaku w Siemnosze. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Wszystkim mieszkańcom gminy Lelis życzymy by Nowy Rok 2015 był czasem 
wielu powodów do radości, dumy i satysfakcji, a także aby obfitował w szczęśliwe 
wydarzenia i zwykłą ludzką życzliwość

Przewodniczący Rady Gminy    Wójt Gminy Lelis
Jan Mrozek     Stefan Prusik 
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BUDŻET GMINY LELIS NA 2015 r.
Budżet gminy w 2015 r. będzie miał kluczowe 
znaczenie w realizacji ambitnych planów inwesty-
cyjnych oraz utrzymania poziomu funkcjonowania 
gminy w pierwszym roku nowej perspektywy 
finansowej Unii Europejskiej i w roku ważnym wy-
darzeń politycznych w naszym kraju. Dlatego warto 
zapoznać się z jego najważniejszymi wskaźnikami.
 Planowane dochody budżetu gminy w 
2015r. wyniosą 28 393 548 zł , a w tym:

• Subwencja oświatowa - 8 401 509 zł, któ-
ra stanowi 29,6 % dochodów budżetu gminy  
(w roku 2014 stanowiła ona 26,9 % dochodów 
budżetu gminy)

• Subwencja wyrównawcza – 4 773 677 zł, która  
stanowi 16,8 % dochodów budżetu ( w roku 2014 
stanowiła -15,4 %)

• Subwencja równoważąca - 440 708 zł, która 
stanowi 1,6 % dochodów budżetu( w roku 2014 
stanowiła 1,6 % )

• Dotacja na zadania zlecone z administracji 

rządowej – 3 422 519 zł, która stanowi 12,1 % docho-
dów budżetu gminy ( w roku 2014 stanowiła -13 %)

• Podatki od mieszkańców gminy ( rolny, od nie-
ruchomości, leśny i od środków transportowych, 
podatek od czynności cywilno-prawnych)  – 1 252 
295 zł, które stanowią 4,4 % dochodów budżetu 
gminy ( w roku 2013 stanowiły 5,5 % ) 

• Podatki od działalności gospodarczej - 2 410 310 
zł, które  stanowią 8,4% dochodów budżetu  gminy 
( w roku 2014 stanowiły 8,0% )

• Udział w podatkach  stanowiących dochód 
budżetu państwa, w tym podatek dochodowy 
od osób fizycznych - 3 048 788 zł,  które stanowią 
10,7%  dochodów budżetu gminy ( w roku 2014 
stanowiły 7,9%) .
 W zaplanowanym budżecie gminy wydatki 
wyniosą 37 793 548 zł, z tego największe wy-
datki to:

• Wydatki na oświatę - 12 721 807 zł, które stano-

wią 37,7% wydatków budżetu gminy ( w roku 2014 
stanowiły 38,4%). Kwota, którą gmina dokłada do 
subwencji oświatowej z własnego budżetu gminy 
wyniesie 4 320 299 zł, czyli 51,4% subwencji oświa-
towej przypadającej dla gminy na rok bieżący, 

• Wydatki na opiekę  społeczną – 4 397 528zł, 
które stanowią 11,6 % wydatków budżetu gminy  
( w roku 2014 stanowiły 12,7%),

• Wydatki na administrację, w tym zadania zleco-
ne z administracji rządowej, obsługa Rady Gminy  
i promocja  - 2  536 089 zł, które wyniosą 6,7 % 
wydatków budżetu gminy ( w roku 2014 wyniosły 
7,1% ), 

• Wydatki na kulturę, w tym utrzymanie i działal-
ność GOK-O i bibliotek -959 420 zł, które wyniosą  
2,5 % wydatków budżetu gminy ( w roku 2014 
wyniosły2,2 % ), 

• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa - 442 588 zł, które stanowią 1,2 % wydatków 
budżetu gminy ( w roku 2014 - 2,2%),

• Transport i łączność (w tym drogi publiczne)- 
10 370 188zł, które stanowią 27,4 % wydatków 
budżetu gminy ( w roku 2014 - 24,2 % ).

 Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne 
na 2015 r. wyniosą 13 875 705,25 zł i będzie to 
stanowić 36,7 % wydatków budżetu gminy ( w 
roku 2014 stanowiły  one 28,3% ). Podkreślmy, 
że ponad  jedna trzecia budżetu przeznaczona 
na inwestycje stanowi dosyć wysoki wskaźnik w 
porównaniu z innymi gminami naszego regionu.
Najważniejsze inwestycje ujęte w budżecie na 
2015 rok.
1. Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie
2. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku wiej-
skim w msc. Durlasy
3. Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim 
w msc. Szafarczyska
4. Wykup gruntu z przeznaczeniem pod budowę 
placu zabaw i pętli autobusowej w msc. Siem-
nocha
5. Zakup gruntów z przeznaczeniem na budowę 
hali gimnastycznej wraz z zapleczem w msc. 
Białobiel 
6. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej 
w msc. Durlasy” 
7. Remonty  remiz OSP w Dąbrówce i Łęgu Przed-
miejskim 
8. Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w 
msc. Gąski
9. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przed-
miejski kol. Chrusty 

10. Przebudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przed-
miejski kol. Dziergowskie
11. Przebudowa ulicy Srebrnej w msc. Lelis
12. Przygotowanie inwestycji pn. „ Przebudowa 
drogi gminnej nr 2050615 W w msc. Łęg Przed-
miejski” (kol. Pyskły)
13. Rozbudowa dróg gminnych nr 250619W i 
250616W zlokalizowanych pomiędzy drogami 
powiatowymi Ostrołęka Łęg – Kurpiewskie, 
Golanka – Grale-Kurpiewskie- Szkwa i Nasiadki 
– Szafarczyska
14. Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 
250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą po-
wiatową Ostrołęka – Łęg- Kurpiewskie a drogą 
powiatową Ostrołęka –Durlasy – Lelis -
15. Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W 
Łodziska- Lelis – Gąski – granica powiatu oraz nr 
2526W Nowe Dylewo – Gibałka – Lelis”
16. Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Staro-
ścińskim 
17. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie 
i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 
obrębie ewidencyjnym: Nasiadki, Szafarczyska, 
Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej 
rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy 
gm.Lelis 
18. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  z przyłączami 
w obrębie ewidencyjnym : Białobiel, Siemnocha, 
Łęg Przedmiejski, Lelis, Durlasy, Dąbrówka gm.Lelis
19. Budowa małej  siłowni plenerowej przy SP w 
Białobieli
20. Budowa małej  siłowni plenerowej przy SP w 
Dąbrówce
21. Budowa małej  siłowni plenerowej przy SP w 
Łęgu Starościńskim
22. Budowa małej  siłowni plenerowej przy SP w 
Nasiadkach
23. Budowa małej  siłowni plenerowej przy SP w 
Olszewce
24. Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi
25. Remont dachu na SP w Łęgu Starościńskim

Planowane są również inne zadania, które na 
bieżąco będą wprowadzane do realizacji w trakcie 
roku budżetowego w zależności od ogłaszanych 
konkursów i naborów w ramach środków ze-
wnętrznych. 

Opracował: Stefan Prusik, Wójt Gminy Lelis

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej 
(MSIB) jest projektem współfinansowanym 
przez Unię Europejską ze środków Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR). Celem projektu było 
stworzenie platformy elektronicznej służącej 
do wspomagania pracy bibliotek wojewódz-
twa mazowieckieg.

 W realizacji projektu bierze udział 15 
bibliotek powiatowych. Koordynatorem jest 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka 
Główna Województwa Mazowieckiego. Doce-

lowo projektem objęta jest większość bibliotek 
publicznych, w tym Gminna Biblioteka Publicz-
na w Lelisie. Dążeniem MSIB-u jest stworzenie 
jednolitego systemu informacji o zasobach 
bibliotek województwa mazowieckiego.

 Zapraszamy czytelników naszej biblioteki do 
korzystania ze strony Mazowieckiego Systemu 
Informacji Bibliotecznej. Pod adresem www.
msib.pl można wyszukiwać książki dostępne we 
wszystkich bibliotekach na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego, w tym także zasoby GBP 
w Lelisie i w jej filiach.

Protestujący w UGm.

 Opowiadamy się za pełną jawnością 
naszych działań i to samo dotyczy każdego 
kroku podejmowanego w gminie w sprawie 
przebiegu linii 400 kv Ostrołęka – Olsztyn – 
Mątki - kategorycznie oświadczył wójt Stefan 
Prusik, po wysłuchaniu krytycznych uwag, jakie 
mieli w obecności posła Andrzeja  Kani do władz 
gminy mieszkańcy wsi Białobiel, którzy przyszli 
do Urzędu Gminy 22 grudnia. (ak)
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Codziennie dostaję rachunek od mieszkańców naszej gminy 

- Wyborcy powierzyli Panu urząd Wójta 
Gminy wiedząc o dotychczasowym dorobku 
w pracy samorządowej, najpierw na terenie 
gminy Olszewo Borki, później w gminie Lelis, 
początkowo jako wice wójt, a później główny 
specjalista w Urzędzie Gminy i jednocześnie 
radny oraz  przewodniczący Rady Powiatu. 
Jakie doświadczenia z tych dokonań  wyko-
rzysta Pan w swojej działalności, jako Wójt 
naszej gminy?

