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się dzieje w samorządach. Spotykam się z wieloma 
samorządami i pragnę stwierdzić, iż możecie odczu-
wać wielką satysfakcję, bo tylko w nielicznych udało 
się dotrwać do setnego wydania. Determinacja 
i pomysłowość w przekazywaniu informacji spowo-
dowała, iż Wieści wytrwały. Prasa w samorządach 
musi się mierzyć z inna prasą, tą żyjącą z sensacji, 
z epatowania złymi wiadomościami, taką obrazko-
wą, z prasa gdzie pracują ludzie, którzy manipulują 
informacja, choćby tylko dla zysku. Tymczasem 
prasa samorządowa musi być rzetelna bowiem 
w gminie zaraz po ukazaniu się każdego wydania 
ludzie weryfikują jej treść z rzeczywistością. Więc 
rzetelność jest podstawowym wymogiem, który 
musi spełniać. Gratuluję wszystkim.  którzy tworzyli 
to pismo, bo wszyscy staraliście się aby informacje 
docierały do mieszkańców rzetelnie i ciekawie 
opracowane – powiedział  Mirosław Augustyniak, 
radny Sejmiku Mazowieckiego, przekazując w imie-
niu patrona honorowego konferencji dra Adama 
Struzika list do jej organizatorów i uczestników. 

Do wypowiedzi radnego M. Augustyniaka 
nawiązywały  słowa długoletniego wójta naszej 
gminy Stanisława Subdy, obecnie  wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu, który ,,jako sprawca, czy 
współwinny’’ powstania Wieści stwierdził, że w 2005 
roku, kiedy nie było tak rozbudowanych mediów 
elektronicznych, zastanawiał się wraz z współpra-
cownikami w Urzędzie Gminy, jak 
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Setne ,,Wieści Gminne’’ 
na powitanie Nowego Roku 

A więc mamy 100. wydanie dwumiesięcznika 
,,Wieści Gminnych – biuletynu Gminy Lelis’’. Po 202.
miesiacach, obejmujących 16 lat i osiem miesięcy 
z życia Gminy doszliśmy do rzadkiego w prasie 
samorządowej jubileuszu. Była o tym mowa w trak-
cie konferencji naukowej pt. Prasa samorządowa 
w promocji Gminy i utrwalaniu dziedzictwa kultu-
ralnego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Kurpiowszczyzny’’, którą zorganizowali 
18.listopada Wójt Gminy Lelis, CK-BiS, Ostrołęckie 
Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej 
,,Puszcza’’ w Lelisie, a patronatem honorowym 
objął dr Adam Struzik, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. Jakby symbolem więzi pisma 
z rodzimą Kurpiowszczyzną było rozpoczęcie jej 
obrad od uczczenia minutą ciszy pamięci pocho-
dzącego z Obierwi śp. Tadeusza Greca, działacza 
społecznego, nauczyciela i poety, piewcy i badacza 
mowy Kurpiowskiej, którego pogrzeb odbył się 
właśnie tego dnia w Ostrołęce. 

– Pismo zawsze wiernie opisywało nasze życie, 
informowało o wszystkim co dotyczy samorzą-
dowej wspólnoty w gminie i w regionie, więc i tej 
refleksji nie może zabraknąć przy okazji spotkania 

poświeconego jego dziejom i znaczeniu. Kończymy 
rok 2021 z 99. numerem naszych Wieści, ale już 
teraz wszyscy tworzymy jubileuszowy numer, który 
ukaże się tuż po Nowym Roku – stwierdził wójt 
Stefan Prusik na otwarciu konferencji w sali widowi-
skowej CK-BiS i powierzył jej prowadzenie Jerzemu 
Kijowskiemu, wiceprezesowi OTN, badaczowi 
regionalnemu, autorowi książek o dziejach Lelisa 
i o Ludowych Zespołach Sportowych w gminie Le-
lis, a obecnie pracującemu nad drugim wydaniem 
monografii ,,Dzieje Lelisa i okolic’’. 

Dobrym wprowadzeniem do obrad, po tych 
ciepłych słowach wójta, stał się film przygotowany 
staraniem Katarzyny Dobkowskiej-Wiśniewskiej, 
dyrektor CK-BiS, w którym przeurocze Kazia i Genia 
(Małgorzata Kurpiewska i Janina Rogalska) przy-
bliżyły widzom nasze Wieści Gminne i zaprosiły 
na konferencję. 

Z powodu ograniczeń pandemicznych nie 
wszyscy zaproszeni goście dotarli do Lelisa, m.in. 
nie dojechała dr Marta Milewska, która miała głosić 
referat poświecony sytuacji prasy samorządowej na 
Mazowszu, ale i tak sala wypełniła się po brzegi, zaś 
debata naukowa oraz wypowiedzi gości zapewniły 
interesujący materiał do przemyśleń o roli prasy 
samorządowej. 

– Po 1989 roku prawie we wszystkich gminach 
starano się w jakiejś formie informować o tym co Tak wyglądały pierwsze ,,Wieści Gminne’

Wójt Stefan Prusik nie tylko chwalił, ale i oceniał z myślą 
o dalszych losach ,,Wieści Gminnych’’

Mieszkańcom Gminy Lelis w Nowym Roku 
2022 życzenia wszelkiego dobra i pomyśl-

ności, wiele radości i zdrowia, wzajemnego, 
serdecznego zrozumienia, siły w realizacji 
tegorocznych zamierzeń, aby wszystko, co 
mają Państwo w sercach, spełniło się życzą

Wójt Gminy Stefan Prusik

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Dobkowska
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Z życia samorządu 

Czasem trzeba pokonać bariery techniczne z informqatykiem 
Piotrem Parzychem

Koniec roku przyniósł bardzo intensywne prace 
w komisjach i na sesjach Rady Gminy. XXXII sesja 
Rady Gminy, która odbyła się 22.listopada w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy przyjęła informa-
cję o realizacji działań w zakresie promocji gminy 
i pozostania środków zewnętrznych w 2021 r oraz 
jednogłośnie dokonała niezbędnych, bieżących 
zmian w uchwale budżetowej. 

Pewne kontrowersje wzbudziły uchwały, pierw-
sza,  w sprawie przekazania skargi Mariusza R. z Łęgu 
Starościńskiego do WSA w Warszawie z wnioskiem 
o jej oddalenie, którą przyjęto przy głosach prze-
ciwnych radnych Kamila Stepnowskiego i Pawła 
Parzychowskiego, i druga, w sprawie przyjęcia 
,,Programu współpracy Gminy Lelis z organizacja-
mi pozarządowymi…’’, którą przyjęto przy głosie 
wstrzymującym się radnego K. Stepnowskiego. 

Na zakończenie sesji wystąpił red. Antoni Ku-
stusz, który w swoim imieniu oraz Ostrołęckiego 
Towarzystwa Naukowego podziękował władzom 
Gminy, pracownikom CK-BiS, radnym i sołtysom, 
a także zespołowi Podsybka Kurpiowska z Janem 
Karczewskim na czele oraz paniom z Kółka Rol-
niczego ,,Nad Rozogą’’’ z Łęgu Starościńskiego  
za pomoc w organizacji i udział w konferencji 
naukowej pt.: Prasa samorządowa w promocji 
Gminy i utrwalaniu dziedzictwa kulturalnego na 
Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem Kur-
piowszczyzny, która odbyła się 18.listoapada w CK-
-BiS. W odpowiedzi wójt Stefan Prusik zapowiedział, 
że na styczniowej sesji, kiedy ukaże się 100.numer 
,,Wieści Gminnych’’ zostanie podsumowana  prawie 
17-letniej działalność redakcji, a 100 wydań pisma 
zostanie opracowane w formie elektronicznej na 
płycie CD. 

Zwołana na 10.grudnia do sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy XXXIII sesja Rady Gminy, poprze-
dzona intensywnymi pracami w komisjach Rady 
Gminy, po dokonaniu niezbędnych zmian budże-
towych, skupiła się na podjęciu uchwał w sprawie 
ustalenia diet dla radnych Gminy Lelis oraz uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 
Przyjęcie tych uchwał wpłynie na poziom kosztów 
budżetu w 2022 roku i dlatego musiało być usta-
lone przed sesją budżetową. Uchwałę określającą 
wysokość diet dla radnych przyjęto przy jednym 
głosie wstrzymującym się przewodniczącego Rady 
Anny Dobkowskiej. Natomiast uchwałę w sprawie 
wynagrodzenia Wójta przyjęto przy jednym głosie 
wstrzymującym się (radnego K. Stepnowskiego). 

W dodatkowych punktach porządku obrad radni 
głosowali jednogłośnie za podjęciem uchwały 
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przenie-
sienie posiadania nabytych dóbr objętych operacją 
pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miej-
scowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w msc. 
Dąbrówka, gm. Lelis” na rzecz podmiotu: Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Lelisie Sp. z o.o’’ oraz za 
podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie poręczenia pożyczki z WFOŚiGW 
w Warszawie dla CK-BiS w Lelisie  na dofinansowa-
nie przedsięwzięcia pn.” Remont pieca gazowego 
-wymiana urządzenia grzewczego w ramach za-
dania pn.: Termomodernizacja budynku Centrum 
Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie”. 

Ostatnią w ub. roku XXXIV sesję Rady Gminy 
zwołaną na 28. grudnia do sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy zdominowały procedury związane 
z przyjęciem budżetu Gminy na 2022 rok. Zanim 
jednak do tego doszło wójt Stefan Prusik przedsta-
wił informację ze swej działalności w okresie między 
sesjami Rady (zob.: s.4), a następnie w obszernym 
wystąpieniu zapoznał radnych i gości sesji, a także 
poprzez transmisję internetową z obrad sesji, 
mieszkańców gminy z podstawowymi wskaźnika-
mi i założeniami do budżetu gminy na 2022 rok. 
Z kolei odczytano protokoły komisji Rady dotyczące 
oceny projektu budżetu (wszystkie jednogłośnie 
akceptowały propozycję Wójta Gminy) a skarbnik 
Gminy Bogusława Parzych przedstawiła opinie RIO 
dotyczące zarówno budżetu rocznego, jak i Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis ma lata 
2021-2024. Ponieważ opinie te były pozytywne, to 

przystąpiono do glosowania i radni jednogłośnie 
uchwalili WPF gminy i budżet roczny (zob.: s. 3) .

– Dziękuję Wójtowi i pracownikom Urzędu 
Gminy za przygotowanie budżetu na przyszły rok, 
bo bardzo się napracowali przy jego konstrukcji  
uwzględniającej wszystkie, bardzo trudne uwa-
runkowania, dziękuję kierownikom jednostek 
gminnych za pomoc i zrozumienie dla potrzeb 
Gminy a także radny, bo w budżecie uwzględniono 
potrzeby poszczególnych środowisk, ale top jest 
wynik kompromisu rozpisanego na cały okres 
kadencji Rady i wójta. Dlatego gratuluję Wójtowi- 
przyjętego budżetu i życzę powodzenia w jego 
realizacji – po wiedziała przewodniczący Rady Anna 
Dobkowska po zakończonym głosowaniu.

W drugiej części sesji radni jednogłośnie podjęli 
pozytywne uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
powiatowi ostrołęckiemu (365 tys. zł z przezna-
czeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2583W Olszewka – Przystań 
w msc. Olszewka’’ na terenie gminy Lelis), w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz podobnego 
w sprawie Przeciwdziałania Narkomanii, a także 
w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa 
Ostrołęka o uznanie lasów z ochronne położonych 
na terenie gminy Lelis. Lasów takich jest 1849,89 
ha, a uwzględniając obecnie istniejące prawo 
uznanie lasów za ochronnenie nie powoduje to 
dla gminy żadnych zmian w zakresie wpływu 
z podatku leśnego. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Julita i Paweł z Nagrodą Okolicznościową Starosty Ostrołęckiego
We wtorek 21. grudnia z rąk Stanisława Kubła, 

starosty ostrołęckiego odebrali nagrodę i gratu-
lacje kolejni laureaci Nagrody Okolicznościowej 
Starosty Ostrołęckiego: Julita Sęk i Paweł Goź-
dziewski. 

Towarzyszył im sensei Wiesław Orzoł. Pocho-
dzącą z Lelisa Julitę Sęk wyróżniono za zajęcie III. 
miejsca w kat. do 55 kg na Mistrzostwach Europy 
w Karate Kyokushin w Katowicach natomiast  
Paweł  Goździewski został wyróżniony za zajęcie 
III. miejsca w kat. do 60 kg na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych w Karate Kyokushinkai 
w Zamościu. 

Tekst i fot.: starostwo powiatowe

Wójt Stefan Prusik broni założeń budżetowych na 2022 rok
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DOCHODY: 44 750 000,00 ZŁ

Na dochody składa się: 
– Subwencja oświatowa - 9 949 222,00 zł
–  Subwencja wyrównawcza - 5 566 943,00 zł
–  Subwencja równoważąca - 361 122,00 zł
– Dochody od osób prawnych - 3 705 500,00 zł
–  Podatki od mieszkańców gminy /od osób fi-

zycznych/ 1 883 028,00 zł (rolny, od nieruchomo-
ści, leśny i od środków transportowych, podatku 
od czynności cywilno-prawnych i podatek od 
spadku i darowizn, oplata skarbowa, oplata za 
sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty)  

– Podatki od osób prawnych CIT - 10 846,00 zł
– Udział w podatkach PIT - 6 085 856,00 zł

Środki na pomoc społeczną i rodzinę:   
Rodzina - 9 532 152,00 zł
Pomo społeczna - 1 709 223,00 zł

Wydatki ogółem - 49 510 590,37 zł, z tego:
bieżące - 40 955 125,23  zł
majątkowe - 8 555 465,14 zł

DEFICYT: 4 760 590,37 ZŁ  (sfinansowany będzie 
przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubie-
głych oraz przychodami JST z niewykorzystanych 
środków pieniżnych na rachunku bierzącym 
budżetu)

Ważniejsze wydatki:
– Wydatki na oświatę i ZASiP - 19 168 749,00 zł, 

które stanowią 38,7 % wydatków budżetu gminy  
–  Wydatki na opiekę społeczną i rodzinę - 
 11 241 375,00 zł, które stanowią 22,7 % wydat-

ków budżetu gminy
–  Wydatki na administrację, w tym zadania 

zlecone z administracji rządowej, obsługa Rady 
Gminy, sołtysi, promocja - 3 388 741,29 zł 

–  Wydatki na kulturę, świetlice wiejskie - 
 1 510 083,00 zł

–  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-
pożarowa - 247 486,00 zł  

–  Transport i łączność (w tym drogi publiczne) - 
 1 891 251,30 zł  
–  Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja - 
 7 426 368,82  zł  
–  Gospodarka komunalna i ochrona środowi-

ska - 3 537 728,58 zł (w tym gospodarka odpa-
dami - 2 166 000 zł).

Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne na  
2022 r. wyniosą 8 555 465,14  zł i stanowią 
17,3   % wydatków budżetu gminy. 

WAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE PRZE-
WIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU: 
I. ZADANIA PONADLOKALNE: 
1. Budowa mostu na rzece Narew wraz dojazdami
2. Rozbudowa drogi powiatowej Lelis – Długi Kąt 

– Kadzidło 
3. Przebudowa drogi powiatowej Łęg Starościński 

– Góry – Kurpiewskie 
4.  Przebudowy drogi powiatowej  Łodziska – Lelis 

– Gąski – gr. woj. na odc. Dąbrówka – Gąski 
5.  Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w 

miejscowości Antonie z dr. powiatową w msc. 
Łęg Przedmiejski

6.  Wykonanie oznakowania poziomego dróg 
powiatowych 

7.  Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na 
rozbudowę drogi powiatowej Olszewka – Przy-
stań

II. INWESTYCJE GMINNE:
1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. 

Olszewka. Etap przygotowawczy. 
2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

na terenie gminy Lelis – zadanie ogólne. Doku-
mentacja opracowana. 
• Kurpiewskie 
• Łęg Przedmiejski 
• Siemnocha
• Łęg Starościński
• Obierwia
• Dąbrówka 
• Białobiel 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 
na terenie gminy Lelis – zadanie ogólne. Przygo-
towano część dokumentacji, m.in. Siemnocha, 
Łęg Przedmiejski, 

4. Przebudowa dróg gminnych: 
•  Lelis (kol. Dąbrowa)

•  Szwendrowy Most (kol. Praga),
• Białobiel, (ul. Tęczowa , ul. Łąkowa),
•  Łęg Przedmiejski, (kol. Smokówka),
•  Durlasy (kol. Naddawy ),
• Obierwia kol.Kurzyska, 
• Łęg Starościński Walery, 

5. Inwestycje oświatowe: 
• remont SP w Nasiadkach, 
• remont w SP w Dąbrówce, 
• wymiana pieca w SP w Łęgu Przedmiejskim, 
• budowa Przedszkola w Białobieli, 
• rozbudowa stołówki w Lelisie, 
• inne wynikające z konieczności bieżącego 

utrzymania, 
6. Pozostałe inwestycje: 

• Zakup działki z przeznaczeniem na wiejski plac 
zabaw w msc. Łęg Starościński (FS), 

• Zagospodarowanie placu wiejskiego przy 
remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim (MIWIS),

• Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Lelis

• Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Obierwia 
na działce o nr ew.709/6 (FS), 

• Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. 
Szafarnia

• Przebudowa budynku gospodarczego na 
budynek świetlicy wiejskiej w msc. Olszewka

• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 
budynku świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki 
(FS), 

• Zakup wraz z montażem klimatyzacji do 
świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce

• Remont budynku CK-BiS, nadbudowa da-
chów, termomodernizacja, przebudowa 
sceny, 

• Rozbudowa PSZOK – wyposażenie w urzą-
dzenia, sprzęt.

