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Prawdziwy maraton zafundował 28 lutego 
CK-BiS gościom i uczestnikom tegorocznego XIV 
Regionalnego Przeglądu Widowiska przedsta-
wiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów 
,,Darcie Pierza’’. Zgłosiło się aż 20 zespołów, a 
większość widowisk przekroczyła regulaminowy 
czas występu. Nadal także nadmiernie otwarta 
formuła przeglądu powoduje dopuszczenie na 
scenę bożonarodzeniowe jasełka, chodzenie z 
gwiazdą czy nawet, jak obecnie, teatr ludowy z in-
scenizacją historii batalii Kurpiów o niepodległość, 
ciekawą i wartą obejrzenia, ale nie przy tej okazji. 
Całe szczęście, że nikomu nie zabrakło gorących 
kiełbasek, tłustoczwartkowych pączków i dobrego 
humoru. Pora więc chyba przyjrzeć się dotychcza-
sowym doświadczeniom, aby na przyszłoroczny 
jubileusz przygotować odpowiednią do nazwy 
formułę przeglądu 

– Aby uporać się z napływem zgłoszeń dokona-
liśmy podziału na trzy grupy wykonawców: dzieci, 
dzieci i dorosłych oraz dorosłych, podaliśmy zespo-
łom godziny ich występów, dokonaliśmy wręczenia 
nagród i wyróżnień dzieciom już przed przerwą, 
a mimo to występy się przedłużyły do późnego 
wieczoru – powiedział nam Jan Kania, prowadzący 
przegląd, a zarazem autor scenariuszy i opiekun 
wielu prezentowanych widowisk. 

Debiutująca w roli dyrektora CK-BiS Katarzyna  
Dobkowska – Wiśniewska odwołując się do swoich 
wspomnień z dzieciństwa tak oto opisała tradycję 
onych spotkań: 

cd. str. 5

Darcie Pierza – potrzeba powrotu do korzeni

– Według tradycji kurpiowskiej długie zimowe 
wieczory w wielu domach upływały na darciu 
pierza. Do domów gospodyń schodziły się krewne, 
sąsiadki, znajome, aby skubać pierze . Podczas pra-
cy rozmawiały, śpiewały, wspominały, opowiadały 
historie, żartowały. Sama praca kończyła się poczę-
stunkiem przygotowanym z własnych wyrobów. 
Tradycja darcia pierza była kultywowana jeszcze 
w latach 80-tych ubiegłego stulecia – stwierdziła 

na otwarciu przeglądu pani Katarzyna, dodając, 
że darcie pierza urządzano najczęściej w domach 
gdzie były panny na wydaniu. Z pierza gęsiego lub 
kaczego przygotowywano wsady do poduszek i 
pierzyn, które stanowiły część ślubnego posagu. 
Sezon na darcie pierza lub inaczej „wyskubki”, „wy-
dzirki”, „pierzajki”, rozpoczynał się w listopadzie, a 
kończył w lutym w czasie wolnym od spraw gospo-
darskich. Praca w jednym domu trwała kilka dni, 
aby potem przenieść się do następnego. W trakcie 
tej pracy znudzeni kawalerowie aby okazać zaloty 
pannom wpuszczali do izby wróbla lub gołębia. 
To była zabawa!

Oficjalnego otwarcia spotkania pasjonatów 
kurpiowskiego folkloru, miłośników kultury, tra-
dycji i obrzędów oraz powitania gości dokonał 
wójt Stefan Prusik. Wśród gości witano Mirosława 
Augustyniaka, radnego sejmiku wojewódzkiego, 
Beate Kaczyńską, dyrektor Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w Ostrołęce, Mirosła-
wa Grzyba, prezesa Związku Kurpiów, wójtów 
sąsiednich gmin, a także radnych i sołtysów z 
naszej gminy.

Prezentacje były na różnym poziomie, ale wśród 
nich tylko dwie w wykonaniu seniorów pokazały 
jak to kiedyś darło się pierze.  Najbardziej cieszy I 
nagroda dla dzieci z zespołu Nowe Latko z Łęgu 
Starościńskiego za widowisko „Spostrzeżenia i 
pomysły małech dzieci”. Było bardzo żywe, radosne 
i dowcipne, a co ważne pokazało jaki postęp te 
dzieci zrobiły w opanowaniu tajników gwary, tańca 

Babcia i jej opowieści zawsze wzbudzają ciekawość

Jakże ważne sprawy są do omówienia
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IV sesja Rady Gminy zwołana na 31 stycznia 
do sali konferencyjnej Urzędu Gminy przejdzie 
do historii, jako pierwsza sesja w pełni skomputery-
zowana. Radni glosują elektronicznie na osobistych 
laptopach, dysponują mikrofonami, a układ stołów 
odpowiada temu systemowi. Sesje są nagrywane, 
a ich nagranie jest po sesji dostępne na stronie 
internetowej www.lelis.pl. 

Rada po dokonaniu poprawek do budżetu Gminy 
podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej 
powiatowi w wysokości 25 tys. zł na rozbudowę 
drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka – Łęg Sta-
rościński – Kurpiewskie – Szkwa, która  zostanie 
przekazana na przygotowanie dokumentacji tech-

nicznej określającej  szczegółowy zakres prac do 
zrealizowania na wskazanych odcinkach drogowych  
celem  zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników 
drogi oraz poprawy płynności jazdy.  

Następnie przyjęto szczegółowe zasady pono-
szenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych, a także dokonano wy-
boru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalono stawki takiej 
opłaty. Zgodnie z tą uchwałą opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie 
od gospodarstwa domowego, a stawka opłaty za 
odpady zbierane selektywnie wyniesie 52 zł mie-
sięcznie od gospodarstwa domowego, natomiast 
za odpady zbierane bez selekcji 80 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego.

Bardzo bogaty porządek obrad przyjęto na V 
sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 lutego w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Po wysłuchaniu informacji z działalności Wójta 
Gminy w okresie międzysesyjnym  zapoznano się z 
informacją o przebiegu kampanii sprawozdawczo-
-wyborczej w sołectwach na terenie gminy oraz 

dokonano wręczenia podziękowań dla sołtysów. 
(zob. s. )

Radni przyjęli także do akceptującej wiadomo-
ści sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej wraz z określeniem potrzeb pomocy 
społecznej na 2019 r., sprawozdanie z realizacji w 
2018 r. zadań z zakresu wspierania rodziny, sprawoz-
danie ZASiP za 2018 r. dotyczące wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowa-
dzonych przez Gminę, a także raporty za 2018 rok z 
wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Radni uchwalili niezbędne zmiany w tegorocz-
nym budżecie gminy. Gmina otrzymała m.in. 54 tys. 
zł dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowa-
nie Dziennego Domu Seniora+. 

Na wniosek ZASiP oraz po konsultacjach z 
dyrektorami szkól Rada jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę. Zmiany 
wynikają z wytycznych wprowadzonych reformą 
oświaty a dotyczących dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego powodujących zwiększenie  liczby od-
działów  w Szkołach Podstawowych – w Białobieli, 
Dąbrówce, Nasiadkach i w Łęgu  Starościńskim oraz 
zmniejszeniem liczby oddziałów w szkołach – w 
Lelisie, Łęgu Przedmiejskim i w Obierwi.   Zapropo-
nowane zmiany wiążą się niewątpliwie ze zmianą 
zakresu obowiązków na stanowisku dyrektora we 
wszystkich szkołach. 

Najwięcej emocji wzbudziła potrzeba podjęcia 
uchwały w sprawie ważności wyborów sołtysa i Rady 
Sołeckiej w sołectwie Białobiel.

– Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. W 
trakcie zebrania, przy rozdawaniu przez Komisję 
Skrutacyjną kart do głosowania, doszło do zamie-
szania, a po zakończeniu głosowania 8 osób zgłosiło, 
iż nie mogło głosować, ponieważ nie otrzymali kart 
do głosowania. Nie mogło to zmienić wyników wy-
borów, ale fakt jest faktem, że ci mieszkańcy zostali 
pozbawieni prawa głosu. Na miejscu sporządzono 
wniosek o powtórzenie wyborów, który podpisało 
17 osób, a do którego dołączono oświadczenia 

tych osób, które nie mogły głosować. Następnie 21 
lutego wpłynęły kolejne 3 wnioski od mieszkańców 
Białobieli o unieważnienie wyborów sołeckich w 
Białobieli i 3 oświadczenia w sprawie wadliwie 
przeprowadzonych wyborów sołeckich – wyjaśnił 
wójt Stefan Prusik. 

Przywołany do przedstawienia stanu prawnego 
mecenas Łukasz Kubeł, zajmujący się obsługą 
prawną Urzędu Gminy, potwierdził, że na podstawie 
orzeczenia Sądu Najwyższego w podobnej spra-
wie o ważności wyborów decyduje Rada Gminy. 
Natomiast  na  podstawie przeprowadzonego 
postępowania wyjaśniającego ustalono, że naru-
szona została zasada bezpośredniości dokonywania 
wyboru przez stałych mieszkańców uprawnionych 
do głosowania określona w art.36 ust. 2 Ustawy o 
samorządzie gminnym. Dlatego na podstawie po-
siadanych dokumentów Rada Gminy ma podstawy 
do uznania wyborów sołtysa wsi Białobiel i Rady 
Sołeckiej w Białobieli , które odbyły się w dniu 8 
lutego za nieważne. Zarządzone po tych wyjaśnie-
niach głosowanie podzieliło radnych. Za uznaniem 
wyborów za ważne było 4.radnych, przeciw 7, 
radnych, a dwóch wstrzymało się od głosów. Tym 
samym wybory zostały uznane za   nieważne, a nowy 
termin zebrania wyznaczy Wójt Gminy. 