 - Praca strażaka, zarówno zawodowa, jak i 
ochotnicza, podjęta z zamiłowania, nauczyła 
mnie szybkiego reagowania na potrzeby lu-
dzi, rozwiązywania ich problemów. Myślę, że 
wiele z tych doświadczeń zawiera się w pracy 
samorządowej, która jest specyficzna, choćby 
poprzez to, że na co dzień wszystko zależy od 
oceny wystawionej przez wyborców.  Pracując 
na rzecz samorządowej wspólnoty trzeba 
uważnie wsłuchiwać  się w głosy mieszkańców 
gminy, poznać lokalne uwarunkowania i na tej 
podstawie opracować wizję jej  rozwoju, którą 
dzięki woli wyborców  można konsekwentnie 
realizować. Według mnie  to właśnie kontakty 
z ludźmi, doświadczenia wypływające z co-
dziennego rozwiązywania trudnych  spraw i 
zdolność do kompromisu oraz racjonalnego, 
skutecznego działania są swoistym kapitałem 
dobrego samorządowca. Na bazie różnych 
doświadczeń, często bolesnych zdobywa się 
przecież coś bezcennego – intuicję i doświad-
czenie, które są niezastąpione w bieżącej 
pracy. Dlatego obecnie jako wójt gminy Lelis, 
a poprzednio pracownik Urzędu Gminy, dużą 
wagę przywiązuję do wiedzy i doświadczenia 
tych wszystkich, którzy w pracy samorządowej 
osiągnęli bardzo wiele, zaś własne doświadcze-
nia zdobyte w pracy w samorządzie gminnym 
i powiatowym stanowią dla mnie przepustkę 
do pracy na tak odpowiedzialnym stanowisku. 
Mogę więc obiecać mieszkańcom Gminy Lelis 
pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju 
naszej gminy.

 W swoich deklaracjach wyborczych 
twierdził Pan, iż będzie kontynuować naj-
ważniejsze kierunki rozwoju Gminy oraz 
dotychczasową praktykę funkcjonowania 
władz Gminy. Które z tych kierunków uznaje 
Pan za najważniejsze, a które chce Pan zmo-
dyfikować lub zmienić?
    Rozwój gminy powinien być zgodny z 
potrzebami mieszkańców, począwszy od tych 
podstawowych  potrzeb dnia codziennego a 
skończywszy na duchowych doznaniach i po-
budzaniu regionalnej, kulturowej świadomości 
wśród mieszkańców. Uważam, że dotychczaso-
we działania na rzecz rozwoju gminy i dobra jej 
mieszkańców zmierzały w dobrym kierunku, a 
dzięki nim zostały położone solidne podwaliny 
pod tworzenia silnej społeczności gminnej. Pa-
miętajmy, że zadania samorządu naszej gminy 

zostały wyznaczone  w 
strategii rozwoju gmi-
ny Lelis uchwalonej 
na lata 2014-2030. By-
łem jej współautorem 
pracując jako główny 
specjalista w Urzędzie 
Gminy.  Przy tworze-
niu tego dokumentu 
pracowali również moi 
współpracownicy  oraz 
przedstawiciele róż-
nych grup społecznych 
z terenu naszej gminy. 
Zapisane w nim zo-
stały kierunki rozwoju 
Gminy Lelis w różnych 
dziedzinach. Stanowi 
on również podstawę do starania się o unijne 
dotacje. Trudno zatem obiecywać coś ponadto, 
co zostało zapisane w strategii rozwoju gminy, 
bo najważniejsze to skutecznie i konsekwentnie 
zrealizować jej zapisy. Dla mnie  nowoczesna in-
frastruktura techniczna ( wodociągi, kanalizacja, 
energetyka, internet) oraz rozbudowana sieć 
dróg są sporym osiągnięciem, ale i wyzwaniem 
do dalszej rozbudowy i poprawy ich jakości. Nie 
wolno także  zapominać o tym co nas wyróżnia 
spośród innych gmin, to jest o naszej tożsamo-
ści kulturowej, o naszym dziedzictwie regio-
nalnym oraz dorobku wielu pokoleń Kurpiów. 
Moim zdaniem to także powinniśmy chronić 
i nadal rozwijać, by podążając za rozwojem,  
nie utracić tego co jest bezcenne dla naszej 
społeczności. 

 Czego zatem można się  spodziewać 
po nowym otwarciu Gminy w 2015 roku, a 
także jakie pilne sprawy trafią  na warsztat 
po noworocznym świętowaniu? 
   
 Bilans otwarcia napawa nas nadzieją, ale 
również mamy powody do wielu zmartwień. 
Pozostały niezakończone sprawy związane 
z uchwaleniem studium uwarunkowań dla 
przebiegu linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn 
Mątki, które ciągle budzą emocje i niepokój 
ludzi. Mam świadomość, że  społeczeństwo 
ubożeje, wzrost bezrobocia przybiera na sile, 
liczba uczniów ciągle się zmniejsza - to wszystko 
sprawia, że nie mogę ze spokojem patrzeć w 
przyszłość. Uzasadniony niepokój budzi cią-
głe nakładanie nowych zadań na samorządy 
gminne. Obecna samorządność wiele straciła ze 
swojego pierwotnego znaczenia. Tym bardziej 
z niecierpliwością oczekuję na nowe rozdanie 
środków zewnętrznych zarówno krajowych,  
jak i unijnych. Jestem bowiem przekonany, 
że możliwość skorzystania z dofinansowania 
zewnętrznego przy realizacji inwestycji gmin-
nych przełoży się na konkretne efekty, a tego 
oczekują mieszkańcy. Traktuję to jako wyzwanie 
dla siebie i dla całego zespołu,  jakim są pracow-

nicy Urzędu Gminy i samorządowych jednostek 
organizacyjnych , a więc ZASiP, GOK-O, GBP, 
szkół podstawowych i zespołów szkół. 

 Jakie zatem  cele stawia Pan sobie i swoim 
współpracownikom w tej kadencji ?

 Osoby zatrudnione w Gminie, a mam na myśli 
wszystkie samorządowe jednostki, to w większo-
ści ludzie z długoletnim stażem, doświadczeni, z 
którymi przez ostatnie ponad 7 lat współpraco-
wałem na co dzień i znam ich zaangażowanie, 
silne i słabe strony. To pozwala mi na wyznaczenie 
celów, które są możliwe do zrealizowania i wiem, 
że stanowimy zgrany zespół. Na pewno będę 
się bacznie przyglądał ich pracy,  ale i wspierał, 
by każdy miał poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku. Urząd jest dla mieszkańca gminy, 
otwartość i pomoc w rozwiązywaniu problemów 
mieszkańców będzie domeną funkcjonowania 
urzędu. Oczywiście mam także listę spraw do 
załatwienia. Priorytetem dla mnie jest sukce-
sywne inwestowanie w infrastrukturę drogową, 
kanalizacyjną, oświatową, a także doposażenie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, by 
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Pragnę  
by Gmina Lelis była miejscem przyjaznym dla 
nowych inwestorów i podmiotów gospodar-
czych. Podejmę więc starania o dofinansowa-
nie   wymiany pieców centralnego ogrzewania 
i montaż tzw. solarów. Mam także nadzieję, że 
uda się zdobyć środki na budowę lokalnych 
oczyszczalni ścieków i dofinansowanie przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Oczywiście liczę 
na dobrą współpracę z powiatem i partycypację 
w  remontach dróg powiatowych oraz poprawę 
lokalnego transportu . Liczę także na to, że uzy-
skam w tych działaniach pomoc ze strony Rady 
Gminy, sołtysów oraz ogółu mieszkańców gminy. 
To przecież od nich codziennie dostaję rachunek 
za swoją pracę. 

