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Zdalne recytacje nie odbierają
uroku wierszom
Tegoroczne eliminacje finałowe XXXVII Konkursu
Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla
uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych wyglądały
zupełnie inaczej niż przed rokiem. Recytatorzy zamiast występować przed żywą komisją konkursową
na scenie CK-BiS przesłali swoje filmiki z prezentacjami wybranych utworów, a komisja opublikowała
protokół z wynikami po obejrzeniu wszystkich
zgłoszonych filmów, co nastąpiło 17.listopada.
Filmy te trafiły do sieci na stronie CK-BiS i wszyscy
mogliśmy się przekonać, że taka zdalna recytacja
niewiele odbiera uroku recytowanym wierszom, a
dodatkowo pokazuje, jak bardzo obyli się już nasi
młodzi wykonawcy z tajnikami internetowe lub
telefonicznej kamery. Podkreślili to zwracający się
do uczestników konkursu poprzez internet: Barbara
Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS, wójt Stefan Prusik
oraz Krzysztof Parzychowski, wicestarosta ostrołęcki.
Prezentacje uczestników przesłuchiwała Komisja
w składzie: Bożena Załęska, Anna Zalewska oraz
Monika Klimek z Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Ostrołęce. Do eliminacji finałowych przystąpiło 21.
uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, w tym:
w kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie
- 17 osób, w kategorii gadki kurpiowskiej - 4 osoby. Uczestnicy reprezentowali gminy: z powiatu
ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec,
Olszewo-Borki oraz z powiatu szczycieńskiego (woj.
warmińsko-mazurskie): Rozogi.

Komisja po wysłuchaniu recytacji wszystkich
uczestników, odtworzonych z nadesłanych plików
nagrań filmowych, postanowiła przyznać łącznie 13
nagród i wyróżnień:
W kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie: I nagroda: Julia Lenda (gm. Kadzidło) Szkoła
Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Chudku;
Emilia Szyszka (gm. Myszyniec) Publiczna Szkoła
Podstawowa im. K. Stefanowicza w Myszyńcu; II nagroda: Aleksandra Gieryk (gm. Myszyniec) Publiczna
Szkoła Podstawowa im. K. Stefanowicza w Myszyńcu; III nagroda: Anna Błażejewicz (gm. Rozogi) Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach; Gabriela
Kubeł (gm. Rozogi) Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Rozogach. Wyróżnienie: Wiktoria Dąbrowska (gm. Czarnia) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Czarni; Aleksandra Deptuła (gm. Rozogi) Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach; Eliza
Iwanowicz (gm. Olszewo-Borki) Szkoła Podstawowa
z Przedszkolem w Nowej Wsi oraz Kacper Kociński
(gm. Myszyniec) Publiczna Szkoła Podstawowa im.
K. Stefanowicza w Myszyńcu.
W kategorii gadki kurpiowskiej: I nagroda: Piotr
Gołaś (gm. Myszyniec) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Brata Z. Żebrowskiego w Wykrocie; Maja
Sęk (gm. Olszewo – Borki) Szkoła Podstawowa
z Przedszkolem w Nowej Wsi; III nagroda: Piotr