Sporządził: Stefan Prusik, Wójt Gminy Lelis  
Fot.: Antoni Kustusz

Budżet Gminy Lelis na 2022 rok

W 2021 roku Gmina Lelis pozyskała dofinanso-
wanie na realizację projektu z zakresu ochrony 
ziemi pn.: „Odbiór, transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest (płyty azbe-
stowo-cementowe faliste dla budownictwa) 
z terenu Gminy Lelis” w ramach programu 
„Ogólnopolski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”  ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość 
projektu – 92 712,12 zł, z tego wartość dofinan-
sowania wynosi  – 28 425,54 zł.

Realizacja zadania polegała na odbiorze, 
transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cemen-
towych falistych dla budownictwa od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Lelis. 

Osiągniętym efektem ekologicznym jest: 
Przekazanie do utylizacji 244,623 Mg płyt 
azbestowo - cementowych falistych dla budow-
nictwa od  właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Lelis.

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty 
azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 
2021 r.” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Mikołajki jak z bajki
 Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każ-

dym wieku i w każdym miejscu na świecie. Z du-
żym workiem, pełnym prezentów przyjechał 13. 
grudnia również do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lelisie. Wizyta Świętego Mikołaja była odpo-
wiedzią na listy dzieci, które w ich imieniu wysłało 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiato-
wy z siedzibą w Ostrołęce.  
Najmłodsi byli bardzo 
szczęśliwi i rozpromie-
nieni gdy recytowali wier-
szyki i śpiewali kolędy 
dla Świętego Mikołaja 
w podziękowaniu za wy-
marzone upominki. (GP)

Fot.: archiwum OPS

Budżet uchwalony więc humory radnych  dopisują.

Wiele będzie zależało od ZGK Sp. z o.o., ale kierownictwo 
spółki jest optymistami.
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Z informacji o działalności Wójta Gminy Lelis  za okres od 28. 
października 2021 r. do 27. grudnia 2021 r.

1. W ZAKRESIE INWESTYCJI 
1) Zakończono i odebrano inwestycje: 

•  „Budowa Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego Gminy Lelis” 
– odbiór końcowy odbył się 6 grudnia 2021 roku. Wartość 
robót wyniosła 1.045.500,00 zł brutto (z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” uzyskano 
pomoc finansową  w wysokości 200.000,00 zł) , 

•  „Przebudowa drogi na dz. nr 285/1 w msc. Obierwia” – odbiór 
końcowy odbył się  30 listopada 2021 roku. Wartość robót 
wyniosła 202.759,41 zł (ze środków finansowych budżetu 
Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i 
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych uzyskano 
pomoc finansową w wysokości 101.379,70 zł). 

•  „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 
Lelis – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości 
Gnaty. Wartość robót wyniosła 60.977,24 zł .

2) Rozbudowano oświetlenie uliczne w msc Łęg Przedmiejski, 
Lelis, Białobiel, Płoszyce. Zamontowano 16 lamp Led za 
kwotę 79 090 zł.

2. W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
W dniu 3 grudnia 2021 r. zawarto umowę na okres od 1. stycznia 
2022 roku do 31. grudnia 2022 roku w przedmiocie zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis”. Wartość 
usługi wynosi 967.676,85 zł.

3. W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
• odłowiono i umieszczono w schronisku 2 bezpańskie psy,
• udzielono pomocy w wypełnieniu 7 wniosków o dofinan-

sowanie przedsięwzięcia  w ramach programu „Czyste 
Powietrze”,

• 14. grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców Gminy Lelis dotyczące programu „Czyste 
Powietrze”. 

4. W ZAKRESIE ROZWOJU GMINY I POZYSKIWANIA 
 ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
• uzyskano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z prze-

znaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 713.386,00 zł

• uzyskano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z prze-
znaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 
kanalizacji w wysokości 3.076.090,00 zł

• uzyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład środki z przeznacze-
niem na realizacje zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis” w 
wysokości  9.500.000,00 zł.

5. W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej:
1) Przyjął ogółem 185 wniosków,
2) Wydał łącznie 181 decyzji, w przedmiocie przyznania pomocy 

finansowej, świadczeń:  rodzinnych,  z funduszu alimentacyj-

nego, wychowawczych 500+, z pomocy społecznej.
3) Kontynuował realizację świadczeń :

• zasiłku stałego dla 15 osób,
• ubezpieczenia zdrowotnego dla 12 osób,
• schronienia dla 9 osób w Domu Pomocy Społecznej, Rodzin-

nym Domu Opieki i schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn,
• usługi opiekuńcze dla 4 osób, świadczone przez 3 opiekunki 

środowiskowe,
• dożywianie w szkole dla 86 dzieci i dla 1 osoby dorosłej,
• prowadził Procedurę ,,Niebieska Karta” w 9 rodzinach,
• 13 rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny.

   Pracą socjalną objęto 89 rodzin. 
4) Pracownicy Socjalni oraz Asystent Rodziny:  

• w 6 rodzinach przeprowadzali rozmowy zmierzające 
do poprawy funkcjonowania rodziny w społeczeń-
stwie (w zakresie wywiązywania się z obowiązku rodziciel-
skiego, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkanio-
wych, zachowania abstynencji alkoholowej),  

• sporządzili 2 wnioski do Sądu Rejonowego III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich w Ostrołęce o wgląd w sytuację w 
rodzinie w związku z zamieszkiwaniem w nieodpowied-
nich warunkach z małoletnimi dziećmi,

• wydali 30 paczek żywnościowych otrzymanych z Caritas 
w Łomży,

• przekazali dla 15 rodzin środki czystości i produkty 
spożywcze otrzymane z Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Ostrołęce,

• przekazano 23 rodzinom i osobom samotnym paczki 
żywnościowe w ramach programu TYTKA CHARYTATYWNA 
2021 Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

6. W ZAKRESIE OŚWIATY
• uzyskano dofinansowanie do pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 75 000 zł 
(transza IX-XII), dodatkowo niewykorzystane środki z I 
transzy w kwocie 41 640,20 zł. 

• wypłacono za okres  wrzesień – grudzień 2021 sty-
pendium szkolne w kwocie 123 461,65,00 zł. Stypendium 
otrzymało 150. uczniów z 92. rodzin. Miesięczna kwota 
stypendium dla ucznia wynosiła od 200 zł do 240 zł. 

• w ramach dotacji celowej dofinansowania podręcz-
ników i materiałów ćwiczeniowych:
- 413 uczniów otrzymało nowe darmowe podręczniki, 
- 811 uczniów materiały ćwiczeniowe, w tym uczniowie z 

niepełnosprawnościami. 
  Kwota dotacji to 110 361,23 zł.
•  dwie szkoły: SP Nasiadki i SP Łęg Starościński – wzięły 

udział w programie „Aktywna Tablica”. Każda 
szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup monitorów 
interaktywnych w kwocie 14 000 zł plus wkład własny 
3500 zł.

• wszystkie szkoły otrzymały w ramach programu 
„Laboratoria Przyszłości” wsparcie finansowe od 30 
000 do 60 000 zł, łącznie 330 000 zł z przeznaczeniem na 
zakup doposażenia, dzięki któremu uczniowie będą mogli 
uczyć się poprzez eksperymentowanie  i zdobywać w ten 
sposób praktyczne umiejętności. 

• Szkoła Podstawowa w Olszewce z rezerwy subwencji 
oświatowej otrzymała 71 322,00 zł na dofinansowanie 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

• Szkoła Podstawowa w Olszewce bierze udział w 
projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania”. Otrzyma 
pomoce dydaktyczne (w tym komputery i oprogramowanie) 
do pracowni komputerowej.

• W okresie od września do 22. grudnia dla chętnych 
uczniów klas IV–VIII organizowane były zajęcia wspoma-
gające. Środki finansowe w kwocie 42 000,00 zł  przyznane 
są  przez MEiN z rezerwy subwencji oświatowej.

Pracowite zakończenie roku
Ludność gminy Lelis wg stanu 

na dzień 31.12.2021 r. /mieszkańcy stali/

Centrum Rekreacyjno- Edukacyjne Gminy Lelis w Durlasach 
w zimowej szacie

Miejscowość                                      Liczba 
ludności

kobiety             mężczyźni  

Aleksandrowo 196 96 100

Białobiel 990 490 500

Dąbrówka 406 200 206

Długi Kąt 273 127 146

Durlasy 478 248 230

Gąski 183 91 92

Gibałka 124 61 63

Gnaty 219 109 110

Kurpiewskie 269 142 127

Lelis 908 444 464

Łęg Przedmiejski 1 387 695 692

Łęg Starościński 912 438 474

Łodziska 220 117 103

Nasiadki 513 261 252

Obierwia 752 383 369

Olszewka 639 312 327

Płoszyce 298 147 151

Siemnocha 334 166 168

Szafarczyska 245 118 127

Szafarnia 214 102 112

Szkwa 96 44 52

Szwendrowy Most 200 88 112

Razem: 9 856 4 879 4 977

Dane za 2021 rok:

1. Urodzenia  -  107 osób
2. Małżeństwa -  100 osób
3. Zgony  -  102 osób
4. Zameldowania -  400 osób
5. Wymeldowania -  329 osób

Sporządziła: 
Referent Dorota Szczubełek

• Od 20. grudnia 2021 r. do 9. stycznia 2022 r. wprowa-
dzono ze względu na pandemię naukę zdalną w szkołach 
dla klas I – VIII, 

 
7. W ZAKRESIE KULTURY 

• nagrano materiał filmowy mający na celu ostrzeganie 
przed oszustami, którzy okradają starszych i samotnych 
ludzi metodą „na wnuczka”., 

• zakupiono 334 egzemplarze książek do pięciu bibliotek z 
przyznanej dotacji finansowej w wysokości 7538 zł.

• współorganizowano Konferencję Naukową poświęconą 
wydaniu 100 numeru dwutygodnika Wieści Gminnych. 
Wydarzenie to poprzedzone było utworzeniem nagrania 
filmowego zawierającego wspomnienia osób współreda-
gujących gazetkę oraz zapowiedź konferencji i ciekawostki 
związane na tę okoliczność.

• leliska biblioteka zakwalifikowania została jako jedyna w 
powiecie i jedna z 9. w województwie mazowieckim do 
projektu P R B. 

Sporządziła: Sekretarz Gminy M. Dziczek (na podstawie 
informacji uzyskanychod pracowników Urzędu Gminy i 

kierowników jednostek organizacyjnych)
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Ceremonia pogrzebowa śp. Tadeusza Greca w ostrołęckim kościele 

Pożegnaliśmy piewcę kurpiowskiej gwary i tradycji

Nie ma zgody na przemoc w rodzinie Czarodziejski koncert
dla małych
melomanów

W czwartek 18. listopada w ostrołęckim koście-
le pw. Zbawiciela Świata licznie zebrane grono 
przyjaciół i działaczy stowarzyszeń regionalnych 
pożegnało Tadeusza Greca, zasłużonego  nauczy-
ciela, regionalistę, piewcę kultury kurpiowskiej. 
Zmarł16.listopada  w wieku 88 lat. - Żegnamy 
wyjątkowego człowieka - mówił kapłan na roz-
poczęcie mszy świętej żałobnej.  

Śp. Tadeusz Grec urodził się 2. grudnia 1933 
roku w Obierwi, gdzie ukończył pierwszą szkołę. 
Często wracał w swoje rodzinne strony, snuł wów-
czas barwne opowieści, w który wspominał zna-
nych sobie  mieszkańców, opisywał dzieje swojej 
małej kurpiowskiej ojczyzny. Miłość do kultury 
kurpiowskiej legła u podstaw Jego działalności 
społecznej, w której poświecił się ratowaniu 
tradycyjnej mowy kurpiowskiej. Aktywnie współ-
pracował z jej  badaczami, mając swój udział 
w wydaniu kilku książek poświeconych mowie 
i pisowni języka Kurpiów. Jeden z współzałożycie-
li Związku Kurpiów, laureat jednego z pierwszych 
Kurpików.  Był nauczycielem  w wielu lokalnych 
szkołach, m.in. w Borawem, Czarnotrzewiu, 
Chrostowie, Zabielu Wielkim, Nowej Wsi oraz 
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. 
Poeta ludowy, który zapisywał swoje wiersze po 
kurpiowsku, ale nie tylko swoje bo podobnie za-
pisał wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. 

W jego wierszach znajdziemy krajobrazy naszej 
gminy, sylwetki Kurpiów znad Omulwi i pejzaże 
okolic Obierwi, Aleksandrowa, Chudka. Kochał 
Kurpiowszczyznę i jej poświecił całe swoje życie. 

Teraz nasza kraina uzyskała w Niebie upartego i 
żarliwego obrońcę. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

W sali Dziennego Domu „Senior+” w Durla-
sach 25.listopada odbyło się kolejne  posiedze-
nie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, 
zwołane przez  Grażynę  Piersa - przewodni-
czącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który 
jednocześnie poprowadziła spotkanie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjali-
stów, współpracujących ze sobą w celu budo-
wania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny, 
zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu jest  
m.in. zsynchronizowanie i wypracowanie stan-
dardów współpracy przedstawicieli różnych 
grup zawodowych i społecznych, pracujących 
i zajmujących się problematyką przemocy. 
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami, a także 
doświadczeniem w pracy z osobami, które 
stosują przemoc lub wobec których stosowana 
jest takowa, to cenne wskazówki pozwalające 
na podejmowanie skutecznych działań w śro-
dowisku zagrożonym przemocą. 

 W spotkaniu uczestniczyli wójt Stefan Pru-
sik oraz przedstawiciele gminnych  jednostek 
organizacyjnych,  szkół, gminnej komisji roz-
wiązywania problemów alkoholowych, policji,  
ochrony zdrowia, jak również specjaliści w dzie-
dzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Gościem honorowym i jednocześnie pre-
legentem był  przedstawiciel Prokuratury 
Okręgowej   w Ostrołęce   prokurator Andrzej 
Luchciński. Wskazówki jakimi podzielił się z 
uczestnikami spotkania prok. Andrzej Luch-
ciński bardzo zaciekawiły wszystkich i bardzo 
szybko zrodziły się pytania, jak postąpić w 

sytuacjach wydających się bez wyjścia. Dia-
gnozowanie problemu przemocy w rodzinach 
to temat, jak się bowiem okazało, nie tylko dla 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Przemoc  w rodzinie w szczególności naraża 
osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, 
nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w 
tym również osobiste normy związane z życiem 
seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu 
fizycznym, psychicznym, a także wywołuje 
cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej 
doznają. 

Monitorowanie rodzin, w których dochodzi 
do przemocy, niejednokrotnie odbywa się 
przy współudziale dzielnicowych KM Policji, 
pracowników oświaty i służby zdrowia. Prok. 
A. Luchciński omówił  zagadnienia  przemocy 
w rodzinie  w postępowaniach przygotowaw-
czych. Podpowiadał członkom Zespołu, jak 
współpracować  z organami ścigania podczas 
prowadzonych postępowań. 

- Szybkie i skuteczne podejmowanie działań 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz zatrzymania przemocy w rodzinie,  to zada-
nie dla każdego członka Zespołu, ale także dla 
lokalnych społeczności i gminnych instytucji. 
Stąd tak ważna jest wymiana doświadczeń i 
koordynacja prac w takich zespołach interdy-
scyplinarnych – podkreślił prok. A. Luchciński, 
deklarując współpracę w postępowaniach 
dotyczących przemocy. 