 Dziękuje za rozmowę

Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz 

Rozmowa ze Stefanem Prusikiem,  wójtem Gminy Lelis
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Skromny bohater z durlaskiej gajówki  
 Dzień 11 listopada, Święto Niepodległej Polski 
to właściwa okazja dla  upamiętnienia  mieszka-
jącego w miejscowości Durlasy, pracującego w 
charakterze gajowego w Leśnictwie Durlasy ś. p. 
wachmistrza Władysława Małkowskiego, który 
został zamordowany w 1940 roku przez NKWD 
strzałem w tył głowy w Twerze Ostaszkowie.
 Kim był Władysław Małkowski, mieszkaniec 
gajówki, na gruzach której stanął obelisk wysta-
wiony ku jego pamięci?  Urodził  się 15 maja 1914 
r. lub 1915 r. we wsi Andrzejówka (Jędrzejówka) 
w dawnym powiecie stopnickim. Jego ojciec 
Andrzej był leśniczym Leśnictwa w Andrzejówce, 
w Mariampolu, a następnie w Widuchowej. Matka 
Agnieszka , z domu Prucnal pochodziła z rodziny 
młynarskiej. Władysław Małkowski miał dwóch 
braci i trzy siostry.
 Wg informacji Czesława Donarskiego z Buska 
Zdroju zamieszczonej w książce ,,Ludobójstwo 
Katyńskie we wspomnieniach” pt. Zostały tylko 
fotografie, wynika, że ród Małkowskich ma wyraź-
ne  korzenie i wywodzi się z tego samego pionu,  z 
którego wyrastał Andrzej Małkowski, który w 1911 
r. założył polskie harcerstwo.
 W. Małkowski szkołę podstawową ukończył w 
Stopnicy a średnią w Busku Zdroju. Wg informacji 
uzyskanej z Komendy Głównej Straży Granicznej 
- Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie,  do 
służby został powołany 3 listopada 1934 r. a zakoń-
czył ją przejściem do rezerwy w dniu 18.lipca 1936 
r. Służbę odbywał w jednostce Korpusu Ochrony 
Pogranicza w Łomży, gdzie,  niezależnie od oby-
wania umiejętności wojskowych,  musiał zdobyć 
umiejętność jazdy konnej. Ponieważ wykazywał 
się dobrymi przymiotami dla dalszego doskona-
lenia fizycznej i praktycznej sprawności bojowej 
odbywał służbę w jednostkach wojskowych w 
Pułtusku i Przasnyszu.
 Z informacji uzyskanych z Komendy Głównej 
Straży Granicznej, a także w świetle dokumentów 
z Dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza, Dywi-
zjonu Żandarmerii oraz Batalionów KOP „ Sienkie-
wicze” i „ Kopyczyńce” wynika , że był przeniesiony 
do żandarmerii KOP i  przebywał na stosownym 
kursie, po czym awansował na stopień kaprala a 
także otrzymał Odznakę Pamiątkową Żandarmerii 
oraz Odznakę Pamiątkową KOP.
 Komenda Główna Straży Granicznej informuje 
też, że nie przechowuje dokumentacji mobiliza-
cyjnej z czasu poprzedzającego wybuch II wojny 
światowej, jak również z czasu jej trwania. W 
trakcie przedwojennej służby lub już po jej zakoń-
czeniu Władysław Małkowski dosłużył się stopnia 
wachmistrza i tym stopniu po zmobilizowaniu 
poszedł na wojnę w 1939 roku.
 Po zakończeniu służby wojskowej wrócił do 
rodzinnego domu, gdzie zapoznał się z Julianną 
Jop, z którą w czasie Świąt Wielkiej Nocy w 1937 
r. wziął ślub w Busku Zdroju. Po ślubie wraz z żoną 
przeniósł się do Łomży , gdzie miał zagwaranto-
waną pracę gajowego, a następnie,   już jako leśni-
czy,  przeniósł się do miejscowości Durlasy, gdzie 
otrzymał odpowiednie pomieszczenie, działkę , 
pole i staw. W 1938 r. urodził mu się syn Leszek, 
który zmarł w 2013 r. w Busku Zdroju. Syn Leszek 
był ojcem trojga dzieci, mieszkających obecnie w 
województwie dolnośląskim.

 Z chwilą zbliżania się II wojny światowej dostał 
wezwanie mobilizacyjne do macierzystej jednostki 
w Łomży skąd wyruszył na wojnę. Nikt wówczas 
nie spodziewał się, że polska armia dostanie cios 

w plecy od sowieckiego sąsiada.
 Jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza, 
spełniając swoją misję,  stoczyły wiele potyczek 
zbrojnych z wojskami sowieckimi, mimo zaleceń 
, żeby tego nie czynić. Po jednej z takich potyczek 
Władysław Małkowski   okrążony wraz z oddziałem, 
zmuszony był złożyć broń i pójść do niewoli. Jeńcy 
popędzeni w kierunku wschodnim, znaleźli się nad 
rozległym jeziorem. Statkiem zostali przewiezieni 
na wyspę Iłownaja , niedaleko Ostaszkowa. Z poby-
tu na wyspie Iłownaja W. Małkowski napisał jeden 
list do żony. Treść listu była lakoniczna, stwierdza-
jąca ,że ,, jest mu dobrze i tęskni za Rodziną’’. Innych 
wiadomości nie było.  
 W 1943 r. gazety ukazujące się na terenie 
okupowanej Polski podały wiadomość o odkryciu 
grobów z ciałami polskich żołnierzy, pomordowa-
nych przez NKWD. W trakcie ekshumacji rozpo-

znano Władysława , gdyż w nogawkach spodni 
miał ukryty dokument wojskowy i trzy zdjęcia. 
Dwa w stroju leśniczego,  a jedno w mundurze 
wojskowym. Wojskowe zdjęcie nie nadawało się 
do odtworzenia, z uwagi na uszkodzenia z powodu 
wilgoci i przebywania w ziemi.
 Z informacji Polskiego Czerwonego Krzyża, 
przekazanej żonie Juliannie Małkowskiej nr. 
B.Inf.803/37, wynika, że mąż Władysław przeby-
wał w obozie jeńców wojennych w Ostaszkowie.  
Figuruje  na wykazie nr. 058/2 z dnia 2 maja 1940 
r.  str.324 poz.24 sporządzonym przez NKWD w 
Moskwie z poleceniem przekazania do dyspozycji 
Szefa Zarządu NKWD Kalinińskiej obłasti. Nr akt 
sprawy 5478. Z treści tych dokumentów należy 
domniemywać, że został zamordowany w 1940 r.
 W roku 1946 do Buska Zdroju powrócił ciężko 
okaleczony 25 letni Jan Jop , krewny ze strony 
żony , przebywający w obozie w Ostaszkowie. 
Poinformował swoją ciocię,  a żonę Władysława, 
że Władysław zginął wiosną 1940 r.  w kwietniu 
lub maju. Dokładnej daty nie pamiętał.
   Żona  Julianna w 1956 r.  sporządziła stosowną  
tablicę kamienną określającą miejsce śmierci 
swojego męża, jako Ostaszków i umieściła ją na 
grobie swoich rodziców w Busku Zdroju. Za czyn 
ten była nachodzona przez funkcjonariuszy służby 
bezpieczeństwa i szykanowana różnymi groźba-
mi. Po jej zatrzymaniu  na 24 godziny w areszcie,  
tablica nagrobna została zlikwidowana przez SB.
 Wybudowany w okresie późniejszym przez 
syna Leszka  grób rodzinny w Busku Zdroju , w 
którym spoczywa jego matka – żona Władysława 
oraz on sam, posiada charakterystyczną i dosko-
nale wkomponowaną stellę, na której rzeźbione 
litery mówią o ojcu zamordowanym przez NKWD 
w Ostaszkowie.
 W wolnej Polsce – Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej pośmiertnie nadał Władysławowi Małkow-
skiemu stopień  podporucznika.
 W 2009 r. w Busku Zdroju( woj. świętokrzyskie)  
został posadzony Dąb Pamięci dla uhonorowa-
nia podporucznika Władysława Małkowskiego,  
poświadczony Certyfikatem Nr.00969/08247/
WE/2009.
 13 kwietnia 2012 r.  w miejscowości Chmielnik, 
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Obelisk ku czci bohatera

 Na gruzach starej gajówki i w lesie koło 
wsi Durlasy 11 listopada w dżdżyste południe 
po uroczystej mszy polowej koncelebrowanej 
przez ks. proboszcza Janusza Kotowskiego i ks. 
Kan. Witolda Brulińskiego, w asyście harcerzy 
i członków Stowarzyszenia Strzelców Kur-
piowskich  odsłonięto symboliczny pomnik 
– obelisk ku czci wachmistrza Władysława 
Majkowskiego. Napis na obelisku głosi: Ku 
czci wachmistrza Władysława Małkowskiego, 
gajowego z Durlas, który mieszkał w tym 
miejscu z rodziną , żołnierza Korpusu Ochrony 