Mieszkańcom Gminy Lelis w Nowym Roku 2021, wszystkiego dobrego,
wiele radości, zdrowia, wzajemnego zrozumienia sie, siły w realizacji zamierzeń
i pomyślności na codzień 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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Woźniak (gm. Olszewo – Borki) Szkoła Podstawowa
w Przystani. Wyróżnienie: Julia Parzych (gm. Lelis)
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Kard. S.
Wyszyńskiego w Lelisie.
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom eliminacji
finałowych Konkursu przygotowano dyplomy i
nagrody, ufundowane przez Powiat Ostrołęcki oraz
pozostałych organizatorów. Jak oświadczyli organizatorzy wręczenie nagród nastąpi (z zachowaniem
procedur sanitarnych) niezwłocznie, jak to tylko będzie możliwe, w poszczególnych bibliotekach gmin
kurpiowskich, mających swoich reprezentantów w
tegorocznej edycji Konkursu.
Komisja Konkursowa podkreśliła w ostatecznym
protokole bogactwo repertuarowe zauważone w
kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Niemalże
tradycją Konkursu stało się, że młodzi recytatorzy
sięgają bowiem nie tylko po wiersze znanych autorów (klasyków i współczesnych poetów z regionu),
ale także po wiersze rówieśników nagrodzone w
Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”.
Na uwagę zasługuje także prezentowanie się na
nagraniach części uczestników eliminacji finałowych konkursu w strojach kurpiowskich. Nagrania
filmowe uczestników Konkursu, przekazane przez
CK-BiS w Lelisie, wzbogacą zbiory Pracowni Zbiorów
Regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.
Komisja przekazała także serdeczne podziękowanie za zainteresowanie Konkursem wszystkim
uczestnikom i ich opiekunom, zaś wszystkim organizatorom za sprawną organizację Konkursu, którego
kolejna edycja stała się możliwa do przeprowadzenia pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej.
Antoni Kustusz
Fot.: archiwum CK-BiS
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Grudzień był bardzo pracowitym miesiącem dla
radnych Rady Gminy oraz wójta i pracowników Urzędu
Gminy, co wiązało się z koniecznością przyjęcia nowych
zadań dotyczących gospodarki odpadami, zmiany
administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
miejscowościach przejętych z sieci zarządzanej przez
OPWiK, a także ustalenia budżetu gminy na 2021 rok.
XXI Sesja Rady Gminy, która odbyła się 8. grudnia
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, rozpoczęła
się od zmian w budżecie gminy oraz od podjęcia
uchwał dotyczących wniosków o uchylenie uchwał
Rady Gminy w sprawie sporządzenia studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski te przekazano do rozpatrzenia Wojewodzie
Mazowieckiemu, a jak się okazało, wojewoda w trybie
nadzorczym uchylił te uchwały, więc i wnioski okazały
się bezprzedmiotowe.
Po wystąpieniu wójta Stefana Prusika dotyczącym
aktualnej sytuacji gospodarki odpadami na terenie
gminy oraz w regionie, radni rozpatrywali projekty
uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W głosowaniu 14. głosami
za i przy 1. wstrzymującym się radni zaakceptowali
propozycję wójta, aby podnosząc stawkę za odpady
selekcjonowane, zastosować zniżkę dla tych mieszkańców nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie
kompostowników przydomowych. To ważny problem,
skoro w ubiegłym roku odebrano aż 140 ton odpadów
biodegradowalnych. Utrzymano przy tym zasadę,
iż opłata będzie naliczana od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.
– Gmina rozstrzygnęła już przetarg dotyczący zagospodarowania odpadów i stawki te, po ich uśrednieniu
w poszczególnych frakcjach zwiększyły się o aż 34 proc.
Dobrze, iż powołaliśmy ZGK oraz, że mamy PSZOK, bo
inaczej nie podołalibyśmy zadaniu obniżenia kosztów
odbioru i zagospodarowania odpadów, tak aby stawki
nie poszybowały w górę – powiedział wójt Stefan Prusik.

– Jednocześnie poważnym problemem sąą zaległości
płatnicze za odpady, które obecnie wynoszą ok. 300 tys.
zł. Dlatego apeluję do radnych i sołtysów o nieobojętność w sprawie podrzucania śmieci, nie dotrzymywania
terminów płatności, zaśmiecania miejsc publicznych,
bo za ich uprzątnięcie wszyscy zapłacimy – dodał wójt.
Ponieważ, jak się okazało po analizie podjętych 8.
grudnia uchwał śmieciowych, wymagają one poprawek, przewodniczący Rady Gminy Anna Dobkowska
zwołała na wniosek wójta Nadzwyczajną XXII Sesję
Rady Gminy, która odbyła się rano 28.grudnia w
sali Urzędu Gminy. Radni jednogłośnie zaakceptowali
poprawioną uchwałę, która będzie obowiązywać od
1.lutego br. (zob. tekst uchwały – s. 3)
XXIII Sesja Rady Gminy, która odbyła się 29.grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy skupiła się
przede wszystkim na przyjęciu projektu budżetu na
2021 r. Podjęcie tych uchwał poprzedziła obszerna informacja o działalności wójta w okresie międzysesyjnym ,
a także przyjęcie do wiadomości informacji o realizacji
działań w zakresie promocji Gminy i o pozyskiwaniu
środków zewnętrznych w 2020 roku.
Przedstawiony przez wójta Stefana Prusika w
szczegółowym wystąpieniu projekt budżetu na 2021
rok, który wcześniej został pozytywnie oceniony pod
względem formalno-prawnym przez Regionalną Izbę
Obrachunkową, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie,
podkreślając oklaskami swoje nastawienie do tych
propozycji (zob: s. 3)
W dalszej części obrad radni jednogłośnie przyjęli
uchwały, w których zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu . Pomoc ta
będzie dotyczyła przebudowy drogi powiatowej Łęg
Starościński – Góry – Kurpiewskie ( 1 382 800 zł) oraz
wsparcia procesu inwestycyjnego na przygotowanie
dokumentacji drogowej dla drogi Łodziska – Lelis –
Gąski (35 tys. zł).
W związku z rozszerzeniem strefy odbioru ścieków
przez ZGK w Lelisie, a także koniecznością podjęcia
wielu prac remontowych i modernizacyjnych na sieci
wodno-kanalizacyjnej określono obszar i granice aglomeracji Lelis, co pozwoli ubiegać się o niezbędne na ten