W kolejnych punktach porządku obrad radni 
uznali za niezasadną skargę na czynności wójta w 
sprawie projektowania Studium i Kierunków zago-
spodarowania przestrzennego oraz oddalili wniosek 
w sprawie umieszczenia na stronie internetowej 
gminy informacji o terminach i porządku posiedzeń 
Komisji Rady. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
Pełna relacja wideo na stronie www.lelis.pl

Witamy na pokładzie

Z życia samorządu 

Rada Gminy obraduje przy laptopach

Wręczenie podziękowania sołtysowi Zygmuntowi Puław-
skiemu ze Szkwy

Od 1 lutego w trzech instytucjach gminnych 
pojawili się nowi kierownicy.

– Witamy na pokładzie – powitał wójt Stefan 
Prusik panie Grażynę Bednarczyk i Katarzynę 

Dobkowską – Wiśniewską na spotkaniu w dniu 
rozpoczęcia ich pracy i przekazania obowiązków. 
– Mieszkańcy naszej gminy bardzo liczą na  Wasze 
zaangażowanie i nowe pomysły. Razem tworzymy 

warunki do lepszego i godnego życia dla społe-
czeństwa gminy, więc wszyscy mamy co robić i 
czym się wykazać – dodał wójt.

Kim są nowi szefowie gminnych instytucji?

Wojciech Sikora
Prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej spółka 
z o.o. w Lelisie. 
 Wykształcenie wyż-
sze, pedagogiczne, Wyż-
sza Szkoła Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie. 
Ostatnio  zatrudniony w PKS SA w Ostrołęce jako 
prezes zarządu i dyrektor operacyjny. 
– Zakład będzie pracować od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w soboty 
i niedzielę będzie uruchomiony telefon alarmowy. 
Myślę, że taki system ułatwi kontakty z pracowni-
kami – twierdzi prezes ZGK.

Katarzyna Dobkowska – 
Wiśniewska
Dyrektor Centrum Kultury-
-Biblioteki i Sportu w Lelisie. 
 Wykształcenie wyższe, 
prawnicze, Uniwersytet 
Warszawski, filia Białystok. 
Dotychczas zatrudniona w 
Urzędzie Miasta w Ostrołę-
ce jako dyrektor Wydziału 
Koordynacji Projektów i 
Zamówień Publicznych. Od 2002 r. konsultant 
zamówień publicznych Polskiego Związku 
Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Grażyna Bednarczyk
Kierownik Dziennego 
Domu ,,Senior +’’ w 
Durlasach.
 Wykształcenie wyż-
sze, Wyższa Szkoła 
Ekonomiczno-Spo-
łeczna w Ostrołęce, dotychczas zatrudniona: 
Urząd Pocztowy Ostrołęka 1 na stanowisku 
asystenta.  Mieszkanka Łęgu Przedmiejskiego

Zebrał: Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 
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Nie każda chmura daje deszcz
Z wójtem Stefanem Prusikiem rozmawiamy o sytuacji gminnych szkół, ale nie tylko …

– Panie Wójcie, za nami gorączka wyborczej 
kampanii, mamy pierwszy budżet uchwalony 
przez nową Radę Gminy, a oto w społecznościach 
niektórych szkół w gminie pojawił się ferment, 
podsycany zresztą przez medialne, anonimowe  
wypowiedzi, że oto władze Gminy chcą dokonać 
likwidacji małych szkół, że szukają sposobów na 
obniżenie kosztów dla budżetu, ale bez konsulta-
cji i wbrew opiniom rodziców. Jak Pana zdaniem 
wygląda obecnie stan naszych ośmiu szkół, 
czy rzeczywiście potrzebne są jakieś reformy i 
przekształcenia?
– Cechą charakterystyczną naszego gminnego sys-
temu oświatowego jest systematycznie zmniejsza-
jąca się liczba uczniów uczęszczających do szkół. To 
efekt utrzymującego się od dłuższego czasu niżu 
demograficznego w szkołach. Podam kilka liczb, 
o których mówię na każdym spotkaniu dotyczą-
cym oświaty: w ciągu tylko ostatnich 10 lat liczba 
uczniów spadła z 1180 do 780, natomiast liczba 
zatrudnionych nauczycieli wzrosła ze 139 do 173. W 
2009 roku rządowa subwencja oświatowa wynosiła 
7 806 544 zł, a w 2018 r. 8 567 241 zł, gdy tymczasem 
koszt utrzymania szkół w gminie bez inwestycji 
wynosił w 2009 roku około 9 797 258 zł, zaś w 2018 
r. już 14 645 818 zł. Co by nie mówić o potrzebach 
oświatowych i możliwościach poszczególnych 
środowisk, to większość szkół  na naszym terenie 
możemy śmiało nazwać mianem „małej szkoły”. 
Każda taka mała szkoła staje się nie tylko istotnym 
elementem struktury sieci szkolnej w gminie, ale 
przede wszystkim źródłem problemów natury so-
cjologicznej, psychologicznej, pedagogicznej oraz 
organizacyjnej, a w tym ekonomicznej. Dlatego 
podkreślę, że obecnie w 8. szkołach podstawowych 
i 3 klasach wygaszanych gimnazjów uczy się 866 
uczniów, natomiast przyszły rok szkolny będzie to 
około 780 uczniów. Podaję około  bowiem już teraz 
niektórzy rodzice uczniów z małolicznych klas, w 
których uczy się 2, 3, 4 uczniów, często  łączonych z 
inną klasą, nie widząc możliwości pełnego rozwoju 
emocjonalnego, psychologicznego, społecznego 
swoich dzieci w tak nielicznych społecznościach,  
przenoszą je  do szkół większych. Już teraz w kilku 
szkołach w związku z brakiem uczniów nie istnieją 
już klasy. 

– Może więc w tej sytuacji potrzebne są jakieś  
reformy i przekształcenia ?  
– Patrząc wstecz to oświata bez przerwy jest przez 
rządzących reformowana. Niestety reformatorzy 
kierują się najczęściej swoją wizją, a nie potrzebami 
i możliwościami samorządów.  Podstawowym czyn-
nikiem kreującym koszty kształcenia w szkołach  są 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz koszty  
zatrudnienia obsługi wraz z pochodnymi, które sta-
nowią przeszło 80% wszystkich wydatków. Do tego 
należy doliczyć wzrost wydatków na doposażenie 
szkół w pomoce nauczania w związku z reformą 
programową, rośnie wysokość opłat za media, poja-
wiły się nowe potrzeby lokalowe. Rosną też żądania 
lokalnych społeczności dotyczące rozbudowy czy 
modernizacji budynków, a  nawet budowy nowych 
obiektów. Niestety nie da się tego wszystkiego po-
godzić. Trzeba wybierać i decydować się na pewne 
rozwiązania. 

– Wiele mówi się o potrzebie konsultacji i uzgod-
nień. Czy dotychczasowe sposoby współpracy ze 
szkołami zawiodły? Czy może należy utworzyć 
jakieś nowe formy systemowe, bo przecież 
funkcjonuje ZASiP, są Rady Rodziców, dyrektorzy 

szkół, a znawców tematu, którzy wiedzą lepiej 
wciąż przybywa. 
– Konsultacje społeczne o możliwościach szukania 
oszczędności w oświacie trwały  nie tylko na porta-
lach społecznościowych, choć tam pojawiły się naj-
bardziej radykalne, a nawet agresywne wypowiedzi, 
ale także na różnych spotkaniach wiejskich, niestety 
organizowanych bez udziału organu prowadzące-
go, ale za to z całą rzeszą pseudo-ekonomistów i 
pseudoznawców systemu oświaty, którzy mieli tak 
wiele pomysłów na reformowanie gminnej oświaty, 
że trudno je teraz wymienić. Jednak na żadnym 
ze spotkań z mieszkańcami, na przykład podczas 
wyborów sołtysów i rad sołeckich, owi reformatorzy  
nie odważyli się tego samego co pisali powiedzieć 
publicznie. Być może dlatego, że jednym z pomysłów 
na utrzymanie oświaty to referendum o odsunięcie 
Wójta. Z uczuciem zawodu i rozczarowania  potwier-
dzam również brak jakiegokolwiek odpowiedzial-
nego  współdziałania z dyrektorami i nauczycielami 
owych małych szkół. Po prostu stałem się dla kryty-
ków sytuacji oświatowej w gminie przeciwnikiem 
chociaż nie wiem dlaczego. Przy tym Rady Rodziców 
raz popierały krytyków,  innym razem pisały, że o 
niczym nie wiedzą. Czy w takiej sytuacji pokazały się 
jako  strony do rozmów, do konsultacji ? Warto więc 
nadmienić, że każde rozwiązanie w zakresie oświaty 
musi odbywać się w porozumieniu i po konsultacjach 
z rodzicami, nauczycielami oraz z Kuratorium Oświa-
ty. Muszą zostać wszczęte i zachowane procedury 
poprzedzające jakiekolwiek rozwiązania,   a takie nie 
miały miejsca. Dyskusja na temat oświaty w gminie 
trwa cały czas. Czekamy na propozycje spotkań i 
zachęcamy do szukania rozwiązań ze stroną Rad 
Rodziców, środowiska nauczycielskiego. Jestem 
otwarty na wszelkie poważne  i merytoryczne pro-
pozycje rozwiązania problemu, bo tak niestety,  ale 
trzeba określić sytuację  w naszych szkołach.
 Z całą stanowczością i odpowiedzialnością stwier-
dzam, że mimo medialnego szumu i chęci wywołania 
zamętu przez niektóre środowiska, nigdzie nie padła 
propozycja likwidacji którejkolwiek ze szkół zgłasza-
na przez radnych czy  przez wójta. Reforma uderzyła 
w naszą gminę brakiem alternatywnych rozwiązań. 
Proponowany na początku tej reformy system kilku 
szkół 6- klasowych stawiałby nas w zupełnie innej 
sytuacji, ale niestety nasz głos przepadł. Dziś zma-
gamy się wraz z dyrektorami szkół i nauczycielami 
ze skutkami ówczesnych takich a nie innych decyzji 
i niestety płacimy wszyscy  wysoką cenę. Wiele wy-
siłków i wyrzeczeń ponosimy, by zachować taki stan 
naszej gminnej oświaty jaki jest dziś, ale przyszłość  
napawa mnie smutkiem i poważnymi obawami co 
dalej. Dlatego zanim rozpocznie się awanturę wokół 
oświaty to trzeba pamiętać, że nie każda chmura 
przynosi deszcz. 