Pogranicza w Kampanii Wrześniowej 1939 r., 
więźnia obozu w Ostaszkowie, zamordowane-
go w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Twerze. 
Spoczywa na Polskim  Cmentarzu Wojennym 
w Miednoje. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz powiatu ze starostą 
Stanisławem Kubłem i przew. Rady Powiatu 
Stefanem Prusikiem, wójt Stanisław Subda, de-
legacja kierownictwa Nadleśnictwa Ostrołęka, 
licznie zebrani mieszkańcy Durlas i okolicznych 
wsi, a także przybyli członkowie i krewni  ro-
dziny Małkowskich. 
 O historii zdradzieckiej napaści we wrze-
śniu na Polskę w 1939 roku i bohaterstwie 
żołnierzy KOP, aż do tragicznej śmierci wielu 
z nich w katyńskich lasach przypomniał w 
emocjonalnej i refleksyjnej homilii ks. Janusz 
Kotowski, a następnie dzieje śp. Władysława 
Małkowskiego przedstawiła  Joanna Kamińska 
z Ostrołęki. Uroczystość uczciła okolicznościo-
wym wierszem Teresa Szymczyk, a następnie 
strzelcy kurpiowscy  oddali salwę, przecięto 
wstęgę, zapalono symboliczny znicz, złożono 
wieńce i kwiaty. 
 Po leśnej uroczystości jej uczestnicy spo-
tkali się w świetlicy wiejskiej w Durlasach, 
gdzie prezes Stowarzyszenia Strzelców Kur-
piowskich Janusz Marzewski zaprezentował 
mini wystawę pamiątek rodzinnych dotyczą-
cych W. Małkowskiego oraz historycznych zna-
lezisk z okolic gajówki oraz terenu wsi Durlasy. 
Wystawka wzbudziła duże zainteresowanie i 
niewątpliwie wzbogaci historię Durlas. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Białobielskie pierw-
szaki ślubowały 

Skąd się bierze prąd

 Pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej w Bia-
łobieli 29 października obchodzili swoje wielkie 
święto. W  obecności pani dyrektor Urszuli Wiel-

czyk, nauczycieli, rodziców i wszystkich uczniów 
odbyło się Ślubowanie. Uroczystość  miała bardzo 
podniosły, a zarazem radosny charakter. Ucznio-
wie klasy pierwszej zaprezentowali krótki program 
artystyczny,   wykazując   się   przy tym  wieloma 
umiejętnościami oraz wiedzą o ojczyźnie i szkole. 
Najbardziej oczekiwanym momentem dla dzie-
ci  było jednak ,, pasowanie”. Pani dyrektor doty-
kając ramion dzieci wielkim ołówkiem, z dumą 
przyjęła je w poczet uczniów naszej szkoły. Na-
stępnie złożyła im serdeczne życzenia sukcesów 
w nauce, a rodzicom podziękowała za codzienny 
trud wychowawczy. Pierwszakom wręczone 
zostały pamiątkowe dyplomy  oraz upominki.  Po 
uroczystości i pamiątkowych zdjęciach  czekał na 
nich słodki i smakowity  poczęstunek przygotowa-
ny przez rodziców. 

Danuta Korzeniecka
fot. Antoni Kustusz 

 Przedstawicielki firmy ALDESA, które odwie-
dziły 4 listopada Szkołę Podstawową w Białobieli  
przeprowadziły dla uczniów kl. I – III warsztaty  
z dziedziny praktycznej  fizyki. Nasi najmłodsi do-
wiedzieli się podczas zajęć,  jak powstaje energia 

oraz jakie ma ona właściwości. Przy okazji ucznio-
wie poznali  zasady postępowania podczas burzy 
oraz uczestniczyli w licznych doświadczeniach. 
Szczególne emocje  wzbudziła własnoręcznie 
wykonana   żarówka. Mimo iż zajęcia odbywały 
się po lekcjach – nikt nie marudził, że musi dłużej 
zostać w szkole, bo warto było. 

Justyna Rzewnicka 
fot. Antoni Kustusz 

także  woj. świętokrzyskie odsłonięto   tablicę 
upamiętniającą ofiary mordu katyńskiego,  na 
której figuruje nazwisko wachmistrza Władysława  
Małkowskiego jako mieszkańca tej ziemi. Uroczy-
ste odsłonięcie trzech tablic na ścianie pamięci w  
Chmielniku odbyło się z licznym udziałem spo-
łeczeństwa, władz samorządowych, kościelnych, 
administracji leśnej, jak również członków rodziny 
Małkowskich z całej Polski.
 Była to okazja by wspominać o zasługach ro-
dziny Małkowskich, a trzeba dodać, że w okresie 
okupacji hitlerowskiej, z rąk niemieckich  w obozie 
koncentracyjnym w Buchenwaldzie zginął ojciec 
Władysława – Andrzej oraz w lesie pod Buskiem 
został rozstrzelany jego rodzony brat Stanisław.
   Z wyrazami serdecznych podziękowań za 
zainteresowanie się tematem upamiętnienia pa-

mięci Władysława Małkowskiego dla  ks. Janusza 
Kotowskiego,  proboszcza parafii w Lelisie i ks. 
kan. Witolda Brulińskiego.,  dla  Stowarzyszeniu 
Strzelców Kurpiowskich na czele z jego preze-
sem Januszem Marzewskim, dla społeczeństwa 
miejscowości Durlasy z sołtysem Stanisławem 
Szczepankiem, dla  władz gminy Lelis oraz powiatu 
ostrołęckiego, dla Nadleśnictwa w  Ostrołęce oraz 
dla tych wszystkich ,którzy przyczynili się do  tej 
śródleśnej uroczystości w imieniu rodziny ś.p. Wła-
dysława Małkowskiego tę informację przekazuję 
do publikacji w ,,Wieściach Gminnych’’.

Joanna Kamińska

Fot. Antoni Kustusz 
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„Polsko nie jesteś ty już niewolnicą...”

Święto Niepodległości wzruszająco i na słodko

Fragmenty referatu  wygłoszonego z okazji Święta 
Niepodległości Polski (Lelis - 6 listopada 2014 r.)

 Dzień 11 listopada obchodzony był przez 
długi czas w Polsce międzywojennej  jako dzień 
zakończenia wojny, ale nie święto państwowe i nie 
Święto Niepodległości. Ważniejszy od niego byl 
dzień 3 maja tj. rocznica uchwalenia konstytucji 
majowej w 1791 r. i dzień 15 sierpnia nawiązujący 
do zwycięskiej bitwy z wojskami radzieckimi w 
1920 r. będący świętem Wojska Polskiego (dzisiaj 
również, po 12 października dla uczczenia  roczni-
cy bitwy pod Lenino obchodzonym przez niemal 
pół wieku,  dzień 15 sierpnia ponownie stał się żoł-
nierskim świętem). Dużym świętem, szczególnie 
po zamachu majowym 1926 r., był dzień 19 marca 
czyli imieniny marszałka Piłsudskiego.       
 Świętem państwowym został 11 listopada w 
1926 r., a Świętem Niepodległości dopiero 23 maja 
1937 r. a więc na dwa lata przed wybuchem II woj-
ny światowej. Wówczas to ustawą sejmową dzień 
11 listopada uzyskał sankcję prawną stwierdzającą 
m. in.: Dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania 
przez naród Polski niepodległego bytu państwowe-
go i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem 
Józefa Piłsudskiego Zwycięskiego Wodza Narodu 
w walkach o wolność Ojczyzny  jest uroczystym 
Świętem Niepodległości. Przypomnijmy przy tym, 
że marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r., 
a 17 maja odprawiona została, celebrowana przez 
kardynała Aleksandra Kakowskiego msza żałobna, 
potem była wielka defilada wojskowa, zaś w nocy 
specjalnym pociągiem trumna przewieziona zo-
stała do Krakowa i po mszy celebrowanej przez 
arcybiskupa Adama Sapiehę złożona w grobach 
królewskich na Wawelu w krypcie św. Leonarda, 
natomiast urna z sercem spoczęła na cmentarzu 
na Rossie w Wilnie. 
 Nie zachowały się dokładne relacje z ob-
chodów Święta Niepodległości w Polsce mię-
dzywojennej  ale mamy opis przebiegu święta 
11 listopada w Ostrołęce w 1936 r. czyli w 18 
rocznicę wolnej Polski: Na cmentarzu przy mogile 
gen. Jabłonowskiego do zebranych przemawiał ks. 
Antoni Godlewski , następnie w pochodzie udano się 
na plac 3-go maja, gdzie przemawiali komendant 
powiatowy Przysposobienia Wojskowego i Wycho-
wania Fizycznego, porucznik Kosiński, sędzia Sądu 
Grodzkiego oraz prezes ostrołęckiego zarządu Ligi 
morskiej i Kolonialnej, Władysław Markowicz. Całość 
zakończona została koncertem orkiestry 5. Pułku 

