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choć pojawiła się nowa okoliczność. Jak bowiem 
ustalił ,,Tygodnik Ostrołęcki’’ 11 września 2020 r. 
Sąd Rejonowy w Ostrołęce, wydział karny, wydał 
wyrok, na mocy którego prowadząca przytulisko 
została ukarana 500-złotową grzywną za wykro-
czenie, polegające na tym, że „w okresie od sierpnia 
2019 roku do 23.04.2020 w miejscowości Gnaty nie 
zachowała zwykłych środków ostrożności przy trzy-
maniu psów, które swoim zachowaniem stwarzały 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia człowieka, 
poprzez wybieganie na drogę i atakowanie się 
poruszających po niej ludzi”. Ukarana też została za 
zakłócanie „spoczynku sąsiadów”, w związku z tym, 
że psy uporczywe ujadały i szczekały w godzinach 
nocnych. Maria Nowakowska odwołała się od tego 
wyroku, sprawa jeszcze się nie zakończyła.

WEZWANIE DO ZGODY BEZ ODZEWU
Stanowisko Gminy jednoznacznie zawiera 

oświadczenie w sprawie tzw. ,,przytuliska” dla zwie-
rząt w miejscowości Gnaty, gm. Lelis 
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Pieska sprawa w Gnatach

O skali konfliktu wokół psiego problemu przeko-
naliśmy się uczestnicząc 29.stycznia w spotkaniu 
zorganizowanym przed bramą posesji z okazji 
przyjazdu telewizyjnej ekipy Elżbiety Jaworowicz z 
TVP, poproszonej o interwencję w programie ,,Spra-
wa dla reportera’’ przez właścicielkę przytulonych 
psów. Mimo mrozu ponad 30 osób przekonywało 
reporterkę do swoich racji, rozstając się bez zgody. 
Wcześniej o całej sprawie bardzo emocjonująco 
mówił sołtys Andrzej Brzozowski na grudniowej sesji 
Rady Gminy. Pod protestem przeciwko funkcjono-
waniu psiego azylu podpisało się 121 mieszkańców, 
a na spotkaniu z TVP jednym z dowodów przeciwko 
uciążliwym podopiecznym tzw. przytuliska stał się 
dotkliwie pogryziony labrador pani Baczewskiej, 
którego ponoć zaatakowały wałęsające się psy, 
które osamotnione i głodne wyrwały się pod płotem 
na wieś.  Wszystkiemu zaprzecza M. Nowakowska, 
nawet decydując się wpuścić wszystkich poza ogro-
dzenie gdzie na obszernym placu stoi kilka kojców 
z budami dla psów. Jednak gdy tylko ktoś zbliża się 
do płotu aby podnieść leżące tam płyty, od razu 
wyprasza mieszkańców i pozostaje sama z ekipą TVP. 

MIESZKAŃCY GNATÓW NIE POZOSTAJĄ SAMI

Zanim doszło 25.lutego do emocjonującej emisji 
,,Sprawy dla reportera’’ Elżbiety Jaworowicz, pieska 
sprawa w Gnatach nabierała rozpędu i kolorytu. 
W studio TVP Maria Nowakowska broniła swojego 
przybytku dla psów przytulając trzymanego na 
kolanach za mocną smycz pupila, wspierana przez 
zaproszonych mecenasów, wolontariuszy, natomiast 
argumenty mieszkańców wsi jakoś słabo przebijały 
się do tej debaty. Tymczasem to oni już od początku 
istnienia przytuliska powstałego w sierpniu 2019 
roku zgłaszali wielokrotne naruszenia przez psy spo-
koju i dobrych sąsiedzkich obyczajów. Zarządzająca 
przybytkiem wszystkiemu zaprzecza, obarczając 
winą m.in. gminę, która, jej zdaniem, nie dość aktyw-
nie zwalcza plagę bezpańskich psów. Gdy pytałem 
ją co sądzi o włączeniu się do gminnego programu 
opieki nad zwierzętami, a tylko w styczniu i w lutym 
zlecono w gminie odłów 7. psów, przekazanych do 

schroniska ,,Canis’’ w Kruszewie odpowiedziała, że to 
nie wchodzi w zakres jej statutu jako stowarzyszenia 
bez osobowości prawnej, czyli zwykłego. 

Mieszkańcy wyrażają swoją opinię w licznych 
zgłoszeniach do policji oraz w petycjach do Urzędu 
Gminy. Pierwsza taka zbiorowa skarga dotarła już 4 
listopada 2019 roku i podpisało ją 121. mieszkań-
ców. Później, po kolejnych incydentach, a nawet 
atakach na ludzi, posypały się doniesienia na policję. 
Podkom. Tomasz Żerański, rzecznik Komendy Miej-
skiej Policji w Ostrołęce potwierdził ,,Tygodnikowi 
Ostrołęckiemu’’ 9 takich zgłoszeń. Wielokrotnie in-
terweniował sołtys Gnat Andrzej Brzozowski. Odbyło 
się nawet spotkanie w Urzędzie z udziałem wójta, 
powiatowego lekarza weterynarii Józefa Białowąsa, 
który w styczniu 2020 roku złożył zawiadomienie do 
Policji, że w Gnatach może dochodzić do naruszenia 
przepisów o hodowli psów. Z kolei Wójt wysłał pismo 
do właściciela działki z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, 
ale ten zbył opinię wsi, twierdząc, że nie dostrzega 
tam żadnych uciążliwości. Konflikt trwał nadal, 

Pieskie ujadanie dochodzące zza wielkiego płotu tzw. przytuliska dla zwierząt ,,OdNowa’’ prowadzonego na użyczonej działce w Gnatach 
przez Marię Magdalenę Nowakowską z Ostrołęki,  prezesującą założonemu przez siebie Stowarzyszeniu Obrońców Zwierząt rozgrzało nie 
tylko miejscowych mieszkańców, ale także lokalne i krajowe media. Po interwencjach mieszkańców i wpisach na FB pierwszy zainteresował 
się konfliktem portal ,,Moja Ostrołęka’’, później dołączyły inne redakcje, natomiast ,,Tygodnik Ostrołęcki’’ miał  informacje niejako z pierwszej 
ręki, a to za sprawą mieszkającej tam już wiele lat red. Beaty Modzelewskiej. 

Pogryziona suczka labradora w centrum uwagi
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XXIV sesję Rady Gminy, zwołaną 26. lutego w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy poprzedziło wy-
stąpienie wójta Stefana Prusika  poświęcone pamięci 
zmarłej 15.lutego Wandy Basi Pieńkosz, zasłużonego 
pedagoga i wieloletniej dyrektor szkoły w Obierwi. 
Radni uczcili jej pamięć minutą ciszy. 

W transmitowanej sesji uczestniczyło 14.radnych 
oraz dyrektorzy jednostek gminnych i grupa sołty-
sów. Obszerną informację z działalności międzysesyj-
nej złożył wójt Stefan Prusik, przedstawiając działania 

podjęte w zakresie zimowego utrzymania dróg, w 
zakresie kultury oraz pomocy społecznej i świad-
czeń alimentacyjnych. Jak wynika z tych danych w 
styczniu i w lutym świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego wypłacono na 36 dzieci w 29 rodzinach. 
Na bieżąco prowadzone są postępowania wobec 
30 dłużników alimentacyjnych zmierzające do wy-
egzekwowania wypłaconych świadczeń dla dzieci 
z funduszu alimentacyjnego, Przyjęto 1 wniosek o 
wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 
formie papierowej. Wydano 2. decyzje przyznające 
ww. świadczenie, W ramach rządowego programu 
„Karta Dużej Rodziny”, wydano 23 kart dla 5. rodzin, 
a w ramach Gminnego programu „Rodzina Trzy Plus”, 
wydano 74 kart dla 15. rodzin. 

Radni po dyskusji nad treścią przedłożonych 
dokumentów sprawozdawczych, którą odbyli na po-
siedzeniach komisji Rady Gminy przyjęli bez uwag do 
akceptującej wiadomości przedłożone sprawozdania 
za 2020 rok: z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecz-
nej; z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją 
zadań; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez Gminę; z wykonania 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
i efektów jego realizacji  oraz o realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  Ponadto przyjęto do wiadomości 
informację  z realizacji „Programu Usuwania Azbestu 
dla Gminy Lelis 2018-2032” w latach 2019-2020 
oraz informacje  z realizacji Wieloletniego Programu 
Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w domu 
i szkole w roku 2020”. Jak czytamy w tej informacji 
wartość dofinansowania programu „Posiłek w szkole 
i w domu” w 2020 roku wyniosła: ze środków budżetu 
państwa - 54 tys. zł i ze środków własnych Gminy - 
16.358,27 zł. Wieloletni rządowy program‚ „Posiłek 
w szkole i w domu na lata 2019 -2023” realizowany 
przez OPS w Lelisie finansowany jest w 60% przez 
budżet Państwa, a w 40 % ze środków własnych 
Gminy, jednak w  związku z uzasadnionymi dodat-
kowymi wydatkami Gminy, związanymi z pandemią 
oraz mniejszymi wpływami z podatku CIT za 2020 r., 
na wniosek Wójta Gminy Lelis, Wojewoda Mazowiecki 
zwiększył dofinansowanie z budżetu Państwa do 80%, 
co skutkowało zmniejszeniem wkładu własnego do  
20 % , choć i tak w ostatnich dniach grudnia, zwiększy-
ła się kwota wydatków w ramach środków własnych 
gminy. Wieloletni rządowy program ‚’Posiłek w szkole 
i w domu na lata 2019-2023” realizowany przez OPS w 
Lelisie finansowany jest w 60% przez budżet Państwa, 
a w 40 % ze środków własnych Gminy. 

