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O urokach dawnego plotkowania
Dobra pamięć starszych Kurpiów wiernie zapisała obrazy i treści wiejskich spotkań, do których
okazji było co niemiara. W epoce przed telewizyjnej i przed komórkowej spotykano się w drodze na
odpust, przy pasieniu bydła, przy okazji obrzędów
weselnych i w trakcie świątecznych uroczystości,
przy pracy i przy odpoczynku. Ważną okazją do
,,pogaduszek’’ było darcie pierza, organizowane
przez gospodynie, które hodowały gęsi. Pierze
trafiało do dzieży, a gospodynie wprawnie darły
je na puch do poduszek i pierzyn. A przy okazji
było wiele śmiechu, opowieści, żartów, jak choćby
z gołębiem puszczanym do takiej izby gdzie zbierano ,,darte pierze’’. Młodzi chcieli śpiewu, tańców,
panowie mieli okazję porozmawiać o obrządku,
popić gorzałki.
Okazją do przypomnienia tych dawnych zwyczajów, kiedy jeszcze ludzie na wsi mieli sobie wie-

le do powiedzenia, do pośpiewania i posłuchania
barwnych opowieści ludzi starszych i bywałych,
od 12. lat stał się Regionalny Przegląd Widowisk
Przedstawiających Fragmenty z Życia Dawnych
Kurpiów ,,Darcie Pierza’’ organizowany w Centrum
Kultury-Bibliotek i Sportu w Lelisie. 		
Przegląd otworzyli wójt Stefan Prusik oraz starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, a do uczestników
i widzów dobre życzenia przekazali radny wojewódzki Marian Krupiński, kierownik Delegatury
Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski oraz
prezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb.
W tym roku swoje widowiska przygotowało
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17 zespołów z powiatu ostrołęckiego.
Niewielka scena sali
widowiskowej CK-BiS
l e d wo p o m i e ś c i ł a
chętnych do pokazania się, a przykłady
dawnego życia towarz yskiego Kurpiów
bawiły i uczyły na scenie, zaś na widowni
oraz w całym leliskim
pr z ybytku kultur y
kwitło współczesne
życie towarzyskie z
zapustną pogaduszką, muzyką i żartem. Przeglądowi towarzyszył kiermasz twórców ludowych,
a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
kurpiowskie miody państwa Teresy i Czesława
Niedźwiedzkich z Olszewa Borek oraz drewniane
rzeźby i instrumenty Andrzeja Staśkiewicza z
Kadzidła. Panie z KGW w Łęgu Przedmiejskim
pokazały kolejne prace ze swego bogatego zbioru
plastycznych wyrobów.
W ocenie komisji konkursowej w składzie:
Mieczysław Romanik, Czesława Lewandowska i
Jan Nalewajk, która dbała o przestrzeganie zasad
regulaminu przeglądu i oceniała poziom arty-

styczny przygotowanych widowisk, zdecydowanie
najlepsze, najbogatsze i najbardziej żywiołowe
widowiska przygotowały: Kurpiowski Zespół Folklorystyczny ,,Carniacy’’ z Czarni, który przedstawił
bitwę o pannę młodą pt. Do ślubu Marysiu, oraz
kurpiowski zespół ludowy ,,Pod Borem’’ z Zawad
w gm. Baranowo z widowiskiem ,,Muzyka we wsi’’.
Pozostałe nagrody i wyróżnienia z rąk Stefana
Prusika, wójta gminy Lelis oraz Bartosza Podolaka,
dyrektora CK-BiS otrzymali:
w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja
– I miejsce: ,,Nowe Latko’’ z SP Dąbrówka i Lelis za
widowisko ,,Łodpust’’ oraz ,,Burśtynki i Klonowskie
Kurpiaki’’ z SP Klon z widowiskiem ,,Cudowne
łozdrozienie’’; II miejsce: ,,Łysoziańskie nuty’’ z
Zespołu Szkół w Łysych za widowisko ,,Dziecięce
rozmowy przy pasieniu bydła’’ oraz ,,Chudkowianki’’ z Zespołu Szkół w Chudku gm. Kadzidło za
widowisko ,,Znionka’’; III miejsce: Grupa Teatralna
Zespołu Szkół w Obierwi za widowisko ,,Ocalić od
zapomnienia’’ oraz ,,Chudkowianki’’ z ZS w Chudku za widowisko ,,Na łodpust’’;
w kategorii młodzież i dorośli: I miejsce – bezapelacyjnie najlepsi ,,Carniacy’’ i ,,Pod Borem’’, a II
miejsce – ,,Pnioki i Krzoki’’ z Lelisa za widowisko
,,Darcie pierza’’ oraz ,,Lipnickie Baby’’ ze wsi Lipniki i Baba w gm. Łyse z widowiskiem ,,Lany poniedziałek’’; III miejsce – ,,Kumośki ze wsi’’, zespół ze
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Pierwsza tegoroczna XX sesja Rady Gminy
zwołana na 13 stycznia do sali Urzędu Gminy
obradująca w składzie 13 radnych przede wszystkim dla podjęcia uchwały w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lelis, nie trwała długo. Radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę, w której ustalono, że przedszkola
publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych prowadzone przez Gminę Lelis
zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i
opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Natomiast
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
w czasie przekraczającym wymiar 5 godz. zajęć
wynosi 1 zł za każdą godzinę dodatkowych zajęć.
W sprawach różnych wójt Stefan Prusik poinformował Radę Gminy, że w poprzedniej kadencji Gmina Lelis przystąpiła do projektu w sprawie budowy
kolektorów słonecznych w partnerstwie z Gminą
Kadzidło. Projekt nie otrzymał dofinansowania z
powodu zmiany alokacji środków. Z naszej gminy
było złożonych 337 projektów.
– Zrobiliśmy rozeznanie wśród mieszkańców,
którzy wówczas złożyli projekty i jest wśród nich
166 osób, które podtrzymują chęć wykonania kolektorów słonecznych. Warto pamiętać, że projekty
techniczne dotyczące budowy instalacji solarnych
dla budynków gospodarstw indywidualnych Gminy Lelis nadal zachowują ważność. Dlatego jako
Gmina planujemy złożyć wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w
Warszawie z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii
dla zainteresowanych mieszkańców gminy Lelis –
poinformował wójt S. Prusik.
Po zakończeniu sesji wójt zaprosił radnych na
debatę konsultacyjną dotyczącą reformy systemu
oświatowego z udziałem dyrektorów szkół.
XXI sesja Rady Gminy odbyła się 27 lutego
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy stała się
okazją do przyjęcia ważnych sprawozdań za 2016
rok. Dotyczyły one działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej i przedstawienia na tej podstawie
potrzeb w zakresie pomocy społecznej, realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przed-

stawienia potrzeb związanych z realizacją zadań,
w tym zakresie, a także wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez gminę. Następnie Rada przyjęła do wiadomości raport za 2016 r. z wykonania
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i efektów jego realizacji oraz informację za 2016 r. o
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto także
informację za lata 2015-2016 z realizacji„Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Lelis na lata 2012-2032”. Jak przy tej okazji
wyjaśnił wójt Stefan Prusik, gmina nie partycypuje
w kosztach usuwania eternitu, natomiast uczestniczy w kosztach jego utylizacji.
Odnosząc się do zgłoszonego w raportach o
działalności OPS postulatu poprawy warunków
pracy dla pracowników socjalnych wójt Stefan Prusik stwierdził, że temu m.in. będzie służyć budowa
nowej siedziby Urzędu Gminy.
– Obecne warunki pracy w Urzędzie nie odpowiadają ani skali zadań, jakie mamy do wykonania,
ani standardom opisanym dla poszczególnych stanowisk pracy. Dlatego właśnie by poprawić warunki
pracy Urzędu, a także po to by lepiej obsługiwać
mieszkańców gminy, interesantów podjęliśmy się
budowy nowego Urzędu Gminy. Mam nadzieję, że

wszystko odbędzie się zgodnie z planem i nowa
siedziba powstanie w końcu 2018 r. Będziemy w
tym konsekwentni, wbrew niektórym złośliwym
komentarzom – oświadczył Stefan Prusik.
Po dokonaniu niezbędnych zmian w tegorocznej
uchwale budżetowej radni jednogłośnie przyjęli
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lelis”, a także podjęli uchwały o
udzieleniu pomocy finansowej: Gminie Kadzidło

w wysokości 600 tys. zł w formie dotacji celowej z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia,
Siarcza Łąka” oraz Powiatowi Ostrołęckiemu w wysokości 59 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„Budowa zatoki parkingowej i zjazdów w
ciągu drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka – Łęg
Starościński – Kurpiewskie - Szkwa”, w wysokości
950 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523W
Golanka – Grale – Nasiadki”, w wysokości 910 tys.
zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„Rozbudowa dróg powiatowych nr: 2535W od drogi nr
53 – Obierwia, 2536W od drogi nr 53 – Obierwia
– Chudek – Baranowo – ETAP II” oraz w wysokości
30 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji
(2017)/opracowanie dokumentacji na przebudowę
dróg powiatowych nr 2535W i 2536W/”.
– Jeśli ktoś opowiada, że to tylko powiat ostrołęcki sam buduje drogi i realizuje różne programy
komunikacyjne, a takie informacje pojawiają się w
prasie i Internecie, to po prostu plecie bzdury, bo
choćby tylko z budżetu naszej gminy dokładamy
do tych inwestycji ponad 2 mln zł z własnego budżetu – stwierdził przy tej okazji nie bez pewnego
rozgoryczenia Jan Mrozek, przewodniczący Rady
Gminy.
Kończąc etap szerokich konsultacji oraz dyskusji
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wraz z załącznikami.
Również jednogłośnie, po dyskusji i wysłuchaniu
wyjaśnień wójta Stefana Prusika, przyjęto uchwały dotyczące zaciągnięcia długoterminowych
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
planowanego deficytu w związku z budową sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz
kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i
Białobiel (ul. Turkusowa, ul. Frezjowa, ul. Tulipanowa,
ul. Astrowa, ul. Irysowa, ul. Piękna, ul. Leśna, ul.
Makowa), gm. Lelis.
– Koszt realizacji obu tych zadań wynosi 2 mln
315 tys. zł, a pożyczka łączna wyniesie 1 mln 861
tys. zł, przy oprocentowaniu 2 proc. i 40 proc. z możliwym umorzeniem – wyjaśnił wójt Stefan Prusik.
Antoni Kustusz