Ułanów Zasławskich. W kościele farnym odprawio-
ne zostało uroczyste nabożeństwo. Potem odbyła 
się defilada wojskowa. Wieczorem na akademii w 
Szkole Rzemieślniczo - Przemysłowej przemawiał 
Mieczysław Wojciechowski, inspektor szkolny, po 
czym nastąpiła część artystyczna. Peowiacy zebrali 
się w lokalu „ostrołęckiego klubu towarzyskiego”. 
Spotkanie rozpoczął prezes koła peowiaków , Bo-
lesław Kochański, który podkreślał znaczenie 11 
listopada. Następnie starosta Kulikowski mówił o 
zasługach Piłsudskiego w dziele odbudowy państwa, 
wnikliwie” stwierdził, że „Duch Wielkiego Marszałka 
oddziaływuje  zza grobu”, a jednym z dowodów jest 
udział całego społeczeństwa w obchodach święta”. 
Naród zarzuca już wewnętrzne waśni, znikają roz-
terki, Święto Niepodległości wszystkich jednoczy” . 
 Od 1939 do 1944 r., tj. w okresie okupacji, 
Święto Niepodległości nie było obchodzone. Nie 
powrócono do niego także po II wojnie światowej 
wprowadzając w jego miejsce obchody dnia 22 
lipca jako Święta Odrodzenia Polski, dla uczczenia 
ogłoszenia Manifestu Lipcowego w 1944 r.
 W 1989 r. przywrócone zostało Święto Niepod-
ległości (11 listopada) oraz zmieniona została na-
zwa państwa polskiego z Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej na Rzeczpospolitą Polskę, a w dwa lata 
później, w 1991 r. zniesione zostało Święto Odro-
dzenia Polski (22 lipca) i ponownie wprowadzone 
Święto 3 maja. 
 Pierwsze obchody Święta Niepodległości po 
ponad półwiekowej przerwie miały miejsce w 
1990 r. Uroczystości z tej okazji zorganizowane 
były w zasadzie we wszystkich miejscowościach w 
kraju. W Ostrołęce uroczysta sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 10 listopada. W programie znalazły 
się:  wystąpienia prezydenta miasta Tadeusza 
Pieczyńskiego i radnego Sylwestra Wieczorka, 
referat historyczny nauczycielki historii z I Liceum 
Ogólnokształcącego Barbary Szczepury, wręczenie 
odznaczeń państwowych oraz występy wokalno-
-instrumentalnego zespołu nauczycielskiego 
działającego przy Klubie Nauczyciela w Ostrołęce. 
 Niemalże identycznie jak w roku poprzednim 
świętowano 11 listopada w Ostrołęce w 1991 r. W 
Ostrołęce 73 rocznicę odzyskania niepodległości 
- dowiadujemy się z notatki w „Tygodniku Ostro-
łęckim” - uczczono 8 listopada uroczystą sesją Rady 
Miejskiej. Referat okolicznościowy, poprzedzony wy-
stąpieniem prezydenta Tadeusza W. Pieczyńskiego, 
wygłosiła Barbara Szczepura. Prezydent dokonał 
oceny wyborów (w dniach 25 listopada i 9 grudnia 

1990 r. odbyły się wybory prezydenckie wygrane 
przez Lecha Wałęsę - JK.), referentka odniosła się 
do historii Polski. W części artystycznej wystąpił 
nauczycielski zespół wokalno-instrumentalny pod 
kierunkiem Henryka Gadomskiego. Wystąpił także 
z recytacją poezji patriotycznej ks. Piotr Zabielski. 
 Podobne uroczystości odbyły się we wszyst-

kich miastach województwa ostrołęckiego i 
większości gmin.  Wśród nich był także Lelis, 
gdzie od tamtego czasu corocznie obchodzony 
jest Dzień Niepodległości z udziałem seniorów 
i kombatantów, a także z okolicznościowymi 
programami artystycznymi przygotowywanymi 
przez GOK-O oraz młodzież szkolną. Dodajmy, że 
2014 rok stanowi także okazję do przypomnienia o 
100. rocznicy wybuchu I wojny światowej, która tak 
dramatycznie wpłynęła na losy Polski i Polaków, ale 
także przyniosła w rezultacie długo oczekiwaną 
niepodległość.  
     
   Jerzy Kijowski

fot. Antoni Kustusz 

 Po uroczystej Mszy św. odprawionej w 
intencji Ojczyzny w kościele parafialnym, w 
trakcie której wzruszającą, historyczną homi-
lię wygłosił ks. proboszcz Janusz Kotowski, 
kombatanci, emeryci i renciści gminy Lelis 
spotkali się 6 listopada w Gminnym Ośrodku 
Kulturalno-Oświatowym, by tam, przy słodkim 
poczęstunku, posłuchać patriotycznych pieśni 

wykonanych przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Nasiadkach oraz dzieci z zespołu 
,,Nowe Latko’’ z sekcji w Szkole Podstawowej 
w Łęgu Starościńskim, przygotowanych pod 
kierunkiem Jarosława Kraskę, Jana Kanię, Ka-
tarzynę Izydorczyk, Joannę Bachmurę i Jolantę 
Kurpiewską. 
 Wszystkich gości, a wśród nich Mariana 

Krupińskiego, 
radnego Sejmi-
ku Mazowiec-
k i e g o ,  J a n a 
Mrozka, prze-
wodniczącego 
Rady Gminy, Ja-
nusza Marzew-
skiego, prezesa 
Stowarzyszenia 
Strzelców Kur-
piowskich ubra-
nego w mundur 
przedwojenne-

go oficera, bardzo serdecznie powitał wójt 
Stanisław Subda, podkreślając, że gmina Lelis 
buduje więź miedzy pokoleniami, by tradycja i 
pamięć nawiązująca do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości nie zaginęła. Nawiązując to 
tych słów  bardzo interesujący i wielowątkowy 
referat okolicznościowy, w którym naświetlo-
no historię obchodów Święta Niepodległości 
w Polsce i na Kurpiach, wygłosił dr Jerzy 
Kijowski z Ostrołęckiego Towarzystwa Nauko-
wego im. Adama Chętnika. Zebrani wspólnie 
z występującymi uczniami odśpiewali hymn 
narodowy ze wszystkimi jego zwrotkami, a 
także znane kurpiowskie pieśni patriotyczne 
odnalezione w starych śpiewnikach przez Jana 
Kanię i Annę Ogniewską. Obchody współor-
ganizowali Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz GOK-O w 
Lelisie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz  
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 Nadspodziewanie dużo, bo aż 93 prace nade-
szły na ogłoszony przez GOK-O gminny konkurs 
plastyczny na pocztówkę bożonarodzeniową. 
17 grudnia komisja w składzie Anna Ogniew-
ska, Barbara Sęk i Lidia Kubeł dokonała oceny 
nadesłanych  pocztówek z dobrymi życzeniami 
i dziecięcymi marzeniami. Komisja postanowiła 
przyznać następujące miejsca:
 W  kategorii klas I - III: I miejsce: - Olga Wiere-
miejczyk, kl. I SP Lelis, opiekun - Justyna Przeradz-
ka, Patrycja Kurpiewska, kl. III SP Łęg Przedmiejski, 
opiekun Magdalena Stoma-Pawelec;  II miejsce 
- Paula Nasiadka, kl. I SP Nasiadki, opiekun Elżbieta 
Późniewska;  III miejsce - Daria Parzychowska, kl. I 
SP w Białobieli, opiekun Danuta Korzeniecka, Ka-
mil Salamucha, kl. I SP Białobiel, opiekun Danuta 
Korzeniecka.  Wyróżnienia: Sara Ejzemberg kl. II SP 
Lelis, opiekun Jolanta Białobrzeska, Julia Grzybic-
ka, kl. I SP Lelis, opiekun Justyna Przeradzka, Alicja 
Sęk, kl. III SP Lelis, opiekun Agnieszka Bacławska
 W kategorii klas IV - VI: I miejsce - Viktoria 
Bardyszewska, kl. V SP Łęg Przedmiejski, opiekun 

Magdalena Stoma-Pawelec; II miejsce - Wiktoria 
Kubeł, kl. V SP w Łęgu Starościńskim, opiekun 
Maria Bakuła; III miejsce - Karolina Wołosz kl. VI SP 
w Obierwi, opiekun Jarosław Kraska. Wyróżnienia: 
Piotr Orzechowski, kl. V SP Lelis, opiekun Marek 
Prusaczyk, Marlena Piersa, kl. IV SP Nasiadki, opie-
kun Jolanta Kurpiewska, Małgorzata Kozłowska, kl. 
IV SP Obierwia, opiekun Jarosław Kraska.
 W kategorii – gimnazjum: I miejsce - Agata 
Orzechowska, kl. III PG Lelis, opiekun Marek Pru-
saczyk;  II miejsce - Norbert Dzięgielewski, kl. I, PG 
Obierwia, opiekun Jarosław Kraska;  III miejsce - 
Dominika Wodeńko, kl. III PG Lelis, opiekun Marek 
Prusaczyk. 
 - Konkurs organizowany był z myślą o dzie-
ciach i młodzieży z terenu gminy Lelis. Celem 
konkursu było kultywowanie tradycji bożona-
rodzeniowej, pobudzanie aktywności twórczej, 
rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycz-
nych oraz prezentacja twórczości plastycznej 
dzieci i młodzieży – stwierdziła A. Ogniewska w 
protokole  podsumowującym konkurs, zachęcając 
do obejrzenia wystawy najlepszych prac.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Mały jubileusz z wielkiej pracy Malowane dobre
życzenia 

Misiolandia otwiera bramy

Urodziny Pluszowego Misia

 Orkiestra Kurpiowska obchodziła 19 grud-
nia pięciolecie swego istnienia. Niby niewiele, 
ale jeśli się uwzględni amatorski charakter tego 
przedsięwzięcia, ogromną pracę, jaką włożyli 

w jej powstanie zarówno twórcy i organizato-
rzy Jan Kania i Anna Ogniewska, a także sami 
muzycy oraz solistka Mariola Ogniewska, to 
jubileusz ten staje się ważny i zasłużony. 

