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Tyle serdeczności zapowiada dobry, radosny rok
pamiętać także i ciepło pomyśleć o radnych i
całej Radzie Gminy. Boże Narodzenie to czas
magiczny, czas radości. To chwila wytchnienia,
którą spędzamy w gronie najbliższych. Niech
ten czas oczekiwania na nadejście Jezusa będzie
spędzony w spokoju, radości, miłości – życzyła
wszystkim A. Dobkowska.
Przed dzieleniem się opłatkiem modlitwę
wspólnie z uczestnikami odmówił proboszcz ks.
Janusz Kotowski życząc:
– Gromadzimy się tutaj jako wspólnota tej
ziemi. Niech ten biały opłatek jeszcze bardziej nas
połączy, sprowadzi na nas pokój, da nam moc do
czynienia miłości.
Rozpoczęło się dzielenie opłatkiem, uściski,
życzenia, radosne powitania i objęcia, które
tworzą ów niepowtarzalny charakter wigilijnego
obrzędu.
W trakcie gwarnego i serdecznego dzielenia
się opłatkiem wystąpił zespół chóralny CK-BiS,
razem z którym wspaniale zaśpiewała kolędy
występująca gościnnie solistka Beata Wojtalewska. Dla uświetnienia tego wspólnego spotkania

Do pierwszej kolędy stanęli wszyscy
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I zaczęło się dzielenie opłatkiem, serdeczne życzenia, uściski

Z powodu deszczowej pogody w niedzielę 22.
grudnia, gminne spotkanie opłatkowe przeniesiono do sali widowiskowej CK-BiS. Skorzystały
z tego zespoły, które śpiewem kolęd i pastorałek
uświetniały wspólny, radosny wieczór, ale skorzystały także panie z kół KGW z Gnatów, z Nasiadek i
Olszewki oraz z Łęgu Przedmiejskiego, które
zaprezentowały na stoiskach pod dachem swoje
rękodzieła. W ogóle wigilia stała się doskonałą
okazją do spotkania się coraz aktywniejszych i
bardziej pomysłowych kół naszych pań, co może
stać się nową tradycją tej gminnej uroczystości.
Po wspólnym odśpiewaniu kolędy gminną
wigilię otworzył wójt Stefan Prusik składając

wszystkim wzruszające i serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne, tak by choinki stały się
miejscem spotkań rodzinnych, wiejskich wspólnot, miejscem pamięci o tych, którzy odeszli,
ale także radości dla tych, którzy tworzą naszą
gminna wspólnotę.
– Niech to będzie symbol zasypywania różnic,
sporów. Byśmy mogli się w naszej gminnej rodzinie obdarzyć życzliwością, dobrym słowem. I żeby
życzenia, które będziemy wypowiadać, niosły za
sobą czyny – powiedział wójt.
Następnie wystąpiła Anna Dobkowska, przewodniczący Rady Gminy, która życząc wszystkim
dobrego świętowania prosiła aby w Nowym Roku

Mieszkańcom Gminy Lelis w
Nowym Roku 2020, wszystkiego
dobrego, wiele radości, zdrowia,
wzajemnego zrozumienia, siły w
realizacji zamierzeń i pomyślności
na co dzień i od święta aby
wszystko, co mają Państwo w
sercach, spełniło się życzą
Wójt Gminy Stefan Prusik
Przewodniczący Rady Gminy
Anna Dobkowska
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Z życia samorządu
Dzięki bezpośredniej relacji z obrad Rady Gminy
na stronie www.lelis.pl można śledzić dyskusję i
wypowiedzi gości sesji. A trzeba przyznać, że sesje listopadowa i grudniowa, kiedy decydowały się sprawy
finansów gminy, miały swoją temperaturę. Przypominamy więc jakie decyzje podjęto na obu sesjach.
XIII sesja Rady Gminy zwołana na 29 listopada
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy po wysłuchaniu obszernej informacji wójta Stefana Prusika o
działaniach wójta i Urzędu Gminy w okresie między
sesjami, zapoznała się z informacją o realizacji działań
w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków
zewnętrznych. Przyjęto ją bez uwag do wiadomości.
A wszystkiemu przysłuchiwała się galowo ubrana
młodzież VIII klasy SP Lelis.
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Pamiątkowe zdjęcie z leliską młodzieżą na listopadowej sesji

Po jednogłośnym rozstrzygnięciu proponowanych zmian w budżecie gminy na 2019 r. radni
uchwalili nowy zakres zadań dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej przede wszystkim związanych z podjęciem w gminie we własnym zakresie od 1 stycznia
2020 roku zbiórki i wywozu odpadów komunalnych.
W wolnych wnioskach sołtys Robert Niedzwiecki
z Obierwi, występując w imieniu 13. sołtysów złożył
wniosek o uwzględnienie w budżecie na 2020 r. możliwości podwyższenia diety dla sołtysów. Wniosek ten
skierowano pod obrady sesji budżetowej.
XIV sesja Rady Gminy zwołana na dzień 30.
grudnia obradowała w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy.

Sesję rozpoczęły dwa znaczące wydarzenia.
Najpierw wójt Stefan Prusik oraz przewodniczący
Rady Gminy Anna Dobkowska uroczyście pożegnali
odchodzącą na emeryturę Danutę Piersę, długoletniego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wzruszona emerytka otrzymała wielki kosz kwiatów,
a wójt na pożegnanie stwierdził:
– Miałem przyjemność z panią pracować ponad 12 lat. Kierowała pani GOPS-em przez 29 lat,
urzędnikiem była pani od 1977 roku. Pracowała
pani w trudnych czasach, doskonale zna pani specyfikę zawodu. Ma pani ogromny wkład w to, co
się wydarzyło w naszej gminie. Zawsze darzyliśmy
panią wielką sympatią, obserwowaliśmy duże zaangażowanie i empatię. I taką panią zapamiętam:
pogodną, uśmiechniętą, życzliwą. A
na emeryturze proszę jak najdłużej
czerpać z ZUS-u, proszę rozwijać
zainteresowania i hobby, odkładane przez wiele lat- mówił wójt
Stefan Prusik.
Drugim miłym akcentem tej
sesji było wręczenie nagrody dla
Kazimierza Gromka, honorowego
dawcy krwi, który oddał 70 litrów
krwi. To wielkie osiągnięcie, trudne
do wyobrażenia, skoro człowiek
ma tylko 5 litrów krwi, a ile ludzi
uratowała krew, którą przekazał pan Kazimierz –
powiedział wójt przy wręczeniu nagrody.
W dalszej części sesji najważniejszym punktem
programu obrad były sprawy uchwalenia budżetu
Gminy na 2020 rok. Pracę nad uchwałą budżetową
poprzedziło wystąpienie wójta, w którym przedstawił najważniejsze założenia budżetu i ich uwarunkowania (zob. s. 3). Następnie wysłuchano opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji
Rady Gminy na temat projektu budżetu. Wszystkie
te opinie były pozytywne. Przyjęto więc uchwały
dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2020-2023 oraz przyjęto uchwałę budżetową
na 2020 rok. Obie uchwalono jednogłośnie, choć jak
stwierdziła Anna Dobkowska, przewodniczący Rady

Pożegnanie Danuty Piersy, były kwiaty, wzruszające słowa.

Gminy, poprzedziły te głosowania burzliwe dyskusje
na posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz komisji
wspólnej, która obradowała jeszcze w dniu sesji. W
trakcie tych obrad grupa sołtysów wycofała swój
wniosek o podwyżkę diet, ale został przedstawiony
wniosek o podwyżce diet dla radnych. Wniosek ten,
w późniejszych głosowaniach na sesji uzyskał 12
głosów za przy 2. głosach przeciw (radnych K. Stepnowskiego i P. Parzychowskiego, którzy negowali
tryb zgłoszenia tego wniosku).
Po jednogłośnym uchwaleniu budżetu gminy
gratulacje i podziękowania skierowali do wójta,
skarbnika i pracowników Urzędu Gminy Anna
Dobkowska oraz radny powiatowy Stanisław Subda.
W dalszej części sesji uchwalono niezbędne
zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, jednogłośnie
zdecydowano o wystąpieniu Gminy Lelis ze Związku
Gmin Wiejskich RP, dokonano aktualizacji Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na lata
2019-2023, oddalono skargi na działalność Wójta
Gminy oraz Kierownika OPS, a także uchwalono
10.głosami za przy 4. głosach przeciw uchwałę dotyczącą zamieszczania na BIP projektów uchwał do
procedowania na sesjach Rady Gminy. Uchwalono
także plan pracy Rady Gminy i plany komisji Rady
Gminy.
Sesja zakończyła się życzeniami noworocznymi,
które mieszkańcom Gminy, radnym i sołtysom oraz
pracownikom jednostek samorządowych i szkół
przekazali wójt Stefan Prusik oraz przewodniczący
Rady Gminy Anna Dobkowska. Dosiego Roku.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Most na Narwi coraz bliżej
Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof Parzychowski podpisali 10 grudnia z
wojewodą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem
umowę na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej mostu na Narwi w Teodorowie
wraz z drogami dojazdowymi w ramach programu

Uczestnicy uroczystego podpisania umowy.
Drugi z lewej wójt Stefan Prusik

rządowego pn. Mosty dla regionów. Łączna wartość
projektu wynosi 1 474 000 zł, z czego kwota dotacji
z budżetu państwa w latach 2019 - 2022 to 1179
200 zł, a 294 800 zł stanowi wkład własny Powiatu.
Opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ma nastąpić do 19 kwietnia 2022 r.