– Nowy rok budżetowy zapowiada nie tylko 
problemy z oświatą, ale pojawiają się także inny 
zagrożenia dla budżetu gminy, które niepokoją 
mieszkańców. Np. sprawy odbioru odpadów 
komunalnych i wysokości opłat za ich odbiór…
– Zarówno Wójt, jak też Rada Gminy nie mają  
wpływu na rosnące w zawrotnym tempie opłaty 
środowiskowe naliczane  za składowanie odpadów 
na składowisku co w konsekwencji przekłada się na 
wzrost kosztów w gospodarstwach domowych. Tak 
się stało, że brak konkurencji na rynku odbioru od-
padów i ich zagospodarowania przejawia się znaczą-
cym wzrostem opłat, jakie Gmina musi płacić temu  
przedsiębiorcy, który wygra przetarg na odbiór od-
padów. Skoro zaś system opłat za odbiór odpadów 

musi się bilanso-
wać samoistnie, to  
nieuniknionym są 
zmiany w wysoko-
ści stawek, jakie po-
noszą Mieszkańcy 
na rzecz Gminy. W 
najbliższym czasie 
przedstawię rad-
nym propozycję 
podziału gospo-
darstw domowych na jednoosobowe i dwuosobowe 
oraz pozostałe, tak aby choć w niewielkim stopniu 
ulżyć osobom znajdującym się w trudnej sytuacji,  a 
jednocześnie skazanym na samotność. Mimo wielu 
dyskusji na różnych szczeblach, nikt nie jest w stanie 
wskazać drogi oraz dać narzędzi, które pozwoliłyby 
na ostateczne rozwiązanie tego problemu. Dziś gmi-
ny są niejako zakładnikami ustawy i jej  przepisów, 
które stawiają samorządy lokalne w trudnej sytuacji 
wobec mieszkańców społeczności lokalnych. 

– Mamy nowy Urząd Gminy. Pojawiła się nowa 
instytucja, jaką jest Zakład Gospodarki Komu-
nalnej Gminy Lelis sp. z o.o. Co się zmieni w życiu 
gminy i w systemie funkcjonowania jej instytucji, 
oczywiście  poza przeprowadzkami?
– Powołany do życia ZGK Gminy Lelis z pewnością 
przyniesie wymierne korzyści dla całej wspólnoty 
gminnej. Spółka, która obecnie jest jeszcze w fazie 
organizacji przejmie wiele zadań własnych gminy 
dzięki czemu środki finansowe będą wykorzystywa-
ne w naszej gminie i nie trafią do firm zewnętrznych. 
Obecnie jesteśmy na etapie przejmowania po prawie 
20. latach administrowania zewnętrznej sieci wodo-
ciągowej wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody. Sieć 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków 
będzie wydzierżawiona Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej. W zamierzeniach mamy rozszerzenie 
zakresu świadczonych usług,  ale na to potrzebujemy 
czasu i środków finansowych, a te niestety Spółka 
musi pozyskiwać we własnym zakresie, oczywiście  
mając do dyspozycji pewne mechanizmy prawne, 
narzędzia i majątek. Funkcjonowanie Spółki jest 
sporym wyzwaniem dla naszego samorządu, ale 
wiążemy z tym duże nadzieje i wierzę, że wkrótce 
przekonamy się o słuszności naszych poczynań. 
Muszę tu stwierdzić, że pierwsze działania w tym 
zakresie podejmowaliśmy już w 2017 roku i nie 
jest to jedynie „impuls wyborczy”, lecz zamierzona i 
drobiazgowo przygotowywana operacja. Dodajmy, 
że  budynek po byłym Urzędzie gdzie znalazła się sie-
dziba ZGK, będzie także wykorzystany jako siedziba 
dla ZASiP oraz OPS i po drobnych remontach długo 
będzie służył mieszkańcom.  
Oczywiście sama przeprowadzka sprawiła mnóstwo 
kłopotu, ale uporaliśmy z tym bałaganem za co 
dziękuję pracownikom, którzy w większości ze zro-
zumieniem i cierpliwością podeszli do tego zadania. 
Koszty poniesione na budowę nowego Urzędu to 
tylko 30 proc. kwoty środków zewnętrznych, które 
pozyskaliśmy w ubiegłej kadencji ze źródeł zewnętrz-
nych, a więc nie obciążą bieżącego budżetu gminy. 
Budynek jest własnością całej społeczności Gminy 
Lelis, a Wójt czy Rada Gminy oraz pracownicy to tylko 
przejściowi lokatorzy, więc zapraszam w podwoje 
nowego budynku, gdzie mieszkańcy naszej małej 
ojczyzny znajdą zdecydowanie lepsze warunki do 
kontaktów z administracją samorządową . 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Antoni Kustusz

Fot. Antoni Kustusz 
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Wybory sołtysów i rad sołeckich

– Tegoroczna kampania wyborcza w naszych so-
łectwa przyniosła wiele emocji. W 10. sołectwach 
dokonały się zmiany na funkcji sołtysa, czasem w 
niezwykłych okolicznościach, jak w Łęgu Staro-
ścińskim, gdzie po rezygnacji dotychczasowego, 
wieloletniego sołtysa Kazimierza Mielnickiego w 
pierwszej rundzie był remis 77:77 głosów pomię-
dzy kandydującymi Jackiem Staśkiewiczem oraz 
Robertem Majewskim i dopiero w drugiej rundzie 
stosunkiem 79:75 zwyciężył Jacek Staśkiewicz – 
poinformował 26 lutego w trakcie sesji Rady Gminy 
wójt Stefan Prusik, który był obecny na wszystkich 
zebraniach oraz z radnym Kamilem Stepnowskim, 
sołtysem z Aleksandrowa, który w trakcie zebrań 
zbierał materiał do pracy naukowej. 

Zdaniem wójta nie wszystkie zebrania przebie-
gły sprawnie, a najwięcej problemów sprawiało 
sprawdzenie listy uprawnionych do głosowania, 
co będzie wymagało większego wsparcia dla osób 
obsługujących zebrania. Podobnie jak przygoto-
wania członków komisji skrutacyjnych, których 
rola wciąż rośnie.  Dotyczy to także przestrzegania 
i znajomości zasad ochrony danych osobowych. 

– Wyciągając wnioski z przebiegu zebrania w 
Białobieli, a także w kilku innych sołectwach trzeba 
będzie dostosować statuty sołectw do nowych 
zasad funkcjonowania samorządów – dodał wójt 
Stefan Prusik. – Tym bardziej, że wzrasta rola i 
aktywność rad sołeckich, od których wymaga się 
umiejętności obsługi funduszy sołeckich, które 
są odpowiedzią na potrzeby wspólnot wiejskich i 
na ich rzecz, ale w ramach budżetu gminy, a więc 
zgodnie z przepisami, jakie obowiązują budżety 
gminne. Dlatego zorganizujemy szkolenie dla 
sołtysów i członków rad sołeckich – zapewnił wójt.   

Na lutowej sesji Rady Gminy wójt i przewodni-
czący Rady Gminy Anna D. Dobkowska wręczyli 
dotychczasowym wójtom pamiątkowe plakietki, 
a następnie wszyscy pozowali do wspólnej fo-
tografii,

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Sołtysi wybrani na kadencję 2019 – 2023

Sołtysi i rady sołeckie Gminy Lelis wybrani w 2019 r.

Lp. Sołectwo Sołtys Rada Sołecka

1. Białobiel (po powtórzo-
nym zebraniu 11.03.2019 r.)

Jerzy Tercjak 1. Jan Salamucha; 2. Andrzej Korzeniecki; 
3. Mieczysław Strzemieczny

2. Dąbrówka Tadeusz Duda 1 Paweł Kamiński; 2. Katarzyna Kamińska; 
3. Zbigniew Żelazny; 4. Lidia Podeszwa

3. Długi Kąt Monika Krystian 1. Stanisław Kania; 2. Sylwester Poręba; 3. Ja-
dwiga Świdawa; 4. Małgorzata Orzechowska

4. Durlasy Stanisław Szczepanek 1. Bożena Mażewska; 2. Alina Szewczyk; 
3. Zofia Szczubełek

5. Gąski Sylwia Kaczyńska 1. Alina Olbryś; 2. Grzegorz Bałdyga;
3. Dorota Parzych

6. Gibałka Monika Kobrzeniecka-
-Szczubełek

1. Ewelina Potkaj; 2. Magdalena Deptuła; 
3. Agata Prachniak; 4. Justyna Deptuła

7. Gnaty Andrzej Brzozowski 1. Tomasz Laskowski; 2. Mariusz Olech
8. Kurpiewskie Wojciech Kurpiewski 1. Mariusz Dubisz; 2. Magdalena Kraska;

3. Regina Gromek; 4. Andrzej Krystman
9. Lelis Bogdan Pyskło 1. Mariusz Murach; 2. Teresa Gromek;

3. Edward Nalewajk; 4. Henryk Bednarczyk
10. Łodziska Anna Domalewska 1. Mirosław Kulas; 2. Marek Golon; 

3. Stanisław Krystian; 4. Danuta Ejdys
11. Łęg Przedmiejski Eugeniusz Bieńkowski 1. Sławomir Bobowski; 2. Edward Bieńkowski;