W związku z uzasadnionymi dodatkowymi 
wydatkami Gminy, związanymi z pandemią oraz 
mniejszymi wpływami z podatku CIT za 2020 r., na 
wniosek Wójta Gminy Lelis, Wojewoda Mazowiecki 
zwiększył dofinansowanie z budżetu Państwa do 
80%, co skutkowało zmniejszeniem wkładu własnego 
do 20%. Ze względu na potrzebę udzielenia pomocy 
z programu „Posiłek w szkole i w domu” w ostatnich 
dniach grudnia, zwiększyła się kwota wydatków w 
ramach środków własnych. W wyniku czego, nastąpiło 
procentowe zwiększenie udziału środków własnych i 
zmniejszenia dotacji z budżetu Państwa o 3%. Jednak, 
ze względu na zamknięcie roku budżetowego nie było 
możliwości dodatkowego wystąpienia o zwiększenie 

kwoty dotacji na ww. program. Trzeba przy tym od-
notować, że liczba osób korzystających z programu 
„Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. znacznie zwięk-
szyła się w porównaniu z 2019 r i wyniosła 74 osoby, 
którym przyznano świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności (zasiłek celowy), (w 2019 r. - 34) 
w 34. rodzinach, w których żyło 199 osób. Ponadto 
wydano 3 świadczenia rzeczowe. 

Następnie Rada Gminy podjęła jednogłośnie 
uchwałę w sprawie znowelizowanego po zmianach 
ustawowych „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lelis”, oraz, przy jednym 
głosie wstrzymującym się,  podjęła uchwały w spra-
wie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. i z 
dnia 20 grudnia 2020 r. pani Magdaleny Kuczyńskiej, 
uznając iż nie zasługują one na uwzględnienie. Za 
to już jednogłośnie podjęto uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Lelis, gdzie uszcze-
gółowiono zakres pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, oraz uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Lelis na rok 2021. 

Na zakończenie sesji Rada Gminy jednogłośnie 
uchwaliła także niezbędne poprawki w uchwale 
budżetowej na 2021 rok zaproponowane przez wójta 
poprzez zwiększenie o 33 tys. zł. wydatków na zorga-
nizowanie transportu dla osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Od lat nie było takich opadów śniegu, więc i pracy 
przy zimowym utrzymaniu dróg było o wiele więcej 
niż przed laty. Jak informował wójt Stefan Prusik 
na lutowej sesji Rady Gminy w styczniu wykonano 
3. akcje, tj.: odśnieżanie, zwalczanie śliskości oraz 
odśnieżanie ze zwalczaniem śliskości na drogach 
publicznych o długości 60 km podczas jednej akcji, 
na których odbywał się transport publiczny za kwotę 
24 832,08zł. Natomiast w lutym wykonano 2. akcje 
polegające na odśnieżaniu oraz odśnieżaniu ze 
zwalczaniem śliskości na drogach o długości 130 km  
za kwotę 20.800 zł. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

W mroźny poranek 5.lutego entuzjaści z 
Nasiadek uzyskali przed swoją wspaniałą świe-
tlicą nowy element wspólnej aktywności. Sołtys 
Krzysztof Piersa zajął się spawaniem i powstało 

piękne charytatywne serce do gromadzenia na-
krętek. Serce zmontowano i posadowiono przed 
świetlicą, czego dokonał, jak zawsze nieoceniony, 
radny Dariusz Mróz, a nad całością prac czuwała 
inicjatorka tego przedsięwzięcia prezes KGW 
,,Bociani Zakątek’’ Agnieszka Parzych.

– Nakrętki do naszego serca zbieramy po to, 
aby zebrać pieniądze na wsparcie rehabilitacji 
Michała Madraka, chorego chłopca z Obierwi. 
Mamy też nadzieję, że taka zbiórka wejdzie już 
na stałe do naszych zwyczajów i nasze serce 
bardzo się przyda – stwierdziła pani Agnieszka, 
prezentując przy okazji wspaniale urządzone 
wnętrze wiejskiej świetlicy, w której pojawił się 
niezwykły strop oraz multimedia zakupione przy 
wsparciu środków Województwa Mazowieckiego  
w projekcie ,,Multimedia w aktywizowaniu KGW 
Bociani Zakątek’’. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

Z życia samorządu 

Tym razem za ogólnym stołem obrad Kierownicy jednostek samorządowych przed złożeniem spra-
wozdań za 2020 rok. 

Od lewej Dariusz Mróz, Agnieszka Parzych i Krzysztof Piersa 
obok swego dzieła

Serce dla nakrętek
Zima pokazała 
na co ją stać
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Nie jestem fanem, ale przeglądam z zainteresowaniem

Dziękujemy za Powszechny Spis Rolny ‘2020

O znaczeniu prasy samorządowej rozma-
wiamy ze starostą ostrołęckim dr. Stanisła-
wem Kubłem.

Zbliża się wydanie 100. numeru ,,Wieści 
Gminnych – biuletynu Gminy Lelis’’. Redakcja 
wraz z samorządem gminy pragnie upamiętnić  
to wydarzenie cyklem publikacji oraz przedsię-
wzięć kulturalnych i naukowych, które ukażą 
rolę i znaczenie pisma samorządowego w życiu 
społeczności gminnej. W kolejnych numerach 
naszego biuletynu, które będą poprzedzać 100. 
edycję ,,Wieści Gminnych’’ znajdą się m.in. ankieta 
czytelnicza, wywiady i wypowiedzi znanych osób 
dotyczące prasy samorządowej i jej miejsca w 
życiu mieszkańców samorządów lokalnych. 
Przewidujemy także zorganizowanie przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej ,,Pusz-
cza’’ w Lelisie wraz z Ostrołęckim Towarzystwem 
Naukowym im. A. Chętnika konferencji naukowej  
na temat ,,Prasa samorządowa w informowaniu 
mieszkańców i promocji gminy oraz utrwalaniu 
dziedzictwa kulturalnego na Mazowszu, ze 
szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny’’.

Jednym z pierwszych akcentów tej jubileuszo-
wej kampanii jest wywiad ze starostą ostrołęckim 
dr. Stanisławem Kubłem, stojącym u sterów na-
szego powiatu od początków jego ponownego 
ustanowienia w 1998. roku, a więc był świadkiem 
narodzin ,,Wieści Gminnych’’, których pierwszy 
numer ukazał się 1. kwietnia 2005 roku. 

– Jakie dotychczas kontakty miał Pan z 
prasą samorządową, a zwłaszcza z prasą 
samorządową na terenie powiatu ostrołęc-
kiego, oczywiście z uwzględnieniem ,,Wieści 
Gminnych’’? Czy docierają te wydawnictwa do 
Starostwa Powiatowego? Czy są analizowane?

– Przez te wszystkie lata zebrało się wiele 
najróżniejszych form istnienia samorządów lo-
kalnych w mediach, w tym także powstały pisma 
lub biuletyny wydawane przez same gminy. Taką 
decyzję podjął także samorząd w Lelisie, a ówcze-
sny wójt Stanisław Subda powołał pismo do życia. 
Pisma te trafiają do starostwa różnymi drogami, 
najczęściej w trakcie naszych wizyt w gminach, 

na imprezach czy konkursach. Przeglądam je 
z zainteresowaniem, choć nie jestem fanem 
wydawnictw tego typu. Uważam, że w dobrze 
zorganizowanym i funkcjonującym systemie 
prawnym media powinny mieć status niezależ-
nego ogniwa, no ale skoro rząd też wydaje swoje 
własne biuletyny i pisma, to i gminy też mogą 
informować mieszkańców poprzez wydawane 
przez siebie pisma, tak jak choćby to dzieje się 
w Lelisie. Oczywiście istnieje także miejscowa 
tradycja lokalnych pism, jest zapotrzebowanie 
różnych środowisk na ich utworzenie, ale jeśli 
system ma być przejrzysty, to prasa powinna 
funkcjonować obok samorządów. My w każdym 
razie w powiecie nie wydajemy własnego pisma, 
wykorzystujemy BIP, powołaliśmy rzecznika pra-
sowego i korzystamy z łamów miejscowej prasy i 
portali internetowych. 

– Jak określiłby Pan funkcje i zadania dla prasy 
samorządów lokalnych w życiu wydających ją 
samorządów lokalnych, a także wobec funk-
cjonujących na tym terenie mediów lokalnych?