Sesja z zachowaniem rygorów
sanitarnych. Charytatywny kalendarz druhen z OSP warto obejrzeć
i zakupić
cel środki zewnętrzne. Rada 13.
głosami za, przy 1. wstrzymującym się podjęła tę uchwałę.
Następnie jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej. Wpłynie to na uporządkowanie sytuacji
współistnienia Funduszu Sołeckiego oraz pozyskiwaniem środków z innych źródeł do wspierania inicjatyw
lokalnych.
W sprawach różnych radny powiatowy Waldemar
Pędzich przekazał podziękowania od Starosty Ostrołęckiego za finansową pomoc, jaką powiat otrzymuje
z gminy Lelis, a także życzył mieszkańcom, radnym i
kolegom sołtysom dobrego roku. Z kolei sołtys wsi
Gnaty Andrzej Brzozowski interweniował w sprawie
tzw. przytuliska dla psów, które bardzo uprzykrza życie
mieszkańcom tej wsi, a nawet dochodzi do ataku psów
na ludzi, a Karolina Duszak promowała i zachęcała
do zakupu charytatywnego kalendarza ze zdjęciami
druhen z OSP w Łęgu Przedmiejskim, co stanowi akcję
mocno popieraną w gminie.
Na zakończenie sesji wójt oraz przewodniczący
Rady Gminy przekazali radnym i sołtysom, a za ich
pośrednictwem, a także poprzez relację internetową
noworoczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
dla mieszkańców naszej gminy.
Fot i tekst Antoni Kustusz

Samorządowcy piszą do premiera
Nierówne traktowanie samorządów przy podziale
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
wywołało reakcję samorządowców z naszego regionu,
którzy skierowali 12. grudnia list protestacyjny w tej
sprawie do Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady
Ministrów. Pod listem podpisali się w imieniu reprezentowanych przez siebie społeczności: Prezydent Ostrołęki
– Łukasz Kulik, Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubeł,
Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter, Wójt Gminy
Goworowo – Piotr Kosiorek, Wójt Gminy Lelis – Stefan
Prusik, Wójt Gminy Kadzidło – Dariusz Łukaszewski i Wójt
Gminy Rzekuń – Bartosz Podolak. W liście czytamy, że:
,,Nasze samorządy zostały pominięte w części wnioskowej podziału środków w ramach zwaalczania skutków
COVID – 19. Wnioskowaliśmy o pomoc w sfinansowaniu
inwestycji, bardzo ważnych dla poprawy warunków życia
mieszkańców i ochrony środowiska. Wśród nich znalazły
się inwestycje dotyczące budowy i modernizacji ujęć
wody, budowy kanalizacji sanitarnych i wodociągów,
przedszkoli, żłobków, budowy instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej, budowy dróg lokalnych
czy budowy obiektów sportowych.
Zgodnie z ideą RFIL program wsparcia miał pomóc
saamorządom w kontynuowaniu procxesów inwesty-

cyjnych. ,,Głównym celem programu jest danie impulsu
do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach
Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki
z ekonomicznymi skutkami panndemii COVID -19’’. ,,W
sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego
programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów’’.
Cytaty te pochodzą z materiałów Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego. Jak te szczytne twierdzenia odnoszą
się do ogłoszonej listy przyznania środków dla jednostek
samorządu terytorialnego wojewodztwa mazowieckiego? Są na tej liście gminy, które otrzymały wsparcie
w wysokości kilku milionów złotych, a ich sąsiadów
na tej liście nie ma. Jak mamy to wytłumaczyć naszym
mieszkańcom, którzy w wyborach parlamentarnych i
prezydenckich głosowali w 60-70 % na kandydatów PiS?
Spodziewaliśmy się, że wsparcie w ramach RFIL w części
wnioskowej dotrze do każdego samorządu a wszystkie
wnioskujące gminy będą traktowane równo. Niestety
skutkiem takich działań będą wyraźnie, bolesne, niezrozumiałe dla mieszkańców dysproporcje rozwojowe.
Takie praktyki burzą pokój społeczny, zaufanie pomiędzy
wspólnotą lokalną a samorządem, niszcząc, przy okazji,