3. Krzysztof Kwiatkowski; 4. Jan Sierzputowski
12. Łęg Starościński Jacek Staśkiewicz 1. Grzegorz Staśkiewicz; 2. Piotr Mielnicki;

3. Robert Staśkiewicz
13. Łęg Starościński 

- Walery
Grzegorz Czeleń 1. Katarzyna Gabryś; 2. Elżbieta Kozłowska;

3. Grzegorz Karczewski; 4. Aneta Szczubełek
14. Nasiadki Krzysztof Piersa 1. Bogdan Orzołek; 2. Aldona Małgorzata-

-Pajka; 3. Krzysztof Mrozek
15. Obierwia Robert Niedzwiecki 1. Renata Szczepanek; 2. Katarzyna Prusaczyk;

3. Małgorzata Mizerek; 4. Agnieszka Dzię-
gielewska

16. Olszewka Maciej Sawicki 1. Jarosław Pierzchała; 2. Sylwia Wołosz;
3. Joanna Sypniewska; 4. Monika Pierzchała

17. Płoszyce Jarosław Puławski 1. Anna Ejzemberg; 2. Aneta Ejzemberg;
3. Adam Olender; 4. Krzysztof Mażewski

18. Siemnocha Łukasz Budniak 1. Zenon Przybyła; 2. Rafał Dzięgielewski
19. Szafarczyska Waldemar Pędzich 1. Roman Wiski; 2. Grażyna Kabacik
20. Szkwa Anna Lenkowska 1. Wiesława Brzozowska; 2. Tomasz Brzozow-

ski; 3. Grażyna Wojtalewska
21. Szafarnia Józef Deptuła 1. Rafał Szczepanek; 2. Wiesław Deptuła;

3. Kamila Dawid; 4. Janusz Gąska
22. Szwendrowy Most Marianna Mrozek 1. Zofia Szczubełek; 2. Wiesław Bałdyga;

3. Bartłomiej Mrozek; 4. Marusz Kochanek
23. Aleksandrowo – wybo-

ry odbędą się w 2020 r. 
Kamil Stepnowski 1. Tomasz Kubeł; 2. Edward Suchecki;

3. Grażyna Laska
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Darcie Pierza – potrzeba powrotu do korzeni (c.d. ze str.1)

Mroźny orszak Trzech Króli

i śpiewu.  W kategorii młodzież i dorośli zmierzyły 
się coraz bardziej sceniczny i telewizyjny zespół 
Carniacy pod kierownictwem Witolda Kuczyń-
skiego oraz Pniaki i Krzaki z Łęgu Przedmiejskiego, 
pod kierunkiem Jana Kani. Nasi czynią widoczne 
postępy, a spektakle stają się coraz barwniejsze,  
roztańczone.  Przyznanie obu zespołom I nagrody 
oznacza remis, ale stanowi w istocie nasz  sukces.  

Tak długi konkurs wymagał kilku przerw na 
obrady jury, ale znalazły się sposoby na ich zapeł-
nienie. Niezwykle ciepło widzowie przyjęli występ 
Czesława Baclawskiego z Gąsk, który pokazał, że 
umie śpiewać dawne przeboje. Witold Kuczyński 
promował swoją książkę ,,Nasze dziedzictwo’’ a do 
tańca przygrywała Orkiestra Kurpiowska z solistką 
Elżbietą Kasznią. Można więc powiedzieć, że w 
oczekiwaniu na werdykt nikt się nie nudził. Do tego 
można było skorzystać z oferty twórców ludowych 
z niestrudzoną Czesławą Lewandowską na czele. 

Ostatecznie komisja konkursowa w składzie: 
Maria Kulczyk  - przewodniczący, Renata Krajew-
ska, Zdzisław Frydrych – członkowie, stwierdziła, 
że w  XIV regionalnym przeglądzie widowisk 
przedstawiających fragmenty z życia dawnych 
Kurpiów pt. ,,Darcie Pierza’’ uczestniczyło 19 zespo-
łów, tj. w kategorii: dzieci do lat 16 - 8, młodzież i 
dorośli - 2, dorośli powyżej 30 lat - 9.

Komisja postanowiła przyznać następujące 
miejsca: w kategorii dzieci do lat 16: I miejsce 
– ,,Nowe Latko,, – SP Łęg Starościński za widowi-
sko ,,Spostrzeżenia i pomysły małech dzieci’’; II 
miejsce – Grupa dialektowa kl. V-VI – SP Chudek 
za widowisko ,,Łodpust’’; III miejsce – Grupa 
kolędnicza ,,Bartuś’’ – SP Czarnia za widowisko 
„Chodzenie z gwiazdą”.

W kategorii młodzież i dorośli: I miejsce 
– Zespół Folklorystyczny Pokoleniowy „Pniaki i 
krzaki” – Łęg Przedmiejski za widowisko „Swaku 
cy mozem zrobzieć łu was muzyke”; I miejsce 
– Kurpiowski Zespół Folklorystyczny ,,Carniacy’’ – 
Towarzystwo Kurpiowskie ,,Strzelec’’ w Czarni za 
widowisko „Zapust”.

W kategorii dorośli powyżej 30 lat: I miejsce 
– ,,Turoślanie’’ – GOK w Turośli za widowisko „Syl-
westrowe psoty i zabawy”;  II miejsce – ,,Rudnickie 
Lipy’’ – gm. Łyse za widowisko ,,Babskie schadzki i 
wybory sołtysa’’; III miejsce – Zespół Regionalny 
„Myszyniec” – RCKK w Myszyńcu za widowisko „Jak 
karano stare panny, które do 30-lat nie zawarły 
małżeństwa”.

W protokole komisja stwierdziła, że założenia 
konkursu zostały zrealizowane, doceniła zaan-

gażowanie i wkład zespołów w popularyzację i 
kultywowanie dziedzictwa kulturowego Kurpiów. 
W związku z powyższym wniosła  o kontynuację 
konkursu w następnych latach. Mimo to komisja 
wskazała na potrzebę staranniejszego  dobierania 
rekwizytów i strojów, bowiem przedstawienia 
muszą bardziej obrazować tradycję. Ogólnie  po-
winno być mniej nowoczesnych wątków skoro to 
fragmenty z życia dawnych Kurpiów stanowią o 
treści przeglądu – podkreśliła przy podsumowaniu 
Maria Kulczyk. 

Tak więc spotkamy się za rok w tłusty czwartek 
by obchodzić jubileusz tego bardzo ciekawego i 
ważnego dla całego regionu przeglądu. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz, Tomasz Szczubełek.

Darcie pierza to zawsze okazja do śmiechu

Tegoroczny orszak Trzech Króli, który w mroź-
ną, ale słoneczną niedzielę 6 stycznia już po raz 
czwarty wyruszył ze skwerku przy starym Urzę-
dzie Gminy zgromadził więcej uczestników niż 
przed rokiem. Inscenizacje walki dobra ze złem 
przedstawiali uczniowie Zespołu Szkół, a barwne 
widowisko przygotowały zespoły kurpiowskie 
CK-BiS. Pieśni okolicznościowe intonował Henryk 
Kulesza z paniami z Klubu Seniora, co bardzo po-
chwali ks. proboszcz Janusz Kotowski, występu-
jący w stroju górali żywieckich, Po odpaleniu rac, 
o co zadbali druhowie z OSP wyruszono na czele 
z trzema królami, w rolę których wcieli się Maciej 
Brzeski, Stanisław Szczepanek i Jacek Karczewski 
i z gwiazdę w pochód, na trasie którego znalazły 
się stacje przy Muzeum Etnograficznym, przy 
dworcu autobusowym oraz przy CK-BiS. Śpiewa-
no i recytowano stare pieśni, a także przedstawia-
no scenki rodzajowe z królem Herodem (świetny 
Jan Kania), aniołami i diabłami. W mrozie bardzo 
dobrze rozgrzał wszystkich polonez i duże koło 
odtańczone przy remizie OSP, a przed CK-BiS, 
gdzie ostatecznie aniołowie zwyciężyli diabłów. 
Ruszono więc do kościoła parafialnego, by przy 
stajence pokłonić się  Nowonarodzonemu i jego 
rodzicom, a w trakcie Mszy św. wraz z królami 
złożyć dary i odśpiewać kurpiowskie jasełka, a 
także wysłuchać podniosłej homilii ks. probosz-
cza. Bardzo był barwny i duchowy ten marsz 
wiernych leliskiej parafii dla wspólnego pokłonu 
u  żłóbka i przed ołtarzem. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Polonezowy korowód 
z trzema królami na 

rozgrzewkę

Trzej królowie u celu 
w bożej stajence 
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Tak wybieraliśmy sołtysów

W trakcie tegorocznej kampanii wyborów sołtysów i rad sołeckich odwiedziliśmy z aparatem fotograficznym 13 zebrań (w Białobieli dwukrotnie), a w Łęgu 
Starościńskim relację wykonał Kamil Stepnowski, prowadzący na zebraniach badania ankietowe. Zebrało się wiele ciekawych obserwacji i pamiątkowych 
fotografii. Niestety na łamach ,,Wieści Gminnych’’ nie mamy tyle miejsca, aby wszystkie zamieścić, dlatego dokonany wybór ma pokazać i przypomnieć 
emocji, które towarzyszyły wyborom, a zdjęcia znajdujące się w redakcyjnym archiwum  przydadzą się historykom opisującym dzieje naszej gminy.