 W trakcie jubileuszowego, wigilijnego kon-
certu w Sali widowiskowej GOK-O o zasługach 
kurpiowskich grajków zjednoczonych w jed-
nolicie brzmiącej orkiestrze kurpiowskiej wiele 
dobrych słów powiedzieli wójt gminy Stefan 
Prusik, proboszcz parafii w Lelisie Janusz 
Kotowski oraz składający im jubileuszowe gra-
tulacje Stanisław Subda, były wójt i fundator 
nagród jeszcze z ubiegłorocznego budżetu, bi-
bliotekarze z gminnej biblioteki oraz członko-
wie chóru parafialnego. Ale najważniejszy był 
bardzo dobry koncert w wykonaniu samych 
jubilatów, wspaniały urodzinowy tort oraz 
bardzo serdeczne i ciepłe życzenia wigilijne i 
wspólne śpiewanie kolęd, do czego zachęcał 
Henryk Kulesza. Sto lat i jeszcze więcej dla 
naszej kurpiowskiej orkiestry.

Antoni Kustusz
fot. Antoni Kustusz 

 Trudno sobie wyobrazić świat dzieci bez 
ulubionej przytulanki jaką jest pluszowy Miś.  
Miękki, puszysty i często niezastąpiony pluszo-
wy miś swoją karierę rozpoczął 112 lat temu.  

Dzisiaj  miś jest bohaterem niezliczonej ilości 
książek i utworów dla dzieci i właśnie dlatego  
filie biblioteczne GBP w Łęgu Starościńskim i 
w Łęgu Przedmiejskim postanowiły włączyć 
się w obchody tego jubileuszu, zamieniając 
biblioteki w misiowe krainy. Ze względu na 
ścisłą współpracę obu bibliotek, przebieg 
imprez był bardzo podobny. 

 Najpierw  w dniach od 25 do 28 listopada 
2014 r. odbyły się spotkania czytelnicze dla naj-
młodszych. Była  to świetna okazja do kształto-
wania i rozwijania zainteresowań literackich i 
artystycznych oraz zachęcenie maluszków do 
słuchania i czytania książek stosownie do ich 
wieku. Biblioteki dobrze  przygotowały się do 
tego święta. Przede wszystkim  stworzone 

zostały bilety wstępu do Misiolandii, które od-
bierane były od dzieci przez Kubusia Puchatka 
i witane gestem przyjaźni. Dzieci  zjawiały się 
w bibliotece ze swoimi misiami, przy czym 
każdy z nich był piękny i wyjątkowy. Dla ma-
skotek wydzielony został specjalny kącik w 
bibliotece, gdzie dzieci mogły zostawić swoje 
ukochane misie. Spotkania rozpoczynała 
prezentacja multimedialna przedstawiająca 
historię powstania Dnia Pluszowego Misia. 
Następnie odbyła się pogadanka z dziećmi 
na temat misiów występujących w książecz-
kach dla dzieci oraz w bajkach animowanych, 
czemu towarzyszyło przeglądanie ilustracji 
i książek z wystawki. Dzieciaki miały moc 
atrakcji, takich jak konkursy zagadek, wspólna 
nauka i recytacja wierszy o misiu oraz zabawy 
ruchowe i tańce. Największe zainteresowania 
zdobyła zabawa w tygryska. Kulminacyjnym 
punktem imprezy było wspólne odśpiewanie 
stu lat naszemu misiowi oraz zajadanie się 
smakowitym  tortem. Uwieńczeniem naszego 
spotkania był wspólna fotografia oraz mały 
słodki poczęstunek.
Z okazji święta pluszaków życzymy wszystkim 
dzieciom, by dbały o swoje Przytulanki i nigdy 
o nich nie zapomniały, gdyż „ CZY TO JUTRO, 
CZY TO DZIŚ, ZAWSZE JEST POTRZEBNY MIŚ”.

Natalia Staśkiewicz, Janina Mielnicka 
J. M, N.S

 W Filii Bibliotecznej w Dąbrówce 26 listopada 
zapanowała szczególnie radosna  atmosfera. A 
wszystko za sprawą  Pluszowego Misia, który tego 
dnia obchodził w bibliotece swoje 112. urodziny.  
Na imprezę czytelniczą zorganizowaną z tej okazji 
przybyły przedszkolaki  ze Szkoły Podstawowej 
oraz Punktu Przedszkolnego „Kaczor Donald” w 
Dąbrówce wraz z opiekunami, Iwoną  Krupką i Ane-
tą Popielarczyk. Jak na prawdziwych urodzinach 
bywa, nie mogło zabraknąć wspólnych zabaw, 

tortu z urodzinowymi świeczkami i gromkiego 
„Dwieście lat!”. Przedszkolaki złożyły również uro-
czyste przyrzeczenie, by zawsze dbać  i przytulać 
pluszowe misie.
 Podczas spotkania rozstrzygnięto również 
konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś”. A oto 
jego laureaci: I miejsce – Gabriela Bałdyga, Dorian 
Prusaczyk; II miejsce – Ada Śnietka, Wiktor Potkaj; 
III miejsce – Aleksander Murach, Szymon Zawalich.  
Spotkanie uwieczniono wspólną fotografią. (MK) 
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 Ostatnie tygodnie ub. roku przyniosły kulturze 
naszej gminy liczące się wyróżnienia, co stanowi 

potwierdzenie 
dużej aktywno-
ści oraz osiągnięć 
twórczych reali-
zowanych przez 
zespoły placó-
wek oświatowo-
- k u l t u r a l n y c h 
gminy Lelis. 

3 października 
w Teatrze Kamie-
nica w Warszawie 
odbyła się gala, 
na której uho-
norowano laure-
atów XV edycji 
k o n k u r s u  N a -
groda Marszałka 
Wo j e wó d z t wa 
Mazowieckiego. 
W gronie 10 lau-

reatów znalazła się Anna Ogniewska, dyrektor 
GOK-O w Lelisie. Oprócz Anny Ogniewskiej, 
nagrody otrzymało dziewięciu innych laureatów: 
dr hab. Alojzy Nowak, Zbigniew Marian Nowosiel-
ski, Wiesław Ochman, Maria Szypowska, Kapela 
Ludowa im. Józefa Myszki z Jasieńca Iłżeckiego, 
Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy 
w Ratowie, Skórzeckie Stowarzyszenie Dobro-
czynne, Zespół "Łaguszowianki" oraz Zespół Tańca 

Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej 
Filii w Płocku. Są to osoby i podmioty, których dzia-
łalność twórcza, charytatywna czy społeczna, roz-
sławia region nie tylko w kraju, ale też za granicą.  
 11 grudnia w Studiu Koncertowym Polskiego 

Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie 
Nagrodę im. Oskara Kolberga I kategorii jako 
jeden z dwóch twórców ludowych z Mazowsza 
otrzymał Jan Kania z Lipnik, instruktor GOK-O w 
Lelisie. Tegoroczna, XXXIX edycja, wieńczy obcho-
dy jubileuszu dwustulecia urodzin kompozytora i 
etnografa, zaliczanego do grona osób najbardziej 
zasłużonych dla polskiej kultury. Gratulujemy.