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów
Najzdolniejsi uczniowie z subregionu ostrołęckiego otrzymali stypendia naukowe przyznane
przez marszałka województwa mazowieckiego w
ramach dwóch programów stypendialnych. Wśród
najlepszych znalazła się także niemal setka uczniów
z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
– Dzięki stypendiom najzdolniejsi uczniowie z
Mazowsza mają szansę na poszerzenie wiedzy i
spełnienie swoich naukowych marzeń. Wsparcie
finansowe jest w tym przypadku bardzo istotne,
bo pozwala na zakup sprzętu komputerowego
czy pomocy edukacyjnych, które są młodym Mazowszanom niezbędne do realizacji ich projektów
badawczych. Od lat inwestujemy w edukację na
Mazowszu. Cieszę się, że w ramach programów

stypendialnych po raz kolejny możemy pomóc
uczniom z Mazowsza i zmotywować ich do dalszej
pracy – podkreślał marszałek Adam Struzik w
trakcie uroczystego wręczenia stypendiów, które
odbyło się 28 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie.
W ciągu ostatnich 8 lat wsparcie finansowe
otrzymało aż 4413 stypendystów na łączną kwotę
ponad 23 mln zł. Efekt tegorocznych programów
stypendialnych to ok. 413 zł miesięcznie dla 640
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz około 415 zł. dla 480 uczniów szkół zawodowych. Do najzdolniejszej młodzieży z całego
Mazowsza trafi łącznie ponad 6,2 mln zł. Środki na
stypendia pochodzą z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
Stypendyści mogą przeznaczyć otrzymane środki na realizację projektu edukacyjnego, dostosowanego do ich zainteresowań i uzdolnień. W ramach
stypendium będą mogli zakupić różnego rodzaju
pomoce naukowe i książki, sprzęt komputerowy
a także wziąć udział w zajęciach dodatkowych,
wycieczkach, warsztatach czy kursach językowych.
W gronie stypendystów znalazło się dwoje
zdolnych uczniów klasy I Publicznego Gimnazjum
w Obierwi. Są to Julia Bałon i Oskar Niedźwiedzki,
którzy pod opieką Moniki Jatczak podjęli się dodatkowej nauki języka angielskiego. Gratulujemy.
(ak)

Nowa odsłona w centrum gminy
Od momentu przekształcenia GOK-O Lelis w Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu
systematycznie zmienia się oferta kulturalna i poprawia zaplecze lokalowe dość już
wiekowego obiektu. Gołym okiem widać,
że pod wieloma względami obecny stan
budynku pozostawia wiele do życzenia oraz
wymaga szybkich działań naprawczych i
modernizacyjnych. Stąd też podjęto starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych
oraz remont najbardziej newralgicznych
pomieszczeń. Dotychczas dokonano remontu
toalet, kuchni, salki kinowej oraz zakupiono
nowe wyposażenie dla biblioteki ( także tych
filialnych na terenie gminy) i CK-BiS.
Obecnie Centrum podjęło działania
mające na celu przebudowę dachu,
termomodernizację całego budynku
oraz budowę sceny zewnętrznej.
– W chwili obecnej występują poważne problemy z przemarzaniem
ścian, nieszczelnym dachem oraz
zniszczoną nawierzchnią wejścia do

Grzybiarze się ucieszą
Nadleśnictwo Ostrołęka przy współpracy
z Urzędem Gminy w Lelisie wytyczyło i
zbudowało leśne miejsce postojowe przy
drodze Kurpiewskie – Szkwa. Dzięki ustawionym tam pojemnikom oraz zadaszonemu stołowi postój przy okazji grzybobrania
może być nie tylko przyjemny, ale także
bezpieczny. O ile goście będą przestrzegać
regulamin, a dodajmy, że parking jest monitorowany. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

budynku – informuje Bartosz Podolak, dyrektor CK-BiS – Do tego mamy problemy z
wentylacją, które sprawiają, że pomieszczenia
wewnątrz budynku niszczeją i wymagają
systematycznych nakładów finansowych na
remonty. Rozwiązaniem tych problemów będzie termomodernizacja obiektu, wykonanie
odpowiedniej wentylacji, wymiana pokrycia
dachowego oraz wybudowanie zadaszonej
sceny zewnętrznej wkomponowanej w bryłę
architektoniczną obiektu. Jest to poważne
przedsięwzięcie dla naszej placówki, o którym jednak musimy mówić i dążyć do jego
realizacji – dodaje Bartosz Podolak.

Budynek Centrum Kultury w Lelisie powstał
dzięki wytężonej pracy wszystkich mieszkańców Gminy Lelis oraz samorządowców. Placówka kultury, którą wybudowano w czynie
społecznym dziś znajduje się w dyspozycji
Gminy i ciągle się zmienia.
– Dla wszystkich mieszkańców to symbol,
że wytrwałość i ciężka praca może doprowadzić do pięknego zwieńczenia dzieła i,
że to dzieło musi być wciąż kontynuowane i
udoskonalane – podkreśla B. Podolak.
Dzięki współpracy z CK-BiS możemy
zaprezentować projekt architektoniczny nowego oblicza CK-BiS.
Ponieważ budynek jest stary oraz
posiada wiele ograniczeń architektonicznych, to z tego względu
były znacząco okrojone możliwości
projektowania, a w trakcie pracy
nad projektem odbyło się wiele
społecznych konsultacji.
(ak)
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Edukacja i profilaktyka przeciw alkoholowi
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Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty do realizacji
27 listopada 2015 r. Na sesji Rady Gminy, która odbyła
się 27 lutego radni przyjęli do wiadomości informację
o stanie jego realizacji za 2016 rok.
Jak wynika z tego opracowania problem nadużywania alkoholu na terenie gminy nadal stanowi
poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, dla zdrowia i bezpieczeństwa jej
mieszkańców. Sytuacja w zakresie występowania
zjawisk patologicznych wynikających z nadużywania
alkoholu w przybliżeniu przedstawia się następująco
(dane szacunkowe w odniesieniu do wszystkich
mieszkańców gminy):
ilość osób uzależnionych – około 192,
dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonek, rodzice, rodzeństwo) - około 384,
dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików
– około 384,
osoby pijące szkodliwie – około 672, :
ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci, dorośli.) – 54 osoby
ilość rodzin cierpiących na skutek nadużywania
alkoholu i wymagających pomocy społecznej –
około 40,
ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które korzystają z różnych form pomocy socjalnej – około
70 osób.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2016 r. wpłynęło 7 wniosków o pomoc w związku z nadużywaniem alkoholu, spośród
których 4 postępowania zawieszono, 1 umorzono, w
stosunku do 3 osób postępowanie toczy się nadal.