Antoni Kustusz

Sołectwo Durlasy, 15. stycznia 

Świetlica ledwie pomieściła zebranych mieszkańców. Wygrał ponownie i 
prawie jednogłośnie Stanisław Szczepanek

Sołectwo Długi Kąt, 17. stycznia

Ruszyły wybory na sołtysa
 

Sołtys Monika Krystian (z lewej) i nowa Rada Sołecka 

Sołectwo Gąski, 18. stycznia
 

Nowa Rada Sołecka z sołtysem Sylwią Kaczyńską (druga od prawej)

Sołectwo Kurpiewskie, 23. stycznia 

Rada Sołecka murem stoi  za sołtysem 

Sołectwo Obierwia, 24. stycznia

Komisja skrutacyjna – urodziwa, sprawna  i kompetentna
 

Sołtys Robert Niedzwiecki i członkinie Rady Sołeckiej pełni optymizmu 

Sołectwo Lelis, 25. stycznia 

Wszyscy zgodnie poparli kandydaturę wójta na prowadzącego zebranie
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Tak wybieraliśmy sołtysów

Bogdan Pyskło, sołtys może liczyć na nową Radę Sołecką 

Sołectwo Łęg Przedmiejski, 28. stycznia

W Łęgu Przedmiejskim będą rządzić same chłopy 

Sołectwo Łęg Starościński Walery, 30.stycznia 
  

W Zagrodzie Leśnej nikomu nic nie brakowało, a mieszkańcy przynieśli 
własne wypieki,

 

Z taką Radą Sołecką można liczyć na sukcesy, a do zrobienia jest wiele – 
twierdzi sołtys Grzegorz Czeleń

Sołectwo Nasiadki, 5. lutego
 

Tłoczno, ale humory dopisywały
 

Sołtys Krzysztof Piersa (z lewej), znawca lokalnej historii, teraz pokieruje 
rozwojem Nasiadek 

Sołectwo Płoszyce, 6.lutego
 

Jak widać będzie to zgrana drużyna, która nie zawiedzie. Fot. Kamil Step-
nowski. 

Sołectwo Dąbrówka, 7. lutego
 

Dużo emocji, głów-
nie ze strony kon-
kurentów sołtysa, 
ale także w trosce o 
dalsze losy szkoły 

Sołtys Tadeusz Duda może liczyć na poparcie OSP w Radzie Sołeckiej
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KWIECIEŃ

10.  kwietnia  – Rozstrzygnięcie gminnego konkursu na palmę 
kurpiowską – sala multimedialna CK-BiS 
13. kwietnia – Gminny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościń-
skim
24. kwietnia – Gminna Olimpiada wiedzy o lesie – Szkoła Podstawowa w  
Nasiadkach
25. kwietnia – VII Dzień Kultury Chrześcijańskiej – Szkoła Podstawowa w 
Białobieli
26. kwietnia – Biegi przełajowe z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja – stadion Szkoły Podstawowej w  Lelisie. 
26. kwietnia – Gminny Konkurs Piosenki anglojęzycznej dla klas I-III – w 
Szkole Podstawowej w Olszewce

MAJ

5. maja  – Gminne obchody Dnia Strażaka – organizator OSP Łęg Przedmiejski 
12. maja – XVI Majówka Kurpiowska w Obierwi – organizatorzy: SP i PG 
Obierwia, CK-BiS., W programie m.in. Gminny konkurs wycinanki kurpiowskiej.  
23. maja – X Gminna Sportowa Olimpiada Przedszkolaka, boisko przy SP 
Białobiel 
25. maja – Imieniny Wsi Aleksandrowo – Piknik Rodzinny, plac wiejski w 
Aleksandrowie. W programie wiele atrakcji i smakowity poczęstunek. 
28. maja – Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Lelisie. Okolicznościowa Msza św., apel przy pomniku patrona, 
podsumowanie konkursów wiedzy o Patronie. 

CZERWIEC

1. czerwca – Festyn Społeczności Szkolnej „Dzień Rodziny” – Szkoła Podsta-
wowa  Olszewka
1. czerwca  – XIII Ogólnopolski Turniej w Ringo „ Kurpiowski Jantar ‘’ – Stadion 
SP Lelis – organizator Kurpiowskie Towarzystwo Ringo, SP Nasiadki, CK-BiS, 
Rada Gminnego Zrzeszenia LZS
1. czerwca – Festyn wiejski „Powitanie Lata” w Łodziskach – plac wiejski w 
Łodziskach
6. czerwca – Gminna Olimpiada Wiadomości i Umiejętności dla klas I-III. SP 
Nasiadki.
9. czerwca – Święto Baby Ziemniaczanej w Gnatach – plac wiejski Gnaty – 
organizatorzy: KGW Gnaty, sołectwo Gnaty
10. czerwca – Gminny Konkurs Matematyczny „MatemASY z VI-klasy” – Szkoła 
Podstawowa w Obierwi
16. czerwca – Turniej sołectw – Stadion SP Lelis – organizatorzy: LZS, CK-BiS
23. czerwca – Festyn sportowo-rekreacyjny „Niedziela na Sportowo” – boisko 
wiejskie Długi Kąt – organizator CK-BiS, sołectwo Długi Kąt, LZS Długi Kąt
30. czerwca – Festyn rodzinny w Łęgu  Przedmiejskim – plac przy remizie 
OSP – organizatorzy: KGW „Zręczne ręce’’, CK-BiS

LIPIEC

6. lipca – Festyn Rodzinny – stadion wiejski Kurpiewskie – organizatorzy 
sołectwo Kurpiewskie, LZS Łęg Starościński i Kurpiewskie
7. lipca – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lelis – boisko 
wiejskie w Gibałce – organizator Rada Gminnego Zrzeszenia LZS Lelis, koło 
LZS Szafarnia

SIERPIEŃ

3. sierpnia  – Dożynkowy Turniej Piłki Plażowej – boisko wiej-
skie Długi Kąt – organizatorzy: Rada Gminnego Zrzeszenia 
LZS, CK-BiS, 
11. sierpnia – Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Lelis – stadion w Lelisie – organizator Rada Gminnego Zrzeszenia LZS
18. sierpnia – Dożynki Regionalne na Kurpiach  w Lelisie  – organizator: Wójt 
Gminy, CK-BiS, parafia p.w. MBNP w Lelisie
24. sierpnia – Jesienna polówka w Obierwi – organizator: sołectwa w Obierwi 
i Aleksandrowie, LZS, Stowarzyszenie Radomir
31. sierpnia – Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata” – świetlica i boisko w 
Durlasach – organizatorzy:  sołectwo Durlasy, CK-BiS, LZS

WRZESIEŃ

1. września  – Festyn wiejski „Święto Chleba’’ w Łęgu Starościńskim Walery 
– plac wiejski nad Rozogą
7. września – XXX Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis – sta-
dion Lelis – organizatorzy: Urząd Gminy, ZASiP, CK-BiS, Gminne Zrzeszenie LZS
7. września  – Narodowe Czytanie w bibliotekach CK-BiS (wg odrębnych 
ustaleń)
8. września – Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Dąbrowskiej i 
Gminny Przegląd Piosenki Pielgrzymkowej – Dąbrówka
12. września  – Jubileusze wieloletniego pożycia małżeńskiego – organiza-
tor USC, Urząd Gminy, CK-BiS. Uroczysta Msza św. w pościele parafialnym, 
spotkanie jubileuszowe w Sali widowiskowej CK-BiS. 
15. września – XXX Święto Pieczonego Ziemniaka – boisko wiejskie w Szafar-
czyskach – organizator LZS Nasiadki, LZS Szafarczyska, Szkoła Podstawowa 
Nasiadki, sołectwa, CK-BiS
22. września – Festyn wiejski  p.n. ,,Kraina miodu i chleba” – Łęg Przedmiejski, 
organizatorzy: KGW w Łęgu Przedmiejskim, CK-BiS

PAŹDZIERNIK

6. października – XXIII Regionalny Przegląd Harmonistów i Skrzypków 
Ludowych „Kurpiowskie Granie‘’ – CK-BiS Lelis
16. października – Gminny Konkurs ,,Jan Paweł II w oczach dziecka’’ – Szkoła 
Podstawowa w Dąbrówce

LISTOPAD

8. listopada – Obchody Święta Niepodległości – Szkoła Podstawowa Lelis
11. listopada – Obchody Święta Niepodległości „Samorządowcy Niepodległej” 
– organizatorzy: parafia p.w. MBNP w Lelisie, CK-BiS, Szkoła Podstawowa Lelis
20. listopada – Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze‘’ – finał 
– sala widowiskowa CK-BiS
30. listopada – VII Gminny Otwarty Turniej Szachowy „O kryształową Wieżę” 
– sala widowiskowa CK-BiS – organizatorzy: Urząd Gminy, CK-BiS, Gminne 
Zrzeszenie LZS

GRUDZIEŃ

15. grudnia – Gminne spotkanie opłatkowe – organizatorzy: Wójt Gminy, 
parafia p.w. MBNP w Lelisie, CK-BiS

Kalendarz imprez ,2019
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W czasie ferii nuda to wróg

Ferie i bezpieczeństwo

Jasełka w Susku Nowym

Pomaganie jest 
dziecinnie proste

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym 
roku Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Leli-
sie przygotowało na okres ferii bogaty repertuar 
zajęć zimowych. Nikt nie miał prawa się nudzić. 
W pierwszym tygodniu uczestnicy zajęć spotkali 
się z Krystyną Pyskło, która przygotowała kre-
atywne zajęcia manualne. Nie zabrakło również 
warsztatów kulinarnych, podczas których dzieci 
piekły przepyszne ciasteczka. Dużą atrakcją było 
spotkanie z ratownikami medycznymi z Grupy 
Ratowniczej Nadzieja. Panowie przekazali profe-
sjonalną i praktyczną wiedzę, jak udzielić pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej. Kolejnym punk-
tem programu były zajęcia taneczno-muzyczne. 
Dzieci mogły spróbować swoich sił w tańcach 
kurpiowskich, jak również w grze na keyboardzie. 