nasze wspólne wyobrażenie o państwie sprawiedliwym.
Rozumiemy różnice w otrzymywanych środkach pomocowych, nie sposób jednak zrozumieć racji pozwalających całkowicie odciąć poszczególne społeczności od
środków finansowych, wpływających bezposrednio na
podnoszenie jakości życia mieszkańców.
Szanowny Panie Premierze, w naszym wspólnym
interesie, w interesie Ojczyzny, mieszkańców miast
i gmin, samorządowców, Rady Ministrów, także w
interesie Pana Premiera, jest roztropna troska o rozwój
każdej wspólnoty. Bardzo o to prosimy i mocno o to
apelujemy. Prosimy również Pana Premiera o weryfikację
kryteriów przyznawania środków w ramach RFI oraz
decyzję o uwzględnieniu w tym podziale wszystkich
gmin tworzących Najaśniejszą Rzeczypospolitą, także
samorządów, których pozostajemy odpowiedzialnymi
oraz sumiennymi włodarzami’’.
List skierowano do wiadomości Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiła oraz parlamentrarzystów Siedlecko-Ostrołęckiego Okręgu Wyborczego.
Do chwili zamknięcia obecnego wydania ,,Wieści
Gminnych’’ do samorządów, którychwłodarze się pod
nim podpisali nie dotarła odpowiedź na ten apel.
Tekst. Antoni Kustusz

Budżet Gminy Lelis na 2021 rok
Dochody: 48 029 000,00 zł
Wydatki: 53 144 604,39 zł
bieżące – 45 837 467,09 zł
majątkowe – 7 307 137, 30 zł
przeniesiono z 2020 roku z powodu utrudnień w realizacji inwestycji w okresie pandemi COVID-19:
– inwentaryzacja źródeł ciepła – 56 000 zł ( zgoda Urzędu Marszałkowskiego) ,
– projekt w SP w Łęgu Przedmiejskim – 50 775,69 zł,
– SUW w Gnatach – 932 533,27 zł ( zmiana harmonogramu),
– ścieżka w Siemnosze – 299 990 zł ( na wniosek wykonawcy),
Razem: 1 339 298,86 zł
Deficyt wyniesie: 5 115 604,39 zł i będzie pokryty
z dochodów poprzednich okresów oraz z różnic po
rozliczeniu inwestycji konkursowych
Na DOCHODY składa się:
Subwencja oświatowa - 9 541 367 zł,
Subwencja wyrównawcza - 6 704 146 zł
Subwencja równoważąca - 249 556 zł
Dochody od osób prawnych, fizycznych – 11 970 345
zł, w tym:
– podatki od mieszkańców gminy (od osób prawnych
i od osób fizycznych) - 4 982 000 - (są to: podatek rolny,
od nieruchomości, leśny i od środków transportowych,
podatku od czynności cywilno-prawnych i podatek od
spadków i darowizn),
– Podatki od osób prawnych PIT _ 6 581 550 zł,
Udział w podatkach CIT - 8 500 zł,
Środki na pomoc społeczną i rodzinę - 17 015 960 zł
(w tym świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne).
Największe WYDATKI w budżecie Gminy to:
Wydatki na oświatę – 19 222 623 zł, które stanowią
36,2 % wydatków budżetu gminy ( w tym utrzymanie
ZASiP),
Wydatki na opiekę społeczną, rodzinę i utrzymanie
Dziennego Domu Senior + (w tym świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne) – 18 470 264 zł, które stanowią
34,8 % wydatków budżetu gminy
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 176
251 zł - 6,0 % wydatków budżetu gminy, w tym gospodarka odpadami – 2 016 000 zł
Wydatki na administrację, w tym zadania zlecone z
administracji rządowej, obsługa Rady Gminy, sołtysi,
promocja – 3 174 837 zł, co stanowi 6 % wydatków

budżetu Gminy,
Wydatki na kulturę - 1 343 000 zł, co stanowi 2,5 %
wydatków,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 193 500 zł,
Transport i łączność (w tym drogi publiczne) - 2 097
090 zł – 5,8 % wydatków budżetu gminy,
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja – 3 448 347
zł – 6,5 % wydatków budżetu gminy.
INWESTYCJE (ważniejsze):
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie
gminy Lelis
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka,
Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn.,,Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami’’
Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Lelis - Długi Kąt
– Kadzidło’’
Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2541 W Łęg
Starościński – Góry – Kurpiewskie’’
Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn.,,Przygotowanie zadań do inwestycji ( Dąbrówka
– Lelis - Gąski )
Przebudowa dróg gminnych w msc.: Lelis, Łęg Starościński, Siemnocha, Durlasy, Obierwia, Łodziska
Przebudowa ścieżki w msc. Siemnocha ( z 2020 r),
Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.
Łęg Przedmiejski i Szafarnia
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o
Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim
Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Gibałce
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Lelis
Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy Most
Gibałka Siemnocha Łęg Starościński - Walery
Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne na
2021 r. wyniosą 7 307 137,30 zł i stanowią 13,7 %
wydatków budżetu gminy.
Pozyskane środki zewnętrzne na 2021 rok:

Całkowita wartość opracowanych projektów - 18 125
109,67 zł,
Kwoty wnioskowane do programów zewnętrznych
- 12 834 995,96 zł,
Uzyskane dofinansowanie – 5 580 612,31 zł
Złożone wnioski na kwotę – 7 254 383,65 zł (m.in.
COVID-19),
Środki zewnętrzne wpisują się proces inwestycyjny,
stanowią znaczący wkład w montaż finansowy i
konstrukcję budżetu.
Przy konstrukcji budżetu uwzględniono:
Analizę dochodów i wydatków (zapisy w projekcie
Uchwały budżetowej i WPF,
Realizacja zadań własnych (obligatoryjnych) i zleconych
Inwestycje z 2020 roku
Inwestycje z Powiatem (ponad 1 600 000 zł}
Wnioski złożone przez radnych, sołtysów do budżetu,
Koszty gospodarki odpadami,
Koszty utrzymania szkół i systemu edukacji,
Koszty inwestycji oświatowych – Budowa Przedszkola w Łęgu Przedmiejskim (1 317 000 zł), remont SP w
Nasiadkach (45 000 zł), remont w SP w Dąbrówce (85
000 zł),
Koszty związane z przejęciem kanalizacji od 1 stycznia
2021 r (570 000 zł), bieżące utrzymanie i remonty mocno już wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej przejętej
od OPWiK,
Funkcjonowanie i obsługę Funduszu Sołeckiego,
który zaplanowano na 627 000 zł,
Udział w MIAS, MIWIS, wnioski do Urz. Marszałkowskiego – m.in. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
Koszty obsługi systemów wsparcia rodziny, w których
w ramach:
– rządowego programu„Karta Dużej Rodziny”, wydano
ogółem: 1837 kart,
– gminnego programu „Rodzina Trzy Plus”, wydano
ogółem 1912 kart,
– gminnego programu„Leliska Karta Seniora” wydano
39 kart.
Koszty stałe: oświetlenie ulic, dopłata do MZK, a także
konieczność dopłaty do ścieków po 1 stycznia celem
zrównania opłaty na terenie gminy – 2,66 zł do 1m 3 ,
Wójt Gminy Stefan Prusik
Fot. Antoni Kustusz

Nagrody Wójta Gminy Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Lelis
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2020 r. nagrody
Wójta Gminy dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół otrzymali: 1. Marzena Tuszyńska Kubeł –
dyrektor Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim.
2. Anna Górska – dyrektor Szkoły Podstawowej w
Olszewce – emeryt. 3. Bogumiła Mierzejewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Obierwi. 4. Beata
Korzeniecka- nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Białobieli. 5. Joanna Śnietka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. 6. Anna Cherubin - nauczyciel
Przedszkola Samorządowego przy Zespole Szkół im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie. 7. Tomasz
Jóźwiak - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie. 8.
Elżbieta Późniewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Nasiadkach. 9. Monika Wilczek - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Nasiadkach. 10. Mariola Kruczyk –
nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła
II w Łęgu Starościńskim. 11. Maria Agnieszka Bakuła
- nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II
w Łęgu Starościńskim. 12. Grażyna Domurad – pracownik obsługi Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów.

z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lelis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,
z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt
1 i ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 25,00 zł
miesięcznie od 1. osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 3. Ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50,00 zł miesięcznie
od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 4. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł

od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXI/158/2020 Rady Gminy Lelis z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
na terenie Gminy Lelis (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 12797);
2) uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2019 r. poz. 8127).
§ 7.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Danuta Dobkowska
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Informacja o pozyskiwaniu środków zewnętrznych w roku 2020
W okresie od 1. stycznia 2020 r. do 15.grudnia 2020 r. Gmina Lelis złożyła i uzupełniała łącznie 20 wniosków o przyznanie pomocy, z czego 18 przeszło pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, a dwa są w trakcie oceny. Na dzień 15.grudnia 2020 r. 16 z nich zostało skierowanych do dofinansowania, 2 znajdują
się jeszcze w ocenie, 1 czeka na decyzję i 1 nie otrzymał dofinansowania. Całkowita wartość 16. dofinansowanych projektów opiewała na kwotę 5.835.528,42
zł, z czego wartość wnioskowana/dofinansowana wyniosła 2.942.579,9 zł. Dodatkowo w 2020 r. Gmina zakończyła/ kończy realizację 3. projektów wieloletnich
dotyczących: rozbudowy dróg gminnych w msc. Białobiel oraz przebudowy drogi gminnej w msc. Łęg Starościński a także realizacji zajęć dla uczniów SP w Łęgu
Przedmiejskim, gdzie całkowita wartość wniosków to 4.195.197,6 zł zaś wartość dofinansowania 2.356.752,76 zł. Podsumowując do dn. 15.12.2020 r. Gmina Lelis
pozyskała łącznie 10.030.726,02 zł z czego wartość dofinansowania wyniosła 5.299.332,66 zł.. W ocenie pozostają jeszcze wnioski na wartość 1.586.921,35 zł z
dofinansowaniem w kwocie 1.028.201,00 zł. Wykaz operacji i ich zakres uwzględnia Rejestr absorpcja Projektów na terenie Gminy Lelis przy udziale Środków
Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na dzień 15 grudnia 2020 r. Obecnie Gmina Lelis zajmuje się również opracowywaniem
jeszcze 3 wniosków w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Rejestr absorpcja Projektów na terenie Gminy Lelis przy udziale Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej
oraz budżetu państwa na dzień 15 grudnia 2020 r.
Lp.
1.
2.
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Nazwa projektu
Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu
„Senior+” w Durlasach
Remont budynku strażnicy OSP w Łęgu Przedmiejskim

Data zawarcia umowy Okres realizacji Program współfinansujący projekt
12.05.2020 r.

2020 r.

15.06.2020 r.

2020 r.

2020 r.
Program Wieloletni „Senior+” na
lata 2015-2020
Mazowieckie Strażnice OSP 2019
Mazowiecki Instrument Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020
Mazowiecki Instrument Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020

Stan zaawansowaniaprac nad
projektem

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

135.000,00 zł,
54.000,00 zł
20.000,00 zł,
20.000,00 zł

realizacja

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

150.000,00 zł,
100.000,00 zł

realizacja

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

56.000,00 zł,
56.000,00 zł

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

20.000,00 zł,
10.000,00 zł
19.125,77 zł,
9.562,88 zł
19.999,84 zł,
9.999,92 zł
20.000,00 zł,
10.000,00 zł
20.000,00 zł,
10.000,00 zł

realizacja
realizacja

3.

Budowa przystani kajakowej w msc. Łęg
Starościński – Walery, gm. Lelis

30.07.2020 r.

2020 r.

4.

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na
terenie Gminy Lelis

17.07.2020 r.

2020 r.

02.07.2020 r.

2020 r.

MIAS Mazowsze 2020

rozliczony

02.07.2020 r.

2020 r.

MIAS Mazowsze 2020

rozliczony

02.07.2020 r.

2020 r.

MIAS Mazowsze 2020

rozliczony

02.07.2020 r.

2020 r.

MIAS Mazowsze 2020

rozliczony

02.07.2020 r.

2020 r.

MIAS Mazowsze 2020

rozliczony

PROW 2014-2020

realizacja

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

2.158.650,00 zł,
1.116.706,00 zł

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

79.876,02 zł,
79.876,02 zł

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

10.000,00 zł,
6.700,00 zł
69.975,00 zł,
69.975,00 zł
104.860,00 zł,
104.860,00 zł

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc.
Nasiadki, gm. Lelis
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości
Lelis, gmina Lelis
Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i
kominkiem w miejscowości Szkwa gm. Lelis
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w
miejscowości Gąski, gm. Lelis
Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w
miejscowości Gibałka, gm. Lelis
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w
msc. Dąbrówka, gm. Lelis
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag
Zakup 2 kpl. aparatów powietrznych dla OSP
w Dąbrówce
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Zdalna Szkoła – w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe
faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis
w 2020 r.

2020 r./
22.05.2020 r.
2021 r.
15.06.2020 r.

2020 r.

Usuwanie folii rolniczych i
innych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej

wysłane rozliczenie

29.06.2020 r.

2020 r.

MSWiA

rozliczony

28.04.2020 r.

2020 r.

01.06.2020 r.

2020 r.

17.09.2020 r.

2020 r.