Antoni Kustusz 

Fot. archiwum 

 W Galerii Ostrołęka 11 grudnia spotkali się 
uczestnicy VIII Kurpiowskiego Pleneru Malar-
sko – Literackiego, który odbył się latem w ple-
nerach Łęgu Starościńskiego. Organizatorem 
pleneru było Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 

we współpracy z Galerią Ostrołęka, Ostrołęckim 
Centrum Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną 
w Ostrołęce.  Plener zrealizowano w ramach  
projektu współfinansowanego przez Miasto 
Ostrołęka wyłonionego w konkursie ofert  dla 
organizacji pozarządowych. Ważnym współ-
organizatorem tegorocznego pleneru była 
także Gmina Lelis , która wsparła finansowo 
druk poplenerowego katalogu z pracami 
wszystkich uczestników. W trakcie poplene-
rowego wernisażu mówił o tym wójt gminy 
Stefan Prusik, zachęcając artystów do częstych, 
także pozaplenerowych odwiedzin w naszej 
gminie. (ak)

fot. Antoni Kustusz 

W sali informatycznej GOK-O 29 listopada  
została rozegrana czwarta edycja otwartego 
Turnieju Szachowego o puchar Wójta Gminy 
Lelis, w którym rywalizowało 23 szachistów i 
5 szachistek. Uczestnicy zajęli  następujące 
miejsca: SENIORZY: I miejsce - Dariusz Gadzała,  
II m. - Paweł Krajewicz,  III m. - Zbigniew Za-
jewski;  JUNIORZY: I miejsce - Patryk Brzeski,  
II m. - Szymon Jastrzębski,  III miejsce - Hubert 

Ciskowski;  SENIORKI i JUNIORKI: I miejsce 
- Malwina Szewczyk, II m. - Eliza Mroczkow-
ska,  III m. - Sylwia Mroczkowska.  Zdobywcy  
I, II i III miejsca otrzymali puchary, dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Dodatkowo nagrodzono 
najmłodszego i najstarszego gracza. Nagrody 
ufundowały: GOK-O w Lelisie oraz Mazowiec-
kie Zrzeszenie LZS. (TS)

fot. Tomasz Szczubełek

10 grudnia 2014 r. w ramach innowacji pedago-
gicznych pt. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” odbyło się 
spotkanie uczniów klas I-III szkoły podstawowej z 
pracownikami Zakładu Karnego w Przytułach Sta-
rych. W trakcie spotkania dzieci miały okazję po-
znać specyfikę pracy funkcjonariuszy w zakładzie 
karnym. Spotkanie to uświadomiło dzieciom jakie 
znaczenie dla bezpiecznego życia społeczeństwa 
mają działania prewencyjne służby więziennej.

Opracowały: Agnieszka Bacławska
Jolanta Białobrzeska

Dla nas to zwyczajne

Pejzaże naszej gminy urzekły artystów IV Turniej Szachowy

Żyję zdrowo 
i bezpiecznie

 Doroczne spotkanie Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy OSP Lelis, które odbyło 
się 12 grudnia w GOK-O potwierdziło duże 
zasługi honorowych krwiodawców z naszej 
gminy w całym regionie. Obecnie klub liczy 60 
członków, w tym 10 kobiet. Jak poinformował 
zebranych, a wśród nich przedstawicieli władz 
ruchu krwiodawstwa w regionie, Henryk 
Chorąży, prezes  klubu w 2013 roku dawcy 
z terenu naszej gminy oddali 36,445 l krwi, 
a w 2014 roku aż 61,200 l krwi, a to oznacza 
prawie dwukrotny wzrost, mimo iż w innych 
regionach honorowe krwiodawstwo słabnie. 
 -  Ci, którzy podjęli się honorowego daw-
stwa krwi traktują dar krwi, jako co zwyczajne-
go, nawet jeśli w ten sposób włączają się do 
specjalnej akcji na rzecz szczególnie potrze-
bujących – stwierdził H. Chorąży w reakcji na 

wzruszające podziękowanie Anny Ogniewskiej 
za ofiarność leliskich krwiodawców dla jej 
męża.
 Za szczególne zasługi na rzecz krwiodaw-
stwa odznaki Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi otrzymali Paweł Krysiak, Radosław Prusik 
i Karolina Parzych, a jak poinformował Stefan 
Prusik, wójt gminy Lelis, a jednocześnie czło-
nek władz Zarządu Rejonowego PCK w Ostro-
łęce, wcześniej na ostrołęckiej uroczystości 
odznaki otrzymali: Radosław Parzych,  Paweł 
Przeradzki i Dariusz Parzych. 
 Wyróżnionym, a także wszystkim członkom 
klubu HDK gratulacje przekazali obecni na 
spotkaniu przedstawiciele władz HDK oraz ks. 
proboszcz Janusz Kotowski. W imieniu klubu 
kwiaty i podziękowania za dotychczasowe 
wspieranie klubu poprzedniemu wójtowi 

Stanisławowi Subdzie przekazał H. Chorąży. 
zapraszając do loteryjnego losowania cennych 
nagród rzeczowych ufundowanych dla daw-
ców krwi przez władze gminy oraz sponsorów. 

tekst i fot. Antoni Kustusz 

Dobry rok naszej kultury
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 Zakończył się sezon indywidualnych star-
tów ringowców w turniejach organizowanych 
przez Polskie Towarzystwo Ringo. Zawodnicy 
Kurpiowskiego Towarzystwa Ringo w do-
rocznym rankingu  zostali liderami w trzech 
kategoriach młodzieżowych (kadetka, kadet, 
junior) oraz zajęli miejsca w pierwszej trójce. 
Poniżej prezentujemy rankingowe osiągnię-
cia naszych  zawodników w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Kategoria młodzicz-
ki:  2. m. Kamila Duszak, 335 pkt., 3 m. Roksana 
Prusaczyk, 284, 5 m. Amelia Gromek, 195,  
7 m. Oliwia Orzechowska, 85 oraz 10 m. 
Kinga Szewczyk, 50 pkt.; kategoria młodzik: 
2 m. Przemysław Duszak, 171 pkt., 7 m. Piotr 
Pliszka, 110 pkt.; kategoria kadetki: 1 m. Iza-
bela Pędzich, 270, 2 m. Sandra Szymczyk, 261,  
7. Izabela Kowalczyk, 117, 8 m. Sylwia Kopeć, 
109, 9 m. Karina Kopeć, 95 pkt.; kategoria ka-
det: 1 m. Konrad Surgiewicz, 460, 3 m. Bartek 
Bloch, 295,  5 m. Kacper Brzeski, 148, 6. Wiktor 
Puławski, 122; kat. junior: 1 m. Patryk Brzeski, 
304, 9 m. Konrad Surgiewicz, 30 pkt.; kat. 
juniorki: 4 m. Anna Grala, 120, 5 m. Melania 
Kamińska, 100, 7 m. Karolina Siernicka, 80  
i Sandra Szymczyk, 30 pkt.. 
 Część zawodników przechodzi w tym 
roku do starszych kategorii wiekowych, ale 
inni będą kolejny sezon grać w tym samym 
roczniku. Przed nami jeszcze starty na hali w 
zawodach drużynowych. Liczymy więc na 
dobry wynik sportowy w Mogielnicy i Jedli-
czu, a to jeszcze umocni naszą reprezentację 
w ogólnopolskim rankingu 2015 roku.

Sylwia Smilgin-Kamińska 

 Świetnie spisały się dziewczęta z naszej 
gminy podczas finału powiatowego w uni-
hokeja, który miał miejsce 29 listopada na sali 
sportowej Zespołu Szkół w Chudku. Drużyna 
SP Lelis zajęła II miejsce, a drużyna SP Nasiadki 
III miejsce. Bezkonkurencyjne okazały się go-
spodynie turnieju. 

***
 Oliwia Głowacka, Małgorzata Marczak i 
Kinga Pędzich ze SP w Nasiadkach zajęły II 
miejsce w finale powiatowym w  drużyno-
wym tenisie stołowym, który miał miejsce 
7 grudnia na sali sportowej Zespołu Szkół w 
Łysych. Dziewczęta rywalizowały w trudnej 
grupie eliminacyjnej z drużynami z Krysiak i 
Troszyna. W półfinale pokonały SP Białobiel. 
Niestety w finale przegrały 3:1 z SP Krysiaki. 
Jest to najlepszy od wielu lat występ drużyny 
podczas finału powiatowego.

IV Turniej Szachowy

Żyję zdrowo 
i bezpiecznie

Dobre samopoczucie gminnych LZS

Powiatowe potwierdzenie klasy

Czwarte miejsce naszej gminy

 Grudniowy gminny turniej halowej piłki 
nożnej o Puchar Wójta Gminy, który odbył się 
7 grudnia,  od początku zapowiadał się jako 
prawdziwy maraton. Do rywalizacji o prawo 
reprezentowania gminy Lelis w turnieju powia-
towym zgłosiło się aż 12 drużyn, w tym także 
zawodnicy ULKS Łęg Przedmiejski opromienie-
ni zwycięstwem w ostrołęckiej lidze futsalu.  
 - Drużyny miały określony termin do 
zgłaszania się, ale skoro piłkarze dotarli do 
nas w dniu turnieju, to zdecydowaliśmy, że 
wszyscy będą grali, chociaż skróciliśmy czas 
gry – powiedział Dariusz Mróz, organizator, 
przewodniczący Gminnego LZS. Taka decyzja 
spowodowała, że mecze trwały do późnego 
wieczoru, a sędziowie: D. Mróz, Jerzy Dawid i 
Maciej Brzeski nagwizdali się co nie miara. Co 
by jednak nie powiedzieć, warto było poświę-
cić tę grudniową niedzielę, by napatrzeć się do 
woli halowego futbolu w wykonaniu naszych 
piłkarzy. 
 Grano w dwóch grupach eliminacyjnych, 
gdzie rywalizowano systemem ,,każdy z 
każdym’’. Bramki sypały się jak grad. Do gier 
półfinałowych, ku zaskoczeniu wielu kibiców, a 
zwłaszcza tych, którzy stawiali na graczy z Łęgu 
Przedmiejskiego, zakwalifikowały się drużyny: 
Jurek i Przyjaciele czyli Długi Kąt, Obierwia, 
Lelis i Olszewka. W meczach półfinałowych 
Obierwia pokonała Jurkowych Przyjaciół 2:1, a 
Lelis wygrał z Olszewką 2:0. W meczu o trzecie 

miejsce Jurek i Przyjaciele wygrali 2:0 z Olszew-
ką, a w finale Obierwia pokonała Lelis 3:2. Do 
turnieju powiatowego zakwalifikowały się 
pierwsze cztery drużyny z gminnych eliminacji. 
Puchary i nagrody rzeczowe wręczyli wójt Ste-
fan Prusik oraz radny i działacz LZS Stanisław 
Szczepanek. Nagrody indywidualne otrzymali: 
jako najlepszy bramkarz – Przemysław Mróz, 
Obierwia, jako król strzelców – Paweł Zalewski, 