Łącznie komisja przeprowadziła 30 rozmów z
osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin.
Do sądu przesłano 4 wnioski o zobowiązanie do
leczenia uzależnienia od alkoholu.
W 2016 r. sąd przesłał 3 postanowienia o umorzeniu postępowania w stosunku do osoby, której
akta zostały przesłane przez GKRPA w Lelisie celem
zobowiązania do leczenia z powodu upływu 2 lat od
wydania postanowienia o zobowiązaniu do leczenia.
Umorzono jedno postępowanie z powodu śmierci
osoby, w stosunku do której było prowadzone.
Ponadto komisja zaopiniowała 9 wniosków w
sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Realizacja Programu w 2016 r. przedstawia się
następująco w poszczególnych punktach:
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminny Punkt
Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz członków
ich rodzin, w którym specjalista terapii uzależnień
prowadzi rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z osobami zgłaszającymi się do GKRPA oraz
udziela porad członkom ich rodzin. W roku 2016 do
Punktu konsultacyjnego zgłosiło się 7 osób z problemem alkoholowym i 3 osoby współuzależnione.
Udzielono 41 porad terapeutycznych, w tym 36
porad dla osób uzależnionych i 5 porad dla osób
współuzależnionych. Na stałe do punktu zgłasza
się 1 osoba.
Komisja współpracuje z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ostrołęce, do którego zgłosiło się

26 osób, w tym 20 osób uzależnionych, 6 współuzależnionych i DDA. Terapię stacjonarną odbyło 6 osób.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin zgłaszające się do komisji były na bieżąco informowane
o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia tej
choroby w Poradni Leczenia Uzależnień w Ostrołęce.
Dzieci z rodzin alkoholików biorą udział w zajęciach
świetlicowych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez TPD w Zespole
Szkół w Lelisie. Zajęcia te umożliwiającej spędzenie
wolnego czasu z nastawieniem na oddziaływanie
korygujące, pomoc w odrabianiu lekcji. Bywalcy
otrzymują posiłki, uczestniczą w zabawach oraz
korzystają z pracowni komputerowych.
III. We wszystkich szkołach na terenie gminy
prowadzi się bardzo różnorodną i systematyczną
profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Informacje o
tych działaniach znajdują się na szkolnych stronach
internetowych, a także były publikowane w ,,Wieściach Gminnych’’.
Sporządził: Paweł Bieńkowski

Gmina wspiera rodziny
W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie
kolejny rok realizował „ Program profilaktyki i opieki
nad dzieckiem i rodziną”, którego celem było dążenie
do takiego wsparcia rodziny, aby dziecko mogło
wychowywać się w rodzinie własnej, a tylko w niezbędnych sytuacjach umieszczać dzieci w rodzinnych
formach opieki zastępczej oraz ograniczając skierowania do placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Wspieranie rodzin polegało na pomocy w formie
finansowej, rzeczowej, prowadzeniu pracy socjalnej
i wspieraniu rodzin poprzez asystenta rodziny.
Wsparcie finansowe realizowano w formie:
zasiłku celowego z przeznaczeniem na żywność,
odzież, obuwie, środki czystości, opał, potrzeby
zdrowotne i opłacenie należności za energię elektryczną – otrzymało 115 rodzin, o liczbie osób w
rodzinach 343,
zasiłku okresowego - 11 rodzin, o liczbie osób 18,
świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami z tytułu: rozpoczęcia roku szkolnego,
dojazdów do szkoły, zamieszkiwania
w
miejscowości w której znajduje się szkoła, rodziny
wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji, samotnego wychowywania dzieci, urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego - 625 rodzin,
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z
pracy lub innej pracy zarobkowej w związku ze
sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym
dzieckiem – 28 rodzin,
zasiłku pielęgnacyjnego – 95 rodzin na 97 dzieci,
świadczenia rodzicielskiego – 48 rodzin,
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 84 rodzin,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 35 rodzin na 58 dzieci,
świadczenia wychowawcze tzw.„500+”– otrzymało 921 rodzin – 13 175 świadczeń.
Ośrodek wspierał rodziny realizując także rządowy
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Pomoc w formie bezpłatnego jednego gorącego posiłku dziennie otrzymało 107 dzieci uczęszczających
do szkół z 50 rodzin.
OPS wspierał rodziny również poprzez wydawanie
skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
W naszej gminie realizowany jest rządowy program
„Karta Dużej Rodziny”, w ramach którego do końca
2016 roku objęto 198 rodzin i wydano 1063 karty, w
tym: dla opiekunów 383 karty i 680 kart dla dzieci.
Pięcioro dzieci z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym skorzystało z bezpłatnego obozu
wypoczynkowego w ramach programu „POGODNE
LATO”w Gorzewie, którego organizatorem był Urząd
Marszałkowski.
W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci i Polskim Czerwonym Krzyżem w Ostrołęce
zorganizowano i współfinansowano kolonie letnie
w miejscowości Ustka i Krynica Zdrój dla 15. dzieci.
W 2016 roku Ośrodek we współpracy z Rejonem
Energetycznym po raz drugi uczestniczył w programie
pn.: „Energetyczny tornister” organizowanym przez
PGE Dystrybucja Warszawa, którego celem było obdarowanie wyprawką szkolną dzieci z ubogich środowisk.
W ubiegłym roku nieodpłatnie obdarowano 33 dzieci
rozpoczynających naukę w kl. I szkoły podstawowej.

Ośrodek współpracował z placówką wsparcia
dziennego tj. Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym w Lelisie prowadzonym przez TPD w zakresie kwalifikowania dzieci do placówki. Do placówki
uczęszczało 30 dzieci.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie w celu
wsparcia rodzin przystąpił do programu ,,Asystent
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na rok 2016” i skorzystał z dofinansowania w formie
dotacji z rezerwy celowej w wysokości 22 800 zł. na
pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem
asystenta rodziny. Wsparciem asystenta w 2016 roku
objęto 16 rodzin, w których jest 35 dzieci.
W 2016 r. współfinansowano koszty pobytu 5
dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w kwocie
6363,96 zł.
Pracownicy socjalni w 184 rodzinach prowadzili
także szeroko rozumianą pracę socjalną polegającą
m.in. na częstych wizytach w środowisku celem
motywowania rodziców do poszukiwania i podjęcia
zatrudnienia, utrzymania porządku i czystości, motywowania do zachowania abstynencji od alkoholu i
informowaniu o skutkach jego nadużywania, o umiejętnym gospodarowaniu budżetem domowym itp.
Wyżej wymienione dane wskazują, że wciąż istnieje potrzeba dalszego wspierania rodzin w naszej
gminie w różnych formach pomocy tak, aby dzieci
wychowywane były w rodzinach biologicznych a nie
trafiały do opieki zastępczej lub placówek opiekuńczo
– wychowawczych. Dostrzegamy także, iż w związku
z potrzebą różnorodnego wspierania rodzin, istnieje
potrzeba utrzymania zatrudnienia asystenta rodziny.
Sporządził: Danuta Piersa - Kierownik OPS

Szczęśliwi lat nie liczą (cd. ze str. 1)
wsi Serafin i Tartak, także gm. Łyse za widowisko
,,Darcie pierza’’ oraz ,,Kurpie z Myszyńca’’ z widowiskiem ,,Zmowy na Kurpsiach’’.
wyróżnienia otrzymali: ,,Teatr ludowy’’ z CK-BiS
Lelis za widowisko ,,W chacie ćkwańskiego bartnika’’, Zespół Folklorystyczny ,,Kurpiaki’’ z Myszyńca – ,,Zilija na Kurpsiach’’, Regionalna Grupa Nasiadki – ,,Objawienie Matki Boskiej w Dąbrówce’’,
Męska grupa Śpiewacza z Lelisa – ,,Kolędy i pastorałki śpiewane przez Kurpiów’’ oraz Zespół Regionalny Myszyniec – ,,Dziedzic’’.
– Takie żywe, barwne, wielopokoleniowe prezentowanie dawnych obrzędów i życia codziennego na Kurpiach przynosi wszystkim uczestnikom
przeglądu oraz widzom bardzo wiele radości i
pouczających nauk życiowych. Dlatego warto je
organizować, a przegląd, jaki miałem okazję nie
po raz pierwszy oglądać w Lelisie dostarczył mi
wiele nowych wrażeń. Warto było przyjechać –
stwierdził Mieczysław Romanik, przewodniczący
komisji konkursowej przeglądu.
Ten radosny klimat udzielał się wszystkim
uczestnikom, tym bardziej że pączków, jak to w
Tłusty Czwartek, nikomu nie brakowało, a zaraz
po zakończeniu prezentacji kolejnych widowisk
wszyscy ruszyli w tany, zachęceni przez muzykantów z Kurpiowskiej Orkiestry z solistką Elżbietą
Kasznią. Ech, wióry leciały, a młodzi jeszcze od
starszych pouczyć się mogli, jak tańczyć polkę,
oberka, mazurka czy choćby walczyka.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

5

Kurpiki trafiły w godne ręce
Piętnasta, huczna gala wręczenia przez Związek
Kurpiów prestiżowych ,,Kurpików’’, zwanych kurpiowskimi Oskarami, odbyła się 20 lutego w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury. ,,Kurpiki 2016’’ powędrowały
do rąk zasłużonych dla regionu mieszkańców – działaczy, twórców, samorządowców, osób promujących
Kurpiowszczyznę.
– To piętnasta gala, na której mamy okazję poczuć
dumę z bycia Kurpiem, wyrazić satysfakcję z dokonań
naszych rodaków, którzy swoją pracą złożyli nie tylko
hołd kurpiowskiej tradycji, ale przyczynili się do
obecnych i przyszłych sukcesów Kurpiowszczyzny w
naszym kraju i za granicą – powiedział na jej otwarciu
Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów i przewodniczący kapituły nagrody ,,Kurpików’’.
Tegoroczne statuetki ,,Kurpików’’ otrzymali:
w kategorii ,,Promowanie regionu’’ – zespół

country ,,Droga na Ostrołękę’’ z solistą Wojciechem
Dudkowskim oraz niedawno odkryta śpiewaczka Genowefa Lenarcik, pochodząca z Krobi w gm. Kadzidło;
w kategorii ,,Pracodawca roku’’ – Zakłady Mięsne
,,Pekpol’’ w Ostrołęce, za wyroby z jałowcem w
stylu kurpiowskim, opisane na etykietach zgodnie
z regułami dialektu;
w kategorii ,,Muzyka i taniec’’ – harmonista-samouk z Myszyńca, Czesław Drząszcz, wielokrotny
laureat przeglądów muzyków ludowych;
w kategorii ,, Ochrona dziedzictwa kulturowego’’ – kapituła doceniła Bogdana Glinkę, burmistrza Myszyńca, wielce zasłużonego dla organizacji dorocznych obchodów ,,Miodobrania kurpiowskiego’’
w kategorii ,,Edukacja regionalna’’ – nagrodę
otrzymały nauczycielki, siostry, propagatorki nauki
dialektu kurpiowskiego w szkołach w gminach