Grażyna Piersa, kierownik OPS w Lelisie 

Jakże wspaniały prezent naszym najmłod-
szym przygotował CK-BiS na Mikołajki. Dzieciaki 
z przedszkola i ,,0’’ poznały , jak to jest uczestni-
czyć w biletowanym koncercie z oszałamiającą 
dekoracją, różnymi efektami świetlnymi i oczy-
wiście artystą, którym był znany i lubiany Michał 
Sawicki z Łomży. Artysta nie tylko śpiewał i grał 
słynne dziecięce szlagiery, ale także wciągnął 
zachwycona dzieciarnię do wspólnego muzy-
kowania. Ten mikołajkowy koncert zapadnie na 
pewno w pamięć na całe życie. (ak) 

Fot.: Antoni Kustusz
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Dziękujemy za życzenia

Bogaty plon zdalnego konkursu
Zorganizowany przez CK-BiS w grudniu kon-

kurs ,,Kartka Bożonarodzeniowa ‘2021’’ przyniósł 
niezwykle bogaty plon. Wyniki podsumowała 
15.grudnia komisja konkursowa w składzie: 
Barbara Sęk – przewodnicząca, Michalina Kur-
piewska oraz Janina Rogalska i stwierdziła, że 
na konkurs wpłynęło 125 prac uczniów szkół 
podstawowych z terenu naszej gminy, z których 
9  nie spełniło wymagań regulaminu. Komisja 
oceniła więc aż 116 prac nagradzając 69 uczest-
ników. Wystawę nagrodzonych prac można 
oglądać w CK-BiS. 

Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu 
niezwykle starannie i barwnie wykonanych 
prac w kategorii kl. 0-III przyznano 11 pierwsze 
miejsca, 12 drugich miejsc oraz 23 trzecie miej-
sca. Natomiast w grupie kl. IV – VI przyznano 6 
pierwszych miejsc, 8 drugich miejsc i 2 trzecie 
miejsca. W najstarszej rupie kl. VI-VIII pierwszym 
miejscem wyróżniono 3. uczniów, 2.otrzymało 

II miejsce a trzecie miejsce przyznano także 2. 
uczniom.  (pełna lista wyróżnionych oraz zdjęcia 
nadesłanych prac na stronie CK-BiS). 

– Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na 
temat tradycji i zwyczajów związanych ze Święta-
mi Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności 
oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej w 
różnych formach, a także prezentacja talentów. 
Zainteresowanie i popularność tegorocznej 
edycji konkursu przerosła najśmielsze nasze 
oczekiwania. Kreatywność w tworzeniu, wykorzy-
stane techniki oraz ogólny wyraz artystyczny były 
zdumiewające. Dziękujemy szkołom, nauczycie-
lom i rodzicom za ich wkład i zaangażowanie w 
tworzeniu i dostarczeniu prac – podsumowała 
wyniki Barbara Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS. 

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz Wystawa wyróżnionych prac zaprezentowana w trakcie 

..Świątecznego wieczoru kolęd’’ w Sali widowiskowej CK-BiS

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022 
do Wójta Gminy, do przewodniczącego Rady Gminy, a także 
pracowników Urzędu Gminy napłynęło wiele świątecznych 
kart z serdecznymi życzeniami  szczęścia, wszelkiej pomyśl-
ności i sukcesów, zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych 
wyzwań. Wiele życzeń skierowano drogą elektroniczną oraz 
telefonicznie. Zgodnie z tradycją w naszej Gminie wszystkim 
nadawcom życzeń serdecznie dziękujemy poprzez łamy 
,,Wieści Gminnych’’. 

Życzenia świątecznie przesłali: Arkadiusz Czartoryski, poseł 
na Sejm RP; Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego; 
Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego; Marek 
Sawicki, poseł na Sejm RP; Czesław Mrozek, poseł na Sejm RP; 
Robert Adam Mamątow, senator RP; Radosław Rybicki, dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
marszałkowskiego w Warszawie; Stanisław Kubeł, starosta ostro-
łęcki i Krzysztof Parzychowski, wicestarosta; Jerzy Kwiatkowski, 
naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce; Zdzisław Palewicz, 
mer rejonu solecznikowskiego; Tadeusz Nalewajk, przewodni-
czący Rady Powiatu w Pułtusku; Burmistrz Myszyńca, radni Rady 
Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu; Marcin 
Krajewski, wójt Gminy Małdyty; Grzegorz A. Palka, burmistrz oraz 
Daniel Cwalina, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie; 
Bartosz Podolak, wójt oraz Małgorzata Żebrowska, przewodniczą-
ca Rady Gminy wraz z radnymi i sołtysami gminy Rzekuń; Grzegorz 
Fabiszewski, wójt Gminy Łyse oraz Stanisław E. Lisek, przewodni-
czący Rady Gminy Łyse; Józef Dymerski, wójt, Jarosław Gałązka, 
przewodniczący Rady Gminy oraz radni, sołtysi i pracownicy 
Urzędu Gminy Mały Płock;  Grzegorz Długołęcki, wójt i Krzysztof 
Tyszka, przewodniczący Rady Gminy Czerwin; Edwin Mierzejewski, 
Wójt Gminy Troszyn; Dariusz Łukaszewski, wójt, Rada Gminy oraz 
Sołtysi Gminy Kadzidło; Elżbieta Parzych, wójt Gminy Zbójna; 
Zarząd i Pracownicy WFOŚiGW w Warszawie; st. bryg. Jarosław 
Wilga, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz st. 
bryg. Grzegorz Pragacz, zastępca Komendanta Miejskiego PSP; 
Janusz Głowacki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostrołęce; Nadleśniczy 
Zdzisław Gadomski wraz z załogą Nadleśnictwa Ostrołęka; ppłk. 
Dariusz Zdrojewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień; Jerzy 
Załęski, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce; zespół 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; Michał 
Giers, dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w War-
szawie;  dr Roman Gawrych, rektor WSS-E w Gdańsku; Elżbieta 
Prusaczyk, prezes i Zarząd Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich; 
Barbara Gałązka, prezes zarządu RZRKiOR w Ostrołęce; Hanna 

Grądzka wraz z pracownika-
mi TPO Oddział Powiatowy 
w Ostrołęce;  Zarząd Od-
działu Rejonowego oraz 
Uczestnicy i Kadra Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej ,,Otwarte Serca’’ 
PCK w Ostrołęce; Dyrekcja oraz Pracownicy Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrołęce; Andrzej Kania, 
wiceprezes zarządu ds. rozwoju Polskiej Grupy Opakowaniowej 
OPAKOMET; zespół MKS Ostrołęka; Agnieszka Władzińska, prezes 
zarządu ZETO Software; zespół POSIEDZENIA.pl;  hm Łukasz Szcze-
pankowski, komendant Hufca ZHP w Ostrołęce;  załoga CK-BiS 
w Lelisie; kierownik i pracownicy Mazowieckiego Samorządowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Ostrołęka; Wojciech 
Kaczmarek, prezes zarządu spółki GINGER LEHMANN+PARTNER;  
Grażyna Nikodemska oraz zespół współpracujący JUVENTUS Ostro-
łęka;  Kancelaria Wyrzykowscy; Przemysław Zyśk, dyrektor Rejonu 
PGE Dystrybucja S.A. w Ostrołęce; Dyrekcja, Szkolny Wolontariat 
oraz Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie; prezes zarządu Jan 
Haas wraz z pracownikami spółki INWAP HAAS;  firma Best-office 
z Ostrołęki; Grzegorz Głażewski, prezes zarządu Ostrołęckiego 
TBS Sp. z o. o; Janusz Szlachetka, Trans - Drog Szlachetka Sp. 
z o.o. z Dylewa; Społeczność SP im. Św. Jana Pawła II w Łęgu 
Starościńskim; Czesława i Jan Bieńkowscy z rodziną; pracownicy 
KLIMA MED; Forum Rozwoju Demokracji Lokalnej; 

Ponadto na adres Urzędu Gminy i Wójta Gminy wpłynęło 
wiele życzeń elektronicznych, które przekazali: Kamila Gasiuk-
-Pihowicz, poseł RP, Kamila.Gasiuk-Pihowicz@sejm.pl; Łukasz 
Kulik, prezydent Miasta Ostrołeki prezydent@um.ostroleka,pl; 
Andrzej Przeradzki @zasip.lelis.pl; Szkoła Podstawowa w Ol-
szewce; Grupa KZP biuro@grupakzp.pl; Elżbieta Kosakowska CEM 
SpesMediaGroup @spesmedia.pl;  Irena Kowalczyk sekretarz@
baranowo.pl; Cezary Gołaś | Moja Ostrołęka @moja-ostroleka.
pl; KADIMEX S.A handlowy@kadimex.pl; B.P. Variustur Centrum 
Wycieczek i Pielgrzymek biuro@variustur.pl; rgarbulewska@
mazowieckie.pl; Sylwia Smilgin-Kamińska dyrektor@spnasiadki.
edu.pl; szkolenia@ris.info.pl; Urszula Pietrzak-Szerszeń urszula.
pietrzak-szerszen@warszawa.pip.gov.pl; SP Białobiel spbialobiel@
vp.pl; ZS Obierwia zsobierwia@wp.pl; WITKO Group marketing@
witko.com.pl; MODR sekretariat.ostroleka@modr.mazowsze.
pl; Ewa Janczar ewa.janczar@mazovia.pl; Sekretariat Urzędu 
Skarbowego  Warszawa Sekretariat-uswaw@stat.gov.pl; Joanna 
Szczurek kier.joannaszczurek@gmail.com; Modra Sova Warsztaty 
Kreatywne warsztaty@modrasova.pl; biuro@betakom.mail.pl; 

szkolenia@ris.info.pl; Krajowe Stowa-
rzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej 
Polskiej newsletter@eksporterzyrp.pl; 
Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej 
wps@mazowieckie.pl; Biuro Podróży 
ESSENTIA biuro@essentia.turystyka.pl; 

Wioleta Kępka wkepka@niepodlegla.gov.pl; Dekoracje Spawarts 
dekoracje@spawarts.pl; Informacja informacja@wfosigw.pl; 
SP Dąbrówka spdabrowka-55@o2.pl; Bogusława Bojdunik-
-Tomaszewska – Hach marketing-support-eu@reply.hach.
com; Senior+ generator_senior@hostlab.com.pl; Wojewódzki 
Urząd Pracy Filia Ostrołęka ostroleka@wup.mazowsze.pl; Urząd 
Gminy Siemiątkowo ug@siemiatkowo.pl; Jaźwińska Szkolenia 
newsletter@mailing.jazwinska-szkolenia.pl; piw@piw.ostroleka.
pl; TOR Konferencje newsletter@tor-akademia.pl;  Golden Training 
szkolenie@goldentraining.pl; Biuro Prasowe PGE Dystryb. Oddz.
Warszawa] biuro.prasowe.OW@pgedystrybucja.pl; Taxpress 
szkolenie@taxpress.pl; INWENCJA SZKOLENIA szkolenia@szkole-
niainwencja.pl; Anna Bogdan abogdan@mbpr.pl;  Ewa Pawłowska 
INVESISewa.pawlowska@invesis.com.pl; Grupa Saternus S.A. 
k.lisowski=saternus.pl@mlsend2.com; Związek Kurpiów biuro@
kurpie.org; Michał Olbryś m.olbrys@best-office.pl; Piotr Strojecki 
piotr.strojecki@mazovia.pl; Ryszard Gruszecki arg@firma-arg.pl; 
PROCAD SA informator@procad.pl; Joanna Szczurek kier.joannasz-
czurek@gmail.com; Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie send@
igwp.pl; INFOR PL S.A. aktualnosci@newsletter.infor.pl; Katarzyna.
Lechowska@comp.com.pl; czas-seniora.pl biuro@czas-seniora.pl; 
Centrum Rozwoju Lokalnego edu@crl.org.pl; AKTIN Sp z o.o. info@
eaktin.pl; Izba Przemysłowo-Handlowa w Legnicy izba@iph-lg.
org.pl; Globtrak Polska Sp. z o.o. marketing@marketing.globtrak.
pl; Patryk Stępień liderzpk@gmail.com; 

– Wszystkie życzenia, zarówno te wysłane pocztą, 
często bardzo ozdobne i własnoręcznie wykonane, jak 
i wysłane drogą elektroniczną, które trafiły pod naszym 
adresem traktujemy jako wyraz serdeczności i życzliwości 
dla mieszkańców gminy Lelis. Coraz trudniej o takie 
wzajemne relacje, zwłaszcza w trudnych czasach walki 
z pandemią koronawirusa. Tym bardziej więc cieszą słowa, 
w których znajdujemy dobroć, radość i czyste intencje, bo 
mamy nadzieję, że ten rozpoczęty 2022 rok takich uczuć 
i słów wszystkim nam dostarczy. Dlatego z całego serca 
za wszystkie życzenia dziękujemy – powiedział nam wójt 
Stefan Prusik.

Redakcja ,,Wieści Gminnych’’ przyłącza się do tych 
podziękowań. 

Antoni Kustusz
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Konferencja naukowa - fragmenty referatów

dr Jerzy Kijowski, OTN, ,,Prasa 
samorządowa jako źródło do 
badania dziejów regionu ze 
szczególnym uwzględnieniem 
„Wieści Gminnych – biuletynu 
gminy Lelis” (fragmenty)

dr Antoni Kustusz, OTN, 
redaktor naczelny ,,Wieści 
Gminnych’’ -  ,,Wieści Gminne’’ 
wobec życia i rozwoju gminy 
Lelis w stu odsłonach’’ 
(fragmenty) 

Konferencja naukowa  ,,Prasa samorządowa  w promocji gminy i utrwalaniu dziedzictwa kulturalnego na Mazowszu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny’’, CK-BiS Lelis, 18.listopada 2021 r. Patronat honorowy: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik 

„Wieści Gminne” osiągnęły liczbę 100. egzemplarzy, co jak na dwumiesięcz-
nik redagowany w gminie jest bardzo dobrym osiągnięciem. Z kronikarsko-hi-
storycznego obowiązku odnotujmy, że pierwszy numer ukazał się w kwietniu 
2005 r. w nakładzie 3 000 egzemplarzy, początkowo był on kwartalnikiem, 
rozdawanym bezpłatnie, jego redakcją zajęli się: Halina Gontarzewska, 
Anna Ogniewska, Urszula Laska  i Kazimierz Kacprzak.  Dzisiaj po 16. latach 
czasopismo ukazuje się nadal, już nie jako kwartalnik a dwumiesięcznik (od 
października 2005 r.) , nadal rozdawany jest bezpłatnie , a jego redaktorem 
od 3. numeru jest dziennikarz dr Antoni Kustusz.

Wprawdzie w pierwszym numerze nie znalazł się zakładany program 
czasopisma, ale z lektury poszczególnych numerów można jednoznacznie 
stwierdzić, że głównym jego celem było i jest rzetelne informowanie 
mieszkańców gminy o aktualnych, najważniejszych problemach gminy, 
w tym o decyzjach władz uchwałodawczych i wykonawczych, pracy urzędów 
i instytucji gminnych, najważniejszych wydarzeniach w gminie, o oświacie, 
kulturze, sporcie i rekreacji oraz życiu religijnym. Należy także z pełnym prze-
konaniem przyznać, że historia znalazła należyte miejsce na łamach „Wieści”, 
jakby na potwierdzenie starożytnej maksymy „Historia magistra vitae est 
(historia jest nauczycielką życia).

Historia w „Wieściach” występuje niejako w dwóch postaciach. Pierwsza 
to artykuły bądź informacje sensu stricto historyczne, druga natomiast to 
w zasadzie wszystkie wydarzenia bieżące, które wkrótce stały się historią. 
Wszakże to co się dzieje dziś, już jutro jest historią. (…)

Klasycznie historycznym materiałem jest artykuł Henryka Kuleszy zamiesz-
czony w numerze 4/7 „Wieści’ pt. „Śladami historii gminy Lelis”. Autor ,historyk 
z wykształcenia, długoletni nauczyciel, znany nie tylko w Lelisie ale w całym 
regionie artysta ludowy i działacz społeczny, przedstawił tam „w pigułce” dzieje 
Lelisa i okolic. Rozpoczął od analizy nazwy miejscowości „Lelis”, a zakończył 
utworzeniu Ośrodka Etnograficznego w 1997 r. który zresztą sam utworzył, 
i którym przez wiele lat kierował. Najciekawsze informacje dotyczyły naj-
dawniejszych dziejów. Na mapach Królestwa Polskiego miejscowość Ruda Lelis 
istnieje już w XVI wieku – pisze Kulesza – i pojawia się do 1789. Zlokalizowana 
jest bezpośrednio nad rzeką Rozogą. Kolejnym śladem jest zapis, w którym w roku 
1634 król Władysław IV nadał Wołoszom zamieszkałym w Rudzie Olszewskiej 
(Olszewka) prawo do wykopu rudy. Największa sieć osiedleńcza na naszym 
terenie powstała podczas potopu szwedzkiego. W XVIII wieku tereny te należały 
do Zagajnicy Szkwańskiej, której nazwa pochodzi od rzeki Szkwy i obejmowały 
część dawnej Puszczy Kurpiowskiej sięgającej aż po Myszyniec. O skali rozwoju 
osadnictwa świadczy fakt, ze w XVII wieku nad rzeką Szkwa istniała jedyna 
wieś rolnicza o nazwie Szkwa. W wieku XVIII na obszarze dzisiejszej gminy Lelis 
istniało już 18 wsi 1 .