– Most jest szczególną budowlą. Most łączy, most
rozwija, most uskrzydla – mówił podczas uroczystości wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. – Dla
wielu miejscowości most jest symbolem. Mam nadzieję, że dla Ostrołęki ten most, co prawda już poza
granicami miasta, które ma też już swoje symbole,
ten most również będzie taka wizytówką. Tym bardziej, że budujemy coraz piękniej – dodał wojewoda
Jak podał starosta Stanisław Kubeł, w powiecie
ostrołęckim jest 89 tys. mieszkańców, a 95 tys.
pojazdów, w tym 40 tys. ciężarowych. Do tego 40
tys. pojazdów zarejestrowanych jest w Ostrołęce.
– Staramy się tak zlokalizować most, żeby maksymalnie przybliżyć go do Ostrołęki, nie ingerując
przy tym w przyrodę doliny Narwi. Zjazd z mostu to
jednocześnie wlot na teren nowo budowanej elektrowni. Chcemy te wyjścia doprowadzić do drogi
krajowej nr 53 i połączyć z układem obwodnicowym
Ostrołęki, który projektuje w tej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ten most będzie
również miał znaczenie dla tych, którzy będą chcieli
dojechać do Via Baltiki, do węzła Śniadowo. Most ma
także znaczenie z punktu widzenia obronnego kraju.

Z tego co wiem, został umieszczony na trzecim miejscu w skali potrzeb – bo wszystkie mosty na Narwi
mają ograniczenia w nośności, ten zaś nie będzie
ich miał – powiedział na spotkaniu starosta S. Kubeł,
dziękując parlamentarzystom z naszego regionu,
samorządom gmin Lelis i Rzekuń, radnym powiatu
za współpracę w dążeniu do realizacji tej inwestycji.
Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji
nastąpiło 24 grudnia. Powiat Ostrołęcki podpisał
umowę z konsorcjum, które opracuje dokumentację
projektową wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji drogowej na realizację przeprawy
przez Narew z drogą dojazdową, łączącą drogę krajową 61 z drogą powiatową w Łęgu Przedmiejskim.
Spośród pięciu oferentów, najkorzystniejsza ofertą
była ta, którą złożyło konsorcjum Pomost Warszawa
sp. z o.o (w roli lidera) i Instytut Badawczy Dróg i
Mostów z Warszawy (w roli partnera). Wynosiła
1.389.900 zł. Okres realizacji tego etapu inwestycji to
około 2 lat, potem także dwa lata na budowę mostu.
Finał inwestycji powinien więc nastąpić w 2023 roku.
Tekst i fot. Starostwo Powiatowe

Budżet Gminy Lelis na 2020 r.
Dochody – 44 530 000,00 zł, (w 2019 – 48 173 770 zł), a więc o 3 643 770 zł
niższe, w tym bieżące – 44 530 000,00 zł, majątkowe 0,00 zł

Wydatki – 51 082 570,00 zł, w tym bieżące – 41 305 986,97 zł, majątkowe
– 9 776 583,03 zł

NA DOCHODY SKŁADAJĄ SIĘ:

NAJWIĘKSZE WYDATKI TO:

Subwencja oświatowa – 9 378 454 zł, która stanowi 21,1 % dochodów
budżetu gminy,

Wydatki na oświatę – 17 671 107 zł stanowiące 34,6% wydatków
budżetu gminy. Kwota, którą gmina dokłada do subwencji oświatowej
z własnego budżetu gminy wyniesie 8 292 653 zł, czyli 88% subwencji
oświatowej przypadającej dla gminy na 2020 rok

Subwencja wyrównawcza – 6 435 178 zł, która stanowi 14,5 % dochodów budżetu
Subwencja równoważąca – 188 430 zł, która stanowi 0,4% dochodów
budżetu
Dotacja na zadania zlecone z adm. rządowej – 15 140 796 zł, co oznacza
34,0 % dochodów budżetu gminy
Podatki od mieszkańców gminy (od osób prawnych i od osób fizycznych) – 1 502 000 zł – 3,37 % dochodów budżetu gminy, (rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych, podatku od czynności
cywilno-prawnych i podatek od spadku i darowizn )
Podatki od osób prawnych CIT – 8 000 zł – 0,02 % dochodów budżetu
gminy
Udział w podatkach PIT – 5 796 620 zł, co wyniesie 13,0 % dochodów
budżetu gminy stanowiących dochód budżetu państwa, w tym podatek
dochodowy od osób fizycznych
Środki na pomoc społeczną i rodzinę – 15 272 626 zł, wynoszące 34,3
% dochodów budżetu gminy (w tym świadczenia wychowawcze i zasiłki
rodzinne).

Wydatki na opiekę społeczną i rodzinę (w tym świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne)– 16 518 919 zł, które stanowią 32,3% wydatków
budżetu gminy
Wydatki na administrację, w tym zadania zlecone z administracji
rządowej, obsługa Rady Gminy, promocja – 3 006 389 zł, co stanowi
5,9% wydatków budżetu gminy
Wydatki na kulturę – 1 327 215 zł co stanowi 2,6% wydatków budżetu
gminy
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 196 680 zł,
Transport i łączność (w tym drogi publiczne) – 6 191 588 zł – 12,1%
wydatków budżetu gminy
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja – 1 869 214 zł – 3,7% wydatków budżetu gminy
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 796 506 zł – 5,4%
wydatków budżetu gminy w tym gospodarka odpadami – 1 938 000 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne na 2020 r. wyniosą 9 776 583,03 zł i stanowią 19,1 % wydatków budżetu gminy.
Uwagi do budżetu:
Budżet zakłada zrównoważony rozwój Gminy
– uzależniony od funkcji i oddziaływania danej
inwestycji. Ma także wymiar ponadlokalny, bowiem
obejmuje takie zadania, jak SUW, oczyszczalnia ścieków, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie. Zakłada
także współodpowiedzialność Rady Gminy i Wójta
Gminy za zabezpieczenie potrzeb mieszkańców
całej gminy, a także uwzględnia dotychczasowe
uchwały Rady Gminy, takie jak złożone deklaracje
na udział w inwestycjach strategicznych dotyczących mostu na rzece Narew w Teodorowie, udziału
Gminy w planowanych inwestycjach drogowych
wspólnie z powiatem: 7 projektów.
Budżet zakłada utrzymanie Funduszu Sołeckiego
w kwocie 582 000 zł wydzielonych z budżetu Gminy,
ale przy założeniu, iż odpowiedzialność za rozsądne
i gospodarne dysponowanie tymi funduszami w
procedurze realizacji dotyczy także sołty.
Przy planowaniu budżetu wzięto także pod
uwagę duży wzrost cen towarów i usług, braki
siły roboczej i mocy przerobowych wśród wykonawców co już dotychczas powodowało zatory
w realizacji inwestycji, relatywnie mniej środków
finansowych do pozyskania przez Gminę wynikających z jej obecnego statusu materialnego i stanu
infrastruktury. Nadal także można się spodziewać,
że w 2020 roku wystąpi wzrost kosztów, co powoduje, że kosztorysy odbiegają znacząco od cen w
zapytaniach ofertowych i w przetargach, a ponadto pojawia się brak chętnych do wykonawstwa.
Istnieje możliwość wprowadzania nowych zadań
i korekty w trakcie roku budżetowego z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy oraz po
bieżącej analizie możliwości wykorzystania sprzyjających okoliczności i dofinansowania, zwłaszcza
że utrzymuje się tendencja do nakładanie nowych
zadań na samorządy bez zabezpieczania odpowiednich środków finansowych. Szczególnie
będzie to widoczne w związku z utrzymywaniem

gminnej sieci szkół przy niedoborze finansowym
w stosunku do subwencji oświatowej wynoszącym ok. 8,3 mln zł. Skoro więc wspólnie ponosimy tego konsekwencje, to w budżecie trzeba
przewidzieć konieczność ponoszenia dalszych
nakładów na remonty, rozbudowę szkól, bieżące
utrzymanie, a także konieczność zapewnienia
miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Oznacza
to również potrzebę budowy przedszkoli w Łęgu
Przedmiejskim i w Białobieli, utrzymanie przedszkola w Lelisie (obecnie pełne wykorzystanie),
co pozwoli na uniknięcie ponoszenia opłat za
pobyt dzieci z gminy w przedszkolach w mieście
i gminach sąsiednich.
Budżet zakłada kontynuację działań w celu
zabezpieczenia mieszkańców w podstawowe
usługi dla ludności, takie jak: wodociągi, kanalizacja, drogownictwo, oświetlenie, które nie jest
komfortem, ale stanowi konieczność wymuszoną
bezpieczeństwem pieszych i pojazdów.
Ogólnie, budżet Gminy na 2020 rok jest realny,
w swej konstrukcji do zrealizowania, choć uzależniony od czynników i decyzji zewnętrznych i
stanowi duże wyzwanie zarówno dla pracowników i władz gminy, jak również radnych i sołtysów. Pozytywną stroną finansów Gminy jest to,
że poza pożyczką z WFOŚ i GW nie posiadamy
zadłużenia, a nakładane zadania realizowane są
bez zaciągania pożyczek, obligacji i kredytów.
Tym niemniej widać konieczność oszczędnego
gospodarowania środkami publicznymi. Stąd
rezygnacja z z finansowania wielu przedsięwzięć,
bez których na obecną chwilę można się obyć.
Wyrażam nadzieję, iż wykorzystując potencjał
kadry w jednostkach organizacyjnych Gminy
oraz przy pełnym zaangażowaniu osób odpowiedzialnych mieszkańcy odczują dalszy rozwój
naszej Gminy.
Opracował: Stefan Prusik
Wójt Gminy Lelis