Kadzidło, Lelis oraz w Ostrołece, autorki podręcznika dla najmłodszych pt. „Móźë jï pśïsë po kurpśosku”: Irena Bachmura i Danuta Staniszewska;
w kategorii ,,Twórczość ludowa’’ – nagrodę
otrzymała Elżbieta Prusaczyk z Tatar w gm. Kadzidło, gdzie prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, która robi wycinanki, stosowane potem w
ozdabianiu przedmiotów techniką decoupage;
w kategorii ,,Nauka i pióro’’ – po raz drugi laureatem „Kurpika” został Henryk Gadomski, muzykolog, kompozytor, autor śpiewnika kurpiowskiego.
w kategorii ,,Talent roku’’ – Marianna Pędzich z
Szafarczysk w gm. Lelis, trener klubu OKLA Ostrołęka, wychowawczyni licznych biegaczy, medalistów, a także wielokrotny maratończyk;
w kategorii ,,Budzenie tożsamości’’ – za szczególne i osobiste zaangażowanie w przedsięwzięcia
kulturalne i etnograficzne, związane z regionem
kurpiowskich, burmistrz Nowogrodu, Józef Piątek
oraz został historyk-amator, społecznik, twórca 70.
instalacji domowej roboty kolektorów słonecznych, Kazimierz Orzoł z Baranowa;
w kategorii ,,Działalność publiczna’’ – z okazji
80-lecia istnienia i aktywnej działalności społecznej
wyróżniono Miejską Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.
Galę uświetniły występy Małych Kurpików z
Zespołu Placówek Oświatowych im. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Kadzidle oraz zespołu ,,Droga na
Ostrołękę’’. Laureatom na scenie towarzyszyła kapela
niezwykle utalentowanych, młodych muzyków
ludowych ,,Sobotnie Granie’’z Jankiem Karczewskim
z Łęgu Przedmiejskiego.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Oświata to nasza wspólna sprawa, a także wspólna odpowiedzialność
O reformie oświatowej w naszej gminie rozmawiamy
z wójtem Stefanem Prusikiem.
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– Reforma systemu oświaty, zakładająca przywrócenie 8-klasowych szkół podstawowych, wygaszanie
gimnazjów oraz ustanowienie 4-letnich liceów i
branżowych szkół zawodowych, odnosi się także do
naszej gminy. Jak można opisać skalę tego problemu
w naszym przypadku?
– Faktycznie, problem to jest właściwe określenie.
Reforma wprowadzana jest bowiem w błyskawicznym
tempie i w dużym stopniu dezorganizuje to, co tworzyliśmy przez ostatnich kilkanaście lat. Dla takiej gminy, jak
Lelis sprawne wdrożenie nowej ustawy reformującej
ustrój szkolny stanowi ogromne wyzwanie. Dzieje się
tak z kilku powodów, z których najważniejszy to utrzymywanie w gminie stosunkowo dużej liczby małych
placówek, liczących poniżej 50 uczniów. Dlatego, zdając
sobie sprawę z doniosłych skutków podejmowanych
obecnie decyzji postanowiłem przeprowadzić szerokie
konsultacje ze środowiskiem oświatowym oraz rodzicami, radnymi i sołtysami.
– Jak przebiegały te konsultacje?
– 13 stycznia zorganizowałem w Urzędzie Gminy debatę
poświęconą reformie oświaty. Przedstawiłem zebranym
założenia reformy oraz jej skutki kadrowe i finansowe
dla naszej gminy. Zaproponowałem rozwiązanie
alternatywne, ograniczone czasowo i pozwalające
zminimalizować niedogodności reformowanego ustroju szkolnego. Moja sugestia polegała na stworzeniu
możliwości dokończenia edukacji podstawowej przez
uczniów czterech małych placówek w oparciu o bazę
materialną i kadrową dużych placówek, to jest obecnych
zespołów szkół składających się ze szkoły podstawowej
i gimnazjum. Moim celem było optymalne wykorzystanie doświadczonej kadry nauczycielskiej posiadającej
kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów, a których
obecnie nie ma w planie nauczania szkoły podstawowej. Okres przejściowy pozwoliłby na ewentualne
uzupełnienie wykształcenia przez nauczycieli szkół
podstawowych lub uzyskanie przez nich kwalifikacji do
nauczania nowych przedmiotów. Dałby nam też możliwość wyposażenia pracowni i spokojnego wdrażania się
do pracy w nowych realiach. Niestety, podczas debaty
nikt nie odniósł się do przedstawianych argumentów i
wyliczeń, nie dostrzegłem też chęci nawiązania dyskusji,
choćby nawet w postaci zdecydowanej krytyki przedłożonych rozwiązań. Podczas spotkań, które odbyły się
w czterech szkołach oraz indywidualnych rozmowach
z rodzicami i niektórymi radnymi słyszałem chór głosów
domagających się utrzymania obecnej sieci szkół, z
zachowaniem ich pełnego stopnia organizacyjnego,
czyli jako samodzielnych placówek ośmioklasowych.
Nieomal jednoznacznie wyrażono pozytywne opinie o
8 - klasowym statusie szkół podstawowych. Żadne środowisko w czasie konsultacji nie podjęło tematu innych
rozwiązań dotyczących ewentualnej reorganizacji szkoły
na swoim terenie czy zmiany stopnia organizacyjnego.
– Czy taka postawa jest dla Pana zaskoczeniem?
– Nasze szkoły powstawały dzieli społecznej inicjatywie i
wspólnemu wysiłkowi oraz ofiarności lokalnych społeczności. Pamiętając o tej tradycji z jednej strony nie jestem
więc zaskoczony. Rozumiem, że wielu pracowników
placówek oświatowych obawia się utraty miejsca pracy
i źródła dochodów, rozumiem, że społeczności wiejskie
nie chcą utracić statusu dotychczasowych placówek
oświatowych jako ważnego czynnika integracji, ale z
drugiej jednak oczekiwałem konstruktywnego włączenia się do debaty, przedstawiania własnych koncepcji,
pomysłów i rozwiązań. Miałem nadzieję na spojrzenie
w przyszłość, refleksję. Brak takiej rozmowy bardzo
mnie martwi.

Po przeprowadzonych spotkaniach nasuwa się jednak wniosek, że zarówno przedstawicieli środowiska
oświatowego, jak również mieszkańców i rodziców nie
interesują rosnące w zastraszającym tempie wydatki
ponoszone przez Gminę na utrzymanie tak licznych,
samodzielnych placówek oświatowych. Nie przyjmują
do wiadomości faktów i danych liczbowych, które
jednoznacznie wskazują, że wydatki na ucznia w szkole
już obecnie kilkukrotnie przewyższają kwotę wskazaną
w subwencji. Tymczasem systematycznie ubywa nam
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, a
zatrudnienie pozostaje na niezmienionym poziomie.
Obecnie gmina organizuje zajęcia dodatkowe, które
stanowią prawie 40% wszystkich godzin lekcyjnych.
Jest to korzystne dla uczniów i nauczycieli, ale bardzo
obciążające dla budżetu.
– Jakie zatem wnioski wypływają z zebrań konsultacyjnych?
– Cóż, pierwotne propozycje nie zyskały poparcia w trakcie konsultacji. Nie po to je prowadziłem, aby za wszelką
cenę forsować przyjętą koncepcję, choć zdaję sobie
sprawę z wad rozdrobnienia placówek oświatowych.
Dlatego radnym przedstawiłem na sesji 27 lutego projekt
uchwały zakładający powołanie na terenie gminy ośmiu
szkół podstawowych 8 – klasowych, które powstaną na
bazie dotychczasowych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lelis.
– Jakie skutki dla szkół oraz dla Gminy przyniesie
takie rozwiązanie?
– Może przytoczę kilka z nich, z którymi będziemy
musieli się zmierzyć na początku reformy w szkołach, a
więc już w tym roku. Będą to:
1. Dodatkowe koszty zakupu wyposażenia do szkół
wynikające z pojawienia się nowych przedmiotów
nauczania, innego rozmiaru mebli szkolnych, dostosowanie pomieszczeń, sanitariatów, itp.
2. Trudność w pozyskaniu do pracy nauczycieli z
odpowiednimi kwalifikacjami do nauczania takich
przedmiotów, jak biologia, geografia, fizyka, chemia,
drugi język obcy. Należy zauważyć, że nauczyciele
niektórych specjalności będą musieli być zatrudnieni
w kilku małych szkołach, aby uzyskać pełen etat. Być
może niektórzy będą zmuszeni podjąć trud studiów
podyplomowych, aby zyskać uprawnienia do nauczania
kilku przedmiotów.
3. Ryzyko ograniczenia wymiaru zatrudnienia przez
nauczycieli niektórych specjalności zatrudnionych
obecnie w gimnazjach. Należy zauważyć, że zmienia
się tak zwana siatka godzin, czyli wymiar nauczania
konkretnych przedmiotów.
4. Z powodu małej liczby uczniów nauka w szkołach w
Dąbrówce, Nasiadkach, Łęgu Starościńskim i Olszewce
będzie z koniczności realizowana w klasach łączonych.
5. Z powodu niedostatecznej liczby sal lekcyjnych w
niektórych szkołach konieczne będzie wprowadzenie
nauki na dwie zmiany.
6. Malejąca liczba uczniów w przeliczeniu na oddział oraz
etat nauczyciela i pracownika obsługi spowoduje dalszy
wzrost kosztów kształcenia. Obecnie w naszych szkołach
jest 850 uczniów, w roku szkolnym 2019/20 będzie ich
811. Oczywiście przy założeniu, że wszyscy zamieszkali
na terenie gminy, którzy są w wieku szkolnym podejmą
naukę w naszych szkołach.
– Jakich jeszcze nowych problemów możemy się
spodziewać po wdrożeniu nowego systemu oświatowego?
– Pojawi się problem dowozu uczniów, ponieważ
malejąca liczba uczniów dojeżdżających do obecnych
gimnazjów spowoduje wzrost kosztów naliczonych
przez PKS lub doprowadzi do likwidacji kursów ze
względu na nieopłacalność. Odbije się to także na