Skoro mówimy o Henryku Kuleszy to był on także autorem informacji 
o Ośrodku Etnograficznym, w tym jego związkach z Ostrołęckim Towarzy-
stwem Naukowym. Ośrodek zorganizował przy współpracy z OTN kilka sesji 
popularnonaukowych, w tym m. in. „Kurpiowszczyzna w okresie rozbiorów”, 
„Tradycyjne rzemiosło Kurpiów i jego rola w zjednoczonej Europie”. W zakresie 
poznawania tradycji i dziedzictwa historycznego Kurpiów na tle innych grup 
społeczno-zawodowych – informował H. Kulesza – zorganizowano I Regio-
nalną Olimpiadę Wiedzy o Kurpiowszczyźnie oraz II Regionalną Olimpiadę 
Wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym powiatu ostrołęckiego. (…) 
Tak urozmaicona działalność spowodowała wzrost zainteresowania zbiorami 
i dorobkiem Ośrodka wśród naukowców, m. in. pracowników Instytutu Historii 
Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk oraz coraz częstsze umieszczanie 
treści dziedzictwa zgromadzonego w ośrodku w pracach magisterskich i licen-
cjackich przez studentów wielu uczelni. Pozwoliło to przystąpić do pracy nad 
opracowaniem monografii Lelisa oraz informacji o dorobku i zbiorach Ośrodka 
do informatora o Mazowszu 2 . 

Kolejna konferencja pt. „Dziedzictwo historyczne i kulturowe północno-
-wschodniego Mazowsza z szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny” 

odbyła się 1 czerwca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Obierwi. Informacja 
o niej znalazła się w „Wieściach” w nr 4 (25) z lipca 2009 r. Odnotowana została 
w niej tematyka wystąpień oraz lista referentów, w której obok prof. Barbary 
Falińskiej, dr. Stanisława Kubła i dr. Jerzego Kijowskiego znalazł się wójt Lelisa 
Stanisław Subda i dyrektor GOK-O Anna Ogniewska. Następna konferencja 
odbyła się niewiele ponad rok później dla uczczenia 25-lecia Ostrołęckiego To-
warzystwa Naukowego oraz 20-lecia odnowionego samorządu terytorialnego. 

Kolejna konferencja 25 listopada 2010 r. z bardzo ciekawymi referatami 
prof. Barbary Falińskiej, prof. Józefy Bałachowicz oraz Anny Ogniewskiej, 
która przedstawiła pożywienie Kurpiów w dawnych czasach. Z jej wystąpienia 
dowiadujemy się, że do XVIII w. pożywieniem było mięso z upolowanej 
zwierzyny i ptactwa, ryby i miód z barci leśnych, Zbierano jagody, owoce leśne, 
kłącza i korzenie różnych roślin. Zdobycie pożywienia było bardzo trudne. Po 
sukcesywnej rezygnacji z zajęć leśnych i upowszechnieniu się rolnictwa nastą-
piła także zmiana pożywienia. Dawne potrawy, w większości mięsne i rybne, 
musiały zejść na dalszy plan. W domach rolników pieczono chleb i kołacze oraz 
wyrabiano kaszę. Ważną rolę odgrywało odpowiednie zgromadzenie zapasów 
na zimę i wiosnę. Istniał podział obowiązków na gospodarza i gospodynię. 
Gospodarz dbał o ziarno na chleb, gromadził kasze, kartofle, groch, rzepak 
na olej i opał, gospodyni zajmowała się tuczeniem świń, dojeniem krów, 
chowem drobiu, wyrabianiem masła, sera, kwaszeniem kapusty i buraków , 
zbieraniem ziół i przypraw. Zboża przechowywano w spichlerzach, w kojcach, 
stodołach oraz na strychach w kadłubach i słomiankach, kartofle w piwnicach 
i specjalnych dołach (kopcach) obłożonych słomą i darnią. Gromadzono także 
soloną słoninę i sadło oraz miód, suszone grzyby, kiszoną kapustę i buraki3.

Wśród autorów piszących różnych ciekawych faktach z dziejów Lelisa 
i okolic nie mogło zabraknąć wybitnego badacza tych terenów dr. Stanisława 
Pajki. W artykule „Oddany zakonnik i kapłan rodem z Obierwi’ przedstawił syl-
wetkę księdza kapucyna Karola Szczepanka sprawującego posługę kapłańską 
na Ukrainie i w Kazachstanie4. (…)

„Wieści Gminne” zawsze odnosiły i odnoszą się do ważnych rocznic histo-
rycznych, szczególnie jeśli dotyczyły one Kurpiowszczyzny, w tym Lelisa i okolic. 
Tak np. w numerach 48 i 49 znalazł się artykuł Jerzego Kijowskiego traktujący 
o powstaniu styczniowym. Było to szczególnie zasadne zważywszy, że rok 
2013 ustanowiony został przez Senat RP rokiem powstania styczniowego ze 
względu na 150. rocznicę jego wybuchu. Dodać należy, że w Puszczy Zielonej 
działania powstańcze były szczególnie intensywne, w tym głośna bitwa pod 
Myszyńcem stoczona 9 marca 1863 r. gdzie wojskami polskimi dowodził 
Zygmunt Padlewski5. Również Święto Niepodległości,  tj. 11 listopada znaj-
dowało miejsce na łamach „Wieści”, jak np. w numerze 1 (58) ze stycznia 2015. 
obok informacji o uroczystościach w Lelisie znalazły się obszerne fragmenty 
referatu wygłoszonego podczas tych obchodów przez Jerzego Kijowskiego6.

Bardzo ciekawe informacje, szczególnie dotyczące Dąbrówki, w „Wieściach” 
zamieszcza od pewnego czasu Krzysztof Bulak. Do takich należy m. in. 
informacja, która ukazała się w nr 3 (96) z maja 2021 r. pt. „Dąbrowscy kapłani 
bojownicy” gdzie przedstawione są sylwetki trzech księży z parafii w Dąbrówce: 
Franciszka Chrapkiewicza, Walentego Placyda Podgórskiego i Edwarda Adama 
Umińskiego. Charakter historyczno-obyczajowy mają informacje zamieszczane 
przez Grażynę Bednarczyk z Durlasów, jak np. „Wspomnienia naszych senio-
rów”7, czy też „Wiosna ogrzewa wspomnienia”8.

O ważnej pozycji prasy samorządowej pisała dr Marta Milewska 
w „Wieściach gminnych” w 2016 r.: Na Mazowszu własne pismo wydaje już 
co drugi samorząd. – Czytamy w artykule zatytułowanym „Mocne strony prasy 
samorządowej” – Dzięki nim mieszkańcy maja dostęp do bieżących informacji na 
temat decyzji podejmowanych przez władze. Ale nie tylko. Jak wynika z badań, 
prasa samorządowa dużo miejsca poświęca lokalnej kulturze i historii. I to jest 
jej atut. (...) Prasa samorządowa ma spełniać ważne zadanie – być łącznikiem 
pomiędzy władzą  i mieszkańcami, czyli przedstawiać i tłumaczyć podejmowane 
decyzje oraz informować o tym, co w gminie najważniejsze. Nie zapominajmy, że 
w wielu gminach to jedyne źródło informacji lokalnej 9.

Myślę, a nawet jestem przekonany, że „Wieści Gminne” w Lelisie dobrze 
wypełniają tę powinności. A niejako „przy okazji” dostarczają ważnych infor-
macji obecnym i przyszłym dziejopisom, za co w imieniu koleżanek i kolegów 
historyków, w tym swoim własnym, gorąco dziękuję.
_________________________________________

1. H. Kulesza, Śladami historii gminy Lelis, „Wieści Gminne”, nr 4/7, czerwiec 2006, s. 11
2. H. Kulesza, „Kultura Kurpiów – nasze prezentacje, „Wiesci gminne”, nr 5 (8), sierpień 2006, s. 10

Wbrew różnorodnym i licznym obiegowym opiniom, że prasa przestaje się 
liczyć w obiegu komunikacyjnym, to jednak trwa ona nadal, przekształca się, 
dostosowuje się do nowych warunków, ale nie znika. Potwierdzili to spostrze-
żenie czytelnicy ,,Wieści Gminnych’’ (nr 5(98)2021) stawiając prasę lokalną na 
trzecim miejscu za internetem i rozmowami z ludźmi w ankiecie czytelniczej 
zatytułowanej ,,Czytelnicy o ,,Wieściach Gminnych’’, odpowiadając na pytanie 
,,Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat życia lokalnej społeczności?’’1

Zgadzając się z definicją  ,,prasy lokalnej’’ odnoszącej się do  oczekiwań 
publiczności czytelniczej, poszukującej w niej informacji dotyczących życia 
lokalnej społeczności2, można zatem uznać, że ,,Wieści Gminne – biuletyn 
gminy Lelis’’ choć należy do kategorii pism samorządowych3  także stanowi 
część systemu prasy lokalnej, a zatem dostarcza wiedzy o życiu i rozwoju 
gminy, w tym przypadku gminy Lelis. 

Przedmiotem niniejszych rozważań jest miejsce pisma samorządowego 
wpisanego do sądowego rejestru dzienników i czasopism prowadzonego 
w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce z datą 30.listopada 2005 r. z tytułem 
,,Wieści Gminne – biuletyn gminy Lelis’’ (Sygn. akt INs. Rej. Pr. – 16/05), 
ISNN 1895-07-604, wobec życia i rozwoju gminy Lelis. Pismo funkcjonujące 
od numeru trzeciego jako dwumiesięcznik, zapisywało różnorodne przejawy 
życia i rozwoju społecznego, kulturalnego, ekonomicznego w gminie Lelis 
oraz w jej otoczeniu w dwumiesięcznych pakietach, lub jak wolę to nazywać 
– ,,odsłonach’’.  (…) 

Gmina Lelis wspólnotą dobrze poinformowanych mieszkańców 
Ustawowa koncepcja samorządu terytorialnego jako wspólnoty miesz-

kańców, a więc społeczności, których członkowie zamieszkują na określonym 
terytorium i odczuwających więzi wynikające z faktu tego zamieszkiwania, 
wywołuje konieczność działania sprawnego sytemu komunikacyjnego. 
Tylko w ten sposób jest możliwe powstanie i ugruntowanie wspólnego 
przekonania, iż Gmina Lelis – to miejsce atrakcyjne do mieszkania i przyjazne 
dla inwestorów oraz turystów pod względem wysokiego poziomu życia, 
wykształconego społeczeństwa, zadbanego otoczenia i czystego środowiska, 

_________________________________________

1. ,,Wieści Gminne-biuletyn gminy Lelis’’, 2021, nr 5(98), s. 10.
2. Zob.: Słownik wiedzy o mediach, ParkEdukacja, Bielsko-Biała, 2009,  s. 135, w których zapi-
sano, że ,,przez pojęcie prasy lokalnej rozumie się tę część systemu prasy, którą można wydzielić 
z jego całości na podstawie przeważającej zawartości związanej z życiem  i funkcjonowaniem  
społeczności  lokalnych (za: M. Gierrula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne 
funkcjonowanie, Katowice 2005, s. 32-33)
3. Zob.: http://www.brgl.pl/index.php/baza-wiedzy/slowniczek-terminow (dostęp: 
10.11.2021) W tej kategorii znajdują się, podobnie jak tygodniki lokalne, papierowe gazety 
koncentrujące się na wydarzeniach lokalnych, jednak ich wydawcą jest urząd gminy lub 
samorządowa jednostka organizacyjna zależna od władz lokalnych. Gazety te są finansowane 
lub dofinansowane ze środków publicznych, często są rozprowadzane bezpłatnie (tak, jak w 
przypadku ,,Wieści Gminnych’’ – por. AK). Ukazują się z różną częstotliwością… Zgodnie z 
orzeczeniami RIO mają zakaz zamieszczania płatnych reklam i ogłoszeń. 
4. ISNN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego) to ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych 
tradycyjnych oraz elektronicznych nadawany przez ISNN International Centre w Paryżu oraz 
centrale narodowe.  ,,Wieści Gminne’’ posiadają  ten identyfikator od numeru 

(cd. str. 10)
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informować mieszkańców o tym 
co się dzieje w gminie, o inwestycjach, o proble-
mach rozstrzyganych na sesjach Rady Gminy. 

– Myśleliśmy, że można by wykupić stronę 
w ,,Tygodniku Ostrołęckim”, ale to było drogo, więc 
postanowiliśmy wydawać własną prasę. Ludzie 
chcieli wiedzieć co się dzieje, ale nikt nie będzie 
przecież jeździł po gminie i sprawdzał co i jak się 
robi. No i tak to się zaczęło. Najpierw dwa numery 
robiliśmy we własnym gronie, a później zaprosili-
śmy do współpracy odchodzącego właśnie z ,,Ty-
godnika Ostrołęckiego’’ red. Antoniego Kustusza. 
Dziś wiem, ze to była słuszna decyzja i dlatego  
chce podziękować tym, którzy przyczynili się do 
wydawania, a redaktorowi za to, że przez tyle lat 
redagował. Cierpliwie i z uporem chodził, fotogra-
fował i opisywał, wiedząc, że po każdym wydaniu 
spotka się z bohaterami swoich artykułów i musi im 
spojrzeć w oczy – powiedział emerytowany i wielce 
zasłużony wójt Stanisław Subda. 

W części naukowej referaty wygłosili: dr Jerzy 
Kijowski, OTN, ,,Prasa samorządowa jako źródło do 
badania dziejów regionu ze szczególnym uwzględ-
nieniem ,,Wieści Gminnych – biuletynu gminy 

Lelis’’; dr Antoni Kustusz, OTN, redaktor naczelny 
,,Wieści Gminnych’’ – ,,Wieści Gminne’’ wobec życia 
i rozwoju gminy Lelis w stu odsłonach’’;  dr Marta 
Łępicka ,,Dzieje i życie straży pożarnych w gminie 
Lelis na łamach ,,Wieści Gminnych’’ w ujęciu sta-
tystycznym i personalnym’’ oraz mgr Barbara Sęk, 
zastępca dyr. CK-BiS, kierownik Biblioteki Gminnej – 
,,Wieści Gminne odbiciem życia kulturalnego Gmi-
ny, wsparciem dla Biblioteki i rozwoju czytelnictwa’’, 

Podsumowania konferencji dokonali:  Stefan 
Prusik, wójt Gminy Lelis, który podziękował 
wszystkim gościom i uczestnikom za udział w Kon-
ferencji oraz podkreślił, że ,,Wieści Gminne’’ i ich 
jubileusz są historycznym wydarzeniem dla Gminy 
i jej mieszkańców, a zarazem stanowią powód do 
oceny roli pisma w realizacji różnych funkcji, jakie 
spełnia ono w życiu gminy i jej mieszkańców oraz 
do refleksji nad jego przyszłością i formułą, oraz dr 
Jerzy Kijowski, który uznał, że konferencja spełniła 
badawcze i naukowe założenia. 

– Były rożne głosy na temat ,,Wieści Gminnych’’ 
zarówno w gronie radnych, jak i wśród mieszkań-
ców. Aby je poznać rozpisaliśmy specjalna ankietę. 
Padały pytania – co dalej, ile czasu żyje informacja, 
bo wydanie co dwa miesiące to obecnie wydaje się 
trochę za daleko. Mówiono też, że się lansuję. Do 
tego po tylu latach zaczyna doskwierać dystrybucja 
i kolportaż, mimo że nawet rozdawaliśmy Wieści 
w kościołach i w sklepach. A jednak, że się zebrali-
śmy po to aby mówić o ,,Wieściach Gminnych’’ to 
jest wydarzenie historyczne, co chcę podkreślić 
tu w obecności mojego poprzednika – stwierdził 
wójt Stefan Prusik, dodając, że to czasopismo, ten 
biuletyn spełnił swoja rolę, zarówno w warstwie 
informacyjnej, jak i dla integracji naszej wspólno-
ty, zwłaszcza w gminie, która ma kilka wyraźnie 
wydzielonych obszarów. Dzięki Wieściom rodziło 
się poczucie dumy z bycie mieszkańcem tej gminy, 
nadawanie swoistego paszportu ,,Lelisiaka’’, który 

ma swój dorobek i powody do dumy – dodał 
Stefan Prusik. 