Pierwszy tydzień ferii zakończył się zimowym 

spacerem po okolicy, natomiast druga część 
ferii rozpoczęła się od konkursu plastycznego 
„Bezpieczne ferie”, w którym dzieci mogły zapre-
zentować swoje talenty plastyczne. Dużą popu-
larnością cieszyło się ognisko integracyjne, kiedy 
to uczestnicy piekli pyszne kiełbaski. Nie zabrakło 
zabaw na świeżym powietrzu. W programie ferii 
znalazło się również przedstawienie wystawione 
przez Teatr Maska z Krakowa pt. „Opowieści z 
teczki profesora Książeczki”. Ferie zakończyły się 
wręczeniem dyplomów i nagród przez dyrektora 
CK-BiS Katarzynę Dobkowską-Wiśniewską, która 
pogratulowała wszystkim dobrych wyników 
oraz zachęcała do udziału w zajęciach także po 
zakończeniu ferii.  

Eliza Antośkiewicz-Duszak
Fot. Tomasz Szczubełek

Uśmiech przy podsumowaniu wyników potwierdza, że nuda została przepędzona

Nasze pieśni rozgrzały nastroje jasełkowej  biesiady

Po pożarze przedstawienie trwa nadal

Tegoroczne zimowe ferie w Szkole Podstawowej 
w Obierwi związane były akcją ,,RaP – Rozrywka a 
Profilaktyka’’. W piątek 25 stycznia  przed feriami  
zanim rozpoczęła się Noc Profilaktyki młodzież z 
Obierwi i Chudka wystawiła  bardzo interesujący 
spektakl  teatralny pt. ,,Przedstawienie musi trwać’’, 
w którym podjęto temat zagrożenia pożarowego. 
Na bogaty program wieczoru złożyły się ponadto 
spotkanie z policyjnym profilaktykiem mł. ASP. 
Anetą Waracką z Zespołu ds. Profilaktyki Spo-
łecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji 
KMP w Ostrołęce oraz policjantem i instruktorem 

sportowym sztuk walki sierż. Danielem Zarębą, 
koncert zespołu ,,Rymcerze’’ z programem ,,Nie 
zmarnuj swojego życia’’, a także spotkanie  szko-
leniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy z 
Magdaleną Podsiadło i Wiktorem Gostkowskim, 
członkami Grupy Ratowniczej ,,Nadzieja’’ z Ostro-
łęki. W dobry nastrój zimowych ferii wprowadziła 
wszystkich dyskoteka  z najnowszymi przebojami, 
czego życzyła wszystkim otwierająca nocny ma-
raton Agnieszka Szczubełek, dyrektor szkoły.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

Nasi seniorzy z Klubu Seniora przy CK-BiS wy-
brali się 26 stycznia „w gości” do gminy Rzekuń. 
Tym razem odwiedzili Klub Seniora ,,Uśmiech’’ w 
tamtejszym Susku Nowym. Po uroczystym przywi-
taniu gospodarze zaprezentowali piękne jasełka. 
Przedstawienie było dynamiczne, niezmiernie 
ciekawe i dopracowane, a przede wszystkim spra-
wiało ogromną radość nie tylko oglądającym, ale i 
samym występującym. Po jasełkach przyszedł czas 
na naszych seniorów, którzy zadedykowali swój 
występ Wójtowi Gminy Rzekuń i byłemu dyrekto-
rowi CK-BiS Bartoszowi Podolakowi. Serdecznych 
podziękowań i uścisków nie było końca.  

Kolejnym punktem wieczoru był występ 
miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Panie 
przepięknie zaśpiewały znane piosenki, a do 
śpiewania oczywiście włączali się wszyscy. Nie 
zabrakło tańców. Biesiada trwała do późnych 
godzin wieczornych. Widać było, że nasi Seniorzy 
oraz Klub Seniora z Suska bardzo się zaprzyjaźnili 
i na pewno to nie było ich ostatnie spotkanie.

W imieniu naszego Klubu Seniora bardzo dzię-
kujemy za zaproszenie i niesamowitą gościnę. 

Eliza Antośkiewicz-Duszak
Fot. archiwum

Po raz kolejny 13 
stycznia Wielka Orkie-
stra Świątecznej Po-
mocy zagrała w naszej 
gminie pod hasłem 
,,Gramy dla dzieci ma-
łych i bez focha – na 
zakup sprzętu medycz-
nego dla specjalistycz-
nych szpitali dziecię-
cych”. Koordynatorem  
gminnej akcji był Ja-
rosław Kraska. W trakcie kwesty w CK-BiS Lelis, SP 
Obierwia i SP Nasiadki, w której opiekunami byli Iza-
bela Żebrowska, Jarosław Kraska i Edyta Dzbeńska, 
a kwestowali: Wiktoria Wiśniewska, Emilia Bakuła, 
Dominik Antoszewski oraz Mariusz Wądołkowski ze-
brano ogółem 2198,73 zł. W kweście w SP Dąbrów-
ka, gdzie pod opieką Moniki Sakowskiej kwestowali: 
Karolina Murach, Martyna Olbryś, Maciej Krupka, 
Iga Śnietka, Julia Szmidt, Kornelia Pianka zebrano 
kwotę 1259,83 zł. W Zespole Szkół w Lelisie kwestą 
opiekowali się: Sylwia Kluczek, Aldona Gumkowska 
i Aneta Krajewska, zaś kwestowali: Sylwia Szymań-
ska, Martyna Okońska, Małgorzata Gromek, Jakub 
Sakowski i zabrano 820,65 zł. 

– Razem Gmina Lelis przekazała na konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 4279.21 PLN, to 
znacznie więcej niż poprzednio, ale najważniejsze, 
że było fajnie, wesoło i choć pogoda nie dopisała – 
podsumował wyniki Jarosław Kraska. 

Antoni Kustusz, Fot. archiwum 
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Strażacy podsumowali swój dorobek

Przegrała z chorobą, ale zyskała 
nieśmiertelną pamięć

Honorowi dawcy krwi 
będą mieli sztandar

W lutym obradowały zebrania sprawozdawcze 
OSP w Lelisie (9.02) i w Łęgu Przedmiejskim (23.02). 
Zebranie w OSP Dąbrówka zaplanowane na marzec 
trafi do następnego wydania WGm. Druhowie przed-
stawili i ocenili swój ubiegłoroczny dorobek, policzyli 
finanse, a zarządy OSP otrzymały absolutorium. W 
zebraniach uczestniczyli w strażackim mundurze 
wójt Stefan Prusik, radny powiatowy Stanisław Sub-
da, członek władz wojewódzkich i prezes Gminnego 
Oddziału Związku OSP RP Henryk Chorąży, a Lelisie 
dotarł także zastępca komendanta miejskiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Pragacz 
oraz ks. proboszcz Janusz Kotowski. Druhów w Łęgu 
odwiedzili także Anna Dobkowska, przewodniczący 
Rady Gminy oraz Eugeniusz Bieńkowski, radny i sołtys 
wsi, a także ks. Paweł Sobotka, co potwierdza dobre 
,,układy’’ straży ze swoim środowiskiem. Wszyscy 
goście wypowiadali się bardzo pozytywnie o pracy 
strażaków, choć nie brakuje problemów. Zwłaszcza 
jeśli chodzi o szkolenia, zaś w Lelisie najwięcej dys-

kusji wywołało uczestnictwo strażaków i strukturach 
Grup Ratowniczych ,Nadzieja’’, co zdaniem prezesa 
H. Chorążego rozmija się z zapisami statutu OSP. 
Wójt w swoich wystąpieniach podkreślał, że nasze 
OSP należą do najlepiej wyposażonych w regionie, 
są bardzo sprawne, o czym świadczą zwycięstwa w 
zawodach pożarniczych, a także dysponują dobrym 
zapleczem lokalowym, ale to nie znaczy, że można 
już zaniechać starań o ich doposażenie, np. w lepszy 
wóz bojowy dla Lelisa, czy remonty budynków. St. 
Prusik zwrócił także uwagę na konieczność bardzo 
starannego i formalnego prowadzenia i rozliczania 
wynajmu świetlic w remizach na cele pozastatutowe.  

Jak wynika ze sprawozdań przedłożonych na 
zebraniach OSP w Lelisie liczy 54 członków zwyczaj-
nych, 1 członka honorowego, a w tym 14 kobiet, które 
działają w Kobiecej Drużynie Pożarniczej. Działa także 
chłopięca młodzieżowa drużyna pożarnicza (10 osób) 
i dziewczęca MDP (10 osób). OSP w ubiegłym roku 
uczestniczyła w 70. zdarzeniach, w tym w 28 pożarach 

i 42. miejscowych zdarzeniach. Niestety 3 zgłoszenia 
okazały się fałszywe. W akcjach ratowniczych najczę-
ściej uczestniczyli druhowie: Mariusz Chorąży, Michał 
Chorąży, Marcin Nalewajk, Kamil Chorąży, Rafał Sęk, 
Paweł Przeradzki i Jacek Popławski. 

OSP w Łęgu Przedmiejskim skupia 42. członków 
zwyczajnych i 3. wspierających, w tym 11 kobiet, które 
działają w Kobiecej Drużynie Pożarniczej. Na zebraniu 
zaprzysiężono do odbycia stażu Daniela Zerę, Wiktorię 
Parzych oraz Jana Karczewskiego. W minionym roku 
strażacy z Łęgu uczestniczyli w 22 akcjach, w tym 9 
razy w gaszeniu pożarów oraz 12 razy w miejscowych 
zdarzeniach, a także 1 raz wyjechali do fałszywego 
alarmu. W przyjętej uchwale zobowiązali się dalszych 
prac przy zagospodarowaniu strażnicy, a także do 
zorganizowania gminnych obchodów Dnia Strażaka, 
a więc można się spodziewać, że będą doskonale 
zorganizowane.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

    Walcząca od trzech lat z niezwykle agresyw-
ną odmianą raka 38-letnia Dorota Bacławska, 
mieszkanka Gąsk zmarła 11 lutego co wprawiło 
w ogromny smutek bardzo wielu ludzi, którzy 
angażowali się do pomocy w tej walce. W zbiórkę 
pieniędzy na leczenie do końca pogodnej i skupio-
nej na wychowaniu synka Doroty angażowało się 
mnóstwo ludzi z gminy Lelis, Ostrołęki  i nie tylko. 
Organizowano wiele akcji i festynów charytatyw-
nych, a jak podkreślił 14. lutego na pogrzebowej 
Mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Anny 

ks. Stanisław Grosfeld  nauczyła nas wspólnoty i 
miłości. Gromadziła nas na pięknych festynach 
w parafii, zawsze dziękowała za pieniądze, naszą 
pamięć i troskę. Ożywiła Caritas w parafii. Doroto, 
bądź patronką chorych z naszej parafii oraz tych, 
którzy szukają ratunku w sanktuarium Matki Bo-
żej Dąbrowskiej – zwrócił się do zmarłej i bardzo 
licznej rzeszy przybyłych ks. proboszcz.