Najważniejsze zadania inwestycyjne
w budżecie na 2020 rok
Nazwa zadania

Kwota w zł

Budowa przydomowej oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce 56 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

220 000

Rozbudowa S U W w Dąbrówce

700 000

Rozbudowa S U W w Gnatach

859 714

Rozbudowa drogi Łęg Starościński – Kurpiewskie

450 000

Budowa mostu na rz. Narew

23 000

Przebudowa ciągu drogowego – rondo w Obierwi

41 000

Rozbudowa drogi Lelis – Długi Kąt – Kadzidło

125 000

Wykonanie oznakowania poziomego

150 000

Budowa drogi w Lelisie dz. 351/13

150 000

Budowa drogi rowerowej w Siemnosze

360 000

Budowa przejścia w Białobieli

35 000

Budowa drogi gm. w Lelisie kol. Dąbrowa

10 000

Rozbudowa drogi w Białobieli

3 154 268

Przebudowa drogi gm. w Łęgu Starościńskim

897 000

Zakup działki – Nasiadki

8 000

Zakup działki – Siemnocha

45 000

Zakup działki – Szafarnia

25 000

Zakup działki – Łęg Starościński

29 000

Przebudowa Szk. Podst. w Nasiadkach

45 000

Budowa Przedszkola w Łęgu Przedmiejskim

1 880 000

Urządzenie placu w Szw. Moście

30 000

Zagospodarowanie placu w Gibałce

15 000

Zagospodarowanie placu w Durlasach

20 000

Zagospodarowanie placu w Łęgu Starościńskim

25 000

Przebudowa CK-BiS w Lelisie

100 000

Wykonanie ogrodzenia w Płoszycach

21 800

Wykonanie ogrodzenia w Dąbrówce

16 800

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nasiadkach

25 000

Wykonanie ogrodzenia i oświetlenia w Olszewce

22 001

RAZEM

9 538 583
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Wiele zmian w gminnym krajobrazie
Projekty, na które pozyskano środki zewnętrzne przez Gminę Lelis w roku 2019
Lp.

Nazwa projektu

Data zawarcia
umowy

Okres
realizacji

1.

Zapewnienie funkcjonowania placówki: Dziennego Domu
„Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach

07.05.2019 r.

2019 r.

2.

Rozbudowa dróg gminnych nr 25063W i 250632W w msc.
Białobiel wraz z budową łącznika

02.10.2019 r.

2019 r.

3.

Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP Lelis
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
(płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z
terenu Gminy Lelis w 2019 r.
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka,
gmina Lelis
Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie
Gnaty, gm. Lelis
Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc.
Aleksandrowo, gm. Lelis
Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu wiejskim
w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis
Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości
Olszewka, gmina Lelis
Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowości Łęg
Starościński
Remont budynku strażnicy OSP w Łęgu Przedmiejskim

22.07.2019 r.

2019 r.

09.09.2019 r.

2019 r.

05.07.2019 r.

2019 r.

MIAS Mazowsze 2019

rozliczony

05.07.2019 r.

2019 r.

MIAS Mazowsze 2019

rozliczony

05.07.2019 r.

2019 r.

MIAS Mazowsze 2019

rozliczony

05.07.2019 r.

2019 r.

MIAS Mazowsze 2019

rozliczony

05.07.2019 r.

2019 r.

MIAS Mazowsze 2019

rozliczony

-

2020 r.

Fundusz dróg samorządowych

w realizacji

22.07.2019 r.

2019 r.

Mazowieckie Strażnice OSP 2019

realizacja

12. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 03.06.2019 r.
terenie Gminy Lelis
13.
W świecie nauki
09.09.2019 r.

2019 r.

Program Oczyszczania Kraju z
Azbestu na lata 2009 - 2032
RPO WM 2014-2020

realizacja

4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa
14. kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: 10.05.2017 r.
Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w
obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach:
15. Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej oczyszczalni
ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. Lelis

2019 r. i
2020 r.

Program współfinansujący projekt Stan zaawansowania prac
Wartość projektu
nad projektem
2019 r.
Program Wieloletni „Senior+” na
realizacja
Całkowita wartość projektu:
135.000,00 zł
lata 2015-2020
Wartość wnioskowana:
54.000,00 zł
Rządowy program na rzecz
rozwoju oraz konkurencyjności
realizacja
Całkowita wartość projektu:
3.148.846,51 zł
regionów poprzez wsparcie lokalnej
Wartość wnioskowana:
1.574.423,00 zł
infrastruktury drogowej
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,
realizacja
Całkowita wartość projektu:
769.857,00 zł
WFOŚiGW
Wartość wnioskowana:
614.928,00 zł
Całkowita wartość projektu:
19.021,80 zł
WFOŚiGW
złożone rozliczenie
Wartość wnioskowana:
9.320,68 zł

2017 r./
2018 r.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

2019 r.
2020 r.

PROW 2014-2020

Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:
Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:
Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dotacji:

18.979,90 zł
9.489,95 zł
19.998,94 zł
9.999,47 zł
20.000,00 zł
10.000,00 zł
19.800,00 zł
9.900,00 zł
20.000,00 zł
10.000,00 zł
1.072.908,96 zł
630.606,00 zł
12.400,00 zł
12.400,00 zł
19.900,00 zł
15.300,00 zł
159.823,76 zł
151.723,76 zł

zrealizowano, pozostał Całkowita wartość w 2019r.:
efekt ekologiczny
Wartość dotacji:

412.807,13 zł
350.886,05 zł

realizacja

złożony wniosek o
dofinansowanie

Całkowita wartość projektów:
Łączne kwoty wnioskowane/ dotacji:

Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:

2.230.313,76 zł
1.153.779,00 zł

8.079.657,76 zł
4.616.830,91 zł

Sporządziła Wioleta Tyszka – Inspektor ds. rozwoju Gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych

Utylizacja azbestu
„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019r.” dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 9 320,68 zł.
W 2019 roku Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu ochrony ziemi
pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe
faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis”
w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie. Wartość projektu – 19 021,80 zł.
z tego wartość dofinansowania wynosi – 9 320,68 zł

PSZOK w Gibałce

Realizacja zadania polegała na odbiorze, transporcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych
dla budownictwa od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Lelis.
Osiągniętym efektem ekologicznym jest:
przekazanie do utylizacji 68,003 Mg płyt azbestowo
-cementowych falistych dla budownictwa od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis.
Fot. Antoni Kustusz

Doświadczeni wspólną historią

Młodzi artyści zasłużyli na rzęsiste brawa

Koncert dla Niepodległej
Po Mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej
przez proboszcza ks. Janusza Kotowskiego z
wielce patriotyczną homilią ks. Kan. Witolda
Brulińskiego w kościele parafialnym w Lelisie
odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęła
się 11 listopada uroczystość upamiętniająca 101.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
O potrzebie stałego upamiętniania tej rocznicy i
jej znaczeniu dla współczesnych pokoleń mówił
wójt Stefan Prusik, a następnie koncert przygotowany przez CK-BiS poprowadziła Agnieszka
Gromek. Rozpoczął się od niezwykle pięknej
,,Dumki’’ F. Chopina wykonanej przez Agniesz-

kę Beatę Wojtalewską, pochodzącą z Ostrołęki
absolwentkę uczelni muzycznych we Wrocławiu.
Zespoły CK-BiS oraz chór Klubu Seniora zaśpiewały wiązankę pieśni patriotycznych, a koncert
zakończyło wspólne odśpiewanie ,,Roty’’.
– Niezwykle romantyczne otoczenie i doskonała akustyka naszego kościółka stworzyła wspaniały klimat do tej historycznej chwili wspólnego
wzruszenia, co, jak myślę, na długo zapadnie w
pamięć uczestnikom mszy i koncertu – stwierdził
na zakończeniu wójt Stefan Prusik.