Następnie wszyscy uczestnicy Konferencji 
uczestniczyli we wspólnej fotografii, którą zamiesz-
czamy wraz z fragmentami referatów w obecnym 
100. numerze ,,Wieści Gminnych’’ przygotowanym 
do wydania jako numer 1 w 2022 roku.

Po wspólnym zdjęciu wystąpił zespół folklory-
styczny ,,Podsybka Kurpiowska’’ z Łęgu Przedmiej-
skiego prowadzony przez Janka Karczewskiego. 
Zespół wykonał m.in. dowcipną i okolicznościową 
pieśń poświęconą ,,Wieściom Gminnym’’, a następ-
nie, po wspólnym wykonaniu ,,100 lat!!’’, wręczył 
red. Antoniemu Kustuszowi pamiątkowa, rymo-
waną dedykację. 

Konferencje zakończył poczęstunek przygo-
towany przez załogę CK-BiS oraz panie z Kółka 
Rolniczego ,,Nad Rozogą’’ z Łęgu Starościńskiego 
Walery, za co jeszcze raz dziękujemy. 

Antoni Kustusz
Fot.: Agnieszka Szczerbińska, 

Marcin Piekarski i Antoni Kustusz

Setne ,,Wieści Gminne’’ na powitanie Nowego Roku

Wydawca i redaktor przed konferencją , czyli co tu jeszcze 
dopiąć, jak trzeba…

Najważniejsza jest wiarygodność gminnych gazet - radny 
Mirosław Augustyniak

cd. ze str. 1
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Setne ,,Wieści Gminne’’ na powitanie Nowego Roku

Publiczność docenia naukowe wywody o prasie jakby dotychczas niedocenionej …

Z listu Marszałka Województwa Mazowieckie-
go dra Adama Struzika, patrona honorowego 
Konferencji, do jej organizatorów i uczestników:

Prasa samorządowa odgrywa bardzo istotną 
rolę w życiu wspólnot lokalnych. Porusza ona róż-
norodne i aktualne tematy bliskie mieszkańcom. 
W rzetelny, atrakcyjny i przystępny sposób infor-
muje o decyzjach miejscowych władz i ich efektach, 
działalności lokalnych instytucji i organizacji, a także 
interesujących akcjach społecznych, wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych odbywających się w gmi-
nie, powiecie czy województwie. Ponadto periodyki 
samorządowe prezentują praktyczną i użyteczną 
wiedzę m.in. na tematy gospodarcze oraz możli-
wości uzyskania dofinansowania różnych inicjatyw 
i projektów, edukują i popularyzują ważne działania 
proekologiczne i z zakresu ochry zdrowia. Znako-
micie promują także dziedzictwo naszych małych 
ojczyzn, ich walory turystyczne, upowszechniają 
lokalne tradycje, prezentują sylwetki zasłużonych 

postaci oraz opisują doniosłe wydarzenia historycz-
ne. Pełniąc tak istotne funkcje, prasa samorządowa 
z jednej strony ułatwia miejscowym władzom 
dotarcie  z przekazem do wszystkich mieszkańców, 
przyczyniając się tym samym do podnoszenia 
poziomu zaufania lokalnych społeczności do ich 
włodarzy. Z drugiej strony umożliwia czytelnikom 
pozyskiwanie informacji o tym co dzieje się w ich 
najbliższym otoczeniu, wpływa na umocnienie ich 
tożsamości regionalnej, rozwijanie świadomości hi-
storyczno-kulturalnej i budowanie w nich poczucia 
dumy z przynależności do wyjątkowej regionalnej 
wspólnoty. Ponadto inspiruje ona do działania na 
rzecz małych ojczyzn, bywa też podstawą prac 
magisterskich, monograficznych i problemowych, 
ważnym źródłem wykorzystywanym w publi-
kacjach poświęconych dziejom regionu. Warto 
podkreślić, że redakcja czasopism samorządowych 
pozostają w stałym kontakcie z czytelnikami, są 
otwarte na ich pomysły i sugestie. 

Dzisiejsza konferencja to bardzo cenna i godna 
uznania inicjatywa. Jest ona doskonała okazją do 
zaprezentowania historii, dorobku i zasług cieka-
wego biuletynu gminy Lelis, a także do wymiany 
wiedzy, opinii i doświadczeń dla osób pracujących 
przy tworzeniu czasopism samorządowych nie 
tylko w pięknej i wyjątkowej Kurpiowszczyźnie, ale 
i na całym Mazowszu. Serdecznie gratuluję wydania 
jubileuszowego 100. numeru dwumiesięcznika 
,,Wieści Gminne’’. Wyrażam uznanie dla pełnej 
zaangażowania pracy redakcji periodyku, ciągłego 
podnoszenia standardów treści i formy pisma. Ży-
czę Państwu, jak i nam wszystkim, aby kolejne lata 
były pomyślne dla prasy samorządowej i przyniosły 
wiele interesujących tematów, zaś czasopisma cie-
szyły się rosnącą sympatią i zaufaniem czytelników.
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Konferencja naukowa - fragmenty referatów (cd. ze str. 7)

przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, wyspecjalizowanej 
bazy turystycznej, wyprofilowanego rolnictwa, rozwiniętej infrastruktury 
technicznej i bazy sportowo-rekreacyjnej, chroniąca walory krajoznawcze, 
dziedzictwo kulturowe oraz wartości regionalne, które zapisano w ,,Strategii 
rozwoju gminy Lelis na lata 2014 – 2030’’ jako załącznik do Uchwały Nr 
XXX/229/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wizja ta została 
sformułowana jako dążenie władz lokalnych oraz podmiotów uczestniczą-
cych w opracowywaniu strategii do celu głównego, którym jest  poprawa 
jakości życia mieszkańców z zachowaniem tożsamości historycznej i regio-
nalnej oraz wzrostem poczucia bezpieczeństwa. Jeśli więc ,,Wieści Gminne’’ 
w tytule zawierają określenie ,,biuletyn gminy Lelis’’ to zarówno w sensie 
prawnym, jak i podmiotowym pismo stanowi własność mieszkańców 
gminy oraz  jest elementem wspólnotowego dążenia do urzeczywistnienia 
strategii rozwoju gminy. Pierwszym warunkiem dla aktywnej, świadomej 
partycypacji członków wspólnoty gminnej w tym procesie, jest prowadzenie 
szerokiej polityki komunikacyjnej (informacyjnej) , bez której trudno jest 
mówić o upodmiotowieniu społeczności lokalnej5. 

Tak właśnie należy rozumieć treść uchwały nr XXVIII/142/05 Rady 
Gminy Lelis z dnia 18 października 2005 roku stwierdzającej w par. 1, że 
,,W celu bieżącego informowania mieszkańców o istotnych sprawach gminy 
postanawia się wydawać czasopismo p.n. ,,Wieści Gminne’’. W uchwale 
tej zawarto założenie, że dla zrealizowania strategii rozwoju gminy nie 
wystarczy  zaspokojenie potrzeb bytowych, zapewnienia odpowiedniego 
poziomu infrastruktury, ale niezbędne jest wdrożenie polityki informacyjnej, 
definiowanej jako jedna z polityk szczegółowych, którą można określić jako 
,,świadomą, planową i systematyczną działalność władz samorządowych 
polegającą na komunikowaniu się z otoczeniem w celu uzyskania aktywnego 
poparcia społecznego na rzecz realizacji strategicznych celów rozwojowych 
oraz kreowania pozytywnego wizerunku miasta (gminy, powiatu)6. Jak 
stwierdza cytowana tu Patrycja Szostok tak rozumiana polityka informacyjna 
poprzez budowanie zaufania społecznego ułatwia nie tylko komunikację 
w gminie, ale również sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku władz, 
co pozwala na realizowanie bieżącej polityki, skoro wszelkie cele osiąga się 
łatwiej w sprzyjającym otoczeniu. Tak rozumiana polityka informacyjna 
zakładająca a priori jawność informacji o ważnych sprawach gminy, tym 
samym  stanowi także zasadniczy czynnik kontroli społecznej7). Służą temu 
takie cykliczne rubryki, jak ,,Z życia samorządu’’, systematyczne publikowanie 
stanu budżetu gminy zarówno po półroczu, jak i po zakończeniu roku 
budżetowego, jak zamieszczane w każdym wydaniu informacje o realizacji 
zadań inwestycyjnych i inne.  Sprzyja temu przyjęta w czasopiśmie  formuła 
biuletynu, która wg. Słownika PWN oznacza «serwis informacji prasowych 
lub informator o działalności jakiejś instytucji, towarzystwa naukowego 
itp.» W takiej formule zawartości oraz relacji dziennikarskiej czasopismo 
zawiera głównie informacje na temat działalności samorządu, jego ogniw, 
instytucji oraz ludzi w nim zaangażowanych i mają za zadanie głównie 
kreowanie pozytywnego wizerunku władz w oczach odbiorców, przede 
wszystkich dla umocnienia ich autorytetu w realizacji rozwoju gminy 
w jej strategicznym oraz sublokalnym wymiarze. Wzbudza to różnorodne 
krytyczne oceny przeciwników związku prasy samorządowej z władzą 
gminy, czemu dali wyraz niektórzy uczestnicy ankiety czytelniczej (WG. 
Nr5(98) 2021), a także stało się powodem krytycznych wystąpień, które 
podważają sens, a nawet postulują wprowadzenia zakazu, wydawania 
przez samorządy własnych pism8.  

Zdaniem autora, jeśli jednak traktować władze gmin jako ważny element 
demokracji w gminnej wspólnocie samorządowej, to informowanie o jej 
działaniach i efektach tych działań, poglądach na różne bieżące i strategiczne 
sprawy, stanowi dla mieszkańców gminy ważny zasób informacji dający 
podstawę do oceny i zrozumienia funkcjonowania własnej, gminnej władzy. 

Mieszkańcy gminy Lelis oczekują zatem nie tylko poprawy atrakcyjności 
ich pisma, rozumianego jako dobór rozwiązań (graficznych, stylistycznych, 
tematycznych itp.) wzbudzających zainteresowanie i poprawiających 
dostępność prezentowanych treści, rozumiejąc jednocześnie, że takie 
redakcyjne i wydawnicze zabiegi nie muszą oznaczać rezygnacji z należytej 
rzetelności dziennikarskiej i obiektywizmu przy upowszechnianiu treści 
zawartych w biuletynie9. Takie podejście daje pewność, że gmina Lelis jest 
wspólnotą dobrze poinformowanych mieszkańców i miał rację wieloletni 
wójt gminy Stanisław Subda, inicjator powstania pisma, który odpowiadając 
na pytania mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich stwierdzał ,,Chcecie 
wiedzieć? Czytajcie ,,Wieści Gminne’’. Wtedy, a więc w latach 2005 do 2015,   
to było najważniejsze i jedyne medium informacyjne tego rodzaju.  Obecnie 
kiedy na portalu gminnym można obejrzeć transmisje sesji Rady Gminy, 

kiedy w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się wszystkie ważniejsze 
dokumenty, uchwały i zarządzenia władzy gminnej, a na stronie www.lelis.pl 
znajdziemy bogate galerie fotografii z różnych imprez gminnych, znaczenie 
,,Wieści Gminnych’’ jako platformy oficjalnej informacji gminnej zmalało, 
ale tym niemniej ,,Wieści Gminne’’ do informowania o wszystkich ważnych 
wydarzeniach przywiązują ogromną uwagę, a pismo ma swoich wiernych 
czytelników, którzy przechowują wszystkie ich wydania10. 

Dr Marta Łępicka, Dzieje 
i życie straży pożarnych 
w gminie Lelis na łamach 
„Wieści Gminnych”  
(fragmenty)

mgr Barbara Sęk, zastępca 
dyr. CK- BiS, kierownik 
Biblioteki Gminnej - 
,,Wieści Gminne’’ odbiciem 
życia kulturalnego Gminy, 
wsparciem dla Biblioteki 
i rozwoju czytelnictwa’’ 
(fragmenty)

(…) Ochotnicze Straże Pożarne już na stałe wpisały się w krajobraz 
polskich miasteczek i wsi. Chlubę stanowią okazałe i dobrze wyposażone 
remizy, a obecność jednostki napawa poczuciem spokoju i bezpieczeń-
stwa lokalną społeczność. Podobnie jest w gminie Lelis. W chwili obecnej 
na wspomnianym terenie działają 3 jednostki: OSP Lelis, OSP Dąbrówka, 
OSP Łęg Przedmiejski. 

O tym, jak ważną rolę odgrywa straż pożarna w gminie Lelis świadczy 
to, że już w pierwszym numerze „Wieści gminnych” pojawia się raport 
o działalności OSP w 2004 r. .  

Później, przez kolejne wydania ,,Wieści Gminnych’’ najczęściej poja-
wiające się informacje dotyczyły przebiegu i uchwał zebrań sprawozdaw-
czo-wyborczych i mogliśmy o nich przeczytać w 11. numerach. Można 
tam było znaleźć wiadomości o wybranych zarządach, szczegółowe 
statystyki dotyczące poszczególnych jednostek oraz planowanych na 
kolejny rok działaniach. Drugimi pod względem największej częstotliwo-
ści pojawiających się informacji stały się artykuły związane z obchodami 
Dnia Strażaka. Tam też odnaleźć można listy odznaczonych, opisy (łącznie 
z opisem poszczególnych uroczystości, rysami historycznymi, statystyki 
wyjazdów do pożarów oraz stan ilościowy druhów).  Kolejne wiadomości 
dotyczyły udziału w manewrach oraz szkoleniach i zawodach, uroczy-
stościach związanych z przekazaniem sprzętu, uczestnictwa strażaków 
w imprezach zarówno tych na szczeblu gminy (dożynki), jak i powiatu 
(pożegnanie Komendanta PSP w Ostrołęce), a także w czasie wizyt 
u zaprzyjaźnionych druhów z gminy Butrymańce z Litwy. 

Ponadto, pojawiły się wzmianki o udziału poszczególnych jednostek 
w pożarach, pomocy powodzianom, pomocy na rzecz społeczności lo-
kalnej oraz informacje ogólne opisujące stan ochrony przeciwpożarowej, 
przydzielone dotacje oraz zaplanowanych zadaniach jednostki. 

Podsumowując, w 100, numerach „Wieści Gminnych” informacje 
na temat Ochotniczych Straży Pożarnych pojawiły się 37 razy. Co 
istotne, artykuły o poszczególnych jednostkach publikowane były 
w porównywalnej ilości.

Prasa lokalna jest niezbędnym narzędziem w zakresie promocji działalno-
ści placówek kulturalnych . Dlatego tematy związane z folklorem, rekreacją, 
czytelnictwem zajmowały na łamach naszych  ,,Wieści Gminnych’’ zawsze 
istotne miejsce. Pracownicy tych placówek byli zawsze w nierozłącznym  
kontakcie z redakcją Wieści Gminnych a dyrektor CK-BiS jest w trzyosobowym 
zespole redakcyjnym. 

Artykuły dotyczące stałych imprez organizowanych przez poprzednio 
GOK-O, a obecnie Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie takich,  jak 
Dożynki na Kurpiach, Kurpiowskie Granie, Darcie Pierza zawsze zawierały 
obszerne relacje i zamieszczane były na pierwszej stronie pisma, tworząc 
wstęp, zaś  do pozostałej części relacji czytelnik odsyłany był na środkowe 
strony pisma, gdzie  znajdował  dokładne sprawozdanie z przebiegu oraz bo-
gaty serwis fotograficzny. . Cechą charakterystyczną tekstów była  dołączona 
także wypowiedź podsumowująca organizatora. Przy relacjach z konkursów 
( na Wieniec Dożynkowy,  na palmę kurpiowską itp.) zamieszczone były  fo-
tografie nagrodzonych  prac i  nazwiska laureatów oraz fundatorów nagród.