  Pogrzeb Doroty Bacławskiej odbył się 14 lutego 
na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce. 

Antoni Kustusz

Z wójtem strażakiem OSP mają się dobrze Humory po dobrze przepracowanym roku wyraźnie dopisują 

Fot. Anna Wołosz ,,Tygodnik Ostrołęcki’’. Relacja i foto galeria z pogrzebowych uroczystości na to.com.pl Członkowie społecznego komitetu  na pierwszym posiedzeniu

Zgodnie z wolą zebrania Klubu HDK przy OSP 
w Lelisie wyrażoną w uchwale z dnia 14 grudnia 
w Urzędzie Gminy 12 lutego zebrał się na swoim 
pierwszym posiedzeniu Społeczny Komitet  Fundacji 
Sztandaru dla Klubu HDK przy OSP w Lelisie. W skład 
komitetu weszli: Stefan Prusik, Anna D. Dobkowska 
Dariusz Mróz, Henryk Chorąży, Jan Stryjewski, Ma-
riusz Piotr Chorąży, Marzena M. Szczubełek, Bogu-
sława Parzych, Jacek Popławski, Paweł Bieńkowski. 
W trakcie spotkania omówiono zadania, jakie stoją 
przed komitetem, oceniono możliwości i sposoby 
zgromadzenia środków na rzecz ufundowania 
sztandaru oraz wybrano władze. Przewodniczącą 
została Anna D. Dobkowska, wiceprzewodniczą-
cym H. Chorąży, sekretarzem – M. Szczubełek oraz 
skarbnikiem – J. Popławski. Komitet zaapelował o 
wsparcie idei ufundowania sztandaru, wierząc w 
uznanie, jakie społeczeństwo naszej gminy ma dla 
ofiarności honorowych dawców krwi. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Liga uczy dyscypliny

Piłkarskie nadzieje 
Obierwi

Dobry turniej, ale nie do końca

Przysnęli w ostatnim meczu

Wiosna w B-klasie
  Przez cztery niedziele piłkarze LZS z naszej 

gminy spotykali się w hali ZS w Lelisie, aby toczyć 
ligowe boje w Gminnej Lidze Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Stefana Prusika. Jak podkreślił na 
podsumowaniu wyników 17 lutego organizator 
ligi  i sędzia Dariusz Mróz najbardziej cieszy fakt, 
że w lidze nie odnotowano żadnego walkoweru. 

Wszystkie mecze odbyły się zgodnie z planem, a 
wyniki były niesamowite. Najwyższy wynik padł w 
meczu Nasiadki – Łęg Przedmiejski 7:17, a najniższy 
w meczu Nasiadki – Łęg Starościński 2:2.  Puchary 
wręczył wójt Stefan Prusik, który podkreślał, że 
ligowa forma rozgrywek najbardziej integruje i 
uczy dyscypliny, co jest bardzo ważne wobec zbli-
żającego wiosennego sezonu rozgrywek B-klasy.  
Statuetkę dla najlepszego bramkarza otrzymał 
Szymon Duszak z LZS Łęg Przedmiejski, a dla naj-
lepszego zawodnika Rafał Bączek z Olszewki.   
 Ostateczna tabela rozgrywek ukształtowała się 
następująco:  1 m. LZS Łęg Przedmiejski, 18 pkt., 2. 
FC Promil Olszewka, 12 pkt., 3. GLKS Lelis, 10 pkt., 4. 
LZS Obierwia, 9 pkt., 5. Kuźnia Art-Met Olszewka, 7 
pkt., 6. LZS Nasiadki, 4 pkt., 7. LZS Łęg Starościński, 
1 pkt.. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwyciężył 
GLKS Lelis z dorobkiem 21 pkt.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

  Rusza wiosenna runda piłkarskiej B-klasy. Jak 
zapewnia trener GLKS Lelis Jerzy Dawid drużyna 
przygotowała się do rozgrywek w trakcie roz-
grywek halowych oraz w sparingach i można się 
spodziewać lepszych rezultatów niż w meczach 
jesiennych. Przypomnijmy więc, że po jesiennych 
meczach j nasi piłkarze zajmują w B-klasie 6. 
miejsce z dorobkiem 13 pkt., mając na koncie 4 
zwycięstwa, 1 remis i 5 porażek, w których uzyskali 
bilans bramek 14:28. 

Aby uzyskać lepsze wyniki potrzebny jest do-
ping kibiców i dlatego zapraszamy na wiosenne 
mecze, które będą rozgrywane w niedziele  na 
stadionie w Lelisie o godz. 14.00. Oto ich termi-
ny:  7 kwietnia: GLKS – Wymakracz Długosiodło; 
5 maja: GLKS – Korona II Ostrołęka; 26 maja: GLKS 
– Orz Goworowo; 9 czerwca: GLKS – ULKS Ołdaki. 

(ak)

Najlepszy zawodnik ligi z organizatorami 

Drużyna futsalu lu GLKS Lelis w pełnym składzie

Wszyscy razem wokół piłkarskich nadziei 

VIII Powiatowy Turniej LZS w halowej piłce nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Lelis zorganizowany przez 
Radę Gminnego Zrzeszenia LZS odbył się 22. lutego 
jak co roku w hali Zespołu Szkół w Lelisie. Sędziowali 
Dariusz Mróz i Jerzy Dawid.  Grano eliminacje w 
dwóch grupach po 4 drużyny systemem 2x7 min. 
Ponieważ nie dojechała drużyna Myszyńca, skorzy-
stali młodzi gracze z LZS Łęg Przedmiejski. (Oldboye 
z tego klubu pod wodzą Witka Kwiatkowskiego 
wyjechali w tym dniu na silnie obsadzony turniej 
w Łysych gdzie dosłownie rozgromili wszystkich, a 
sami stracili tylko 1 bramkę). 

Niestety klimat dobrych i stojących na wysokim 
poziomie zawodów, co podkreślali goście z Sokoło-
wa Podlaskiego, popsuli nadmiernie emocjonalni 
gracze GLKS, którzy w trakcie meczu z Wymiarem 

Kolno wdawali się w niepotrzebne awantury, aż 
wreszcie doprowadzili do przepychanek, a nawet 
bójki, za co sędzia Dariusz Mróz ukarał bramkarza 
Krystiana Dziczka karą odsunięcia od turnieju, a 
karą meczu ukarano Jakuba Kaczyńskiego. Po dłuż-
szej przerwie udało się wznowić gry, a cały turniej 
wygrała zdecydowanie dobrze nastrojona drużyna 
LZS Obierwia. Za ten incydent przepraszali przy 
podsumowaniu zarówno organizator z ramienia 
LZS Dariusz Mróz, jak i wójt Stefan Prusik, obiecując, 
że w przyszłym roku taka sytuacja się nie powtórzy. 

W meczach półfinałowych GLKS po rzutach 
karnych wygrał 3:2 z BG Sokołów Podlaski, a  LZS 
Obierwia pokonał 5:0 Art.-Met Olszewka. W finale   
Obierwia pokonała 4:1 wyraźnie już zmęczony GLKS, 
dodatkowo osłabiony brakiem bramkarza. 

Kolejność drużyn ukształtowała się następująco: 
1 m. LZS Obierwia, 2. GLKS Lelis, 3. Kuźnia Art.-Met 
Olszewka, 4.BG Sokołów Podlaski,  5.X Auto Car 
Ostrołęka, 6. VT Wymiar Kolno, 7. LZS Łęg Przed-
miejski, 8. Czarnowyk .      

Najlepszy bramkarz: Sebastian Wilk, BG Sokołów 
Podlaski. Najlepszy strzelec: Konrad Mamiński, 10 
br., LZS Obierwia. Najlepszy zawodnik: Krystian  
Danieluk, Kuźnia Art.-Met Olszewka. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Piłkarze reprezentujący GLKS 
Lelis w ostrołęckiej Nocnej Lidze 
Futsalu przegrali nieoczekiwanie 
ostatni mecz z zespołem Tartak 
Grab-Bud Pienice 4:0 i zamiast 
utrzymać II miejsce to spadli na 
piątą lokatę w gronie 12. drużyn. 
Zdecydowała różnica bramek. 
Zwyciężyła ekipa Deptuła Ka-
dzidło. Podsumowania wyników 
w lidze dokonano 15 lutego 
w lokalu Akademii Smaków, 
jednego ze sponsorów ligi. Na 
pocieszenie  zostało przyznanie 
Damianowi Prusaczykowi (na 
zdjęciu) statuetki króla strzel-
ców.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz i archiwum

W wyniku bardzo dobrej współpracy rodziców 
z Agnieszką Szczubełek, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Obierwi, sołtysami sołectw Obierwi i 
Aleksandrowa oraz stowarzyszeniem ,,Projekt 
Radomir’’, 15 lutego zawiązała się amatorska 
drużyna piłkarska wyłoniona z Klubu Aktywnych 
Dzieciaków. To właśnie na sportowych zajęciach 
wyselekcjonowano osoby, które chcą grać w 
piłkę nożną.  Mówiąc rymem - chociaż lat u nich 
niewiele, ale marzą im się zawody i turnieje. Dzięki 
inicjatywie radnego Kamila Stepnowskiego, który 
jest głównym fundatorem projektu oraz wsparciu 
stowarzyszenia i rodziców zakupiono piękne 
stroje sportowe. Teraz maluchy będą intensyw-
nie trenować tak, aby zaprezentować się w tych 
strojach na sparingach i turniejach. 