W dniu ,,otwartym dla rodziców’’ 14 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Obierwi
zaprezentowali spektakl, który przygotowali
dla uczczenia 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Reżyserię i scenografię
zapewniły Bogumiła Mierzejewska i Monika
Jatczak, a oprawę muzyczną przygotował Jarosław Mariusz Kraska. Liczna obecność rodziców i
gości uwzniośliła młodych artystów, a nie był to
prosty, akademiowy przekaz, ale świetnie przygotowane i zagrane przedstawienie pt. Dzieci z
Wrześni, nawiązujące do historycznych faktów
z czasów zaboru pruskiego.
W 1901roku, 20 maja dzieci ze szkoły we
Wrześni rozpoczęły strajk. Uczniowie sprzeciwiali
się brutalnej germanizacji, a przede wszystkim
odmawiania im modlitw i prowadzenia lekcji
religii w języku niemieckim. Dzieci za sprzeciw
spotkała sroga kara. Nauczyciel wymierzył 14
uczniom karę cielesną za nieposłuszeństwo, a
zaborcza administracja zastosowała kary dla
dzieci i ich rodziców.
Wzruszenie i opinię zebranej publiczności
wyraził proboszcz ks. dr Sławomir Bartnicki,
który pochwalił ich talent i podziękował za
piękną lekcję historii i patriotyzmu. W chwilach
trudnych dla narodu Polacy zwracali się do Boga,
prosząc o niepodległość, dokładnie tak jak w
przedstawieniu. Wielkie brawa dla aktorów i
nauczycieli, którzy przygotowali ten spektakl –
stwierdził, przyłączając się do długich oklasków
dla autorów i aktorów patriotycznego spektaklu.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

(Nie) Zakazane
piosenki – wspólne
śpiewanie

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II
Wojny Światowej Centrum Kultury – Biblioteki
i Sportu zorganizowało ciekawe wydarzenie
artystyczne zatytułowane „(Nie)Zakazane piosenki – wspólne śpiewanie”. Galę rozpoczął mini
recital, podczas którego artyści zaprezentowali
kilka utworów patriotycznych, a następnie było
wspólne wykonywanie przez wszystkich uczestników widowiska piosenek i pieśni okresu wojennego. Solistom i widzom akompaniowali muzycy
działający w CK-BiS i zaprzyjaźnieni z instytucją.
Występ w kościelnym koncercie dla Niepodległej

(EA-D)
Fot. archiwum
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Tyle serdeczności zapowiada dobry, radosny rok (c.d. ze str. 1)
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wystąpiły także chóry KGW ,,Olszewianki’’, Klubu
Seniora, KGW Łęg Przedmiejski, zespół dziecięcy
,,Nowe Latko’’ oraz debiutujący na naszej leliskiej
scenie gminno-parafialny chór pod kierunkiem
Karoliny Górskiej, nowego organisty w kościele
parafialnym, którego występ zapowiedział
poprzedni organista Jan Kania. Występ bardzo
się spodobał, a więc zachęcająca do udziału
w pracy tego chóru Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyr. CK-BiS od razu spotkała się z
żywym odzewem.
Salę odwiedził także gość z dalekiej Laponii,
który rozdawał cukierki, życzył dobrych świąt
i bogatych prezentów, ale przede wszystkim
raczył wszystkich humorem i radością.
Uczestnicy gościli się przy stołach zastawionych wigilijnym poczęstunkiem przygotowanym
w kuchni CK-BiS, smakowitymi pierogami, a także gorącym, słynnym już strażackim barszczem
i doskonałymi śledziami. Nikomu nie zabrakło.
Humory dopisywały, a życzenia zapowiadały
dobry, zdrowy i radosny rok.
Tekst i fot.:
Antoni Kustusz

Gość z dalekiej Laponii
ucieszył zwłaszcza dzieci

Ubieranie choinki i opłatek w Olszewce
Koło Gospodyń Wiejskich „Olszewianka” z
Olszewki 7 grudnia br. korzystając z gościnnych
progów Szkoły Podstawowej zorganizowało
bożonarodzeniowe ubieranie choinki oraz spotkanie opłatkowe. Po ubraniu choinki rozpoczęło
się święto dla dzieci, które doskonale poprowadził w roli Św. Mikołaja niezastąpiony Rajmund
Mrozek. Wszystkich witała radna Małgorzata
Wołosz. Przybyło wielu gości, którzy przynieśli
(lub obiecali, jak starosta Stanisław Kubeł) pod
ubraną przez dzieci choinkę cenne prezenty.
Wójt Stefan Prusik wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Anną Dobkowską przekazali KGW zestaw
do nagłaśniania imprez plenerowych. Swoje dołożyli radny wojewódzki Mirosław Augustyniak i

Marian Krupiński, a serdeczne życzenia dla pań
i ich rodzin skierowała do wszystkim szefowa
KGW Barbara Gałązka.
Spotkanie opłatkowe otworzył proboszcz ks. dr
Sławomir Bartnicki , który pobłogosławił opłatki
i wraz gośćmi i mieszkańcami dzielił się radosną
nowiną oraz dobrym słowem życzeń na cały rok.
Po skosztowaniu pyszności z opłatkowego
stołu, a zwłaszcza doskonałych pierogów i śledzików, a także smakowitych sałatek, w doskonałych humorach wysłuchano występu chóru
,,Olszewianek’’ z okolicznościowymi pieśniami.
Tekst i fot.
Antoni Kustusz

Strażacki barszcz rozgrzał każdego

Nagroda dla KGW
Olszewianki obiecana
i wręczona
W trakcie XIV Sesji Rady Powiatu, która odbyła
się 20. grudnia, starosta Stanisław Kubeł wręczył
przedstawicielkom Koła Gospodyń Wiejskich
,,Olszewianka’’ pokaźny pakunek z nagrodą okolicznościową za zasługi na rzecz propagowania
tradycji i kultury regionu. Tym samym wypełniła
się obietnica, jaką starosta złożył podczas spotkania wigilijnego organizowanego i uświetnionego swoim występem przez ,,Olszewianki’’. Jak
się dowiedzieliśmy wewnątrz paczki z nagrodą
był robot wielofunkcyjne, który bardzo przyda
się naszym paniom z Olszewki.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Mikołaj w otoczeniu Olszewianek

Nagrodzonym paniom z Olszewki kibicował wójt Lelisa

Opłatek na placu wiejskim w Gibałce
Mieszkańcy wsi Gibałka nie zważając na chłód
przyszli 15. grudnia na boisko wiejskie w Gibałce
aby wspólnie świętować wiejską wigilie, podzielić
się opłatkiem i ogrzać przy ognisku z grillem. O
wszystko postarała się sołtys Monika Kobrzeniecka- Szczubełek z gronem przyjaciół. Przydał
się namiot zakupiony z funduszu sołeckiego, a
także specjalnie wykonany grill. Na stole pojawiły
się potrawy przyniesione z domów, a serdeczna
atmosfera i wzajemna życzliwość zapowiadała,
że w Gibałce święta Bożego Narodzenia staną się
prawdziwie rodzinnymi świętami. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

Ubieranie choinki i opłatek w Łodziskach

Życzenia były serdeczne i gorące

Na placu wiejskim w Łodziskach na przedświąteczną dekorację 15. grudnia czekała sosna, jak to
kiedyś bywało. Przy wieszaniu światełek pomagali
wójt Stefan Prusik i przewodniczący Rady Gminy
Ana Dobkowska, niestety pomimo wysiłków
kilku speców od elektryki zawieszone światełka
nie chciały mrugać. Za to życzenia opłatkowe
były serdeczne i ciepłe, a wszystkim humory
dopisywały kiedy udano się do ciepłej świetlicy
przygotowanej w obejściu radnego Janusza
Bałona, gdzie czekał gorący barszczyk i kapusta
ugotowane przez członkinie Kółka Rolniczego
,,Zagajnica’’ zachęcone przez Annę Ogniewską. Po
złożonych życzeniach i opłatku na placu wiejskim
wszystko doskonale smakowało. (ak)

Pokój, miłość, pojednanie…
W czwartkowy wieczór 19 grudnia na deskach
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białobieli zostały wystawione jasełka bożonarodzeniowe pt. „Książę Pokoju”. Ich myślą przewodnią
było ukazanie Jezusa – nowonarodzonego Króla
Żydowskiego, który przynosi pokój, miłość i pojednanie, w przeciwieństwie do Heroda, który
był okrutnym, żądnym władzy monarchą. W ten
wyjątkowy wieczór, w którym swoje umiejętności
i talenty pokazali wszyscy uczniowie, od najmłodszych, przedszkolaków, do najstarszych, a także
ich nauczyciele, na widowni zebrała li się bardzo
licznie mieszkańcy wsi Białobiel i Siemnocha,
którzy tworzą społeczność szkolną, a nie zabrakło
wśród nas zaproszonych gości: Wójta Gminy Lelis
Stefana Prusika, wieloletniego wójta, obecnie
radnego powiatowego Stanisława Subdy, księdza
Krzysztofa Łapińskiego, przedstawicieli władz
Gminy Lelis, emerytowanych pracowników szkoły
oraz rodziców.