WFOŚiGW

wysłane rozliczenie

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

90.061,79 zł,
42.392,08 zł

2020 r.

MUW
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

realizacja

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

2.861.980,00 zł,
1.242.508,00 zł

Fundusz Dróg Samorządowych

złożony wniosek o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:

938.966,94 zł,
704.225,00 zł

MUW
Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych

przeszedł ocenę formalną i
merytoryczną, nie otrzymał
dofinansowania

Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:

6.507.462,30 zł,
6.507.462,30 zł

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o
Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim

-

Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w
msc. Lelis

-

Budowa tranzytu sieci kanalizacyjnej

-

2021 r.
2020 r.
2021 r.
2020 r.
2021 r.

19.

Przebudowa drogi na dz. nr 285/1 w msc.
Obierwia

21.
22.
23.

Siemnocha do wypełnienia
Rozbudowa dróg gminnych nr 25063W i
250632W w msc. Białobiel wraz z budową
łącznika
Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w
miejscowości Łęg Starościński
W świecie nauki

wysłane rozliczenie
wysłane rozliczenie

-

2021 r.

UMWM
FOGR

złożony wniosek o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:

303.596,46 zł,
151.798,00 zł

-

2021 R.

UMWM
FOGR

złożony wniosek o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu:
Wartość wnioskowana:

344.357,95 zł,
172.178,00 zł

02.10.2019 r.

2019 r./
2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych

rozliczony

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

3.148.846,51 zł,
1.574.423,00 zł

Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:
Całkowita wartość projektu:
Wartość dofinansowana:

886.527,33 zł,
630.606,00 zł
159.823,76 zł,
151.723,76 zł

Przebudowa drogi gminnej w msc.
20.

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 r.
Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

2019 r./
Fundusz Dróg Samorządowych
2020 r.
2019 r. i
09.09.2019 r.
RPO WM
2014-2020
2020 r.
Całkowita wartość projektów:
20.12.2019 r.

Łączne kwoty wnioskowane:

rozliczony
realizacja

18.125.109,67 zł,
12.834.995,96 zł

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

Dziękujemy za życzenia
Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021 do Wójta Gminy,
do przewodniczącej Rady Gminy, a także pracowników Urzędu Gminy napłynęło
wiele świątecznych kart z serdecznymi życzeniami szczęścia, wszelkiej pomyślności
i sukcesów, zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań.
Wiele życzeń skierowano drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Zgodnie
z tradycją w naszej Gminie wszystkim nadawcom życzeń serdecznie dziękujemy
poprzez łamy ,,Wieści Gminnych’’.
Życzenia świątecznie przesłali: Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm RP;
Robert Adam Mamontow, senator RP; Andrzej Halicki, poseł PE i Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka na Sejm RP; Marek Sawicki, poseł na Sejm RP; europoseł
Jarosław Kalinowski, przewodniczący Rady Naczelnej PSL; minister Marek Zagórski,
sekretarz stanu, kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Radosław Rybicki, dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Warszawie; Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł wraz przewodniczącym Rady
Powiatu Piotrem Liżewskim; Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik oraz
przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki; Zdzisław Palewicz, mer
rejonu solecznickiego (Litwa); Tadeusz Nalewajk, przewodniczący Rady Powiatu
w Pułtusku; Wiesław Szczubełek, dyrektor i Łukasz Budniak, zastępca dyrektora
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Ostrołęce; dyrekcja i
pracownicy delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie; kierownik
i pracownicy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Wydział Ostrołęka; dr Roman Gawrych, rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku; Rektor, Senat i cała społeczność akademicka WSAP w
Ostrołęce; Wójt Gminy Czerwin Grzegorz Długokęcki wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Krzysztofem Tyszką; Wójt Gminy Troszyn Edwin Mierzejewski;
Wójt Gminy Sypniewo Roman Gisztarowicz wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Rafałem Grono; Wójt Gminy Zbójna Elżbieta Parzych; Wójt Gminy Mały
Płock Józef Dymerski oraz Jarosław Gałązka, przewodniczący Rady Gminy wraz
z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy Mały Płock; Wójt Gminy
Łyse Grzegorz Fabiszewski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem
Liskiem; Wójt Gminy Małdyty Marcin Krajewski; Wójt Gminy Kadzidło Dariusz
Łukaszewski wraz z Radą i sołtysami Gminy Kadzidło; Prejzes Mirosław Grzyb ji
Zarząd Główny Zźązku Kurpiów ; st. bryg. Jarosław Wilga ,Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce wraz kierownictwem i pracownikami KMP
PSP; Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Jerzy Kwiatkowski,
naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce; nadkom. Andrzej Rydzewski, p.o.
Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce; ppłk Dariusz Zdrojewski, Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Ostrołęce; Janusz Głowacki prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Ostrołęce; hm. Łukasz Szczepankowski i pwd.