– Jeśli przeglądam dostępne pisma gminne 
i regionalne, to widzę, jak chcą one dotrzeć z 
bezpośrednimi informacjami do mieszkańców 
gmin. Poszukuję przede wszystkim rzetelnych, 
obiektywnych i bezpośrednich informacji.  
Niestety częsta pogoń za sensacją i chęć do ko-
mentowania zdarzeń bez ich dogłębnej analizy 
zamazuje obraz rzeczywistości. Wolę uzyskać 
informację bezpośrednio poprzez wykazy, tabele, 
sprawozdania. I myślę, że ludzie cenią te gazety za 
konkret, informację bez jej oceny i komentarza, 
który często jest zarzewiem konfliktu. Dlatego 
uznaję, że najważniejszym zadaniem pism samo-
rządowych jest przekazywanie  informacji o tym 
co się dzieje w lokalnym samorządzie. 

– Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę 
z redakcją ,,Wieści Gminnych’’ oraz Gminą Lelis 
jako wydawcą biuletynu mieszkańców Gminy 
Lelis? Czego na łamach tego pisma brakuje, a 
czego jest zbyt wiele? 

– Myślę, że ta współpraca dobrze się układa, 
choć wiadomo, że redakcja chce przede wszyst-

kim informować o sprawach, które dotyczą 
mieszkańców gminy, a mniej interesuje się ich 
poza gminnym czy powiatowym kontekstem. 
Jednak dzisiaj już wszystko na terenie powiatu 
jest tak powiązane, że bez wspólnych inwestycji, 
bez uwzględnienia ich regionalnego i rządowe-
go kontekstu trudno mieszkańcom zrozumieć 
istotę ich interesu. Dlatego uważam, że takich 
informacji powinno być więcej, choćby w spra-
wach budowy dróg, przepraw ich przebiegu i 
funkcjonalności, oczywiści przy uwzględnieniu 
opinii mieszkańców, z opisem obecnych, ale 
także przyszłych konsekwencji podejmowanych 
działań zarówno przez gminę, jak i powiat. 

– Jakie widzi Pan perspektywy dla funkcjo-
nowania prasy samorządowej oraz jakie ma 
Pan życzenia pod adresem naszych samo-
rządowych mediów w powiecie ostrołęckim? 

– Myślę, że prasa samorządowa będzie się 
rozwijać nadal, ale będzie poszukiwać nowych 
form dla wypełnienia swoich funkcji informacyj-
nych, integracyjnych, czy nawet organizatorskich 
i wychowawczych. Stanie się także forum do 
wymiany poglądów, społecznych konsultacji, ale 
nic nie straci ze swego biuletynowego zadania, 
jakim jest przedstawienie na papierze, czarno na 
białym najważniejszych informacji potrzebnych 
mieszkańcom w codziennym życiu. Dlatego życzę 
,,Wieściom Gminnym’’ jeszcze wielu lat wydawni-
czego życia i następnej setki wydanych numerów.

– Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał Antoni Kustusz

Fot.: Antoni Kustusz

Powszechny Spis Rolny’ 2020 dobiegł końca. Z tej 
okazji, jak poinformowała Zofia Kozłowska – dyrek-
tor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, która 
spełniała obowiązki zastępcy Wojewódzkiego Ko-
misarza Spisowego, obowiązek spisowy wypełniło 
ponad 246 tys. użytkowników gospodarstw rolnych 
z województwa mazowieckiego. Tym samym odse-
tek spisanych gospodarstw wyniósł na Mazowszu 
ponad 97 proc.

 – To nasz wspólny sukces i chciałabym złożyć 
serdeczne podziękowania za otwartość, życzliwość 
oraz zaangażowanie w przeprowadzenie akcji spi-
sowej w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie 
światowej epidemii. Współpraca z przedstawicielami 
urzędów miast i gmin województwa mazowieckie-
go była niezwykle profesjonalna i sprawna. Dziękuję 
Państwu jako Gminnym Komisarzom Spisowym. 
Proszę także przekazać podziękowania pracowni-
kom urzędów i jednostek podległych, sołtysom, 
radnym i wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w 
akcję informacyjną wśród lokalnych społeczności . 

Składam również serdeczne podziękowania 
wszystkim użytkownikom gospodarstw rolnych na 
terenie gminy, którzy poświęcili swój czas i wypeł-
nili elektroniczny formularz samodzielnie, spisali się 
przez telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego 
z rachmistrzem spisowym. Każda wypełniona ankie-
ta ma ogromne znaczenie dla przyszłości polskiego 
rolnictwa – przekazała za pośrednictwem ,,Wieści 
Gminnych’’ dyrektor  Zofia Kozłowska. 

W naszej gminie pracowało troje rachmistrzów 
spisowych, którzy współpracowali w Urzędzie 
Gminy z Gminnym Komisarzem Spisowym wójtem 
Stefanem Prusikiem oraz upoważnioną do obsługi 
akcji spisowej Mirosławą Dziczek.  Były to: Magdale-
na Łępicka, Klaudia Rudnicka i Beata Rydel. 

– Trzy panie rachmistrzynie wykonały ogromną i 
bardzo ofiarną pracę i dzięki temu udało się pokonać 
wszystkie przeszkody, a gmina Lelis wywiązała się z 
obowiązku spisowego w 100 procentach. Bardzo im 
za to dziękujemy – powiedział nam wójt Stefan Prusik. 

Antoni Kustusz
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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Azbestu ubywa, ale wciąż za wolno
Informacja o realizacji ,,Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
gminy Lelis na lata 2019-2032’’ za lata 2019- 
2020 przyjęta przez Radę Gminy na XXIV sesji 
26. lutego 2021 roku.     

W 2019 r. wykonano inwentaryzację wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Lelis oraz 
opracowano ,,Program usuwania wyrobów zawie-
rających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 - 2032”. 
Koszt zrealizowanego zadania to 19 900 zł, w tym 
wartość dofinansowania ze środków pochodzących 
z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 
ramach organizowanego konkursu na realizację 
zadań wynikających z ,,Programu Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” to 15 300 zł.

W 2019 roku Gmina Lelis pozyskała dofinanso-
wanie na realizację projektu z zakresu ochrony 

ziemi pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest (płyty azbestowo-cemento-
we faliste dla budownictwa)  z terenu Gminy Lelis” 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Wartość projektu – 26 188,51 zł z tego wartość 
dofinansowania wynosi – 9 320,68 zł. Osiągnię-
tym  efektem ekologicznym jest przekazanie do 
utylizacji 93,624 Mg płyt azbestowo-cemento-
wych falistych dla budownictwa od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Lelis.

W 2020 roku Gmina Lelis pozyskała dofinanso-
wanie na realizację projektu z zakresu ochrony 
ziemi pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest (płyty azbestowo-cemen-
towe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy 
Lelis” ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Wartość projektu – 90 061,79 zł 
z tego wartość dofinansowania wynosi – 42 
392,08 zł. Osiągniętym efektem ekologicznym 
jest przekazanie do utylizacji 265,575 Mg płyt 
azbestowo-cementowych falistych dla budow-
nictwa od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Lelis. Ponadto w 2020 r. usuniętych zostało 
3,209 Mg eternitu z rozebranego budynku stano-
wiącego własność Gminy w miejscowości Szkwa. 

Dodajmy, że do naboru wniosków o usunięcie 
azbestu w 2021 roku zgłoszono w gminie do 
26. lutego br. 56 wniosków, a szacunkowa masa 
wyrobów zawierających azbest opisana w tych 
wnioskach wynosi 188 ton. 

Rok

Liczba właścicieli (zarząd-
ców) nieruchomości, od 

których odebrano eternit 
do utylizacji

Ilość odebranego 
eternitu Całkowity koszt 

zadania zł.
Środki własne 

gminy zł.
Dotacja 

z WFOŚiGW zł.
m2 Mg

2019 31 6 241,60 93,624 26 188,51 16 867,83 9 320,68

2020 67 17 705,00 265,575 90 061,79 47 669,71 42 392,08

Razem: 98 23 946,6 359,199 116 250,30 64 537,54 51 712,76

ILOŚCI ZUTYLIZOWANYCH WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I KOSZT REALIZACJI ZADANIA.

Informację sporządził:
Piotr Korytkowski

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych został przyjęty do 
realizacji na sesji Rady Gminy Lelis w dniu 30 
grudnia 2019 r. Wykonanie zapisów tego pro-
gramu za 2020 rok  ocenione zostało i przyjęte 
na sesji Rady Gminy Lelis 26 lutego 2021 roku. 
W konkluzji stwierdzono, że problem naduży-
wania alkoholu na terenie gminy nadal stanowi 
poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjo-
nowania rodziny, dla zdrowia i bezpieczeństwa jej 
mieszkańców. Według danych szacunkowych w 
odniesieniu do wszystkich mieszkańców gminy 
liczba zjawisk patologicznych wynikających z 
nadużywania alkoholu w przybliżeniu przedsta-
wia się bowiem następująco:

  ilość osób uzależnionych –195,
  dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współ-

małżonek, rodzice, rodzeństwo) – 391, 
  dzieci wychowujące się w rodzinach alkoho-

lików –382, 
  osoby pijące szkodliwie z danych OPS: – w 

przedziale 489-685, 
  ofiary przemocy w rodzinach z problemem 

alkoholowym (dzieci, dorośli.) – 40 osób, 
  ilość rodzin cierpiących na skutek naduży-

wania alkoholu i wymagających pomocy 
społecznej 14,

  ilość dzieci z rodzin alkoholowych, które 
korzystają z różnych form pomocy – 21.