Temat promowania czytelnictwa w gminie Lelis stale  przewija się na 
stronach  Wieści Gminnych. Dzięki łamom pisma Biblioteka zamieszcza 
m.in. informacje o zakupionych nowościach książkowych, co stanowi 
doskonały sposób informujący czytelników o zwiększeniu oferty czytelniczej. 
Na początek każdego roku informuje się   o zajętych lokatach w rankingu 
12. bibliotek w powiecie ostrołęckim na podstawie zestawień  Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. Mieszkańcy naszej gminy wiedzą wiec, 
że Biblioteka Gminna w Lelisie już od paru lat zajmuje czołowe miejsca 
w zakresie ilości czytelników, wypożyczeń i zakupu nowości w naszym 
regionie, a można dodać, że jest w tym udział biuletynu gminnego.

W prezentowaniu działalności kulturalno – oświatowej naszych bibliotek 
na łamach ,,Wieści Gminnych’’ , ciekawym przykładem jest Uroczystość Paso-
wania na Czytelnika, która na stałe wpisała się  w funkcjonowanie bibliotek. 
Co roku w szeregi czytelników wstępuje  kilkudziesięcioosobowa grupa 
pierwszoklasistów, którzy najpierw przyswajają podstawowe informacje 
o bibliotece i o książce a potem,  za zgodą rodziców,  zakładają sobie konta 
biblioteczne. Dzień ślubowania jest niesamowitym przeżyciem dla każdego 
dziecka a zamieszczony w lokalnej prasie artykuł z jego przebiegu i zdjęcie 
grupowe jest dla wszystkich niezapomnianą pamiątką.

Innym przykładem bibliotecznych wydarzeń, którego podsumowaniem 
jest obszerny   artykuł w ,,Wieściach’’ to Konkurs Recytatorski Kurpie Zielone 
w Literaturze. Konkurs przebiega w dwóch etapach: eliminacje gminne 
i finałowe w dwóch kategoriach wiekowych: w maju klasy I-IV i w listopa-
dzie V-VIII. Listopadowy finał regionalny z udziałem laureatów gminnych 
z gmin kurpiowskich odbywa się corocznie w Lelisie. Artykuł zawiera 
nie tylko nazwiska uczestników i przyznane lokaty,  ale także informacje 
o wykorzystanym repertuarze, o wnioskach i wrażeniach komisji i widzów 
oraz obszerne fotorelacje.  (...) Można więc stwierdzić, ze redakcja pisma żyje 
tym, czym żyje nasza Biblioteka, a to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. 

Należy też dodać, że przez cały czas publikowania ,,Wieści Gminnych’’ 
biblioteka w Lelisie wysyłała ,,Wieści Gminne’’ jako egzemplarz obowiązkowy 
do Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Biblio-
teki Narodowej w Warszawie i do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce 
do jej Działu Regionalnego. Natomiast Biblioteka Publiczna w Lelisie i jej filie 
w Łęgu Przedmiejskim, Łęgu Starościńskim, Obierwi i w Dąbrówce archiwi-
zują wszystkie egzemplarze, które dzięki temu dostępne są dla czytelników.

_____________________________________________________

5. Szostok Patrycja.(2012). Prasa samorządowa jako narzędzie polityki informacyjnej na 
poziomie lokalnym. ,,Studia Politicae Uniwersitatis Silensiensis’’ (T.8 (2-12), s. 180) 
6. S. Brodziński, Polityka informacyjna największych gmin Zagłębia Dąbrowskiego. W: Samo-
rząd terytorialny w rozwiązywaniu problemów społecznych województwa katowickiego, Ted. 
M. Barański, Katowice 1998, s. 136, Za: P. Szostok , op. cit., s. 180. 
7. A. Kustusz, Kontrola i inspekcja w realizacji polityki PZPR, (1981) ANS Moskwa, maszynopis. 
8. Obszerne omówienie tego zagadnienia znajdziemy w artykule: Olga Łęcka, Kontrowersje 
wokół upolitycznienia mediów lokalnych, Uniwersytet Warszawski, Naukowy Przegląd 
Dziennikarski, nr 3/2018 s. 75- 82. 
9. (zob. cyt. ankieta czytelnicza. WGm. Nr 5(98)2021)  
10. Zszywki wszystkich wydań ,,Wieści Gminnych’’ posiadają: Urząd Gminy, Biblioteka Gminna 
CK-BiS w Lelisie, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, a także osoby prywatne, m.in.: dr 
Jerzy Kijowski z OTN, autor monografii ,,Dzieje Lelisa i okolic’’, sołtys wsi Gibałka p. Monika 
Kobrzeniecka-Szczubełek (na zdjęciu) .Od styczniowego wydania 2008 roku ,,Wieści Gminne’’ 
w formacie PDF są dostępne na stronie gminy www.lelis.pl.    Z  okazji  100. wydania ,,Wieści 
Gminnych’’ CK-BiS w Lelisie przygotował okolicznościowe wydanie płyty CD z elektronicznymi 
kopiami wszystkich wydań. 

Podsybka Kurpiowska doceniła znaczenie ,,Wieści Gminnych’’ dla promocji kultury i folkloru
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Recytatorzy też otrzymali Oskary Koncert dla Niepodległej 

„Mała książka – 
wielki człowiek”

To była niezwykła, pierwsza taka gala laure-
atów XXXVIII Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie 
Zielone w Literaturze’’ dla uczniów kl. V-VIII szkół 
podstawowych, która odbyła się 16.listopada 
w sali widowiskowej CK-BiS w Lelisie. Wielką sa-
tysfakcję dało jej uczestnikom obejrzenie swoich 
elektronicznych  prezentacji na ekranie, a także 
spotkanie się w gronie organizatorów i kolegów 
recytatorów z innych gmin. Galę poprowadziła 
Michalina Kurpiewska, a jej uczestników witali 
wójt Stefan Prusik, w imieniu starosty Katarzyna 
Grodzka, a przede wszystkim bardzo serdecznie 
gospodarze Barbara Sęk, kierownik biblioteki, 
która od lat organizuje finał tego konkursu oraz 
w imieniu komisji konkursowej Bożena Załęska 
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, która 
odczytała konkursowy protokół, z którego wynika, 
że komisja konkursowa w składzie:  Bożena Załęska, 
Anna Wołosz i Monika Kozłowska oceniła recytacje 
wszystkich laureatów eliminacji gminnych na 
podstawie nagrań filmowych nadesłanych przez 
biblioteki gmin kurpiowskich do Centrum Kultu-
ry-Biblioteki i Sportu w Lelisie. Jak informowała B. 
Załęska posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło 
się 5.listopada  w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
W. Gomulickiego w Ostrołęce. Co warte podkreśle-
nia konkurs cieszy się niesłabnącym zaintereso-
waniem. W eliminacjach gminnych łącznie wzięło 
udział 89. uczestników, z czego do rywalizacji 
finałowych gminne biblioteki publiczne wytypo-
wały 29. recytatorów.  W kategorii recytacji wierszy 
o Kurpiowszczyźnie - 20 nagrań i w kategorii gadki 
kurpiowskiej - 9 nagrań. Uczestnicy reprezentowali 
8 gmin kurpiowskich położonych na terenie trzech 
powiatów. Z powiatu ostrołęckiego (woj. mazo-
wieckie) były to: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, My-
szyniec, Olszewo-Borki, z powiatu szczycieńskiego 
(woj. warmińsko-mazurskie) – Rozogi oraz z powia-
tu łomżyńskiego (woj. podlaskie) – Zbójna. Komisja 
po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników, 
odtworzonych z nadesłanych plików nagrań fil-
mowych, zadecydowała o przyznaniu łącznie 13. 
nagród głównych (I miejsce – 5; II miejsce -  4; III 
miejsce – 4), natomiast pozostałych uczestników 
postanowiła uhonorować tytułem finalisty. 

Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom 
prezentacji wszystkich uczestników konkursu fina-
łowego, a także bogactwo repertuarowe. Niemałe 
znaczenie dla ogólnego wyrazu artystycznego 
miało prezentowanie się części wykonawców 
w strojach kurpiowskich, podkreślających regio-
nalny charakter konkursu. Wszyscy laureaci nagród 
głównych otrzymali dyplomy i nagrody sfinanso-
wane przez Powiat Ostrołęcki. Finalistom konkursu 
przyznano także nagrody rzeczowe ufundowane 
przez gospodarza konkursu czyli CK-BiS w Lelisie 
oraz nagrody książkowe zakupione ze środków 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział 
w Ostrołęce. Dodajmy, że nagranie filmowe z lau-
reatami konkursu przekazane przez CK-BiS w Lelisie 
wzbogaci zbiory Pracowni Zbiorów Regionalnych 
MBP w Ostrołęce – podkreśliła Bożena Załęska. 

Zgodnie z werdyktem konkursowego jury na-
grody i wyróżnienia otrzymali:  

W kategorii recytacji wierszy o Kurpiowsz-
czyźnie:I miejsce - Kacper Kociński, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Stefanowicza 
w Myszyńcu (gm. Myszyniec), Adrianna Kowalska, 
Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim (gm. 
Lelis), Aleksandra Lenda, Szkoła Podstawowa im. 

ks. Jana Twardowskiego w Chudku (gm. Kadzi-
dło); II miejsce - Wiktoria Dąbrowska, Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czarni 
(gm. Czarnia), Aleksandra Deptuła, Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Rozogach (gm. 
Rozogi), Nikola Prusińska, Szkoła Podstawowa 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelisie (gm. 
Lelis); III miejsce - Maja Kubeł, SP im. Jana Pawła 
II w Rozogach (gm. Rozogi), Natalia Niedźwiecka, 
SP im. ks. Jana Twardowskiego w Chudku (gm. 
Kadzidło); finalista - Antonina Bąk, SP w im. W. 
Broniewskiego w Przystani (gm. Olszewo-Borki) , 
Amelia Domian, PSP im. Kazimierza Stefanowicza 
w Myszyńcu (gm. Myszyniec), Oliwia Duszak, SP im. 
ks. Jana Twardowskiego w Chudku (gm. Kadzidło), 
Katarzyna Gleba, SP im. Stacha Konwy w Dębach 
(gm. Łyse), Emilia Gronowska, SP im. Jana Pawła II 
w Rozogach (gm. Rozogi), Emil Gronowski, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Klonie (gm. Rozogi), Do-
minika Kowalska, SP w Łęgu Przedmiejskim (gm. 
Lelis), Oliwia Maja Olszewska, SP im. Stacha Konwy 
w Dębach (gm. Łyse), Iga Pełtak, SP  z Przedszkolem 
w Nowej Wsi (gm. Olszewo-Borki), Alicja Walesiak-
-Batalha, PSP  im. Jana Pawła II w Czarni , Łukasz 
Wiśniewski,  PSP  im. Brata Zenona Żebrowskiego 
w Wykrocie (gm. Myszyniec), Maja Zyśk,  SP w Su-
rowem (gm. Czarnia); 

W kategorii gadki kurpiowskiej: I miejsce - Raj-
mund Parzych, PSP im. Brata Zenona Żebrowskie-
go w Wykrocie (gm. Myszyniec), Bartosz Wawrzy-
niak, SP w Zbójnej (gm. Zbójna); II miejsce - Jakub 
Mikołajczyk, PSP im. Brata Zenona Żebrowskiego 
w Wykrocie (gm. Myszyniec); III miejsce - Paulina 
Kudelska, SP im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 
(gm. Łyse), Piotr Woźniak, SP im. W. Broniewskiego 
w Przystani (gm. Olszewo-Borki); finalista: Julia 
Mikulska, SP im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 
(gm. Łyse), Jakub Part, SP im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Lelisie (gm. Lelis), Gabriela Piór-
kowska, PSP  im. Jana Pawła II w Czarni (gm. Czar-
nia), Ryszard Zapisek, SP z Przedszkolem w Nowej 
Wsi (gm. Olszewo-Borki).

       
 Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Laureaci z gminy Lelis, nasza duma i nadzieja

Wszystkie glosy i instrumenty dla Niepodległej

Uczestnicy finałowej gali w leliskim CK-BiS

Niezwykły koncert przygotował 10.listopada CK-
-BiS z okazji Święta Niepodległości. Na scenie sali 
widowiskowej wystąpili razem Orkiestra Kurpiowska, 
zaprzyjaźniony z CK-BiS zespół ,,30+’’ z Olszewo Borek, 
przedstawicielki KGW ,, Krasne Płoszycanki’’ z Płoszyc, 
Kółko Rolnicze ,,Nad Rozogą’’ z Łęgu Starościńskiego-
-Walery, Męska Grupa Śpiewacza oraz pracownicy 
CK-BiS. Pod kierunkiem Jarosława Kraski wielki chór 
i orkiestra wspólnie z publicznością śpiewali pieśni 
stanowiące patriotyczny repertuar upamiętniający 
tradycję naszej walki o niepodległość. A wszystko pod 
hasłem ,,Nie pytajmy nigdy co może uczynić dla nas 
Ojczyzna, zapytajmy co my możemy zrobić dla niej’’, 
o czym przypomniała prowadząca wspólne śpiewanie 
Agnieszka Gromek. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Z wielką radością informujemy, że Centrum Kultury 
Biblioteki i Sportu w Lelisie znalazło się wśród 10 
laureatów na najlepszą akcję czytelniczą promującą 
w bibliotece kampanię „Mała książka-wielki człowiek”. 
Zadanie konkursowe polegało na nagraniu filmiku 
promującego czytelnictwo wśród dzieci. Nagrodą za 
udział w konkursie są dwa magiczne kuferki, które po 
brzegi wypełnione  zostały rekwizytami oraz materia-
łami do prowadzenia kreatywnych zajęć w bibliotece. 

– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania, 
jakie wszyscy bibliotekarze włożyli w przygotowanie 
prac konkursowych i jakie, na co 
dzień wkładają w swoją pracę z 
Małymi Czytelnikami po to, aby 
rozbudzać w nich miłość do książek. 
Jesteśmy dumni, że nasza kampania 
ma tak wspaniałych ambasadorów 
w każdym zakątku Polski. Otrzyma-
liśmy blisko 120 prac, z których wybór 10. laureatów 
okazał się niezwykle trudny  – stwierdziła przy podsu-
mowaniu akcji   Gabriela Dul z Instytutu Książki, który 
jest inicjatorem akcji „Mała Książka, Wielki Człowiek”.

Biblioteka gminna CK-BiS oraz jej filie w Łęgu 
Przedmiejskim, Łęgu Starościńskim, w Dąbrówce i 
w Obierwi już po raz kolejny włączyły się do tej akcji, 
która adresowana jest do dzieci w wieku od 3. do 6. lat. 
Każdy maluch, który namówi rodzica do odwiedzenia 
biblioteki otrzyma specjalną wyprawkę, która składa 
się z pierwszej czytanki oraz Karty Małego Czytelnika.  
Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie książki 
mały czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany dyplomem czytelnika.  

Ogółem do placówek bibliotecznych w Lelisie trafiło 
120 wyprawek dla małych czytelników już blisko 100 
z nich zostało odebranych. Dlatego nadal serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w tej kampanii. 

Filmik promujący kampanię dostępny jest na FB 
Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie oraz na 
www.ckbislelis.pl

Katarzyna Sęk  / Fot.:  archiwum CK-BiS
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Z pamiętnika naszych seniorów
Jak to z Godami bywało
Jak wspominają seniorzy Dziennego Domu 

Senior + w Durlasach, przygotowania do Świąt 
Bożego Narodzenia na Kurpiowszczyźnie to był  
okres intensywnych prac w domu i zagrodzie. 
Już od pierwszych dni adwentu w domach były 
wykonywane różne ozdoby choinkowe, ale także 
te, które były wykorzystywane do zdobienia 
domów. Dzieci robiły kolorowe łańcuchy na 
choinkę i papierowe bombki, gospodynie zaś 
wycinały z papieru świąteczne wycinanki i nowe 
papierowe firaneczki. Na święta bielono chatę 
i zawieszano dudki, drzewka, leluje. W jednej 
z izb, zazwyczaj była to „duża izba” ozdabiany był 
tzw. „święty kącik”. Był to stół lub półka nakryta 
haftowanym obrusem, na którym stawiano figur-
kę Chrystusa Frasobliwego a wokół ustawiano 
kwiatki wykonane z bibuły. W Wigilię od rana 
w kuchni krzątały się gospodynie domu i przy-
gotowywały wigilijne potrawy, a także piekły 
świąteczny placek drożdżowy wzbogacony o ro-
dzynki, natomiast po południu zazwyczaj ojciec 
przynosił świeżo wycięty z lasu świerk i wówczas 
strojono choinkę, a z ukazaniem się pierwszej 
gwiazdki zasiadano do stołu. Wigilijny stół nie był 
tak obficie zastawiony, jak w dzisiejszych czasach 
jednak starano się aby nie zabrakło na nim śledzi, 
kapusty kwaszonej, podawano kasze, kluski 
z makiem, zupę z suszonych owoców i z kluska-
mi. W bogatszych domostwach pojawiała się na 
stole ryba i przychodził też Mikołaj. Po wieczerzy 
ojciec brał w ręce opłatek i szedł do zagrody żeby 
podzielić się nim ze zwierzętami. Bydlęta bowiem 
były uznawane jako te, które były godne być przy 
narodzeniu Pana Jezusa. Wieczór upływał na 
śpiewaniu kolęd, dzieci zasiadały wokół choinki 
i wtórowały ojcu przy śpiewie. Na pasterkę szło 
się pieszo lub jechano wozami, a czasem saniami. 