– Według fachowców nasza drużyna to rocznik 
U-10 czyli urodzeni w roku 2010 i młodsi. Naj-
ważniejsze oczywiście, że  to wszystko powstało, 
że trenerowi Piotrowi Żebrowskiemu się chciało, 
bo on  to wszystko robi społecznie. Dziękujemy 
wszystkim wymienionym oraz hurtowniapilkar-
ska.com za realizację naszego zlecenia i przygo-
towanie strojów. Teraz czekamy na sponsorów, 
sparingi, turnieje i oczywiście pierwsze zwycię-
stwa i nagrody.    – stwierdził Robert Niedzwiecki, 
sołtys Obierwi i prezes stowarzyszenia ,, Projekt 
Radomir’’.  (ak)

Fot. Justyna Niedzwiecka

Po wręczeniu nagród emocje wyraźnie opadły
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Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 2019 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 2019 r.

Pamiętajmy, że dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 
Lelis za pomocą instrumentu płatniczego (kartą płatniczą i telefonem), w tym instrumentu płat-
niczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Urząd Gminy przypomina, że…

Urząd Gminy informuje

Urząd Gminy po nowemu Dziękujemy za życzenia

07–402 Lelis, ul. Szkolna 39, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor
naczelny Antoni Kustusz, antoni.kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750; zespół redakcyjny:
Halina Gontarzewska, Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, Henryk Kulesza, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, 
skład i druk: Agencja Informedia, e–mail: info@informedia.pl, tel. 29 760 91 92.

Świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia 
oraz Nowego 2019 Roku stanowią potwierdzenie więzi 
rodzinnej i samorządowej wspólnoty. Dla społeczności 
Gminy są wyrazem uznania dla naszych wspólnych do-
konań, a także życzliwości  w dążeniu do ich osiągania. 
Za wszystkie życzenia, wszystkie dobre słowa w blasku  
bożonarodzeniowej choinki i cieple wspólnej modli-
twy, a także noworocznej radości w imieniu naszej 
gminnej społeczności serdecznie dziękuję.

Stefan Prusik
Wójt Gminy Lelis

Życzenia świąteczne na adres wójta i Urzędu Gminy 
nadesłali: Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm RP; Marek 
Sawicki, poseł na Sejm RP; Czesław Mroczek, poseł na 
Sejm RP; Robert Adam Mamontow, Adam Bielan, wice-
marszałek Senatu RP; senator RP; Jarosław Kalinowski, 
Przewodniczący Rady Naczelnej PSL, poseł do Parlamentu 
Europejskiego; Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu 
Europejskiego; Adam Struzik, marszałek województwa ma-
zowieckiego: Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki i Krzysztof 
Parzychowski, wicestarosta; Zdzisław Palewicz, mer rejonu 
solecznickiego; Marek Olszewski, przewodniczący Związku 
Gmin Wiejskich RP wraz z członkami zarządu; Mariusz Fran-
kowski i Elżbieta Mech wraz z pracownikami Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ; Zdzisław 
Gadomski, nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka wraz z 
załogą; Marek Ryszka, prezes zarządu i Kamila Mokrzycka, 
wiceprezes oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
Artur Kozłowski, radny powiatu ostrołęckiego; Radosław 
Rybicki z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego  Bar-
tosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń wraz z pracownikami 
oraz przewodnicząca Rady Gminy Rzekuń wraz z Radnymi; 
Aneta Katarzyna Larent, Wójt Gminy Olszewo Borki oraz 
Krzysztof Grala, przewodniczący Rady Gminy; Elżbieta 
Abramczyk, burmistrz Myszyńca, radni Gminy Myszyniec 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Myszyńcu; Dariusz 
Łukaszewski, Wójt Gminy Kadzidło;  Edwin Mierzejewski, 
Wójt Gminy Troszyn; Andrzej Pitera, Wójt Gminy Łodygo-
wice oraz Czesław Wandzel, przewodniczący Rady Gminy; 
Józef Dymerski, Wójt Gminy Mały Płocka oraz Jarosław 
Gałązka, przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi, 
sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy Mały Płock; Grze-
gorz Fabiszewski, Wójt Gminy Łyse oraz Stanisław Lisek, 
przewodniczący Rady Gminy;  Grzegorz Długokęcki, Wójt 
Gminy Czerwin oraz Krzysztof Tyszka, przewodniczący 
Rady Gminy; Janusz Głowacki, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Ostrołęce; st. bryg. Janusz 
Wilga oraz bryg, Grzegorz Pragacz, komendant miejski 
i zastępca komendanta miejskiego  Państwowej Straży 
Pożarnej w Ostrołęce; dr Dorota Czyż, dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce;  
dyrekcja i pracownicy Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, 
Delegatury w Ostrołęce; Beata Kaczyńska, dyrektor Oddzia-
łu terenowego MBPR w Ostrołęce; Marek Piórkowski, Wójt 
Gminy Czarnia; Józef Białowąs, powiatowy lekarz wetery-
narii wraz z pracownikami; Sławomir Piotrowski, dyrektor 
wraz z dyrekcją i pracownikami Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego; Bogdan BaginskiWojciech Kaczma-
rek, prezes zarządu i pracownicy Lehmann+Partner Polska 
Sp. z o.o.; Barbara Pączek, dyrektor Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Myszyńcu; Krystyna Załuska, notariusz; 
zespół firmy MKS; żołnierze i pracownicy Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Ostrołęce;  Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych; Grażyna Nikodemska 
wraz z zespołem współpracowników Biura Turystyki i 
Podróży JUVENTUS; zespół Kancelarii Wyrzykowscy Sp. z 
o.o.; płk Tomasz Dąbrowski, dyrektor Zakładu Karnego w 
Przytułach Starych; Jacek Suchecki, prezes zarządu wraz 
z zespołem pracowników MPK Pure Home; Artus Banach,  
P.H.U. FORTES z Białegostoku; kpt. ż. ś. Andrzej Potapowicz, 
prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i 
Rzecznej; Dariusz Olkowski, prezes zarządu i Andrzej Grzyb, 
wiceprezes OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce; Janusz i Tadeusz 
Szlachetka z firm usługowo-transportowych z Dylewa; 
dyrektor Mirosław Dąbkowski wraz pracownikami SPZOZ 
..Meditrans Ostrołęka’’; Piotr Meler, prezes wraz z członkami 
zarządu Energa Wytwarzanie SA. 

Za wszystkie życzenia serdecznie dziękujemy

Po zmianie siedziby Urzędu Gminy dokonały się także zmiany adresów i numerów telefonów 
do pracowników Urzędu. W starym budynku znalazły siedzibę: Ośrodek Pomocy Społecznej – 
kierownik Danuta Piersa, Tel. 29 76 11 995, pracownicy socjalni: tel. 29 76 11 998, 76 11 007, 76 
11, 996, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – prezes Wojciech Sikora, tel. 29 76119 81, 
oraz po remoncie pomieszczeń – Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli. 

Obecne dane teleadresowe  Urzędu Gminy Lelis : ul. Szkolna 39,  07-402 Lelis, tel. (29) 746-
90-11, fax. (29) 649-90-00, www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl . 

Telefony Urzędu Gminy:  Wójt Gminy – (29) 746 90 00;  sekretariat – (29) 746 90 11, który łączy z 
numerami wewnętrznymi;  Sekretarz Gminy – 746 90 12; Skarbnik Gminy – 746 90 13; księgowość 
i płace – 746 90 14, 746 90 15; sprawy samorządowe i organizacyjne – 746 90 16; inspektor danych 
osobowych – 746 90 16;  informatyk – 746 90 18; sprawy inwestycji i zamówień publicznych – 746 
90 19; sprawy drogownictwa – 746 90 20; sprawy zarządzania kryzysowego, sprawy obronne i 
kultury – 746 90 21; sprawy rozwoju gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych – 746 90 22; 
Rada Gminy – 746 90 30; kierownik USC – 746 90 31; sprawy ewidencji ludności i działalności 
gospodarczej – 746 90 32; sprawy gospodarki komunalnej i zatrudnienia – 746 90 33; sprawy 
wymiaru podatków i opłat lokalnych – 746 90 34; sprawy gospodarki komunalnej 746 90 37 i 
746 90 38;  sprawy budownictwa i gospodarki gruntami – 746 90 39. 

Na podstawie  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn.  zm.) Wójt Gminy Lelis zawiadamia, że zgodnie z 
uchwałą Nr IV/31/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1841) od 1 marca 2019 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór 
i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obecnie wynoszą: 

-> za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w wysokości 52 złotych  miesięcznie 
od gospodarstwa domowego;

-> za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany) w wysokości 80 
złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego.

***
W związku z zakończeniem robót pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis” oraz uzyskaniem w 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaświadczenia o braku podstaw do wnie-
sienia  sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania Gmina Lelis uprzejmie zaprasza 
mieszkańców kolonii Durlasy do podpisywania umów na dostawę wody. W imieniu Gminy Lelis 
podpisywanie umów realizuje Firma ASG Inwestycje s.c. 07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 13. 
Umowy mogą być podpisane do końca marca 2019 r., po tym terminie umowy będą zawierane 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie Sp. z o.o. ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis. Więcej 
na www.bip.lelis.pl