Z informacji Komendy Miejskiej Policji wynika, 
że na terenie gminy stwierdzono 12 przestępstw 
i 20 wykroczeń z udziałem osób nietrzeźwych. 

Wszystkie te zdarzenia dotyczyły prowadzenia 
pojazdów przez osoby nietrzeźwe.    

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w 2020 r. wpłynęło 10 
wniosków o pomoc w związku z nadużywaniem 
alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Ostrołęce prze-
słano akta 5 spraw z wnioskiem o zobowiązanie 
do podjęcia leczenia. 

Łącznie komisja przeprowadziła 17 rozmów z 
osobami uzależnionymi i 15 rozmów z członkami 
ich rodzin.

Komisja współpracuje z Ośrodkiem Terapii 
Uzależnień od Alkoholu w Ostrołęce, do którego 
z terenu gminy Lelis zgłosiło się 13 osób; w tym 8 
osób uzależnionych, 5 współuzależnionych oraz 
2 osoby odbyły terapię stacjonarną. Mieszkańcy 
gminy Lelis korzystają też z poradni w Olszewo 
Borkach, gdzie prowadzone są terapie dla osób 
uzależnionych oraz współuzależnionych.  

Osoby uzależnione i członkowie ich rodzin 
zgłaszające się do komisji były na bieżąco 
informowane o chorobie alkoholowej przez 
członków komisji oraz przekazywano materiały 
edukacyjne (broszury, ulotki) dotyczące proble-
mów związanych z nadużywaniem alkoholu. 
Ponadto udzielane były informacje o możli-
wościach leczenia uzależnienia od alkoholu 
poprzez współpracę osoby uzależnionej oraz 
członków rodziny z Punktem Konsultacyjnym 
dla osób uzależnionych oraz członków ich 
rodzin i informowano o możliwości  bezpośred-
niego zgłoszenia się do Poradni Leczenia Uza-
leżnień. Dzieci z rodzin alkoholików biorą udział 

w zajęciach świetlicowych 
Środowiskowego Ogniska Wy-
chowawczego prowadzonego 
przez Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Zespole Szkół w Le-
lisie. Zajęcia te umożliwiają 
spędzenie wolnego czasu, z 
nastawieniem na oddziały-
wanie korygujące, pomoc w 
odrabianiu lekcji. Bywalcy otrzymują posiłki, 
uczestniczą w zabawach oraz korzystają z pra-
cowni komputerowych

    Przy Urzędzie Gminy funkcjonuje też Gmin-
ny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 
oraz członków ich rodzin, w którym specjalista 
terapii uzależnień prowadzi rozmowy motywu-
jące do podjęcia leczenia z osobami zgłaszają-
cymi się do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz udziela porad 
członkom ich rodzin. Udzielono 33 porady 
terapeutyczne; w tym 26 porad dla osób uzależ-
nionych i 7 porad dla osób współuzależnionych. 
Na stałe do punktu zgłaszają się 2 osoby. 

Dodajmy, że bardzo różnorodne działania 
wspierające realizacje programu przeciwdziała-
nia alkoholizmowi na terenie gminy prowadzą 
szkoły oraz CK-BiS. Wykaz podjętych działań 
znajduje się w przyjętym sprawozdaniu oraz na 
stronach internetowych tych placówek.

Sporządziła: 
Halina Gontarzewska

Sekretarz Gminy

Każda sprawa to dramat
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Na cmentarzu parafialnym w Obierwi 17.lutego 
licznie zebrani mieszkańcy Aleksandrowa i Obierwi, 
społeczność szkolna i parafialna, a także rodzina 
i przedstawiciele gminy pożegnali Wandę Basię 
Pieńkosz, zmarłą po długiej chorobie w wieku 61. 
lat zasłużoną nauczycielkę i była dyrektor Zespołu 
Szkół w Obierwi.  

Uroczystość poprzedziła Msza św. odprawiona 
przez ks. proboszcza dra Sławomira Bartnickiego. 
W trakcie Mszy św. słowa pożegnania w imieniu 
społeczności gminnej przekazał wójt Stefan Prusik. 

– Śmierć Wandy Basi Pieńkosz zaskoczyła i zasmu-
ciła nas wszystkich. Kilka miesięcy temu dziękowałem 
Ci Basiu, bo tak najczęściej się do niej zwracaliśmy, 
za 30 lat pracy w szkole, za Twój wkład pracy jako 
nauczyciela i ostatnio dyrektora. Życzyliśmy Ci, aby 

na emeryturze nie opuszczał Cię dobry humor, do-
pisywało zdrowie, by nadal otaczała Cię życzliwość 
ludzi i abyś nareszcie znalazła czas dla siebie, na 
pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań, aby 
wszystkie plany odkładane na później spełniły się. 
Niewiele tego czasu było Ci pisane... – powiedział 
wójt dodając, że Basię, będziemy wspominać jako 
osobę ogromnej dobroci, o wielkim sercu dla ludzi, 
która nigdy nie szczędziła dobrego słowa zarówno 
dzieciom, nauczycielom i pracownikom. Była wspa-
niale zorganizowaną osobą, co sprawiło że nikomu 
nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło Jej czasu 
dla drugiej osoby. Pracy, która była Jej pasją i szkole, 
która był Jej drugim domem, oddała 30 lat swojego 
życia. Za Jej kadencji przeprowadzono wiele inwe-
stycji, jak budowa sali gimnastycznej, budowa boiska 

Orlik, termomodernizacja budynku szkoły a także 
niezapomniane Majówki Kurpiowskie, wycieczki z 
młodzieżą. Już będąc na emeryturze, w dalszym ciągu 
nie porzuciła kontaktu ze szkołą, tak bardzo chciała 
być z uczniami i z nauczycielami. Choroba przyszła 
niespodziewanie. Do ostatnich chwil starała się zacho-
wać pogodę ducha, pocieszając nas i podtrzymując 
na duchu. (…) Swoje życie przeżyła w piękny sposób. 
Swym zdecydowaniem, wyrazistą osobowością, po-
stawą życiową i otwartością na drugiego człowieka 
wskazywała co jest w życiu ważne i wartościowe. 

Przemowę pożegnalną wójta Stefana Prusika 
zakończyły słowa – Basiu, na zawsze pozostaniesz w 
tej kurpiowskiej ziemi otoczona pamięcią wszystkich, 
którzy Cię znali, szanowali i kochali. Żegnamy Cię w 
wielkim smutku, ale także z wiarą że Twoje ziemskie 
dzieło nie przeminie i znajdzie godnych naśladowców. 
Osobiście dziękuję Ci za Twoją odpowiedzialność, 
serdeczność oraz za wszelkie przejawy życzliwości i 
wsparcia, których wielokrotnie doświadczyłem. Za-
chowamy Cię  głęboko w naszych sercach i pamięci.

To słowa, które głęboko wyrażają myśl i uczucia 
nas wszystkich, także naszej redakcji, z którą Basia 
bardzo cierpliwie i życzliwie współpracowała. Spo-
czywaj w spokoju.  

Antoni Kustusz
Fot: Robert Niedzwiecki

Pieska sprawa w Gnatach (dokończenie ze str. 1)

W środę popielcową pożegnaliśmy Basię

przekazane red. Elżbiecie Jaworowicz przed emisją 
,,Sprawy dla reportera’’. Czytamy w nim, że ,,Sytuacja 
prawna co do funkcjonowania tzw. przytuliska w 
miejscowości Gnaty jest niejednoznaczna. Wyżej 
wymieniony podmiot nie posiada zezwolenia na 
wykonywanie usługi w przedmiocie prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) oraz nie został zare-
jestrowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schro-
nisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158 z 2004 r., poz. 1657). 