mieszkańcach korzystających z komunikacji publicznej.
Zajdzie konieczność dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania szkół, co oznacza, że konieczne
będą nowe wysokie nakłady finansowe, a w bieżącym
budżecie brak jest środków na takie przedsięwzięcia.
Również na dyrektorach szkół będzie ciążyć duża odpowiedzialność za proces dostosowawczy w szkołach,
rozwiązywanie problemów kadrowych z zachowaniem
równowagi między dobrem zatrudnionych nauczycieli i
pracowników obsługi a dobrem ucznia, które powinno
być wartością nadrzędną. Pamiętajmy, że to właśnie
dyrektorzy szkól są pracodawcami i gospodarzami w
powierzonych im placówkach.
– Czyli można się spodziewać zagrożenia dla budżetu gminnego?
– Z całą pewnością zajdzie konieczność weryfikacji
zapisów w budżecie pod względem ujętych zadań i inwestycji. Widzę realne zagrożenia dla przyszłorocznego
budżetu. Wystarczy tylko wspomnieć, że nasze dochody
z podatków za ubiegły rok wyniosły 3 791 942 zł, natomiast dopłata własna do subwencji oświatowej za rok
2016 wyniosła 4 700 000 zł (bez inwestycji gminnych
w placówkach oświatowych). A więc przeznaczenie
nawet całych wpływów z podatków od mieszkańców
nie zabezpieczy potrzeb w tym zakresie.
Kiedy myślę o przyszłorocznym budżecie mam także
poważne obawy co do możliwości uzyskiwania środków zewnętrznych i dofinansowania do inwestycji ze
środków zewnętrznych. Musimy przy tym pamiętać
o konieczności dokonywania bieżących napraw
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Następuje
przecież naturalne „starzenie” się instalacji i urządzeń.
Ciągle musimy prowadzić remonty dróg. Wszystko to
skłania do głębokiej refleksji co do możliwości realizacji
planowanych inwestycji w gminie zarazem nakazuje
zachowanie wyjątkowej ostrożności w podejmowaniu
wszelkich decyzji finansowych. Dlatego przekazując te
informacje pragnę uświadomić mieszkańcom Gminy
Lelis, że proponowane rozwiązanie, chociaż odpowiada
historycznym efektom edukacyjnego i społecznego wysiłku społeczności szkolnych, oznacza także konieczność
dokonania zmian w planach inwestycyjnych Gminy,
korekty dotychczasowych założeń strategii rozwoju
wielu miejscowości. Oznacza także rosnące obciążenie
miejscowych społeczności kosztami utrzymania i rozwoju szkół, które muszą utrzymać poziom wykształcenia
oraz infrastruktury odpowiednich dla nowej platformy
programowej oraz wymogów reformy oświatowej.
Oczywiście szkoły były, są i będą naszym wspólnym
dobrem. Troska o dobro dzieci i rodzin jest naczelnym
zadaniem Gminy. Liczę więc, że nadal wspólnie znajdować będziemy sposoby rozwiązania tych ogromnych
problemów. Mając na względzie dobro dzieci i młodzieży podejmujemy się tego wyzwania i przy dobrej
współpracy z lokalnymi społecznościami, na którą liczę,
będziemy realizować zapisy reformy pamiętając, że to
nasza wspólna sprawa, ale i wspólna odpowiedzialność.
Rozmawiał Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Jak będą funkcjonować szkoły klas I-VIII w latach 2016-2020
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UCHWAŁA NR XXI/152/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

8

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa:
1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis, a także granice obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lelis, na okres od dnia 1 września 2017
r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik
1 do uchwały,
2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Lelis klas
dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice
obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lelis na okres od dnia 1

wowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie rozpocznie się w roku szkolnym
2017/2018,
3) Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie z siedzibą
ul. Szkolna 51A, 07-402 Lelis zakończy działalność z
dniem 31 sierpnia 2017 r.
§ 3.
Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelis.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który
stanowi załącznik 2 do uchwały,
3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także
granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis,
od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3
do uchwały.
§ 2.
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Lelisie z siedzibą ul. Szkolna
51A, 07-402 Lelis, włącza się do ośmioletniej Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Lelisie z siedzibą 07-402 Lelis, ul.
Szkolna 51A na następujących warunkach:
1) Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Lelisie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.,
2) kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podsta-

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły na:
rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Białobiel , ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis

Sołectwa: Białobiel, Siemnocha.

Sołectwa: Białobiel, Siemnocha.

2.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Dąbrówka 55, 07-402 Lelis

Sołectwa: Dąbrówka, Szkwa, Gąski, Płoszyce

Sołectwa: Dąbrówka, Szkwa, Gąski,
Płoszyce

3.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Lelisie

Lelis, ul, Szkolna 51A, 07-402 Lelis

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

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

4.

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim

Łęg Przedmiejski 80, 07-402 Lelis

Sołectwa: Łęg Przedmiejski, Gnaty, Łęg Starościński –Walery

Sołectwa: Łęg Przedmiejski, Gnaty, Łęg
Starościński –Walery

5.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana
Pawła II w Łęgu Starościńskim

Łęg Starościński 23, 07-402 Lelis

Sołectwa: Łęg Starościński, Kurpiewskie.

Sołectwa: Łęg Starościński, Kurpiewskie.

6.

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

Nasiadki 37, 07-402 Lelis

Sołectwa: Nasiadki, Szafarczyska

Sołectwa: Nasiadki, Szafarczyska

7.

Szkoła Podstawowa w Obierwi

Obierwia 120A , 07-402 Lelis

Sołectwa: Obierwia, Aleksandrowo.

Sołectwa: Obierwia, Aleksandrowo.

8.

Szkoła Podstawowa w Olszewce

Olszewka 24A, 07-402 Lelis

Sołectwa: Olszewka, Szwendrowy Most

Sołectwa: Olszewka, Szwendrowy Most

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Lelis klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Lelis na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

1.

klasy Publicznego Gimnazjum w Zespole
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Lelisie prowadzone w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Lelisie

Lelis, ul, Szkolna 51A,
07-402 Lelis

Sołectwa: Lelis, Białobiel, Dąbrówka, Długi Kąt,
Durlasy, Gąski, Gibałka, Łodziska, Nasiadki, Płoszyce, Siemnocha, Szafarnia, Szkwa

Sołectwa: Lelis, Białobiel, Dąbrówka, Długi
Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Łodziska,
Nasiadki, Płoszyce, Siemnocha, Szafarnia,
Szkwa

2.

klasy Publicznego Gimnazjum w Zespole
Szkół w Łęgu Przedmiejskim prowadzone w
Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim

Łęg Przedmiejski 80,
07-402 Lelis

Sołectwa: Łęg Przedmiejski, Gnaty, Kurpiewskie,
Łęg Starościński, Łęg Starościński -Walery, Szafarczyska

Sołectwa: Łęg Przedmiejski, Gnaty, Kurpiewskie, Łęg Starościński, Łęg Starościński
-Walery, Szafarczyska

3.

klasy Publicznego Gimnazjum w Zespole
Szkół w Obierwi prowadzone w Szkole
Podstawowej w Obierwi

Sołectwa: Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka,
Szwendrowy Most

Sołectwa: Obierwia, Aleksandrowo, Olszewka, Szwendrowy Most

Granice obwodu szkoły na
rok szkolny 2017/2018

Obierwia 120A,
07-402 Lelis

rok szkolny 2018/2019

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lelis, od dnia 1 września 2019 r.
Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Projekt granic obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa w Białobieli

Białobiel , ul. Szkolna 1, 07-402 Lelis

Sołectwa: Białobiel, Siemnocha.