Grób weterana w Dąbrówce 
13 grudnia 2021 roku dotarły do Dąbrówki 

dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej, 
potwierdzające wpisanie grobu ks. Walentego 
Placyda Podgórskiego – Powstańca Stycznio-
wego, do ewidencji grobów weteranów walki 
o wolność i niepodległość Polski pod numerem 
ewidencyjnym 2760. Wraz z zawiadomieniem  
BU WII-904-1278/6/21MK przyszła stosowna 
tabliczka na grób. Niezwłocznie znalazła się 
na swoim miejscu. Ten historyczny moment 
wpisuje się na trwałe w lokalne dzieje.

Ks. Walenty Placyd Podgórski urodził się 
w 1834 roku. Wstąpił do Mnichów Reguły św. Be-
nedykta (benedyktynów). Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1862 roku w Pułtusku. W klasztorze 
pełnił różne funkcje,  m.in. był chóralistą klaszto-
ru. W czasie powstania styczniowego jeździł po 
wsiach i odprawiał nabożeństwa za poległych 
powstańców, za co władze wojskowe areszto-
wały go w styczniu 1863 roku. Po interwencji bp. 
Myśłińskiego, 28 sierpnia 1863 ksiądz Podgórski 
był już wolny. Z uwagi na swą „nieprawomyśl-
ność” w 1866 roku nie mógł zostać kapelanem 
przy kaplicy we wsi Dąbrówka parafia Kadzidło, 
powiat ostrołęcki, gubernia łomżyńska. W 1877 
był wikariuszem w parafii Kaski k. Błonia w ar-
chidiecezji warszawskiej. 24.października 1877 
roku został przyjęty do diecezji płockiej i pełnił 
obowiązki wikariusza w parafii Czerwin. 12. 
września 1885 roku z parafii Czerwin został 
przeniesiony do Kadzidła i oddelegowany do 
pracy przy kaplicy w Dąbrówce. 

Zgodnie ze swą ostatnią wolą spoczywa na tu-
tejszym cmentarzu. Zmarł 1. kwietnia 1888 roku 
Tutejsza ludność wypełniając wolę lubianego 
i czczonego kapłana – patrioty, pochowała go 

przy kaplicy w wymurowanym grobie, chociaż 
nie posiadali stosownego pozwolenia na cmen-
tarz. Aby spełnić ową prośbę, okoliczna ludność 
Dąbrówki zmuszona była stoczyć walkę na pięści 
z mieszkańcami Kadzidła i wspartych rosyjską 
policją, którzy chcieli zabrać zmarłego kapłana 
do siebie. Po tak dramatycznym pogrzebie 
swojego kapłana biskup płocki nakazał zamknąć 
dąbrowską kaplicę.

Potrzeba uhonorowania w jakiś sposób po-
stawy proboszcza z Dąbrówki zrodziła się już 
dawno. Co zrobić, gdzie się udać etc, aby w jakiś 
sposób urzędowo docenić zasługi tego kapłana. 
Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Warsza-
wie wskazali właściwą drogę i miejsce – Instytut 
Pamięci Narodowej. Merytoryczna wymiana ko-
respondencji i informacji zaowocowała. Z pomo-
cą ks. Artura Akimowicza, obecnego proboszcza 
parafii pw. Św. Anny w Dąbrówce grób naszego 
weterana stał się oficjalnym miejscem pamięci 
narodowej. Niechaj służy on jak najlepiej nam 
i tym, którzy przyjdą po nas.

Tekst i fot. 
Krzysztof Bulak

Grób ks. W.P. Podgórskiego z tabliczką dla Weterana na dą-
browskim cmentarzu parafialnym.

Czas od Bożego Narodzenia do 
Trzech Króli, a więc do 6 stycznia 
zwany był Godami. Z tym okre-
sem wiąże się wiele przesądów 
i wierzeń. Jednym z nich jest 
to, iż w owym czasie nie wolno 
było nic zaszywać ani cerować, 
gdyż wróżyło to niedostatek 
w przyszłym roku. Inne zaś wie-
rzenia na kolejne dni od Świąt aż 
do Trzech Króli odnosiły się do 
pogody w kolejnych miesiącach 
i przyszłych zbiorów. 

Okres Nowego Roku otwierał 
czas zabaw karnawałowych. 
W wybranych chałupach od-
bywały się zabawy z udziałem 
muzykantów, na które przycho-
dzili mieszkańcy wsi. Rodziło to 
doskonałą okazję na kojarze-
nie par i wesołej rozrywki dla 
młodych, ale także i seniorów. 
Późniejsze lata wniosły już do 
tradycji zabawy studniówkowe. 
Do takich uroczystości przygoto-
wania czynili wszyscy uczniowie 
klas maturalnych, począwszy od 
dekoracji sali do  przygotowania 
przekąsek na stół (najczęściej 
były to kanapeczki, ewentualnie 
jakiś bigosik na ciepło). Wspo-
mnienia studniówkowe zostały 
w pamięci naszych seniorów, cza-
sem na czarno-białej fotografii. 
Dziś z nostalgią wracają do tam-
tych pięknych, cudownych lat..

Wspomnienia spisała:  
Grażyna Bednarczyk
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Rejestr projektów realizowanych na terenie Gminy Lelis przy udziale środków finansowych 
pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dzień 03.01.2022 r.

Seniorzy zaśpiewali dla Niepodległej

Ileż wzruszeń, ileż wspomnień niosą te pieśni…

W Dziennym Demu Senior + w Durlasach 
seniorzy z kilku sołectw naszej gminy zebrali się 
10.listopada, aby wspólnie zaśpiewać dla Niepod-
ległej popularne, patriotyczne pieśni. Wszystkich 
gościnnie witała kierownik Grażyna Bednarczyk, 
a wójt Stefan Prusik, stwierdzając, że w pamięci 
i postawie naszych seniorów zachowała się nie 
tylko rodzinna i lokalna tradycja, ale też pamięć 

dziejów ojczystych, po wyśpiewanych wzrusze-
niach wręczył wszystkim kalendarze na 2022 
rok wraz z odblaskowa opaska ,,#szczepimy się 
z gminą Lelis’’. – To na szczęście, abyśmy w przy-
szłym roku spotkali się w tym samym gronie – 
powiedział wójt.  (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

Lp. Nazwa projektu Data zawarcia 
umowy

Okres 
realizacji 

Program współfinansujący 
projekt

Stan zaawansowania 
prac nad  projektem

Wartość projektu

2021 r.
1. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” 

w Durlasach
13.07.2021 r. 2021 r. Program Wieloletni 

„Senior+” na lata 2021-2025
przygotowanie 

rozliczenia
          Całkowita wartość projektu:           136.079,89 zł
          Wartość dofinansowana:                64.079,95 zł

2. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w 
miejscowości Siemnocha, gm. Lelis

09.07.2021 r. 2021 r. MIAS Mazowsze 2021 rozliczony Całkowita wartość projektu:            19.999,80 zł,
Wartość dofinansowana:                   9.999,90 zł

3. Zakup i montaż budynku zaplecza technicznego na placu 
wiejskim we wsi Łodziska, gm. Lelis

09.07.2021 r. 2021 r. MIAS Mazowsze 2021 rozliczony Całkowita wartość projektu:            20.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:                 10.000,00 zł

4. Zagospodarowanie terenu na placu wiejskim w msc. 
Durlasy, gm. Lelis

09.07.2021 r. 2021 r. MIAS Mazowsze 2021 rozliczony Całkowita wartość projektu:            20.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:                 10.000,00 zł

5. Zakup wyposażenia budynku gospodarczego w sołectwie 
Długi Kąt, gm. Lelis

09.07.2021 r. 2021 r. MIAS Mazowsze 2021 rozliczony Całkowita wartość projektu:           19.999,98  zł,
Wartość dofinansowana:                   9.999,99 zł

6. Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego na plac 
do rekreacji i wypoczynku w msc. Kurpiewskie, gm. Lelis

09.07.2021 r. 2021 r. MIAS Mazowsze 2021 rozliczony Całkowita wartość projektu:            19.900,00 zł,
Wartość dofinansowana:                   9.950,00 zł

7. Przebudowa drogi na dz. nr 285/1 w msc. Obierwia 09.07.2021 r. 2021 r. UMWM
FOGR

rozliczony Całkowita wartość projektu:          202.759,41 zł,
Wartość dofinansowana:               101.379,70 zł

8. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Lelis 09.07.2021 r. 2021 r. OSP 2021 w trakcie rozliczenia Całkowita wartość projektu:            35.700,00 zł,
Wartość dofinansowana:                 17.850,00 zł

9. Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest (płyty azbestowo – cementowe faliste dla 

budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2021 r.

14.09.2021 r. 2021 r. WFOŚiGW rozliczony Całkowita wartość projektu:            92.712,12 zł,
Wartość dofinansowana:                28.425,54 zł

10. Budowa Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego Gminy Lelis 30.08.2021 r. 2021 r. MIWIS Mazowsze 2021 w trakcie rozliczenia Całkowita wartość projektu:       1.045.500,00 zł,
Wartość dofinansowana:               200.000,00 zł

11. Remont części operacyjnej budynku OSP Dąbrówka 
poprzez naprawę posadzki oraz pomalowanie jej 

farbą epoksydową, schowanie w ścianach instalacji 
elektrycznej, a w związku z tym położenie gładzi 

szpachlowej oraz pomalowanie ścian i sufitu. 

09.07.2021 r. 2021 r. Środki powiatu ostrołęckiego
„Strażnice OSP – 2021”

w trakcie rozliczenia            Całkowita wartość projektu:            20.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:                 10.000,00 zł

12. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i 
uczniów do nauczania zdalnego” w 2021 dla SP Olszewka

30.08.2021 r. 2021 r. RPO WM realizacja Całkowita wartość projektu:          100.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:               100.000,00 zł

13. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Lelis

- - Polski Ład zaakceptowany,
promesa wstępna

          Całkowita wartość projektu:     10.000.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:            9.500.000,00 zł

14. Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci 
mieszkańców gminy Lelis poprzez budowę Punktu 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli

10.11.2021 r. 2021 r.-
2024 r.

RPO WM zaakceptowany           Całkowita wartość projektu:       2.000.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:            1.200.000,00 zł

15. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: 
Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej 

oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis

22.05.2020 r. 2020 r. - 

2021 r.  

PROW 2014-2020 rozliczony Całkowita wartość projektu:       2.186.457,03 zł,
          Wartość dofinansowana:            1.116.706,00 zł

16. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-
informacyjnego „Czyste Powietrze” w Gminie Lelis.

20.05.2021r. 2021 r. – 
2022 r.

WFOŚiGW realizacja  Całkowita wartość projektu:            30.000,00 zł,
Wartość dofinansowana:                30.000,00 zł

17. Wspieranie rozwoju cyfrowego Gminy Lelis oraz 
zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa

- 2022 r. PO PC złożony wniosek o 
dofinansowanie

          Całkowita wartość projektu:        293.400,00 zł
          Wartość dofinansowania:            293.400,00 zł

18. Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha - 2022 r. UMWM
FOGR

złożony wniosek o 
dofinansowanie

           Całkowita wartość projektu:        344.357,95 zł
           Wartość dofinansowania:            172.178,00 zł

19. Laboratoria Przyszłości - 2022 r. Program
Laboratoria
Przyszłości

realizacja           Całkowita wartość projektu:         330.000,00 zł
          Wartość dofinansowania:             330.000,00 zł

20. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” 
w Durlasach

- 2022 r. Program Wieloletni 
„Senior+” na lata 2021-2025

wniosek w 
przygotowaniu

         Całkowita wartość projektu:         144.000,00 zł
         Wartość dofinansowania:             72.000,00 zł

Całkowita wartość projektów:
Łączne kwoty wnioskowane/dofinansowane:

17.060.866,18 zł
13.285.969,08 zł
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Z tej mąki będzie chleb

Wigilia na sportowo Weronika Lenkiewicz 
z nagrodą za 
osiągnięcia sportowe

W hali Zespołu Szkół w Lelisie od rana w nie-
dzielę 21. listopada rozgrywano I. Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej, który inaugurował działalność 
Akademii Sportowej Lelis. W turnieju startowało 
8 drużyn. Zespoły wylosowano do dwóch grup. 
W grupach mecze grano po 10 minut, a od pół-
finału po 12 minut. Sędziowali Tomasz Jóźwiak 
i Jerzy Dawid. Sekretariat i sprawy organizacyjne 
zapewnili Rafał Ostrowski, prezes GLKS Lelis oraz 
Angelika Ostrowska, których wsparła liczna grupa 
wolontariuszy. 

Po rozegraniu meczów eliminacji grupowych 
w I grupie zwyciężył FC Promil Olszewka przez 
Uchodźcami Łęg, a w II. grupie z pierwszego 
miejsca awansowali Turbina i Pracownia Kowal-
stwa Artystycznego. W meczach półfinałowych 
Promil pokonał Turbinę 2:1, a Pracownia pokonała 
Uchodźców 2:0. W meczu o III. miejsce Turbina 
rozgromiła Łęg 8:0, natomiast finał, w którym rzą-
dziła Olszewka po fantastycznym i dramatycznym 
meczu dopiero  po rzutach karnych 5:4 wygrała 
Pracownia, co uczciła tańcem zwycięstwa. 

Po piłkarskich emocjach zaprezentowali się 
najmłodsi entuzjaści tańca towarzyskiego  i piłki 
nożnej. Fantastyczny popis taneczny z pompona-
mi przygotowany pod kierunkiem Karoliny Jóź-
wiak z klubu Pasja z Ostrołęki wywołał prawdziwą 
euforię licznie przybyłych rodziców i kibiców. 
Po dziewczynkach wystąpili adepci Akademii 
Sportowej Lelis, którzy po serii inauguracyjnych 
prezentacji i wspólnych fotografii rozegrali mecz 
z rodzicami. Było sporo śmiechu, ale bramki 

i emocje były jak najbardziej prawdziwe. Z tej 
mąki będzie piłkarski chleb. Wszystkie tańczące 
dziewczynki oraz młodzi piłkarze i ich opieku-
nowie otrzymali pamiątkowe medale wręczone 
przez wójta Stefana Prusika. 

Niezwykle starannie i sprawnie przygotowany 
i poprowadzony turniej zakończyło wręczenie 
pucharów i medali oraz nagród, które otrzymali 
piłkarze według kolejności miejsc: 1. Pracownia 
Kowalstwa Artystycznego (Kuźnia Art.-Met) 
Olszewka, 2. FC Promil Olszewka, 3. Turbina Ostro-
łęka, 4. FC Uchodźcy Łęg, 5. Pac Boxing Team, 6. 
Zgrana Paczka Sypniewo, 7. MMWM Ostrołęka i 8. 
Lelisiacy. Najlepszym bramkarzem, a był to turniej 
prawdziwych popisów bramkarskich, został Mar-
cin Kurpiewski z FC Promil Olszewka. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Kamil Rupacz z Turbiny, 
który zdobył 6 bramek, a najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Marcina Buchalskiego 
z drużyny ART.- MET. Nagrody i wyróżnienia  
wręczali wójt i Rafał Ostrowski. Wójt Stefan Pru-
sik gratulując piłkarzom zwycięstw podkreślił, 
że inauguracja Akademii Sportowej Lelis w tak 
atrakcyjnej oprawie i na turnieju, który miał 
naprawdę wysoki oraz wyrównany poziom, stąd 
wiele remisów,  to kolejne osiągnięcie sportowej 
społeczności naszej gminy i zachęcał wszystkich 
do wspierania inicjatyw sportowych GLKS Lelis 
oraz działaczy piłkarskich. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

Adepci futbolowej Akademii ze swoimi opiekunami

Seniorzy dali swoim następcom dobry przykład 

Najweselsze przebrania nie przeszkadzały biegać i cieszyć się dobrym zdrowiem

Niezwykle barwnie i wesoło świętowali Wigilię 
miłośnicy biegów przełajowych i morsowania, 
którzy polubili doroczne ubieranie choinki oraz 
wspólną zabawę na placu wiejskim w Aleksan-
drowie. Tym razem 11. grudnia Rada Sołecka wraz 
z członkami stowarzyszenia Biegam bo Lubię 
Ostrołęka  nie tylko zorganizowali  trasy do biegu 
na 5 i 10 km, ale także zapewnili wiele atrakcji, 
konkursów i smakowity poczęstunek, zwłaszcza 
rewelacyjne i gorące zupy. Bardzo się przydały 

zwłaszcza tym, którzy zechcieli odwiedzić strefę 
morsowania w lodowatej wodzie. Wszyscy, którzy 
dotarli do mety otrzymali pamiątkowe medale, 
a biegacze w najbardziej malowniczych strojach 
specjalne nagrody od sponsorów. Zwyciężyła 
pani Choinka przed panem Pingwinem. Oczy-
wiście dzieci najbardziej cieszyły się z odwiedzin 
Mikołaja z workiem pełnym prezentów i smako-
łyków. Do tego ciepłe ognisko i wiele radości. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Weronika Lenkiewicz, mieszkanka gminy Lelis 
reprezentująca klub Biegam Bo Lubię Ostrołęka, 
odebrała z rąk starosty ostrołęckiego Stanisława 
Kubła nagrodę okolicznościową za wysokie 
wyniki sportowe w zawodach biegowych rangi 
krajowej.