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie zwierząt 
zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych, bez 
zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. 
W obowiązującym stanie prawnym nie funkcjonuje 
podmiot, który można określić jako ,,przytulisko dla 
zwierząt” mający pełnić funkcję zbliżoną do działa-
jących legalnie schronisk dla zwierząt. Jednocześnie 
każdy właściciel nieruchomości może posiadać 
zwierzęta, bo nie jest to mu prawem zabronione. 
Trudno postawić granicę pomiędzy osobą posia-
dającą zwierzęta, a nielegalnym schroniskiem dla 
zwierząt. Dlatego Gmina Lelis nie współpracuje 
z ,,przytuliskiem” w miejscowości Gnaty. Jakakol-
wiek współpraca z takim podmiotem w zakresie 
wyłapywania i zapewnienia opieki bezdomnym 
zwierzętom byłaby naruszeniem obowiązujących 
przepisów prawa. (…) Jednocześnie Urząd Gminy 
Lelis podjął czynności wyjaśniające w przedmioto-
wej sprawie, m.in. zwrócono się do Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii  w Ostrołęce o podjęcie 
działań w ramach posiadanych kompetencji. W 

związku z ostatnim zdarzeniem dotyczącym po-
gryzienia psa rasy labrador w miejscowości Gnaty 
zwrócono się do właścicielki ,,przytuliska’’ z prośbą 
o złożenie wyjaśnień oraz ustosunkowanie się do 
skarg pochodzących od drugiej strony konfliktu. 
W odpowiedzi, w piśmie podpisanym przez wła-
ścicielkę ,,przytuliska” z dnia 24.01.2021 r. pojawiły 
się pomówienia zarzucające Gminie Lelis, m.in. 
niewywiązywanie się z zadania polegającego na 
wyłapywaniu i umieszczaniu w schronisku bezdom-
nych psów oraz rozwijanie sporu. Przedstawione 
zarzuty nie są oparte dowodami, bowiem sam fakt 
przekazania przez Gminę Lelis do schroniska w 
ostatnich 3. latach 119. bezpańskich psów kłóci się 
z przedstawionymi tezami. Wobec stawiania takich 
zarzutów trudno, by Gmina Lelis mogła pełnić rolę 
bezstronnego mediatora w zaistniałej sytuacji. Po-
nadto różnica zdań obu stron konfliktu nie rokuje 
możliwością polubownego rozwiązania sporu. 

Jednocześnie nie istnieją prawnie przewidziane 
narzędzia, by Gmina Lelis mogła ingerować w 
prawo osób do posiadania zwierząt, przy braku 
stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem, 
o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie 
zwierząt. Wydaje się, że to właściciel ,,przytuliska” 
powinien wziąć pod rozwagę czy dalsze posiadanie 
psów w znacznej liczbie na posesji w miejscowości 
Gnaty przy wyraźnym braku akceptacji społecznej 
jest właściwą decyzją. Dalsza eskalacja sporu po-
między skonfliktowanymi stronami może bowiem 
skutkować negatywnymi konsekwencjami dla 
mieszkańców miejscowości Gnaty, a także dla zwie-
rząt przebywających na terenie posesji właściciela 
,,przytuliska”. Tyle wójt Stefan Prusik.

Sama Elżbieta Jaworowicz, kończąc swój program 
wezwała zwaśnione strony do zgody, przywołując 
stanowisko katolickiego filozofa i etyka Dariusza 
Dumy oraz przesłania papieża Franciszka. Natomiast 

M. Nowakowska czuje się szykanowana przez sąsia-
dów i wieś, ale nie widać aby podejmowała jakieś 
kroki ku naprawie swoich stosunków z lokalną 
społecznością. Ile tak będzie trwać? Sołtys Andrzej 
Brzozowski jest pesymistą. Miejmy jednak nadzieję, 
że wieś, która już nie jeden raz pokazała, że potrafi 
się zorganizować i współpracować, znajdzie sposób 
na korzystne rozwiązania zarówno dla przytulanych 
piesków, jak i dla miru społecznego w swojej okolicy.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Maria Nowakowska (w centrum z komórką) w gronie swoich 
wolontariuszy 

Rzecznicy spraw wsi  bronią swoich racji przed red. E. Jaworowicz
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Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Ile nas kosztuje gminna oświata
W tegorocznym budżecie Gminy Lelis wydatki 

na oświatę wyniosą 19 222 623 zł, co stanowi 
36,2% wydatków budżetu gminy ( w tym utrzy-
manie ZASiP), oczywiście jeśli nie dojdą jakieś 
niezbędne koszty związane z pandemią. Na 
fundusze oświatowe składają się: subwencja 
oświatowa – 9 541 367 zł oraz dotacja z budżetu 
gminy. Dodatkowo po stronie gminy znajdują się 
koszty inwestycji oświatowych, które na 2021 rok   
zaplanowano w wysokości – budowa Przedszkola 
Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim (1 317 
000 zł), remont SP w Nasiadkach (45 000 zł), 
remont w SP w Dąbrówce (85 000 zł). 

Przy takim poziomie wydatków przeznaczo-
nych na oświatę trudno się dziwić, że  wywołuje 
to duże zainteresowanie radnych Rady Gminy. 
Okazją do zapoznania się ze stanowiskiem rad-
nych oraz uzyskania odpowiedzi na liczne pytania 
były komisje wspólne Rady Gminy, które odbyły 
się 29. stycznia i 26. lutego. Szczegółowych wyja-
śnień udzielał Andrzej Przeradzki, dyrektor ZASiP, 

który przygotował drobiazgową prezentację ,,Or-
ganizacja roku szkolnego 2020/2021’’ oraz wójt 
Stefan Prusik. Pytania radnych dotyczyły przede 
wszystkim możliwości uzyskania oszczędności 
w oświacie, kosztów w przeliczeniu na jednego 
ucznia w poszczególnych szkołach, finansowania 
uposażeń nauczycieli oraz pracowników oświaty, 
a te stanowią bowiem większość wydatków w 
tym obszarze. 

– Gdyby rząd wywiązywał się ze swojej obiet-
nicy, że pokryje wydatki na płace dla nauczycieli, 
pozostawiając gminom pozostałe koszty oświaty, 
to gmina, nawet taka jak nasza, która prowadzi 
aż 8 szkół, poradzi sobie nawet z najbardziej 
trudnymi problemami szkół. Niestety tak się nie 
dzieje i gmina musi dokładać także do kosztów 
osobowych nauczycieli i pracowników obsługi – 
stwierdził wójt Stefan Prusik. 

– Pozostaje więc poszukiwanie oszczędności w 
samej oświacie, przy zachowaniu racjonalności w 
każdym wydatku oraz niezbędnych nakładów na 

inwestycje. Tym bardziej, że nadal czeka gminę 
rozpoczęcie budowy przedszkola przy SP w Bia-
łobieli, a potrzeby remontowe rosną w zatrważa-
jącym tempie. Do tego doszły wydatki związane z 
ograniczeniami w nauczaniu w okresie pandemii 
COVID-19 – dodał Andrzej Przeradzki.

Wypowiedzi radnych sugerujące kierunki 
dalszego funkcjonowania gminnej oświaty 
były bardzo zróżnicowane i kontrowersyjne; 
od konieczności utrzymania dotychczasowego 
systemu, nawet kosztem innych wydatków z 
budżetu gminy, do propozycji zmian struktural-
nych w naszym systemie poprzez łączenie szkół 
w starszych rocznikach i lepsze wykorzystanie 
dotychczasowych placówek.

Nie stanęło na żadnym wariancie, ale dane, 
które przedstawił dyrektor ZASiP dają do my-
ślenia i prędzej czy później staną się ponownie 
przedmiotem dyskusji.

Przyjrzyjmy się uważnie przygotowanym w 
ZASiP tabelom i wykazom:
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Antoni Kustusz

Szkoły z zaznaczeniem liczebności klas

Liczebność w klasach kolor: 
biały - klasy „0”
jasnozielony - od 1-5 uczniów

błękitny - od 6-10 uczniów
czerwony - od 11-15 uczniów
zielony - od 16-20 uczniów

ciemno niebieski - od 21-25 uczniów
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Wydatki na ucznia w 2020r.

Ile nas kosztuje gminna oświata

  

LP. SZKOŁA WYDATKI 
OGÓŁEM 

Liczba 
dzieci/uczniów   
I-VIII/IX-XII 

WYNAGRODZENIA 
PS/OP/SP 

Wydatki   Średni koszt na 
dziecko/ucznia media/opał pozapłacowe 

1 Białobiel 1 696 621,06 143 155 SP 
N 1 274 106,81 

52 521,51 61 638,59 10 763,43 0    241 129,90 
25 16 OP N      68 224,25    5 347,42 

2 Dąbrówka 1 454 985,11 70 81 SP 
N 1 044 057,92 
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20 12 OP N       62 893,31   6 803,83 
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97 433,35 250 009,45 17 012,54 O     672 024,36 
17 21 OP N       94 318,48         10 080,97 

89 97 PS 
N      454 570,66 18 841,34 15 920,39   9 107,48 0      243 156,51 

4 Łęg Przedmiejski 2 515 616,82 181 171 SP 
N 1 730 317,66 
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31 779,41 142 417,33 
75 000 dot. 
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17 16 OP N      66 751,94     8 452,15 
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N     879 102,76 
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8 12 OP N       73 772,21 13 311,24 

7 Obierwia 1 519 244,63 57 52 SP 
N 1 057 715,20 
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10 12 OP N    102 104,69 14 926,53 
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N    831 133,32 

26 238,47 49 871,61 16 423,16 O    115 455,72 
15 14 OP N      92 706,60     8 907,62 

Łącznie 14 992 104,61 
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N 9 974 145,35 

388 491,92 
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Razem  
 151 93 244 101 99 96 115 64 124 102 104 805