2.

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Dąbrówka 55, 07-402 Lelis

Sołectwa: Dąbrówka, Szkwa, Gąski, Płoszyce

3.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie

Lelis, ul, Szkolna 51A, 07-402 Lelis

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

4.

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim

Łęg Przedmiejski 80, 07-402 Lelis

Sołectwa: Łęg Przedmiejski, Gnaty, Łęg Starościński –Walery

5.

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim w
Łęgu Starościńskim

Łęg Starościński 23, 07-402 Lelis

Sołectwa: Łęg Starościński, Kurpiewskie.

6.

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

Nasiadki 37, 07-402 Lelis

Sołectwa: Nasiadki, Szafarczyska

7.

Szkoła Podstawowa w Obierwi

Obierwia 120A , 07-402 Lelis

Sołectwa: Obierwia, Aleksandrowo.

8.

Szkoła Podstawowa w Olszewce

Olszewka 24A, 07-402 Lelis

Sołectwa: Olszewka, Szwendrowy Most

Ferie na wesoło
Prawdziwe oblężenie – tak można określić to
co działo się w CK-BiS w okresie tegorocznych ferii
zimowych. Zapewne duży wpływ miała pogoda,
ale także przygotowany różnorodny repertuar zajęć
oraz miła opieka opiekunek zajmujących się naszymi
pociechami. Dla dzieci przygotowano mnóstwo
atrakcji, m.in. zajęcia biblioteczne, gry i zabawy,
wspólne czytanie książek.
– W ten sposób dzieci usprawniały aparat artykulacyjny i oddechowy, uczuły się współpracy i zdrowej
rywalizacji poprzez uczestnictwo w quizach, kalamburach, szaradach oraz konkurencjach sportowych
– twierdzi Barbara Sęk, szefowa biblioteki.
Jak co roku furorę zrobiły zajęcia kulinarne. Wspólne wypiekanie pizzy, pierniczków oraz fafernuchów
od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży z naszej gminy. Cieszy to, że dzieci
chętnie uczą się również tradycyjnych wypieków
znanych wśród Kurpiów.
W tym roku Centrum postawiło również na profilaktykę przeciwdziałania nałogom oraz promocję
zdrowego stylu życia. Dzieci mogły sprawdzić się w
konkursie plastycznym pod tytułem „STOP przemocy i używkom”. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się spotkania z policjantami, którzy opisywali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
przedstawili zwykły dzień pracy w policji, pokazali
również sprzęt szturmowy i zasady pacyfikacji
przestępców. Przeprowadzili atrakcyjne konkursy i
zabawy z nagrodami.
Podczas tegorocznych ferii nie zabrakło również
tradycyjnego folkloru kurpiowskiego.
– Nauka tańca tradycyjnego, śpiewu, gwary, nauka
gry na tradycyjnych instrumentach pochłonęła dzieci
na długie godziny – najbardziej zapracowany, jak
zwykle, Jan Kania nie ukrywa zadowolenia.
Nie obyło się również bez zwiedzania ośrodka

etnograficznego i zgłębiania wiedzy o regionie poprzez zabawę, zakończone ogniskiem o co postarał
się Henryk Kulesza.
Gościem specjalnym była pisarka Joanna Brodowska, która zachwyciła dzieci i młodzież swoimi zajęciami literackimi. W tym roku skupiono się na zajęciach
przeciwdziałających przemocy i agresji, która jest
coraz powszechniejsza wśród dorastających dzieci.
Na zakończenie ferii dla wszystkich zainteresowanych wystąpił teatr DUET, który zaprezentował
spektakl pod tytułem „Foszek czyścioszek”. Na to
wydarzenie przybyły prawdziwe tłumy dzieci, które
wprost piszczały ze śmiechu podczas występu
artystów.
– Zajęcia zakończyły się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem nagród za konkursy realizowane
podczas ferii. W zajęciach uczestniczyło średnio 40.
dzieci dziennie. Cieszę się, że dzieci i młodzież coraz
chętniej odwiedzają nasz ośrodek i spędzają tu swój
wolny czas – podsumował Bartosz Podolak, dyrektor
CK-BiS. (ak)
Fot. Tomasz Szczubełek

Wszystkim Babciom i Dziadkom, którzy przybyli 19
stycznia na szkolną uroczystość nie tylko pozostały
w pamięci wspaniałe występy swoich wnuków, ale
także niezwykłe prezenty w postaci pamiątkowych
zdjęć po hasłem ,,Kochamy Was’’. Cała szkolna społeczność pracowicie i pomysłowo udekorowała salę
gimnastyczną, by przy wspólnym stole seniorzy mogli się ugościć słodkim poczęstunkiem od rodziców, a
na scenie by mogli się popisywać mali artyści. Kiedy
nawet najmniejsi śpiewali gromko, z całego serca ,,Sto
lat!’’to w niejednym oku łza się zakręciła. A do tego te
własnoręcznie wykonane upominki, uściski, życzenia.
– Taki dzień stanowi niezwykłe święto w życiu szkoły. Bo przecież wszyscy uczymy dzieci. My dajemy im
wiedzę, rodzice wychowują, ale najbardziej kochają
je babcie i dziadkowie. Dlatego wraz ze wszystkimi
uczniami, nauczycielami dziękujemy wszystkim
Babciom i Dziadziusiom za przybycie i wspólnie
spędzony czas, a Mamom za przygotowanie poczęstunku i pomoc w trakcie uroczystości – powiedziała
dyrektor Urszula Wielczyk, zapraszając do wspólnych
sesji fotograficznych.
Antoni Kustusz
Fot. Rafał Kosek

Ciasno, ale radośnie

Biblioteki z certyfikatem
Biblioteki w gminie Lelis od lat zajmują czołowe
miejsca w powiecie ostrołęckim w kategoriach
merytorycznego przygotowania bibliotekarzy,
kadry, ilości bibliotek, ilości zakupionych nowości
czytelniczych czy jakości infrastruktury bibliotecznej. Od ponad pół roku bibliotekarze CK-BiS
starali się spełnić wymogi Certyfikatu Biblioteka
plus, który uzyskują najlepsze biblioteki w kraju.
Jak poinformowała kapituła certyfikatu z dniem
1 stycznia 2017 r. biblioteka główna w Lelisie oraz
filia biblioteczna w Łęgu Przedmiejskim spełniają
wymogi tego elitarnego certyfikatu.
Uzyskanie certyfikatu ,,Biblioteka plus’’ oznacza,
że nasze biblioteki mają księgozbiory w ponad 50
proc. wprowadzone do systemu komputerowego i
możliwość przeglądania internetowych baz danych
za pomocą przeglądarek internetowych. Nasze

Kochamy Was
w Białobieli

placówki spełniają także wyśrubowane wymogi
sprzętowego wyposażenia w kamery cyfrowe,
aparaty fotograficzne, urządzenia wielofunkcyjne,
kurtyny, projektory multimedialne, zestawy komputerowe dla kadry oraz użytkowników, w tym
zabezpieczenia sprzętowe.
– Obecnie posiadamy największą liczbę filii bibliotecznych oraz wykwalifikowanych bibliotekarzy
w powiecie ostrołęckim, nie licząc miasta Ostrołęki.
Nasze biblioteki posiadają wyodrębnione księgozbiory informacyjne, zbiory obcojęzyczne, zbiory
regionalne. Zakupujemy zbiory audiowizualne oraz
prasę w formie papierowej i elektronicznej, w tym
dzienniki ogólnopolskie, czasopisma regionalne,
czasopismo bibliotekarskie oraz inne czasopisma
odpowiadając potrzebom społeczności lokalnej.
Nasze księgozbiory są jednymi z najliczniejszych
w powiecie. Biblioteki mają zapewnioną obsługę
informatyczną i merytoryczną. Pracownicy systematycznie podnoszą kwalifikacje poprzez szkolenia
zewnętrzne oraz samokształcenie.
Cieszę się, że praca, którą cały zespół pracowników CK-BiS włożył w podniesienie standardu
naszych dwóch bibliotek została doceniona. Myślę,
że będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich – informuje Barbara Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS.
Bartosz Podolak
Fot. Tomasz Szczubełek