W spotkaniu, które odbyło się 27. grudnia 
w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, wzięli 
udział ponadto: wicestarosta Krzysztof Parzy-
chowski, członek Zarządu Powiatu, a zarazem 
znakomity biegacz, Waldemar Pędzich, inna 
zasłużona zawodniczka klubu BBL Ostrołęka 
Dorota Korzeb-Czekalska oraz dyrektor Wydziału 
Promocji i Rozwoju Starostwa Katarzyna Grodzka.

Nagroda została przyznana z inicjatywy wła-
snej Zarządu Powiatu Ostrołęckiego.+-`

Tekst i foto: https://powiatostrolecki.
pl/2945/aktualnosc.html
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W tym roku, wbrew dotychczasowej tradycji, 
do rywalizacji  w XIV. turnieju halowej piłki nożnej 
oldbojów, który odbył się 12. grudnia w sali ZS 
w Lelisie,  stanęło tylko trzy drużyny, bowiem eki-
pa z Turośli musiała zawrócić z drogi. Na szczęście, 
dzięki sportowemu podejściu drużyny z Olszewa 
Borek, udało się dokonać podziału ekipy Tamers 
na dwie drużyny i rozegrać pełen turniej syste-
mem ,,każdy z każdym’’ w meczach 2x10 min. Do 
rywalizacji stanęły więc: LZS Obierwia Oldboy, 
Tamers Olszewo Borki (obie drużyny) oraz LZS 
Łęg Przedmiejski Olboys. Turniej sędziowali nie-
zastąpieni: Jerzy Dawid i Dariusz Mróz, którym 
pomagał Witold Kwiatkowski. Na zwycięzców 
czekał piękny puchar od wójta Stefana Prusika, 
a pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe 

patery, zaś wszyscy uczestnicy zostali udekoro-
wani medalami za to, że im się chce, i że kochają 
piłkę nożną. Bramki sypały się jak z rogu obfitości.

Nagrody drużynowe i indywidualne wręczyli 
wójt Stefan Prusik wraz z radnym Sejmiku 
Mazowieckiego Mirosławem Augustyniakiem. 
Puchar Wójta zdobyła drużyna Tamers Olszewo 
Borki I. Na drugim miejscu uplasowali się LZS 
Łęg Przedmiejski Oldboys, na trzecim - Tamers 
II, a na czwartym – LZS Obierwia Oldboy. Kró-
lem strzelców został Paweł Łachacz, Tamers I, 
zdobywca 10. bramek, najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Arkadiusza Szczubełka z LZS 
Łęg Przedmiejski, a najlepszym bramkarzem 
został okrzyknięty Zbigniew Olech. Plakietkę  dla 
drużyny Fair Play otrzymała drużyna Tamers II.

Organizatorzy z Rady Gminnego Zrzeszenia 
LZS przygotowali piłki, które podpisali wszyscy 
uczestnicy turnieju, które trafiły do gości turnieju 
oraz do jubilatów, 50-latków Jerzego Dawida 
i Witka Kwiatkowskiego, ale i tak ostatecznie 
wszystkie one trafiły do licytacji na cele chary-
tatywne. Za to organizatorzy z radością przyjęli 
piękne  plakietki, które przygotowała dla nich 
Hurtownia Piłkarska ,,Za wkład i promocje sportu 
amatorskiego w regionie’’. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

Do rywalizacji w XIV. Powiatowym Turnieju 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lelis 
stanęło ostatecznie 9 drużyn, bowiem zapowia-
dana jeszcze w przeddzień drużyna z Zamościa 
nie przyjechała. Drużyny podzielono na dwie 
grupy ( 5 i 4). W grupach mecze rozgrywano sys-
temem ,,każdy z każdym’’. Jak ustalili z kapitanami 
drużyn sędziowie Dariusz Mróz oraz Jerzy Dawid, 
mecze rozgrywano na wylosowanej stronie sali 
(ostre słońce z okien)  po 10 min.. 

Poziom rozgrywek był bardzo wysoki, tempo 
rozegrania przyprawiało o zawrót głowy, a bram-
karze pracowali w pocie czoła. W tej sytuacji 
najbardziej cieszy zdecydowana dominacja 
leliskich drużyn. Po meczach eliminacyjnych 
z grupy I wyszły do fazy pucharowej: 1.LZS 
Obierwia, 2. Pac Boxing Lelis, natomiast z grupy 
II: 1. Art. Met Olszewka, 2. Lelis Legends. W me-
czach półfinałowych nieoczekiwanie, ale w pełni 
zasłużenie Legendsi pokonali LZS Obierwię 3:0, 
a Art.-Met uległ Pac Boxing 1:3. Doprowadziło 

to do meczu o III miejsce, w którym ART. Met 
Olszewka, głównie dzięki fantastycznej grze 
Damiana Szymczyka pokonał Obierwię 2:1. Finał 
przyniósł kolejne starcie drużyn z Lelisa. Walka 
była wprost nieprawdopodobna, a reżyser gry 
Legendsów Łukasz ,,Mistrz’’ Bednarczyk dwoił 
się i troił, aż wreszcie na minutę przed końcem 
gry nieoczekiwana bomba Pawła  Mażewskiego 
znalazła drogę do siatki i Legendsi przerwali serię 
zwycięskich meczów Pac Boxing Lelis. 

Wójt Stefan Prusik, wręczając najlepszym 
drużynom puchary i nagrody, a także plakietki 
indywidualne, podkreślił, że dominacja naszych 
drużyn wynika z wieloletniej tradycji systema-
tycznej pracy gminnego LZS, a także licznej grupy 
społeczników, którzy organizowali rozgrywki 
gminne. Na szczęście pandemia nie zniweczyła 
tego wieloletniego wysiłku – powiedział wójt. 

Kolejność drużyn po zakończeniu turnieju: 1. 
Lelis Legends, 2. Pac Boxing Lelis, 3. Art-Met Ol-
szewka, 4.LZS Obierwia, 5. Jeziorko, 6. FC Promil 
Olszewka, 7. Black&White Turośl, 8. FC Baroko 
Baranowo, 9. Czarnia gm. Kadzidło. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Damian Szymczyk, Art.- Met Olszewka. Królem 
strzelców po zdobyciu 7. bramek został Michał 
Subczyński, Pac Boxing Lelis, a najlepszym bram-
karzem rewelacyjny Kamil Pyskło, Lelis Legends. 
Drużyną fair play wybrano LZS Obierwia. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

Oldboje pokonają wszelkie przeszkody Mroźne spotkanie 
wigilijne

Łodziska ,,zaświeciły’’ 
choinkę

Lelis nie odpuścił

Tacy oldboje nie boja się żadnych przeszkód 
Jak widać humory wszystkim dopisywały, bo warto było sko-
rzystać z zaproszenia KGW Dąbrowiacy

W gromadzie po opłatku zawsze cieplej…Obie leliskie drużyny przed rozstrzygającym starciem w finale 

W mroźne popołudnie 19.grudnia na placu 
wiejskim w Dąbrówce członkinie KGW Dąbro-
wiacy z radnym Robertem Pianką, sołtysem 
Tadeuszem Dudą oraz strażakami zorganizowali 
spotkanie wigilijne aby podzielić się opłatkiem 
oraz dokonać podsumowania konkursu na kartkę 
bożonarodzeniową. Dojechał wójt Stefan Prusik, 
który życzył miejscowej społeczności zdrowe-
go roku we wzajemnej sympatii i życzliwości, 
a następnie pomógł rozdać nagrody i upominki, 
których dla nikogo nie zabrakło. Mimo mrozu  
humor dopisywał, a przygotowane wigilijne 
dania bardzo wszystkim smakowały.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Na placu wiejskim w Łodziskach w niedziele 
12. grudnia, pomimo wieczornego chłodu, 
było radośnie i serdecznie. Sołtys Janusz Bałon 
osobiście rozświetlił choinkę, rehabilitując się 
tym samym za ubiegłoroczny niewypał, kiedy to 
światełka nie chciały się zapalić, a gospodynie 
z Kółka Rolniczego ,,Zagajnica’’ ustawiły na stole 
wspaniałe wypieki i gorące pierogi z grzybami 
(sarny i podgrzybki) i kiszoną kapustą. Opłatek,  
choć zdalny, to serdeczny podzielili członkowie 
Rady Sołeckiej wraz z życzeniami dla całej wiej-
skiej społeczności, a radny Mirosław Augustyniak 
obdarował wszystkich odblaskowymi lampkami 
i ciepłym słowem, podobnie jak wójt Stefan Pru-
sik, który życzył wszystkim dużo, dużo zdrowia, 
aby po pandemii wszyscy mogli się ponownie 
spotkać na placu wiejskim w dobrych humorach 
i w serdecznym uścisku. Dla gości były ręcznie 
wykonane prezenty, no i wspólne zdjęcie. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz
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G A L A N T Y N A  Z  K U R Y 

Święto Objawienia 
Pańskiego, czyli wie-
czór Trzech Króli (6 
stycznia), rozpoczynał 
na Kurpiach czas spo-
tkań towarzyskich. 
Gospodarze zbierali 
się po domach, śpiewali improwizowane pio-
senki, jedli placek drożdżowy (łagodniak), no 
i popijali samogonkę. Największą atrakcją bywały 
wizyty wędrownych dziadów. Ich opowieści 
zwane gadkami otwierały gospodarzom oczy 
na świat, uczyły, przestrzegały. 

Czas przed Wielkim Postem jeszcze w począt-
kach XX wieku był wyraźnie oddzielony od reszty 
roku. Nazwa ,,karnawał’’ pochodzi od łacińskiego 
zwrotu ,,carne vale’’, czyli ,,mięso żegnaj’’. Lud 
mówił o nim ,,zapusty’’ lub ,,mięsopust’’. W czasie 
zapustów starano się bawić, tańczyć i tłusto jeść, 
a od środy popielcowej szczerze pościć. Starsi 
Kurpie w czasie postu do dziś nie jedzą nabiału.

Dla gospodyń, gospodarzy i wytrwałych im-
prezowiczów przygotowałam małe wyzwanie. 
jakim jest galantyna drobiowa - smaczna lekka 
przekąska.

SKŁADNIKI:
1 duża kura, 5 dag wątroby, 5 dag czerstwej bułki, 
0,1 l mleka, 3-4 jajka, 5 dag pietruszki, 5 dag sele-
ra, 5 dag koperku, 500 ml rosołu, 2 łyżki stołowe 
żelatyny, sól, pieprz, gałka muszkatołowa.

Kurę umyć, odciąć szyję i skrzydła, dokonać 
rozbioru tuszki z usunięciem kości. Z dróbek i ko-
ści ugotować galaretę. Bułkę namoczyć w mleku, 
usmażyć omlet z jaj, sparzyć wątrobę, oczyścić 
pietruszkę i seler, koperek opłukać i posiekać. 
Z ugotowanej tuszki kurczaka delikatnie zdjąć 
skórę. Mięso wraz z odciśniętą bułką dwukrotnie 
zemleć w maszynce, do drugiego mielenia użyć 
gęściejszego sitka. Do masy mięsnej dodać sól, 
pieprz, gałkę muszkatołową i koperek , dobrze 
wyrobić . Omlet pokroić w paski ,wątrobę w kost-
kę, dodać do masy i wymieszać. Na zmoczonej 
ściereczce (ja używam gazy z apteki) rozłożyć 
skórę na kształt prostokąta, ułożyć na niej masę 
uformowaną w wałek. Wszystko razem zawinąć 
w ścierkę lub gazę, związać końce i osznurować 
dratwą spożywczą. Tak uformowaną galantynę 
włożyć do brytfanki, zalać wrzącą osoloną wodą, 
dodać pietruszkę i seler. Gotować bardzo wolno 
1. godzinę, ostudzić w wywarze. Zimną galantynę 
wyjąć z wywaru, delikatnie zdjąć ściereczkę i po-
porcjować krojąc grube plastry (około 10 dag). 
Przed podaniem galantynę ułożyć na półmisku, 
ugarnirować, zalać krzepnącą galaretą.

Galantyny nie należy przetrzymywać zbyt dłu-
go, gdyż jest to mięso drobiowe, bardzo wrażliwe.

Życzę pięknych wrażeń podczas karnawa-
łu, pozdrawiam serdecznie Agnieszka

CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina…

Niezawodny św. Mikołaj dotarł 
do Szwendrowego Mostu

Agnieszka radzi 
i gotuje…
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KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ CK-BIS W 2022R.

 31. stycznia - 4. lutego - Ferie z CK-BiS (program z stronie CK-BiS i FB)
 24. lutego - Regionalny Przegląd Widowisk z Życia Dawnych Kurpiów Darcie Pierza
 8-15.maja - Tydzień Bibliotek, 
 Maj- Kurpie Zielone w Literaturze (eliminacje gminne, termin do ustalenia)
 Lipiec - Wakacje z CK-BiS (program na stronie CK-BiS i FB)
 21. sierpnia - Regionalne  Dożynki na Kurpiach
 21. sierpnia - konkurs kulinarny Smaki Regionu, 
 21. sierpnia - konkurs plastyczny na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
 3. września - Narodowe Czytanie
 29. września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
 10. września - XIII Jesienne Biegi Przełajowe, 
 2. października - Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych Kurpiowskie Granie
 Listopad - Kurpie Zielone w Literaturze (eliminacje gminne i finał, termin w regulaminie)
 18. listopada -19. grudnia - Kartka bożonarodzeniowa – konkurs plastyczny

Terminy płatności podatków: Podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 
 I rata – termin mija 15. marca 2022 r. 
 II rata – termin mija 15. maja 2022 r. 
 III rata – termin mija 15. września 2022 r. 
 IV rata – termin mija 15.listopada 2022 r. 

W/w podatki płatne są u sołtysów lub przelewam na konto bankowe wskazane w decyzji. 

Podatek od środków transportowych  
 termin złożenia deklaracji na 2022 rok mija  15.lutego 2022 r. 
 terminy płatności:  I rata  do 15.lutego, II rata do 15.września 2022 r. 

Płatne przelewem na konto bankowe.

Terminy płatności opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 r.:
 za styczeń i luty -  do 10 marca 2022 r.,
 za marzec i kwiecień - do 10 maja 2022 r., 
 za maj i czerwiec -  do 10 lipca 2022 r., 
 za lipiec i sierpień - do 10 września 2022 r., 
 za wrzesień i październik - do 10 listopada 2022 r., 
 za listopad i grudzień - do 10 stycznia 2023 r.. 

Wpłat należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych przekazane przez Urząd 
Gminy. 

Jakże miło będą wspominać dzieci ze 
Szwendrowego Mostu wizytę hojnego 
i wesołego Mikołaja na placu wiejskim 
w Szwendrowym Moście. 

Dla wszystkich starczyło paczek ze 
słodkościami, o co postarała się sołtys 
Marianna Mrozek,  a wieczorne spotka-
nie członkinie KGW Olszewianki umiliły 
smakowitymi potrawami oraz wigilijnym 
śpiewem przy ognisku, gdzie wójt Stefan 
Prusik przekazał wiejskiej społeczności 
wigilijne życzenia zdrowia i radości na 
spotkania w rodzinnym gronie oraz 
w przyszłorocznej pracy dla wspólnego 
dobra. (ak)

Fot: Antoni Kustusz Mikołaj szczodrze rozdawał uśmiech i prezenty