803 4 9 53     
2683,
1+DZ 164 133,46 56 

+5,5p 
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+ 9 

DZIAŁ WYDATKI ŁĄCZNIE 

STYPENDIA SZKOLNE 225 089,59 

1 832 997,86 

DOWOZY UCZNIÓW 168 514,95 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLA POZA GMINĄ 828 038,56 

STYPENDIA NAUKOWE 13 100,00 

ZASIP 598 254,67 

ZASiP    OBSŁUGA   SZKÓŁ 
                                           

WYDATKI NA WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNE  DLA UCZNIÓW 

LP. SZKOŁA KOSZT WSPARCIA 

1 BIAŁOBIEL 94 665,57 

2 DĄBRÓWKA 53 189,18 

3 LELIS 168820,95 

4 ŁĘG PRZEDMIEJSKI 0,00 

5 ŁĘG STAROŚCIŃSKI 96 753,83 

6 NASIADKI 62 255,95 

7 OBIERWIA 105 665,32 

8 OLSZEWKA 13 479,93 

RAZEM 594 830,93 

Szkoły z klasami łączonymi (kolor brązowy)
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Zaszyfrowana muzyka brzmi fajnie

Zwycięzcy konkursu z pamiątkowymi dyplomami

Okres karnawału na Kurpiach to czas zabaw, 
tańców, hulanki i najróżniejszych psikusów 
robionych sąsiadom. Jak wspominają seniorzy 
Dziennego Domu Senior + w Durlasach, mimo 
dość trudnych czasów tamtejsza społeczność 
potrafiła się zorganizować tak, aby wspólnie się 
pobawić i razem miło spędzić długie zimowe 
wieczory, wtedy jeszcze bez telewizji, internetu 
i tego typu pożeraczy czasu. 

Młodzieńcy zbierali się i szli malować okna 
w domach u panien. Nikt saię nie obrażał, a dla 
dziewczyn był to zaszczyt, że to u niej zostały 
pomalowane okna, bo znaczyło to, że dziewczyna 
jest lubianą i ma powodzenie u płci przeciwnej. 
Niejednokrotnie też robiono psikusy u sąsiadów 
zamieniając im bramy, bramki, co bardziej zdolni 
nawet rozbierali wozy i dyszel wraz z częścią 
wozu wnoszono na strop stodoły. W psikusach 
i żartach nie było zahamowań. Później w czasie 
zapustów zbierano się w chałupie, żeby śpiewać, 
żartować i opowiadać sobie różne historie. Tak 
zwane wieczornice nie musiały odbywać się 
przy suto zastawionym stole, wystarczył bowiem 
niesłodki placek drożdżowy, tzw. łagodniak i coś 
krzepkiego do popicia. Na ogół opowiadano 
historie, które miały przestraszyć dziewczyny, 
zaś te później bały się same wracać do domów i 
prosiły kawalerów o odprowadzenie. Tak niejed-
nokrotnie zaczynały się miłosne historie, które 
miały swoje zakończenie przed ołtarzem.

Wśród gwieździstej nocy organizowano też 
kulig. Długi łańcuch sań ciągnął zaprzęg koni. 
Przy świetle płonących pochodni i kagańców na 
przednich saniach jechała  kapela wiejska,  zazwy-
czaj jakiś harmonista przygrywał skoczne nuty, 
a reszta biesiadników śpiewem rozweselała się 
w siarczysty mróz. Taki kulig miał ogromne zna-
czenie społeczne, albowiem przy takiej zabawie 
zacieśniały się więzy sąsiedzkie i przyjacielskie. 

Jak wspominają seniorzy z Durlas kiedyś 
sąsiad pomagał sąsiadowi w każdym zakresie 
prac, nawet zimą mężczyźni społecznie kopali 
śnieżne tunele w zaspach (bo zimy były śnieżne 
i mrozy tęgie – zobacz na zdjęciu z Durlas, praw-
dopodobnie z 1979 roku), tak aby można było 
się spotkać. Nikt się nie liczył kto więcej pracy 
włoży, a dziś ludzie są zamknięci w sobie i dlatego  
jeśli potrzebują jakiejkolwiek pomocy to idą do 

jednostek samorządowych, byleby nie ukłonić 
się do sąsiada z prośbą o pomoc – stwierdzają 
z rozżaleniem.

Okres karnawału kończyły tak zwane zapusty. 
Czas zapustny trwał od niedzieli do północy we 
wtorek  i przepełniony był śpiewem oraz tańcami. 
Do typowych tańców kurpiowskich należą: okrą-
glak, oberek, powolniak, polka, fafur, stara baba i 
inne. Zabawę kończył niejednokrotnie tak zwany 
zapust (był to mężczyzna przebrany za konia), 
który wpadał o północy do izby i posypywał ba-
wiących się popiołem. Miało to znaczyć początek 
40- dniowego postu poprzedzającego Wielkanoc.

Dziś narzekamy, że śnieg sypie, że byle  mróz  
jest siarczysty. Niestety młodzież pozbawiona 
jest dawnej dziarskości, mało zahartowana, 
przywykła do wygód, zadowala się dancingami, 
pozbawiając się pełnych werwy tańców w stylu 
kurpiowskim – oceniają dzisiejsze karnawałowe 
czasy nasi seniorzy.

 Tak więc, chociaż zapustne zwyczaje powoli 
wychodzą z mody, to jednak tradycyjny post 
pozostał w obyczajach religijnych Kurpiów 
jako okres zastanowienia się, lekkiej zadumy, 
modlitwy i jałmużny za wcześniejsze wybryki i 
swawole. W tym duchu seniorki z Durlas przeka-
zują radę dla współczesnych gospodyń – warto 
przygotować się na zapustny wtorek, a może 
i nas odwiedzą zapusty ze śpiewem i tańcem 
zaś my będziemy dumne, że możemy ich po-
częstować smakowitym specjałem przez nas 
przygotowanym.

Wspomnienia spisała Grażyna Bednarczyk
Fot.: archiwum domowe seniorów z Durlas

Konkurs ,,Zaszyfrowana muzyka’’ ogłoszony 
przez CK-BiS przyniósł wiele muzycznych nie-
spodzianek i będzie jedną z naszych propozycji 
także na czasy po pandemii – stwierdziła jego 
organizatorka Michalina Kurpiewska.

 Wyniki konkursu zostały podsumowane 13. 
stycznia. Na konkurs zgłosiło się 15. uczestników, 
uczniów szkół  podstawowych z terenu Gminy 
Lelis, którzy przedstawili do oceny 19 nagrań. 
Podczas oceniania prac komisja w składzie Jaro-
sław Kraska – przewodniczący, Janina Rogalska i 
Michalina Kurpiewska  brała pod uwagę właściwą 
interpretację muzycznego wyzwania, melodyj-
ność, rytmiczność i artykulację wykonania oraz 
ogólne wrażenie artystyczne.

Po wysłuchaniu i wnikliwym przeanalizowaniu 
przyznano następujące miejsca: w kategorii klas 
I-IV: I miejsce – Kacper Jaworski, SP w Obierwi;  

II miejsce – Alicja Charucka, SP w Obierwi oraz 
Szymon Kubeł, SP w Obierwi; III miejsce – Maja 
Zera, SP w Obierwi; w kategorii klas V-VIII: I 
miejsce - Rafał Ciak, SP w Olszewce, Błażej Kubeł, 
SP w Obierwi oraz Maria Staniek ,SP w Lelisie; II 
miejsce – Zuzanna Dolata, SP w Olszewce, Filip 
Kowalczyk, SP w Obierwi oraz Julia Wądołkowska, 
SP w Olszewce; III miejsce – Gabriela Kowalczyk, 
SP w Obierwi, Wiktoria Laskowska, SP w Olszewce 
oraz Oliwia Parzych, SP w Nasiadkach.  Wyróżnie-
nie: Teresa Marzewska, SP w Nasiadkach i Julia 
Waszkiewicz,  SP w Obierwi. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez CK-BiS w Lelisie.

Najlepsze nagrania zostały zamieszczone na 
platformie e-learning CK-BiS w zakładce „Zaszy-
frowana muzyka!”. (ak)

Fot. archiwum CK-BiS

Wspomnienia naszych seniorów                    zapusty - czas rozpusty….
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Tegoroczne ferie zimowe z powodu pande-
mii wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. 
Mieliśmy wprawdzie piękne opady śniegu, ale  
trudno było zorganizować zimowe atrakcje. 
W tej sytuacji oferta CK-BiS ograniczyła się do 
propozycji, które można było realizować zdalnie, 
poprzez platformę e-learningową. Panie z CK-BiS 
prowadziły zdalne warsztaty, udzielały porad, 
zachęcały do twórczości plastycznej i muzycznej, 
jednym słowem, dwoiły się i troiły, aby tylko te 
ferie pozostawiły jak najlepsze wspomnienia. 

– Kalendarz tradycyjnych imprez, takich jak 
,,Darcie Pierza’’ czy doroczne konkursy w bibliote-
ce, po prostu się wywrócił i trzeba było znajdować 
nowe rozwiązania, a nasz zespół wykazał się 
kreatywnością i, jak się okazało, nasze propozycje 
spotkały się ze sporym odzewem zarówno mło-
dzieży, jak i dorosłych – powiedziała nam Kata-
rzyna Dobkowska – Wiśniewska, dyrektor CK-BiS. 