Owieczki wzbudziły prawdziwe wzruszenie

Wszyscy byli pod wrażeniem pięknej, niepowtarzalnej aktorskiej gry naszych uczniów, którzy
starali się poprzez swój występ wzbudzić radość
ze zbliżających się świąt i skłonić do refleksji nad
tajemnicą Bożego Narodzenia. Nad całokształtem
wydarzenia czuwały panie Małgorzata Koślik oraz
Justyna Rzewnicka. O piękne stroje postarali się
rodzice, a wsparcia finansowego udzielił S. Subda,
za co wszystkim dziękowała dyrektor szkoły Urszula Wielczyk, Podziękowała także nadleśniczemu
Hubertowi Pawelcowi za piękne choinki, Monice
Chełstowskiej za pomoc w ich transporcie, Pawłowi Parzychowskiemu za profesjonalny serwis fotograficzny oraz Marcinowi Piekarskiemu za relację
filmową z imprezy, życząc na zakończenie tego
przepięknego wieczoru, aby pokój, miłość i pojednanie na zawsze zagościły w naszych sercach.
Hanna Różycka
Fot. Antoni Kustusz
Więcej: spbialobiel.pl

Wigilia w Aleksandrowie
– sportowo i choinkowo
Przy chłodnej, ale słonecznej pogodzie na
placu wiejskim w Aleksandrowie 21. grudnia
było radośnie i gwarnie. Zewsząd zjechali się
członkowie stowarzyszeń Biegam Bo Lubię oraz
Projekt Radomir, a także całe rodziny z Obierwi
i Aleksandrowa, których witali sołtysi Kamil
Stepnowski i Robert Niedzwiecki. Rozpoczęło
się od biegania na dystansach 5 i 10 km na leśnych trasach, a później było jeszcze goręcej, bo
kąpiel morsów i konkurs strongmenów rozgrzały
emocje do zenitu. A do tego występ gorących i
wysportowanych pań z KGW ,,Borówki’’ z Lelisa.
Dzieciaki najbardziej ucieszyła wizyta Mikołaja,
który przyjechał bryczką z workiem pełnym
prezentów, tym bardziej że wszyscy pomogli
w ubieraniu choinki i wykazali się w licznych
konkursach. Nikomu nie zabrakło ciepłej strawy,
zwłaszcza pożywnego żurku, smakowitych ciast i
kalorycznych kanapek, a pamiątkowa nalepka na
lodówkę długo będzie przypominać o wspólnym
świętowaniu.
W ,,Wigilijnych Zawodach dla Strongmenów o
Puchar Sołtysów Kosmosu’’. W konkursie siłaczy
rozegrano trzy konkurencje: bieg z piłką lekarską
40 kg – panowie, 20 kg – panie, wyciskanie sztangi stojąc 23,5 kg – panowie, 13,5 kg – panie oraz
skok obunóż z miejsca. Wszystkie konkurencje
rozegrano pod okiem fachowców z UKS Atleta
Ostrołęka w składzie: mistrz Europy w trójboju
siłowym Jakub Borkowski wraz z trenerem Władysławem Niedźwieckim. Po podliczeniu punktów
najsilniejsza okazała się Katarzyna Mrówka, która
wyprzedziła Agnieszkę Bałazy. Trzecie miejsce
zajął Rafał Dzięgielewski. Wszystko zostało sfotografowane i udokumentowane w tabeli rekordów
do pobicia w przyszłym roku.
Tekst i fot.: Antoni Kustusz,
Marcin Piekarski

Mikołaj nie szczędził prezentów

Humory wigilijnym biegaczom dopisywały
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Urząd Gminy i Klub HDK wyróżnieni przez PCK Dla każdego dziecka,
dzieciństwo
Podczas uroczystego rejonowego spotkania ho- Chorąży, Jarosław Ciuchta, Kazimierz Gromek, Jacek
norowych dawców krwi połączonego z obchodami
100-lecia powstania PCK, które odbyło się 30. listopada w Ostrołęckim Centrum Kultury jak poinformował
zebranych dawców i wielu zaproszonych gości
Jan Stryjewski, honorowy prezes Rady Rejonowej
Krwiodawstwa honorowe krwiodawstwo rozwija się
na naszym terenie od 1969 roku, a tylko w okresie
trzech kwartałów ub. r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrołęce pobrało
1967 litrów tego bezcennego leku.
Z okazji jubileuszu wręczono wiele odznaczeń i
honorowych medali a wśród odznaczonych okolicznościowe wyróżnienia otrzymali także reprezentanci
naszej gminy. Medal 100-lecia PCK otrzymał Urząd
Gminy w Lelisie, Klub Honorowych Dawców Krwi
przy OSP w Lelisie, a także indywidualnie Henryk

Popławski oraz Stefan Prusik. Odznakę ,,Honorowy
Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu’’ otrzymali: Dariusz Mróz, Paweł Przeradzki.
Dodajmy, że podsumowanej na uroczystej gali
PCK konkursie ,,Krwawej Ligii’’ dla sołectw, które
oddały najwięcej krwi w przeliczeniu na liczbe mieszkańców I miejsce zajęły Nasiadki, drugie – Obierwia,
a trzecie – Aleksandrowo.
Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wójt prezentuje dyplom honorowej nagrody 100-lecia PCK

Przedstawiciele Klubu HDK z nagrodą 100-lecia PCK
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Bohaterowie Disneya ożyli i zaśpiewali
Ach, co to był za wieczór. Rozpoczął się w
Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu 15. listopada o 17.30 jako magiczny koncert dla dzieci pt.
,,Rozśpiewany Disney’’. Z naszej leliskiej sceny
można było usłyszeć przepiękne utwory ze
znanych i bardzo lubianych filmowych bajek,
np. ,,Kraina Lodu’’, ,,Król Lew’’, ,,Pocahontas’’. Wystąpili wspaniali wokaliści znanych warszawskich
scen muzycznych, takich jak: Teatr Roma, Teatr
Rampa, Teatr Syrena. Publiczność dopisała w
stu procentach, sala wypełniona była po brzegi.
Oklaskom nie było końca, a koncertem zachwyceni byli wszyscy zarówno dzieci, młodzież, jak
i dorośli. (EAD)
Fot. Antoni Kustusz

Artyści ożywili głosy bohaterów bajek Disneya.

Światowy dzień postaci z bajek
Baśnie i bajki cieszą się wielkim powodzeniem
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Są dla
wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń
oraz niezastąpionym sposobem pobudzania
wyobraźni. Biblioteki w Łęgu Przedmiejskim,
Dąbrówce i w Łęgu Starościńskim włączyły się
w obchody Światowego Dnia Postaci z Bajek,
organizując 5. listopada imprezy czytelnicze dla
oddziałów przedszkolnych i dzieci z klas młodszych. W obchody tego bajkowego święta wprowadziły nas postacie bajkowe, w które zamieniły
się dzieci, prezentując swoich ulubionych bajkowych bohaterów. Nie zabrakło zabaw, zagadek i
konkursów. Spotkania zakończono rozdaniem
medali z tytułem ,,Super znawca bajek’’ oraz
drobnymi upominkami i słodkim poczęstunkiem.
Postacie z bajek zachęcały do odwiedzin w swo-

jej bibliotece i pokazywały zaczarowany świat
zapisany w książkach.
Janina Mielnicka
Fot. archiwum CK-BiS

W 2019 roku przypadła wyjątkowa - 30 rocznica
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka i dlatego
20. listopada to szczególna data, która powinna
zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Rocznicę tę uczcili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Nasiadkach, którzy świętowali Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF pod hasłem
,,Dla każdego dziecka, dzieciństwo’’.
W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym
rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym
uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.
Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego
uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko
dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane,
ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w
tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne
projekty, których celem jest upowszechnienie
wiedzy o prawach dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na
świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz
dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których
celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny
dzień, ale z poważnym przesłaniem.
Szkoła w Nasiadkach w ramach tego dnia
podczas „Niebieskiego marszu” zaprezentowała
prawa dziecka przedstawione na plakatach
przygotowanych przez uczniów. W ramach zajęć
z wychowawcą uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne, przeprowadzili turniej 3. quizów Kahoot o
prawach dziecka
Anna Chorąży, Fot.: Archiwum

Kurpie Zielone zabrzmiały pełnym głosem
Niemały problem miała komisja XXXVI Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie Zielone w literaturze’’,
którego finałowy konkurs odbył się 20 grudnia
w Sali widowiskowej CK-BiS. Poziom recytacji
był bardzo wysoki, dokonały się istotne zmiany
w repertuarze wykonywanych utworów, choć
może nieco zmalała liczba recytatorów z klas Vi-VIII, ale to już sprawa szkół, by zachęcić starsze
roczniki do szlifowania swoich recytatorskich
umiejętności.
Recytatorów wysłuchiwała Komisja w składzie:
Anna Nadwodna, mgr Bożena Załęska i mgr Monika Kozłowska z Biblioteki Miejskiej w Ostrołęce.
Do eliminacji finałowych przystąpiło 28 osób,
uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, w tym:
w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie
- 20 osób oraz w kategorii gadki kurpiowskiej - 8
osób.
Uczestnicy reprezentowali gminy z powiatu
ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse,
Myszyniec, Olszewo-Borki oraz z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko-mazurskie): Rozogi.
Komisja po przesłuchaniu prezentacji konkursowych wszystkich uczestników – postanowiła
przyznać następujące nagrody: w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie: I nagroda:
Aleksandra Gieryk (gmina Myszyniec), Amelia
Szkopińska (gmina Kadzidło); II nagroda: Wiktoria Dziczek (gmina Myszyniec), Julian Jurczyk
(gmina Myszyniec); III nagroda: Kinga Piórkowska
(gm. Czarnia), Aleksandra Szyszka (gm. Czarnia).