GLKS Lelis, jako najlepszy zawodnik turnieju – 
Paweł Marzewski, GLKS Lelis.
 Wójt Stefan Prusik, wręczając nagrody dla 
najlepszych zapewnił obecną na turnieju licz-
ną rzeszę LZS-owców, że gmina nadal będzie 
wspierać rozwój LZS, zapewni odpowiednie 
obiekty, jak choćby takie, jak nowoczesne 
boisko w Długim Kącie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

 Rozegrany 14 grudnia w sali ZS w Lelisie 
powiatowy turniej halowej piłki nożnej po-
twierdził klasę reprezentantów naszej gminy. 
Po połączeniu się drużyn GLKS Lelis oraz Jurek 
i Przyjaciele nowopowstała ekipa nie miała so-
bie równych. Następne miejsca w turniejowej 
klasyfikacji zajęły drużyny: 2. Świt Baranowo, 3. 
Kurpik Kadzidło, 4. LZS Lelis, 5. Mixteam Ostrołę-
ka, 6. LZS Olszewka, 7. LZS Obierwia oraz 8. The 
Off Torost Zbójna. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został   Krzysztof  Chodkowski (Świt 
Baranowo), najlepszym bramkarzem - Kamil 
Dziczek (GLKS Lelis - Jurek i przyjaciele), a kró-
lem strzelców - Paweł Zyśk (Kurpik Kadzidło). 

Puchary i nagrody wręczył ich fundator Stefan 
Prusik, wójt gminy Lelis. (ak)

Fot. Dariusz Mróz 

 Powiatowo-Grodzki Szkolny Związek 
Sportowy w Ostrołęce opublikował wyniki 
ogólnopolskiego współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży za 2013/2014 rok w 
powiecie ostrołęckim. Po zliczeniu punktów 
uzyskanych przez szkoły podstawowe i gim-
nazja w poszczególnych gminach okazało się, 
że ponownie zwyciężyła gmina Kadzidło, która 
zebrała 1848,5 punktów, Drugie miejsce zajęła 
gmina Olszewo Borki – 1529 pkt., trzecie gmina 
Myszyniec – 1222 pkt., a na czwartej pozycji 
uplasowała się gmina Lelis z dorobkiem 1120 
pkt. 
 Na dorobek naszej gminy w tej całorocznej 
rywalizacji złożyły się następujące wyniki szkół: 

szkoły podstawowe – 720 pkt.  i gimnazja – 400 
pkt. We współzawodnictwie szkół podstawo-
wych nasze szkoły uzyskały: SP Lelis – 285 pkt., 
SP Obierwia – 142,5 pkt., SP Białobiel – 103 pkt., 
SP Olszewka – 70 pkt., SP Nasiadki – 63,5 pkt., 
SP Łęg Przedmiejski – 27 pkt., SP Dąbrówka – 24 
pkt., SP Łęg Starościński – 5 pkt. W rywalizacji 
gimnazjów do dorobku gminnego poszczegól-
ne szkoły wniosły: PG Obierwia – 171,5 pkt., PG 
Lelis – 162,5 pkt oraz PG Łęg Przedmiejski – 66 
pkt. No cóż mogło być lepiej, ale miejmy nadzie-
ję, że w tym roku, gdy wykorzysta się nową bazę 
sportową przy szkołach to wreszcie znajdziemy 
się na podium. (ak)  

Wysokie miejsca 
naszych ringowców 

Blaski sportu 
szkolnego 
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Miejscowość Liczba 
ludności 

kobiety mężczyźni 

1. Lelis 886 437 449

2.Długi Kąt 268 130 138

3. Durlasy 448 228 220

4. Gibałka 125 62 63

5. Łodziska 206 111 95

6. Szafarnia 238 111 127

7. Nasiadki 523 259 264

8. Szafarczy-
ska 257 128 129

9. Olszewka 639 315 324

10. Szwen-
drowyMost 173 82 91

11. Łęg 
Przedmiejski 1 255 636 619

12. Łęg Sta-
rościński 875 427 448

13. Gnaty 198 101 97

14. Dąbrów-
ka 379 186 193

15. Szkwa 90 39 51

16. Gąski 200 103 97

17. Płoszyce 308 141 167

18. Kurpiew-
skie 269 139 130

19. Obierwia 722 361 361

20. Aleksan-
drowo 169 85 84

21. Białobiel 788 391 397

22. Siemno-
cha 270 133 137

Razem: 9286 4605 4681

1. Urodzenia - 127

2. Małżeń-
stwa - 111

3. Zgony - 76

4. Rozwody - 19

5. Zameldo-
wania z in-
nych gmin

- 160

6. Przemel-
dowanie w 
gminie

- 86

7. Wymeldo-
wania - 82

Sporządził; Inspektor H. Laska

GOK-O i GBP informują i zapraszają…

Warto zajrzeć do naszej biblioteki 

Urząd Gminy przypomina

19 stycznia – 1 lutego, pomieszczenia GOK-O 
i czytelnia GBP, godz. 10.00 – zajęcia w ramach 
zimowych ferii szkolnych, program na stronie  
www.goko-lelis.eu oraz na plakatach, 

12 lutego, godz. 11.00, sala GOK-O - X DARCIE 
PIERZA regionalny przegląd widowisk przedsta-
wiających fragmenty z życia danych Kurpiów 

Sportowa zima z LZS, sala ZS Lelis –  
11 stycznia, godz. 11.00 - Powiatowy turniej 

halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lelis;  
18 stycznia, godz. 11.00 – Powiatowy turniej 
piłki siatkowej OPEN (w składzie drużyn min. 
jednak kobieta ); 24 stycznia, godz. 11.00 
– Gminny turniej tenisa stołowego OPEN 
o nagrody przewodniczącego Rady Gminy  
i Wójta Gminy Lelis; 25 stycznia, godz. 10,00 – 
inauguracja rozgrywek Gminnej Ligi halowej 
piłki nożnej (zgłoszenia: Dariusz Mróz – tel. 
605 529 399, dariuszmroz@interia.eu; Maciej 
Brzeski – tel. 534 100 103) 

 Gminna Biblioteka Publiczna zaprenu-
merowała dwa czasopisma rolnicze. Są to: 
dwumiesięcznik „Top agrar Polska”, specja-
listyczny magazyn dla rolników i kreatorów 
branży rolnej w Polsce, w którym można 
znaleźć wiadomości z zakresu zarządzania 
gospodarstwem, techniki rolniczej, energii 
odnawialnej, rolnictwa na świecie, uprawy 
roli i roślin oraz prawa, a także „Tygodnik 
Poradnik Rolniczy” zawierający najważ-
niejsze informacje dotyczące uprawy, chowu 
zwierząt oraz serwisowania i zakupu ma-
szyn rolniczych, a także przepisy dotyczące 
zdrowia, rodziny i kuchni. Zapraszamy więc 

do korzystania z tych czasopism w czytelni 
biblioteki oraz do ich wypożyczania. (BS)

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.

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

Uwaga: Opłatę za odbieranie odpadów ko-
munalnych  należy wnosić   na indywidualne  
numery  kont  podane   w  pismach  potwierdza-
jących  przyjęcie  deklaracji,  które  Urząd  Gminy  
dostarczył  wszystkim  mieszkańcom .  Wpłat  
należy  dokonywać  w  terminach    podanych  
w  wymienionym  piśmie. Przypominamy, że 
płatności: za  listopad i grudzień 2014 r. należy 
wnieść do  10  stycznia  2015 r. , 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  nieruchomości  
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 .

Ludność gminy Lelis 
stan na 31.12.2014 r.  
- mieszkańcy stali
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