Co znalazło się w ofercie na czas pandemii? 
Zbiory biblioteczne doposażono o 13 gier plan-
szowych, które udostępniane są czytelnikom 
zgodnie z regulaminem wypożyczeń. Jest to 
nowy rodzaj materiałów bibliotecznych, który 
wzbogacił ofertę dla czytelników. Zakupiono tak-
że 155 nowych książek, które trafiły do wszystkich 
naszych bibliotek. To nie koniec czytelniczych 

atrakcji, bo 14. lutego biblioteka w Lelisie i jej 
filie podjęły akcję „Randka w ciemno z książką”. 
Czytelnicy wypożyczali książkę zapakowaną w 
papier i opatrzoną serduszkiem nie znając jej 
tytułu. Fantastyczna i wesoła zabawa spotkała się 
z dużym zainteresowaniem wśród czytelników.

 W okresie ferii zimowych zorganizowano też 
zajęcia  dla dzieci i młodzieży, które podzielono 
na dwie części. Przede wszystkim warsztaty on-
-line na platformie internetowej, takie jak:

   „Masz chwileczkę? Zrób laleczkę” – warsztaty 
hand-made tworzenia materiałowych pacynek,

   „Zrób kwiatka dla Babci i Dziadka’’ – warsztaty 
tworzenia kwiatów z papieru,

   „Eksperymentalna środa” – warsztaty prostych, 
bezpiecznych i efektownych doświadczeń,

   „Mąka, woda, sól – zabawa na stół” – warsz-
taty tworzenia ozdób z masy solnej.

Następnie przygotowano propozycję na pro-
filaktyczne ferie, a więc:

   „Stop nałogom” – konkurs plastyczny, który 
podsumowano 8. lutego. Uczestniczyło w 
nim 19. uczniów szkół podstawowych z 
naszej gminy.

   „Strach ma wielkie oczy’’ czyli spektakl dla 
dzieci i młodzieży w wykonaniu Grupy T z 
Torunia poruszający temat przemocy, agresji 
i uzależnień,

   „Myszka Minie i Kubuś Puchatek podpowia-
dają – promocja bezpiecznych zachowań 
podczas pandemii.

Coraz większym zainteresowanie cieszy się 
platforma e-learningowa CK-BiS. Dlatego 16-18 
lutego zrealizowano cztery nowe nagrania. Były 
to filmy prezentujące instruktaż przygotowania 

zimowego karmika dla ptaków, naukę głośnego 
czytania z pacynką, spektakl teatrzyku cieni dla 
dzieci oraz kolejny odcinek w kategorii „Pasjonaci 
gminy Lelis”.

Nowością był konkurs „Zaszyfrowana muzy-
ka”. Konkurs, który podsumowano 13. stycznia,   
polegał na przesłaniu własnego nagrania na 
podstawie podanego zaszyfrowanego utworu. 
W wydarzeniu uczestniczyło 15. osób z terenu 
gminy Lelis, a nadesłane utwory zaskakiwały 
poziomem nagrania i wykonania. 

Można więc stwierdzić, że pandemiczne ferie, 
choć zdalne, to jednak okazały się bardzo atrak-
cyjne i nie stały się czasem straconym.

Antoni Kustusz 
Fot. archiwum CK-BiS

Pandemiczne ferie – zdalne, ale i aktywne

Radosne powitanie Miś odwiedził przedszkolaków

Janina Rogalska pokazuje jak zrobić kwiatek dla Babci i Dziadka 

Dzieci gościnnie przyjęły swego Misia

Agnieszka Gromek i jej pacynki wykonane w chwileczkę

Randka w ciemno z książką przysporzyła dobrego humoru

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie w tym 
roku przygotował niespodziankę dla nowona-
rodzonych, a więc najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Od 1. stycznia każdy rodzic składa-
jący wniosek o tzw. becikowe w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Lelisie, otrzyma list gratulacyjny 
oraz drobny prezent od Wójta Gminy Lelis oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie. 

– W tym roku dla nowo narodzonych dzieci 
przygotowaliśmy mięciutkie, kolorowe kocyki, 
które umilą już pierwsze dni ich życia – poinfor-
mowała Grażyna Piersa, kierownik OPS, przekazu-
jąc prośbę aby rodzice  dzieci, urodzonych w 2021 
roku, którzy nie składają wniosku o „becikowe” 
kontaktowali się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Lelisie, ul. Szkolna 37, tel. 29 761 19 98, adres 
e-mail: poczta@ops.lelis.pl.

– Inicjatywa powitania nowo narodzonych 
dzieci jest wyrazem dumy i radości z tego, że w 
naszej gminie, z roku na rok, przybywa nowych 
mieszkańców. Maluszkom życzymy zdrowia, a 
rodzicom składamy gratulacje. Życzymy Wam, 
abyście stanowili szczęśliwą i zgodną rodzinę – 
oświadczył wójt Stefan Prusik. (ak) 

Fot.: archiwum OPS

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia 
Przedszkolaki z Łęgu Przedmiejskiego zaprosiły 
jubilata na spotkanie. Ze względu na wymogi 
sanitarne, do których musimy się dostosować 
nie mogliśmy spotkać się w pomieszczeniu bi-
blioteki. Mimo tego dzieci radośnie przywitały 
swojego ukochanego misia, który dotarł do nich 
z CK-BiS. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
składały życzenia swojemu przyjacielowi. Pucha-
tek obdarował zaś dzieci medalami ,,Przyjaciele 
Pluszowego Misia’’.  (MK)

Fot. archiwum CK-BiS
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Doczekała się skrzydeł

Filmowe życzenia dla Babci i Dziadka

„Czyste Powietrze”
Magdalena Żebrowska, pochodząca z Lelisa 

zawodniczka występująca obecnie w barwach 
AZS AWF Katowice i podopieczna trenera Rober-
ta Nazarkiewicza odnotowała swój największy 
sukces w karierze. Drugiego dnia 65. Mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce, które odbywały się 21-22 
lutego w Toruniu, wywalczyła złoty medal w skoku 
w dal, skacząc w trzeciej udanej próbie na odle-
głość 6 m 30 cm. W dwóch poprzednich  skokach 
sędziowie zmierzyli 6,11 m oraz 6,20 m. Później 
Magda oddała trzy skoki niezaliczone, ale przy-
najmniej dwa z nich pokazały jak wielki potencjał 
tkwi w naszej nowej mistrzyni. Lądowała bowiem 
w piaskownicy w granicach 6,50 m. A przecież 
skoczyła w zwycięskiej próbie o 4 cm bliżej niż 
wynosi jej rekord życiowy uzyskany na zawodach 
w Białymstoku przed mistrzostwami Polski. Można 
więc śmiało powiedzieć, że nasza reprezentantka 

doczekała się skrzydeł. 
Gratulujemy i życzymy 
wyników godnych ry-
walizacji na międzyna-
rodowej arenie, skoro 
minimum na halowe 
mistrzostwa Europy 
wynosiło 6.50 m. 

 
 Magdalena Żebrowska, udzielając pierwszego 
wywiadu po zdobyciu złotego medali portalowi 
,,Moja Ostrołęka’’ stwierdziła, że swoje zwycięstwo 
dedykuje swoim rodzicom Barbarze i Jerzemu, 
którzy wspierają ją w sportowej karierze, a medal 
HMP trafi do rodzinnej kolekcji. 

Antoni Kustusz 
Fot.: archiwum  M. Żebrowskiej

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie 
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla naszych  
babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. W tym roku W Szkole Pod-
stawowej w Obierwi uroczystość ta przebiegała 
w nieco odmienny sposób. Z racji tego, że babcie 
i dziadkowie nie mogli nas odwiedzić w szkole, 
uczniowie nagrali dla nich kilka krótkich filmi-
ków. Recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. 
Poprzez to chcieli wyrazić kochanym babciom i 
dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich 

wychowanie. Pewna sentencja głosi: „Serce jest 
bogactwem, którego się nie sprzedaje ani 
nie kupuje, ale które się ofiarowuje” (Gustaw 
Flaubert). Dlatego też dziękujemy wszystkim 
Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, 
dobroć, ciepło. Życzymy im dużo zdrowia, sa-
mych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze 
byli dumni ze swych wnuków.

https://spobierwia.edupage.org

Każda osoba, która planuje ubiegać się 
o przyznanie podwyższonego poziomu 
dofinansowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE 
POWIETRZE”, musi złożyć zaświadczenie o 
wysokości przeciętnego miesięcznego do-
chodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego.

W gminie Lelis ww. zaświadczenia 
wydaje  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Szkolna 37. Wnioski można złożyć osobiście 
w siedzibie OPS w Lelisie, za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej lub poprzez platformę  
e-puap.

 Na  podstawie wydanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej zaświadczenia, zostanie  
dokonana weryfikacja kryterium docho-
dowego, uprawniającego do uzyskania 
podwyższonego poziomu dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach Części 2 Programu Priory-
tetowego „CZYSTE POWIETRZE”.  