Najlepsi recytatorzy z zasłużonymi nagrodami

Wyróżnienie: Aleksandra Deptuła (gmina Rozogi),
Eliza Iwanowicz (gm. Olszewo-Borki), Julia Lenda
(gmina Kadzidło), Diana Stęcel (gmina Rozogi). W
kategorii gadki kurpiowskiej: I nagroda: Adam
Szydlik (gm. Czarnia), II nagroda: Piotr Woźniak
(gm. Olszewo-Borki), III nagroda – Hubert Małż
(gm. Łyse); wyróżnienie: Maja Bednarczyk (gmina
Myszyniec), Norbert Szmigiel-Bziukiewicz (gm.
Olszewo-Borki).
Szkoda, że wśród nagrodzonych nie znaleźli
się nasi reprezentanci, bo wypadli całkiem dobrze, a wykonawczyni gadki Nikola Prusińska
wywołała prawdziwy entuzjazm publiczności.
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody,
ufundowane przez Powiat Ostrołęcki oraz pozostałych organizatorów, natomiast uczestnicy
spoza grona nagrodzonych otrzymali nagrody za
udział w konkursie finałowym. Komisja podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy
o Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy sięgają
nie tylko po wiersze autorów znanych (klasyków
i współczesnych poetów z regionu), ale coraz
częściej również po wiersze poetów ludowych
oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim
„Kurpie Zielone w literaturze”, których autorami
są ich rówieśnicy. Większość recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe,
podkreślając w ten sposób uroczysty i regionalnych charakter Eliminacji Finałowych Konkursu.
Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Ci, którzy bawili gadką, z lewej Nikola Prusińska z nagrodą
pocieszenia

Kurpie Zielone w Literaturze – konkurs gminny
W Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w
Lelisie odbył się 13. grudnia gminny konkurs
recytatorski ,,Kurpie Zielone w Literaturze’’.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas V-VIII z
następujących szkół podstawowych: Białobiel,
Lelis, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński oraz
Olszewka. Łącznie wystąpiło 13 uczniów: 9.
recytatorów wierszy i 4. recytatorów gadek.
Komisja w składzie: Beata Brzeska – przewodnicząca, Janina Mielnicka i Agnieszka
Gromek biorąc pod uwagę dobór repertuaru,
intonację, pamięciowe opanowanie tekstu,
poprawność języka gwarowego oraz ogólny
wyraz artystyczny, po przesłuchaniu wszystkich uczestników wytypowała do udziału
w konkursie finałowym następujące osoby:
w kategorii wiersz: Adrianna Kowalska – SP
Łęg Przedmiejski, Kacper Nalewajk – SP Łęg
Starościński, Magdalena Niechoda – SP Łęg

Starościński; w kategorii gadka: Nikola Prusińska – SP Lelis. (EA-N)
Fot. Antoni Kustusz

Nowości trafiły
do księgozbiorów
W 2019 roku Biblioteka Gminna działająca w
ramach CK-BiS w Lelisie uzyskała dofinansowanie w wysokości 9330,00 zł ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
na realizację programu: Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Dzięki tej dotacji zakupiono łącznie 438 książek
dla dorosłych i dla dzieci. Książki te trafiły do
księgozbiorów filii bibliotecznych, wg następującego rozdzielnika: Lelis – 145, Łęg Przedmiejski
– 72, Łęg Starościński – 85, Obierwia – 67 oraz
Dąbrówka – 69. Zachęcamy do odwiedzenia
naszych bibliotek i zapoznania się z zakupionymi
nowościami. (BS)
Fot.: Antoni Kustusz
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Przesyłka z Kancelarii Prezydenta RP na pamiątkę
Narodowego Czytania

Pluszowy Miś zawitał
do naszych bibliotek
25 listopada to dzień, kiedy na całym świecie
obchodzi się urodziny Pluszowego Misia. Miś jest
przyjacielem dzieci, czy wypada więc zapomnieć
o urodzinach przyjaciela?
– Głównym celem popularyzacji tego światowego święta jest chęć ucieczki od dominującej w
świecie agresji i przypomnienie najważniejszych
wartości, jakimi są dzieciństwo, przyjaciel, miłość,
ciepło. Z tymi pojęciami łączy się właśnie Pluszowy
Miś. To jemu powierzamy swoje sekrety i to on ma
nas uchronić od zła i niebezpieczeństw – powiedziała nam Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska,
dyrektor CK- BiS.
Do listopadowych obchodów włączyły się biblioteki w Obierwi, w Łęgu Starościńskim i w Łęgu
Przedmiejskim. Okolicznościowe imprezy skierowane były do najmłodszych uczniów i czytelników.
Dzieci przyniosły swoje ulubione przytulanki. W takt
misiowych piosenek odbyły się konkursy i zabawy.
Istotnym elementem była degustacja miodku, która
cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród małych smakoszy. Jak zawsze w trakcie urodzin – również w bibliotekach
– nie zapomniano
o torcie i słodkim
poczęstunku oraz
odśpiewaniu misiowi „Sto lat”.
Eliza
Antośkiewicz-Duszak

Nasi reprezentanci na konkursie finałowym

Fot. archiwum
CK-BiS

Zmiana warty w HDK
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Henryk Chorąży, po złożeniu sprawozdania z
działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi
przy OSP w Lelisie i otrzymaniu absolutorium nie
stanął do wyborów na nową kadencję zarządu
Klubu. W tej sytuacji zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu HDK, które odbyło się 13. grudnia, wybrało na prezesa Pawła Przeradzkiego, a
członkami zarządu zostali: Marcin Niedzwiecki
– wiceprezes, Dariusz Mróz – sekretarz, Karolina
Duszak – skarbnik i Jarosław Ciuchta – członek.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano
Piotra Wieremejczyka.
Zebranie, na które przybyli wójt Stefan Prusik,
przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska
oraz władze rejonowe PCK Barbara Sawicka
i Jan Stryjewski, rozpoczęło się od wręczenia
odznaczeń dla wyróżniających się krwiodawców.
Medal 100-lecia PCK w dowód uznania za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju PCK otrzymali: Jacek Popławski oraz Małgorzata Marzena
Szczubełek. J. Popławski otrzymał także odznakę
,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia’’.
W 2019 roku Klub HDK przy OSP Lelis skupiał
52. członków. Ogółem w klubie oddano 49,950 litra krwi. Łącznie w okresie kadencji obejmującej
lata 2016 - 2019 oddano w klubie 238,850 l. krwi.

Za nami zebrania
sołeckie
Jesienne zebrania sołeckie poświęcono
przede wszystkim ustaleniu treści wniosków o
fundusz sołecki, a te były bardzo różnorodne i
nie wszystkie mieściły się w obliczonym limicie
funduszu. Korzystano także z okazji do omówienia spraw bieżących, które zgłaszali sołtysi,
zadawano pytania kierowane do obecnego na
wszystkich zebraniach wójta Stefana Prusika.
Była więc okazja do wielostronnej dyskusji o
stanie spraw w poszczególnych sołectwach i
w całej gminie. Nie wszędzie zadziałał system
powiadomień i dlatego np. w Lelisie trzeba było
zebranie powtórzyć, ale w większości zebrań
frekwencja dopisała, zaś dyskusja była żywa i
ciekawa. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

W Aleksandrowie głosowano ,,za’’ sprawozdaniem sołtysa

Tym bardziej, że nad głową glosujących był taki napis.

Obecni na zebraniu goście serdecznie gratulowali dotychczasowych dokonań oraz życzyli
dalszych sukcesów już pod wodzą nowego
zarządu. Jak zapowiedziała przewodnicząca
Społecznego Komitety Fundacji Sztandaru dla

Klubu KDK Anna Dobkowska, sztandar ten jest
już gotowy i uroczystość przekazania oraz poświęcenia sztandaru odbędzie się 25. stycznia.
Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Paweł Przeradzki, nowy prezes Klubu HDK

Odznaczeni medalem 100-lecia PCK, Małgorzata Marzena
Szczubełek i Jacek Popławski

Dietetyczna ofensywa KGW Borówki
Najpierw 16 listopada dzielne panie z KGW
,,Borówki’’ w Lelisie zorganizowały spotkanie z
dietetyczką Mileną Romanik – Ciszkowską pod
hasłem ,,Czy wiesz czym karmisz swoje dziecko?’’,
na które przygotowały wyśmienite propozycje
dań dobrych dla zdrowia, a także produkty, które
stały się okazją do zabawy w kuchni CK-BiS dla
małych i pomalowanych kucharzy. Frajda i zdrowie za jednym zamachem
Następną okazją do dietetycznego natarcia
stało się sobotnie spotkanie 14 grudnia, które
zaproponowały mieszkańcom gminy Lelis pod
hasłem zdrowia i bezpieczeństwa. Wszystko
to za sprawą „Mikołajkowych warsztatów i
olimpiady zdrowego żywienia i bezpiecznego
stylu życia”, które obyły się w CK-BiS a zostały
dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Na

spotkanie pyszności do degustacji – zdrowe soki
z owoców i warzyw oraz ciepłą dietetyczną zupkę
przygotowały panie z KGW Borówki. Pojawił się
także Mikołaj, który rozdał prezenty tym, którzy
przestrzegają diety i są grzeczni. Uczestnikami
warsztatów byli wójt Stefan Prusik, który zapowiedział członkiniom KGW ,,Borówki’’, że obejmą
opiekę nad świetlicą wiejską, a także sołtys i radny
Bogdan Pyskło, bardzo zainteresowany współpracą z Borówkami. Spotkanie stało się także okazją
do wysłuchania prelekcji przedstawiciela Policji,
który mówił i zagrożeniach dla bezpieczeństwa
w środowisku wiejskim.
Najważniejsze jednak, że humory dopisały, a
dania były naprawdę smakowite i niech żałują ci,
którzy tego dnia nie dotarli do CK-BiS.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Turniej o Złotą Wieżę
Od rana 8.grudnia CK-BiS rozbrzmiewał trzaskiem
szachowych zegarów, milkł gry grano, ale dyskutował
w przerwach, kiedy nadchodził czas analizy rozegranych
pojedynków. Najbardziej cieszyło to, że za szachownicami zasiadło więcej dzieciaków niż przed rokiem, a to
oznacza, iż praca wychowawców szachowych adeptów,
takich jak Maciej Brzeski w Łęgu Starościńskim, nie idzie
na darmo.
W IX dorocznym otwartym turnieju szachowym ,,O
złotą wieżę’’startowało łącznie 43. zawodniczek i zawodników, w tym 23. w turnieju A – kat. dzieci i młodzieży
oraz 20. zawodników w turnieju B w kat Open. Startowali
zawodnicy z Łomży, Ostrołęki, Dzbenina, Rzekunia, Kadzidła, Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego,
Łysych, Korczaków oraz z miejscowości gminy Lelis:
Olszewki, Dąbrówki, Łęgu Starościńskiego i Lelisa. Organizatorami turnieju byli: Centrum Kultury - Biblioteki
i Sportu w Lelisie, Wójt Gminy Lelis, Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w Lelisie oraz Mazowieckie
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Sędziował, jak