Szkoła Podstawowa w Dąbrowce nie dysponuje
odpowiednią powierzchnią, by organizować duże
spotkania. Ale kto by tym się przejmował, gdy 24
stycznia na wspólnej uroczystości z mogą spotkać
się Babcie i Dziadkowie oraz ich ukochane wnuki.
Widownię zorganizowano na korytarzu, a uczniom
wystarczyła scenka przy wejściu do biblioteki.
Piękny program artystyczny, którym dzieci zaprezentowały humorystyczne scenki obrazujące relacje
między pokoleniami, przygotowany pod okiem nauczycieli , a przede wszystkim życzenia płynące prosto z serca oraz własnoręcznie wykonane upominki
wywołały ogromną radość wśród zaproszonych
gości. Babcie i dziadkowie gorąco oklaskiwali swoje
wnuczęta, a szczere życzenia, które zabrzmiały na
finał, wzruszyły ich do łez. Wyrazem miłości wnucząt były także piękne laurki wręczone dziadkom
i babciom. Szczególne zainteresowanie wzbudził
występ pięknie ubranego w stroje ludowe zespołu
Nowe Latko, w którym występują uczniowie szkoły.
Goście zobaczyli, jak dawniej bawiły się i tańczyły
dzieci oraz młodzież na Kurpiach.
Antoni Kustusz, fot. J. Śnietka
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Liczy się każdy odruch serca
Babcie i Dziadkowie wnuczek i wnuków
uczących się w Zespole Szkół w Obierwi bardzo przeżyli ten piękny dzień. W pomysłowo
udekorowanej sali zasiedli 20 stycznia przy
stolikach i czekali na niespodzianki, co tajemniczo zapowiedziała dyrektor Wanda Pieńkosz.
Rzeczywiście program artystyczny był niezwykły. Swoimi talentami popisywały się dzieciaki
z Oddziału Przedszkolnego, a uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum humorystycznie

prezentowali znane bajki, namawiali wilka do
mycia zębów, twierdzili, że Śpiąca Królewna
zasnęła, bo nie myła jabłek, nic tylko boki zrywać. A wszystko by wyrazić miłość, wdzięczność
i szacunek kochanym babciom i dziadkom.
Jakże więc smakował okolicznościowy tort, ileż
uśmiechu wywoływały skromne, ale szczere
upominki od wnuków.
Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Granie dla zdrowia
i radości
W Gminnym Turnieju ,,OPEN’’ tenisa stołowego
o Puchar Wójta Gminy Lelis, który Gminny LZS
zorganizował 8 stycznia w sali ZS w Obierwi chodziło głownie o radość z udziału i satysfakcję po
wygranych pojedynkach.
– Najważniejsze zaś jest to, że w niedzielne
przedpołudnie ludziom chce się razem spotkać, by
pograć, poćwiczyć, zadbać o zdrowie – powiedział
wójt Stefan Prusik, wręczając puchary, medale i
nagrody. Wszyscy są w takim turnieju równi, a niektórzy lepsi od innych – dodał. Wyrazem tej radości
stało się wspólne zdjęcie ze zdobytymi trofeami.
Przed rozpoczęciem turnieju ,,Open’’ na rozstawionych stołach rozegrano rejonowe zawody SZS
dla gimnazjów. Wśród chłopców wygrał Norbert
Dzięgielewski, przed Michałem Niedźwiedzkim
(obaj Obierwia), Piotrem Barcińskim, Jakubem
Rostkowskim (obaj Olszewo Borki) oraz Jackiem
Laskowskim, Obierwia. W rywalizacji dziewcząt
zwyciężyła Ilona Zalewska, Nowa Wieś, przed
Mileną Świderską, Olszewo Borki. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

Szkoły ponadgimnazjalne także po nowemu
Rada Powiatu Ostrołęckiego 7 lutego podjęła
uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
powiatu ostrołęckiego. W uchwale tej ustalono
plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

oraz szkół specjalnych i ponadpodstawowych w
powiecie ostrołęckim na okres od dnia 1 września
2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. oraz plan sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych w powiecie ostrołęckim od dnia
1 września 2019 r..
Jak wynika z treści tej uchwały Zespół Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie w

pierwszym okresie będzie prowadził szkoły dla
młodzieży: Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie),
Technikum (czteroletnie) oraz Branżową Szkołę I
Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.
c ustawy – Prawo oświatowe z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej a także
szkoły dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące
(trzyletnie) i Szkołę Policealna, o której mowa w
art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
z klasami dotychczasowej szkoły policealnej.
Natomiast od 1 września 2019 roku w Zespole
Szkół w Lelisie będą funkcjonować następujące
szkoły dla młodzieży: Liceum Ogólnokształcące
(czteroletnie), o którym mowa w art. 18 ust. 1
pkt 2 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, z klasami
dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego
(trzyletniego), Technikum (pięcioletnie), o którym
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo
oświatowe, z klasami dotychczasowego Technikum (czteroletniego) oraz Branżowa Szkoła I
Stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy – Prawo oświatowe. Dorośli znajdą u nas
szkoły: Liceum Ogólnokształcące (czteroletnie),
o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy
– Prawo oświatowe, z klasami dotychczasowego
Liceum Ogólnokształcącego (trzyletniego) oraz
Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1
pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
Antoni Kustusz
fot. archiwum

Ligowe punkty liczą się podwójnie
Nieco mniej niż przed rokiem, bo tylko osiem
drużyn, zgłosiło się do rozgrywek Gminnej Ligi
LZS w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta
Gminy, ale rozgrywki trwały przez 4 niedziele
i dostarczyły mnóstwo wrażeń. Najbardziej żal
było drużyny z Olszewki, która opuściła dwie
tury ligowych zmagań i w finałowym turnieju
12 lutego przyszło jej rozegrać wszystkie zaległe mecze. W efekcie, mimo dobrego składu,
po czwartym meczu wyraźnie zabrakło im sił
i dlatego musieli oddać I miejsce drużynie LZS
Obierwia. Cóż, punkty w lidze liczą się podwójnie, a kto raz odpuści już może się nie pozbierać.
Ostateczna klasyfikacja ligowych zmagań
wyglądała następująco: 1. LZS Obierwia, 18 pkt.,
2. LZS Olszewka, 15 pkt., 3. LZS Lelis, 13 pkt., 4.

Długi Kąt, 13 pkt., 5. Łęg Przedmiejski, 11 pkt., 6.
LZS Nasiadki, 6 pkt., 7. LZS Siemnocha, 3 pkt., 8.
LZS Szafarnia, 3 pkt. Pierwsze 4 drużyny awansowały, jako reprezentanci gminy, do turnieju
powiatowego. Jak skrupulatnie policzył sędzia
główny Dariusz Mróz, wspierany przez Jerzego
Dawida i Witolda Kwiatkowskiego, w trakcie
rozgrywek strzelono 192 bramki. Najniższy
wynik uzyskano w meczu Olszewka – Nasiadki
2:1, a najwyższy w meczu Łęg – Szafarnia 9:3.
Nagrody i puchary wręczył ich fundator wójt
Stefan Prusik, serdecznie gratulując werwy i
kondycji uczestnikom ligowych zmagań.
Tekst i fot.
Antoni Kustusz

W Obierwi walczono
o awans
Dzięki dobrej współpracy gminnych LZS, CK-BiS
i SZS bardzo sprawnie
udało się przeprowadzić
7 stycznia w sali Zespołu
Szkół w Obierwi turniej
indywidualny w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy
Lelis, który był jednocześnie
eliminacjami gminnymi do
kolejnego etapu rywalizacji
międzyszkolnej. W zawodach wzięło udział
60-ciu uczniów z sześciu szkół podstawowych
(Olszewka, Obierwia, Lelis, Nasiadki, Łęg Starościński, Białobiel). Walczono w czterech kategoriach. Awans uzyskali następujący uczniowie:
Dziewczęta klasa IV i mł.: 1. Anna Sakowska, SP Lelis, 2. Wiktoria Kurpiewska, SP Łęg
Starościński, 3. Niechoda Magda – SP Łęg
Starościński;
Chłopcy klasa IV i młodsi: 1. Paweł Szymczyk,
SP Łęg Starościński, 2. Mateusz Prusaczyk, SP
Nasiadki, 3. Piotr Krajza, SP Obierwia;
Dziewczęta klasa VI-V: 1. Oliwia Głowacka,
SP Nasiadki, 2. Julita Pietruczuk, SP Białobiel,
3, Małgorzata Sęk, SP Obierwia;
Chłopcy klasa VI-V: Paweł Sieruta, SP Białobiel,
2. Jan Łępicki, SP Łęg Starościński, 3. Piotr Łępicki, SP Łęg Starościński.