Druk wniosku można pobrać w Ośrodku 
Pomocy Społecznej lub poniżej: http://
www.ops.lelis.pl/dokumenty/2020/PRO-
GRAM_CZYSTE_POWIETRZE/wniosek_czy-
ste_pow_druk_o_zas.pdf 

Czyste Powietrze to ogólnopolski pro-
gram z budżetem 103 mld zł na lata 2018-
2029. Więcej można o nim przeczytać na  
stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
www.czystepowietrze.gov.pl

Jak uzyskać zaświadczenie wydawane 
w związku z Programem „Czyste Powie-
trze” 2.0 ?
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Czytelnicy o ,,Wieściach Gminnych’’

1. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat życia lokalnej społecz-
ności? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 rozmowy z ludźmi

 prasa lokalna

 ogłoszenia parafialne

 słupy i tablice ogłoszeniowe

 internet

 inne:………….

2. Jak często czyta Pani/Pan  Wieści Gminne?

 regularnie 

 od czasu do czasu

 sporadycznie

3. Proszę zaznaczyć, które tematy w Wieściach Gminny najbardziej 
Panią/Pana interesują?

 relacje z wydarzeń kulturalnych

 gospodarka i inwestycje w gminie

 relacje z sesji 

 budżet gminy

 relacje ze szkół i przedszkoli

 wspomnienia mieszkańców

 sport  

 inne:…………

4. W ,,Wieściach Gminnych’’ jest za dużo: 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………..…………………. (Twoja odpowiedź)

5. W ,,Wieściach Gminnych’’  jest za mało:
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………..…………………. (Twoja odpowiedź)

6. Która opinia na temat Wieści Gminnych jest według Pani/Pana 
prawdziwa?

 ,,Wieści Gminne’’ są potrzebne mieszkańcom

 jest  mi  to  obojętne 

 „Wieści Gminne’’ są niepotrzebne

  inne:………..

7. Jak Pani/Pan ocenia ,,Wieści Gminne’’ ?
(proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne aspekty poprzez wstawienie 

w miejsce znaku X, gdzie: 1- oznacza – bardzo źle, 2 – źle, 3- dostatecznie, 
4- dobrze, 5- bardzo dobrze

-> Aspekty techniczne: jakość papieru / druku / zdjęć

 

                   1             2             3           4            5

                                                     

-> Zawartość merytoryczna – atrakcyjność / poziom merytoryczny 

tekstów

                   1             2             3           4            5

                                                   

-> Grafika: przejrzystość, czytelność układ graficzny, rodzaj czcionki, 

rozmieszczenie tekstu/zdjęcia

                   1             2             3           4            5

                                                   

8. Inne uwagi /sugestie/opinie dotyczące  ,,Wieści Gminnych’’:
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………..…………… (Twoja odpowiedź)

9. Twój wiek 

 18 -30  lat

 31 – 40 lat

 41 – 50 lat

 51 – 60 lat

 więcej niż 61 lat

10 . Płeć

 Kobieta

 Mężczyzna

Zbliżające się wydanie 100. numeru ,,Wieści Gminnych’’ będzie dobrą okazją do poznania opinii naszych czytelników o  naszym gminnym 
biuletynie. Dlatego prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonej anonimowej ankiety i przesłanie lub przekazanie tej kartki do Urzędu Gminy. 
Tam trafi do naszej redakcji (pok. 20) i stanie się podstawą do opracowania Państwa opinii. Serdecznie zapraszamy. 
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CK-BiS informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina …

Agnieszka radzi 
i gotuje…Poznajmy lokalnych pasjonatów 

Platforma e’learningowa CK-BiS wzbogaciła się o kolejny materiał z cyklu ,,Lokalni Pasjonaci’’. Tym 
razem zaprezentowano niezwykłe miejsce powstałe dzięki pasji Marianny i Waldemara Pędzichów z 
Szafarczysk. W starej, ponad 100-letniej chacie po rodzicach utworzono muzealna ekspozycję upa-
miętniającą kurpiowskie tradycje w jakich żyli mieszkańcy naszej gminy.   Wartość prezentowanych tak 
eksponatów i pamiątek jest tym większa, że ocala od zapomnienia kulturę i tradycję Kurpiowszczyzny.
Zapraszamy do obejrzenia:  https://www.elearning.ckbislelis.pl/.../lokalni-pasjonci...

Terminy płatności podatków: Podatek rolny, leśny i od nieruchomości: 
  I rata – termin mija 15. marca 2021 r. 
  II rata – termin mija 15. maja 2021 r. 
  III rata – termin mija 15. września 2021 r. 
  IV rata – 15.listopada 2021 r. 

W/w podatki płatne są u sołtysów lub przelewam na konto bankowe wskazane w decyzji. 
Podatek od środków transportowych  
terminy płatności:  II rata do 15.września 2021 r. 
Płatne przelewam na konto bankowe.

Terminy płatności opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r.:
  za marzec i kwiecień do 10 maja 2021 r.
  za maj i czerwiec do 10 lipca 2021 r.
  za lipiec i sierpień do 10 września 2021 r.
  za wrzesień i październik do 10 listopada 2021 r.
  za listopad i grudzień do 10 stycznia 2022 r.

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

Tradycyjny żurek na zakwasie 
Wiele z nas pa-
m i ę t a  co ro c z -
ne wycieczki ze 
, ,święconką” w 
koszyczku, w to-
warzystwie rodzi-
ców, dziadków 
albo starszego 
rodzeństwa. W 
nowiutkich pan-
tofelkach założonych pierwszy raz w tym sezonie. W 
nosie świdruje jeszcze zapach mazurka, pamiętamy 
smak jajka w majonezie czy tradycyjnej świątecznej 
zupy, jaką na wielkanocnym stole jest żurek. W ogro-
dzie suszą się zmoczone Dyngusem ubrania. To takie 
oczywiste wielkanocne tradycje, inne może już dawno 
zarzuciliśmy, więcej nie pamiętamy…

W natłoku spraw i obowiązków, gubi nam się gdzieś 
urok prawdziwych tradycyjnych świąt. Nie chodzi o 
religię, bo większość z nas obchodzi święta po świecku, 
ale warto aby pewne obrzędy nie zaniknęły. Stanowią 
w końcu część naszej bogatej kultury i jako takie, warto 
je sobie odświeżyć, może nawet wprowadzić w życie, 
ku uciesze dzieci, reszty rodziny, no  i podniebienia.

Jak więc przygotować tradycyjny, wielkanocny  
żurek na zakwasie?
Składniki: 500 ml przegotowanej wody, 6 łyżek żytniej 
mąki, 5 ząbków czosnku, 4 listki laurowe, 10 ziaren 
ziela angielskiego. Wodę zagotować, ostudzić, wlać do 
słoja. Dodać mąkę, obrane ząbki czosnku, listki i ziele. 
Nakryć gazą i odstawić w zacienione, ale ciepłe miejsce. 
Przynajmniej raz dziennie należy zamieszać zakwas 
drewnianą łyżką. Tak przygotowany zakwas po 6. – 7. 
dniach będzie gotowy do użycia. Wówczas należy go 
przecedzić i wlać do butelki.
Składniki na żurek: 1 l warzywnego bulionu, 1 roz-
gniecione ziarno ziela angielskiego, 1 liść laurowy, po 
¼ łyżeczki soli i czosnku, 1 łyżeczka majeranku, 100 g 
kiełbasy, najlepiej zwykłej podsuszanej, 200 g białej 
kiełbasy,  surowej lub parzonej, 200 g surowego wędzo-
nego boczku, 3 łyżki śmietany 12 %, 500 ml żytniego 
zakwasu, włoszczyzna do bulionu.

Włoszczyznę obrać, zalać wodą (1,5 litra) i gotować 
przez  godzinę. Ugotowany wywar przelać przez sito. 
Boczek pokroić w kostkę, kiełbasę w plasterki i pod-
smażyć na patelni (jeśli używamy kiełbasy surowej 
należy ją wcześniej podgotować w wywarze,  wystarczy 
3-4 min). Zawartość patelni przełożyć do wrzącego 
bulionu, następnie do garnka wlać cały zakwas na 
żurek i dodać pozostałe przyprawy. Zupę doprowadź 
do wrzenia ciągle ją mieszając. Żurek powoli zacznie 
gęstnieć, wystarczy kilka minut gotowania. Jeśli lubimy 
bardziej wyraziste smaki to możemy poeksperymen-
tować z ilością przypraw, czosnku. Na koniec należy 
dodać 3 łyżki śmietanki. Tak przygotowaną zupę można 
wymieszać ze śmietaną i wyłączyć.

Żurek wielkanocny można podać z połówkami jajek 
lub z ciemnym pieczywem pieczonym na zakwasie. 
Smak żurku można też wzbogacić o tarty chrzan, czy 
też ząbek czosnku pokrojony w plasterki.

Życzę smacznego i zdrowych, wesołych, a także mo-
krych wiosennych świąt wielkanocnych

Agnieszka 
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