Pojedynki najmłodszych szachistów wzbudzały duże emocje

Niegościnni gospodarze
zawsze profesjonalnie Tadeusz Nalewajk z Ostrołęki.
W kategorii OPEN zwyciężył Paweł Krajewicz z
Ostrołęki, drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Paweł Bakiera z Wyszkowa, a trzecie miejsce zajął
Jarosław Święcicki z Ostrołęki. Najlepszym graczem
z kategorią III szachową – został Ryszard Jastrzębski z
Korczaków, najlepszym z kat V szachową – Mateusz
Rosiński z Ostrowi Mazowieckiej, najlepszym z graczy
bez kat. szachowej – Paweł Pliszka z Kadzidła. Najlepszym
zawodnikiem z gminy Lelis – Maciej Brzeski. Najstarszy
zawodnik – Zygmunt Szczepanek z Ostrołęki a najmłodszym zawodnikiem – Patryk Potkaj z Dąbrówki.
W rywalizacji dziewcząt roczn. 2007-2009 I m. zajęła
Magdalena Niechoda – Łęg Starościński, II m- Maria
Staniek – Lelis, III m – Teresa Mażewska – Nasiadki. Dziewczęta roczn. 2004-2006: I m – Dominika Szeligowska
– Łomża, II m – Julia Dolata – Olszewka; chłopcy roczn.
2010 i mł.: I m – Patryk Potkaj – Dąbrówka, II m – Jakub
Świerdzewski – Ostrołęka, III m – Maciej Wilczek Ostrołęka; chłopcy roczn. 2007-2009: I m – Jakub Firmuga –
Łomża, II m – Wiktor Potkaj – Dąbrówka, III m – Wojciech
Tadrzak – Ostrołęka; chłopcy roczn. 2004-2006: I m – Karol
Dłużniewski – Łomża.
Wyróżnienia otrzymali: Miłosz Niechoda, Paweł Plona
– wszyscy z Łęgu Starościńskiego, Mikołaj Brzeski z Lelisa
oraz Franciszek Kwaśny z Ostrołęki.
Zwycięzcy otrzymali puchary i medale oraz cenne
nagrody rzeczowe, które ufundowało CK-BiS. Patronat
nad turniejem sprawował wójt Stefan Prusik. (ak)
Fot.: Antoni Kustusz

W VIII Powiatowym Turnieju piłki nożnej halowej o
Puchar Wójta Gminy Lelis zorganizowanym 8. grudnia
przez Radę Gminnego Zrzeszenia LZS w sali Zespołu
Szkół w Lelisie uczestniczyło 9 drużyn. Zgłoszony
wcześniej zespół LZS Obierwia nie dojechał i oddał
mecze walkowerem. Drużyny podzielono na dwie
grupy, grano mecze 2 razy po 6 min. ze zmianą stron.
Sędziowali Dariusz Mróz i Jerzy Dawid, pomagał im
Witold Kwiatkowski. Nagrody i wyróżnienia wręczył
wójt Stefan Prusik.
Po rozegraniu meczów grupowych oraz meczów
o III miejsce i finału, w którym na niesamowitym
poziomie zmierzyły się LZS Łęg Przedmiejski i GLKS
Lelis (padł remis 2:2, a o zwycięstwie rozstrzygnęły
rzuty karne, tylko 1:0) kolejność drużyn ukształtowała
się następująco: 1. LZS Łęg Przedmiejski, 2. GLKS Lelis,
3.Świt Baranowo, 4. FC Ulani Ostrołęka, 5. The Red Box
Zbójna, 6. Na Farcie Zamość, 7. Global Tynki Nasiadki,
8. X-Car Lakiery Ostrołęka, 9. PKO Kadzidło. Najlepszym
bramkarzem turnieju wybrano Szymona Duszaka, LZS
Łęg Przedmiejski. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został wybrany Przemysław Gładek, Świt Baranowo, a
królem strzelców z dorobkiem 9.bramek został Damian
Prusaczyk, GLKS Lelis.
Test i fot. Antoni Kustusz

Gmina z klimatem do biegania
Mieszkanki naszej gminy Marianna Pędzich z Szafarczysk oraz Dorota Korzep-Czekalska z Białobieli, biegaczki, które działają w Stowarzyszeniu Sportowo-Kulturalnym ,,Biegam Bo Lubię Ostrołęka’’ zostały 20 grudnia
uhonorowane doroczną nagrodą starosty ostrołęckiego
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej podczas XIV sesji
Rady Powiatu. Marianna Pędzich była nieobecna z powodów zdrowotnych, ale doskonale znamy jej dokonania
na biegowych trasach, a także jako trenerki biegaczy w
OKLA oraz w szkołach, obecnie gminy Olszewo Borki.

Nagrodzeni sportowcy. W centrum w różowej garsonce
Dorota Korzep-Czekalska

Natomiast talent, wytrwałość i pracowitość prawniczki,
matki dwojga dzieci z Białobieli ujawnił się dzięki współpracy z trenerami Marianną i Waldemarem Pędzichami,
za co dziękowała im podczas uroczystości, podkreślając,
że„..każda praca ma swój sens, zwłaszcza gdy wykonuje
się ją z pasją...”W ten sposób nawiązała do słów starosty
Stanisława Kubła, który gratulował nagrodzonym, że
,,chce im się chcieć być ponad przeciętność’’.
Największym dotychczasowym sukcesem Doroty Czekalskiej jest wynik, który uzyskała startując we wrześniu
w swoim pierwszym maratonie w Ostrowie (Czechy),
gdzie dobiegła na metę z doskonałym czasem 3:21:47,
zajmując drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej
oraz piąte wśród kobiet. Pani Dorota wygrała także kilka
lokalnych i krajowych biegów półmaratońskich i długodystansowych, a swoją postawą zarażą liczne grono
naśladowców. Tym samym potwierdza się przekonanie,
że w gminie Lelis istnieje dobry klimat do biegania w
każdym wieku. Nagrody i sukcesów gratulujemy, życząc
obu paniom zdrowia i dalszych osiągnięć.
Tekst i fot. Antoni Kustusz

Halówka jest dobra na wszystko
Tegoroczny Gminny Turniej halowej piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Stefana Prusika, który odbył
się 1.grudnia w hali Zespołu Szkół w Lelisie zorganizowała Rada Gminnego Zrzeszenia LZS. Sędziowali i
prowadzili Dariusz Mróz i Jerzy Dawid. Startowało 7
drużyn. Grano systemem ,,każdy z każdym’’ w meczu
2 x 6 min.. Było więc dużo grania, ale wiadomo, że
halówka jest dobra na wszystko i dlatego nikt nie
narzekał, zwłaszcza że walczono o prawo reprezentowania naszej gminy w turnieju powiatowym. Po rozegraniu 21. meczów kolejność drużyn ukształtowała
się następująco: 1. Art – Met. Kuźnia Olszewka, 15
pkt., bramki 18-7; 2. GLKS Lelis, 15 pkt., bramki 16-6;
3. LZS Łęg Przedmiejski, 12 pkt., bramki 19-10; 4. LZS
Obierwia, 12 pkt., bramki 23-8 (decydował wynik bezpośredniego meczu); 5. FC Promil Olszewka, 6 pkt.,
bramki 12-14; 6. Global Tynki Nasiadki, 3 pkt., bramki
3-27; 7. Laga i Do Przodu Lelis, 0 pkt, bramki 3- 18.
Najlepszym strzelcem w turnieju został Damian
Szymczyk z ART.-Metal Kuźnia Olszewka – 12 bramek.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Marcina
Buchalskiego z LZS Łęg Przedmiejski, a najlepszym
bramkarzem został Kamil Pyskło, GLKS Lelis.
Wszystkie drużyny otrzymały piłki do gry w hali,
a najlepsze drużyny – puchary, które wręczył wójt
Stefan Prusik.
Tekst i fot.:
Antoni Kustusz