Turniej na cztery fajerki
Takiej liczby chętnych do rozegrania meczów
w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Lelis, w dziejach naszego
gminnego LZS jeszcze nie było. Zgłosiło się 16
drużyn, które trzeba było podzielić na 4 grupy,
w których grano ,,każdy z każdym’’, a następnie
grano systemem pucharowym od ćwierćfinału i
finału. Ostatecznie zawiedli koledzy z Kadzidła, za
których grał Lelis II. Dla wielu zawodników spotkanie w Lelisie było okazją do rewanżu po silnie
obsadzonym, noworocznym turnieju w Kadzidle,
gdzie wygrali piłkarze GLKS.
Od pierwszego meczu walka szła o każdą piłkę,
nie obyło się bez kilku kontuzji, ale ogólnie turniej
toczył się w dobrej atmosferze, o co dbali sędzia
główny Witek Kwiatkowski oraz sędziowie Darek
Mróz i Jurek Dawid. Bardzo się napracowali, bo
turniej trwał aż do godz. 19.00, zaś każdy mecz
grano w jednej odsłonie po 12 min..Dobrze więc,
że w sali Zespołu Szkół pojawiło się nowe ledowe

oświetlenie, które nie tylko pozwoli zdecydowanie
zaoszczędzić w opłatach za prąd, ale także umożliwia grę w lepszych i bezpieczniejszych warunkach.
Po rozegraniu meczów fazy grupowej w rozgrywkach pucharowych wytworzyła się rywalizacja pomiędzy drużynami z Ostrołęki i z Lelisa.
Niestety w meczach o miejsce na podium lepsze
okazały się ekipy ostrołęckie, bo naszym zabrakło
kondycji. Tak więc wójt Stefan Prusik wręczył
puchar i złote medale za I miejsce chłopakom z
ostrołęckiej drużyny Czasoprzestrzeń. Drugie
miejsce zajęli piłkarze z KGB Ostrołęka, którzy w
finałowym meczu przegrali po dramatycznym
meczu 1:0. Jeszcze bardziej emocjonująco było w
meczu o III miejsce pomiędzy GLKS Lelis i Lelis II, w
którym najpierw był remis 1:1, po dogrywce było
nadal 1:1, a w rzutach karnych po wykorzystaniu
wszystkich zawodników i bramkarzy 1:0. Tak więc
puchar za III m. otrzymali ,,swoi’’, ale chyba liczyli
na więcej. miejsca LZS Obierwia i LZS Olszewka
zajęły V i VI miejsca przed pozostałymi ćwierćfinalistami: Zbójna
i Po Ibizie Baranowo. Najlepszym
bramkarze został Kamil Pyskło z
GLKS, najlepszym strzelcem Mateusz Turek z ,,Czasoprzestrzeni’’,
a najlepszym zawodnikiem turnieju sędziowie wybrali Damiana
Boberka z KGB. Gratulujemy i
zapraszamy do Lelisa za rok.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Sylwia Smilgin Kamińska
Fot. Antoni Kustusz

Dobry start do sezonu
Drużyna GLKS Lelis 6 stycznia, grając w składzie: Marcin Tyszka – bramkarz, Przemysław
Parzych, Piotr Wysocki, Hubert Kaliszewski, Paweł Lutrzykowski, Adam Mierzejewski, Michał
Markowski i trener Jerzy Dawid, wywalczyła I
miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy
Kadzidło. Do turnieju zgłosiło się 24 drużyny.
Nasza ekipa grała w grupie C z zespołami:
Żagiel Piecki, GKS Szczytno, Orz Goworowo,
Spółka z o.o. Ostrołęka, Promil Olszewka. Po
wyjściu z grupy GLKS pokonał w ćwierćfinale
4:0 Tartak Pienice. W półfinale zwyciężyli 1:0 ze
Świtem Baranowo, a w finale ograli faworyta
turnieju KGB Ostrołęka 2:0. (ak)
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CK-BiS informuje i zaprasza…

Dziękujemy za życzenia

12 marca, godz. 10.00, hala ZS w Lelisie – Powiatowy Turniej Drużyn Mieszanych w siatkówkę.
15 marca, godz. 10.00, sala biblioteki CK-BiS – rozstrzygnięcie uczniowskiego konkursu
czytelniczego ,,Akademia umysłu’’.
18 marca, godz. 19.00, hala sportowa obok CK-BiS przy ul. Szkolnej – Kurpiowska Szkoła
Mistrzów w formie Gali Sportów Walki. Bilety w cenie 25 zł będą do nabycia w CK-BiS w Lelisie
4 kwietnia, godz. 10.00, sala kinowa CK-BiS – rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę
kurpiowską

Rusza wiosenna runda B-klasy
Po wycofaniu się z rozgrywek B- klasy piłkarzy ,,Orza’’ Goworowo liczba drużyn zmniejszyła się
do 10., a mecze z Orzem będą liczone jako walkower.
Po zimowych rozgrywkach na hali drużyna GLKS Lelis przystępuje do rundy wiosennej we
wzmocnionym składzie i w dobrym nastroju – zapewnił nas trener Jerzy Dawid.
Wszystkie mecze na własnym boisku przy Zespole Szkół w Lelisie będą rozegrane w niedzielę
o godz. 14.00. Zachęcamy do kibicowania.
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Oto kolejność par meczowych:
26 marca – GLKS – Iskra Zaręby Kościelne;
9 kwietnia – GLKS – GUKS Krasnosielc;
23 kwietnia – GLKS – Kurpik II Kadzidło;
3 maja – GLKS – FC 2013 Różan;
14 maja – GLKS – Bartnik Myszyniec;
28 maja – GLKS – KS Pniewo.

Urząd Gminy przypomina, że...
Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 2017 r.
W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy
(Nr konta: 05892200090000061920000010)
Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić: za
styczeń i luty do 10 marca 2017 r.

Jak przebiega usuwanie azbestu
W 2016 r. usuniętych zostało 14,144 Mg eternitu, w tym: z budynku Szkoły Podstawowej
w Łęgu Starościńskim, - 10,244 Mg, z budynku gminnego ( budynek magazynowy ) i przystanków PKS – 3,90 Mg. Ogółem zutylizowanych zostało około 70 % wyrobów zawierających azbest
z obiektów stanowiących własność gminy.
Ilości zutylizowanych wyrobów zawierających azbest i koszt realizacji zadania

Rok

Liczba
właścicieli,od
których
odebrano eternit
do utylizacji

Ilość odebranego
eternitu
m2

Mg

Całkowity koszt
zadania w zł.

Środki własne
gminy w zł.

Dotacja z
WFOŚiGW
NOŚiGW
zł.

2015

30

5.385

70,005

27 840,45

4176,07

10.022,56
13.641,82

2016

53

8.616

112,008

33 042,36

4956,36

28.086,00
0

Razem:

83

14.001

182,013

60 882,81

9132,43

38.108,56
13.641,82

Informację sporządził:
Wacław Kania

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku do Wójta Gminy oraz do Urzędu Gminy napłynęło wiele świątecznych życzeń.
– Wszystkie te karty z dobrymi życzeniami traktujemy jako wyraz uznania dla pracowitości mieszkańców naszej Gminy i życzliwości w spełnianiu się
najlepszych marzeń każdego z nas. Za wszystkie
więc równie serdecznie dziękujemy – powiedział
wójt Stefan Prusik.
Dziękujemy z życzenia, które otrzymaliśmy
od: posła Parlamentu Europejskiego Jarosława
Kalinowskiego, poseł PE Julii Pitery, senatora RP
Roberta Mamątowa, posła na Sejm RP Arkadiusza
Czartoryskiego, posła na Sejm RP Czesława Mroczka,
starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła, wicestarosty
Krzysztofa Parzychowskiego, przewodniczącego
Rady Miasta Ostrołęki Jerzego Grabowskiego,
prezydenta Miasta Ostrołęki Janusza Kotowskiego,
Związku Gmin Wiejskich RP, Kuratorium Oświaty
w Warszawie Delegatury w Ostrołęce, dyrektora
Departamentu Rozwoju Rolnictwa Mazowieckiego
Urzędu Marszałkowskiego Radosława Rybickiego,
Wójta i Urzędu Gminy w Kadzidle, Wójta i Urzędu
Gminy w Goworowie, Wójta i Urzędu Gminy Olszewo Borki, spółki Energa, od zarządu Powiatowo-Grodzkiego Szkolnego Związku Sportowego w
Ostrołęce, KRUS w Ostrołęce, Eurobrokers Sp. z o. o.,
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce,
Biura turystyki i podróży JUVENTUS w Ostrołęce,
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”, PRESKPOL Sp. z
o. o., kierownictwa Nadleśnictwa Ostrołęka, spółki
KOBEX, OPWiK Sp. z o. o., Best – Office, komendy
WKU w Ostrołęce, Janusza Szlachetki USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL, BUDOWA, REMONTY, ZETO
Software Sp. z o. o., kierownictwa i kadry Zakładu
Karnego w Przytułach Starych, spółki INWAP HAAS,
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Warszawie, PINB w Ostrołęce, Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, WSAP w
Ostrołęce, RPROJEKT w Ostrołęce, Delegatury KBW
w Ostrołęce, PGE Dystrybucja S.A. oddział Warszawa, Materiały Ksero Serwis w Ostrołęce, notariusza
Krystyny Załuski, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w
Ostrołęce, Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Ostrołęckiego TBS Sp. z o. o., PKS w Ostrołęce S.A., Łukasza
Budniaka sołtysa wsi Siemnocha, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Wójta i Urzędu Gminy w Małym Płocku,
dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej
im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim, Beaty
Kaczyńskiej, dyrektor Oddziału Terenowego w Ostrołęce, Urzędu Gminy w Czerwinie. Urzędu Gminy w
Łysych, Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
Urzędu Gminy w Troszynie, Banku Spółdzielczego w
Ostrołęce, PATCHSYSTEM POLSKA SP. Z O.O., Zespołu
KDP Wyrzykowski Sp. z o.o., dyrekcji i uczniów Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach,
Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o., spółki Pure
Home, Mazowieckie go Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli wydział w Ostrołęce, WDI
Ostrołęka.
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