Liczna rzesza miłośników halówki

Zwycięska drużyna z Łęgu Przedmiejskiego

Oldboje to mają zdrowie
Turniej piłki nożnej halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Anny Dobkowskiej i Wójta Gminy Lelis
Stefana Prusika zorganizowany przez Radę Gminnego
Zrzeszenia LZS odbył się 15. grudnia w sali Zespołu
Szkół w Lelisie i kończył zimowe zmagania piłkarzy.
Do rywalizacji stanęło 7 drużyn, więc ustalono, że gra
będzie toczyła się systemem każdy z każdym, w meczach po 10 min. bez zmiany stron. Sędziowali: Jerzy
Dawid I Dariusz Mróz, którzy również z pomocą Witolda
Kwiatkowskiego zorganizowali niedzielne spotkanie
futbolowych oldbojów. W turnieju startowały drużyny:
Chudek Oldbo’ye, Kolesie Kadzidło, LZS Obierwia Oldboy, P.H.U Radek Ostrołęka, Bad Boy Myszyniec, X-Car
Auto Lakiery Ostrołęka i LZS Łęg Przedmiejski.
Po rozegraniu 21. meczów, z których wiele stało na
wysokim poziomie i było bardzo emocjonujących (ogółem strzelono 112 bramek) zwyciężyli goście z Ostrołęki
z drużyny X-Car Auto Lakiery, przed LZS Obierwia i
Kolesiami Kadzidło. Następne miejsca zajęli kolejno:
LZS Łęg Przedmiejski, Bad Boy Myszyniec, P.H.U. Radek
Ostrołęka i Chudek Oldboy.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali: najlepszy
strzelec turnieju – Piotr Zaręba (9 bramek), X-Car Auto
Lakiery, najlepszy bramkarz – Daniel Gross, Kolesie,
najlepszy zawodnik turnieju – Przemysław Gleba, LZS
Obierwia oraz najstarszy zawodnik turnieju – Józef
Pliszka, Kolesie Kadzidło.
Puchary i nagrody wręczyli ich fundatorzy – przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska i wójt Stefan
Prusik. Pogratulowali wszystkim uczestnikom turnieju
chęci do gry i dobrej kondycji, a także przekazali najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Ci, którym się chce tryskali humorem
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CK-BiS informuje i zaprasza…
		22 stycznia, godz. 10.00, sala widowiskowa – Gminne Dyktando
dla uczniów klas IV-VIII,
		 luty (termin do ustalenia) – gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
		 14 lutego, godz. 17.30, sala widowiskowa – Koncert Walentynkowy dla dorosłych,
		 20 lutego, godz. 10.00, sala widowiskowa – XV Regionalny Przegląd Widowisk Przedstawiających
Fragmenty z Życia Dawnych Kurpiów ,,Darcie Pierza’’.

Agnieszka radzi
i gotuje…

DODATKOWY ZNAK GRAFICZNY PROMUJĄCY NASZĄ GMINĘ
Odpowiadając na prośby mieszkańców gminy dotyczące dodatkowego znaku
graficznego promującego naszą gminę, przedstawiamy Państwu poniższą grafikę,
która z powodzeniem może funkcjonować przy dotychczasowym logo gminy.
Symbol nawiązuje do naszej kultury i bogatej tradycji. Autor to młody grafik z
terenu naszej gminy, który współpracuje z Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w
Lelisie. Mamy nadzieję, że projekt przypadnie Państwu do gustu.
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Uczyńmy naszą gminę piękniejszą
Jeszcze pora na bielenie
Ciepły grudzień spowodował, że na niektórych
drzewach widać nabrzmiałe pąki kwiatowe, a to
oznacza, ze w ich pniach płyną ożywcze soki.
Jeśli przyjdą mrozy, a takie zapowiadane są na
luty, to można się spodziewać dużych strat w naszych sadach i ogrodach. Można temu zapobiec
poprzez bielenie pni drzew. Takie bielenie nie
jest trudne, tym bardziej ze w handlu pojawiły
się gotowe mieszanki do bielenia, które łatwo
przygotować do użytku. Bielenie pni drzew i
grubszych krzewów przynosi dwie podstawowe korzyści oraz jedną dodatkową. W trakcie

bielenia szorujemy pień szczotką lub szerokim
pędzlem (ławkowcem) i w trakcie tego zabiegu
oczyszczamy pnie z gniazdujących tam larw i
złoży owadzich jajeczek, co ograniczy na wiosnę
rozmiary owadzich inwazji. Po drugie bielenie
pni zapobiega dużym kontrastom temperatury
w ich wnętrzu. Ciemny pień szybko nagrzewa się
od dziennego słońca, ale gdy przyjdzie nocne
ochłodzenie, a co gorsza nawet nieduży mróz
to wówczas pobudzone do życia soki zamarzają
i mogą spowodować pękanie pni. Pojawią się
tzw. rany mrozowe, pękanie kory, a nawet, bo
coś takiego widziałem na własne oczy, pękanie
pni dosłownie jak od armatniego wystrzału. Widok sadu po takim ,,ostrzale’’ to coś strasznego i
bardzo smutnego.
Do tego dochodzi efekt estetyczny. Pobielone
drzewa wyglądają po prostu schludnie i od razu
widać gdzie mieszka dobry gospodarz, który dba
o swój sad, zna zasady uprawy i ochrony drzew,
a także rozumie, ze bez odpowiednich, terminowych zabiegów nie można się spodziewać
dobrych, zdrowych i obfitych plonów.
Antoni Kustusz

Nagroda dla ekologicznego gospodarza
W trakcie Święta Pieczonego Ziemniaka w
Szafarczyskach, a tuż przed wyjazdem z delegacją
rolników, właścicieli gospodarstw ekologicznych
z Mazowsza dowiedzieliśmy się, że mieszkaniec
Nasiadek, Tadeusz Parzych zajął III miejsce w
wojewódzkim etapie XII Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w
2019 roku w kategorii ekologiczne gospodarstwo
towarowe. Nagrodą był m.in. wyjazd do Francji.
Serdecznie gratulujemy. (ak)
Fot. Antoni Kustusz
Na zdjęciu: Pani Agnieszka, żona T. Parzycha
prezentuje dyplom dla ekologicznego rolnika

CHRUSTY NA KARNAWAŁ
W kurpiowskim domu Post Wigilijny kończy się po
Pasterce. Gdy po Mszy św. całe towarzystwo wraca
do domu to zaczyna się degustacja świątecznych
pyszności. Wielu domownikom smak soczystych mięs
i pysznych makowców do dziś kojarzy się z dzieciństwem, babcią i dziadkiem. Jednak 6. stycznia o Poście
Wigilijnym nikt już nie pamięta. Wraz ze Świętem
Trzech Króli nastaje bowiem prawdziwy karnawał.
Zaczyna się powszechne rozpieszczanie ludzkich
podniebień przeróżnymi smakołykami i łakociami.
Jednym z takich karnawałowych smakołyków są
chruściki lub chrusty, jak kto woli. A więc:
7 żółtek, 3 łyżki cukru, 2 ½ szklanki mąki pszennej plus do podsypania, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, ½ szklanki piwa, 1 kieliszek spirytusu
lub dobrej wódki, 1 ½ litra oleju słonecznikowego
do smażenia, cukier puder do posypania. a dla
chętnych dżem truskawkowy, konfitura śliwkowa
lub konfitura z róży.
Jak wyczarować najlepsze chrusty? Żółtka należy
utrzeć z cukrem na puszystą masę . Pamiętajmy,
że bardzo ważne jest to, aby wszystkie składniki
miały jednakową temperaturę – najlepiej pokojową.
Następnie dodać przesianą mąkę z proszkiem do
pieczenia, wlać piwo i spirytus. Zagnieść ciasto, a
jeśli się nie klei to dodać jeszcze mąki, oczywiście z
umiarem, tak aby ciasto nie było za ścisłe. Uformować
kulę, wyłożyć na stolnicę, czy ktoś jeszcze pamięta co
to takiego? i jeszcze czas jakiś zagniatać po to, aby
napowietrzyć ciasto. Ja robię to wałkiem. Biję ciasto
aż kulka się spłaszczy. Następnie składam na połowę ,
jeszcze raz na połowę i czynność z biciem powtarzam.
Niestety, przygotowanie ciasta i uformowanie
chruścików to dopiero początek całego pieczenia.
Najważniejsza jest temperatura oleju. Musimy pamiętać by tłuszcz nie był zbyt zimny, ponieważ spowoduje
to, że ciasto będzie chłonąć go jak gąbka, nie może
też być za gorący gdyż ciasto będzie nam się paliło.
No i zaczynamy. W garnku lub na głębokiej patelni
trzeba rozgrzać olej (optymalna temperatura do
smażenia to 170-180° C). Ciasto podzielić na 4 części
i rozwałkować na cieniutkie placki. Tak przygotowany
placek tniemy w paseczki, formujemy chruściki. Mogą
to być spirale, przewijane paseczki, różyczki, kokardki.
Znam prawdziwe artystki w tej dziedzinie. Uformowane chrusty smażymy w głębokim tłuszczu na złoty
kolor. Jeśli już uda nam się upiec w miarę dobre chrusty to wykładajmy je na papierowy ręcznik aby pozbyć
się jak najwięcej wysoce kalorycznego tłuszczu.
Zapewniam jednak, że warto przejść przez te
kuchenne cierpienia. Domowy chrust to po prostu
niebo w karnawałowej gębie aż do Zapustów. Do
tego dobra herbata lub kawa i karnawałowy odlot.
Życzę udanych wypieków i pozdrawiam
Agnieszka
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