Jakub Madej, skarbnik Hufca ZHP Ostrołęka; Grzegorz Głażewski, prezes OTBBS
w Ostrołęce; Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce
wraz z pracownikami; społeczność szkolna SP im. św. Jana Pawła II w Łęgu
Starościńskim; Zarząd, pracownicy i dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego
TPD w Ostrołęce; państwo Aneta i Jarosław Jakubiak z firmy BEST Office; Zespół
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce; Danuta Małkowska, kierownik biura
powiatowego ARiMR w Ostrołęce; Wojciech Kaczmarek, prezes zarządu firmy
GINGER Lehmann+Partner; pracownicy oraz zarząd firmy BARTOSZ; Mazowiecka
Grupa Finansowa; Agnieszka Władzińska, prezes zarządu ZETO Software; Mirosław
Dąbkowski, dyrektor Meditrans Ostrołęka wraz z pracownikami; państwo Justyna
i Janusz Wyrzykowscy, Fundacja Serce dla Maluszka, z kancelarii Wyrzykowscy;
Zarząd i pracownicy spółki AGRO-MASZ; Mariusz Mierzejewski, prezes zarządu firmy
TRONY; wiceprezes Jan Haas wraz z pracownikami spółki INWAP HAAS; zarząd
i pracownicy spółki PHU FORTES; z Białegostoku; dyrektor Urszula Włodkowska
ze spółki WESTMOR z Włocławka wraz z zespołem; prezes Andrzej Lech; zespół
firmy ksero serwis MKS Polska; Dyrekcja Parku Wodnego w Ostrołęce wraz z
pracownikami; Janusz Szlachetka, prezes spółki Trans Drog z Dylewa; zarząd i
pracownicy spółki ECO HARPOON; Przemysław Zyśk, kierownik Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. w Ostrołęce. Ponadto na adres Urzędu Gminy i
Wójta Gminy wpłynęło wiele życzeń elektronicznych, które przekazali: urzad@
myszyniec.pl; Andrzej Przeradzki @zasip.lelis.pl; Elżbieta Kosakowska CEM SpesMediaGroup @spesmedia.pl; Irena Kowalczyk sekretarz@baranowo.pl; Cezary
Gołaś | Moja Ostrołęka @moja-ostroleka.pl; KADIMEX S.A handlowy@kadimex.
pl; Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej newsletter@
eksporterzyrp.pl[ Hotel Ossa marketing@ossahotel.pl; Bogusława Bojdunik-Tomaszewska – Hach marketing-support-eu@reply.hach.com; spbialobiel@vp.pl;
Strojecki Piotr @mazovia.pl; wydawnictwa-univers-com-pl@getresponse-mail.com;
Grupa KZP biuro@grupakzp.pl; Filia Ostrołęka ostroleka@wup.mazowsze.pl; GIS
szkolenia@globinfosec.pl; NOT Ciechanów biuro@notciechanow.pl; Małgorzata
Wołos @mazowieckie.pl; szkolenia@ris.info.pl; Zespól Szkól w Lelisie zs@zsl.
edu.pl; Bogdan Stępień @iar.pl; Edyta Wołyniec @sw.gov.pl; CK-BiS Lelis ckbis.
lelis@onet.pl; ACC Training & Consulting Group szkolenia2@acc.net.pl; Mariusz
Matkowski@zwikam.pl; Oddział Ostrołęka @piorin.gov.pl; Zespół AeroMind
@aeromind.pl; Laura Żądło @e-awos.pl; Ewa Janczar @mazovia.pl; ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LELIS Sp. z o. o. zgk@zgk.lelis.pl; Urząd
Gminy Siemiątkowo ug@siemiatkowo.pl; zsobierwia@wp.pl; Robert Niedzwiecki
soltysobierwia@gmail.com; GISMAX biuro@gismax.pl; Stowarzyszenie na rzecz
efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego info@stowarzyszenie-zmijewski.
com.pl; MODR Ostrołęka sekretariat.ostroleka@modr.mazowsze.pl; PROCAD SA

Wszyscy promujemy naszą Gminę
Gminę tworzy cała społeczność samorządu lokalnego, bo samorządem są jej mieszkańcy. Tę prostą
zasadę warto przypomnieć sobie, gdy podejmuje
się dyskusję nad ,,Informacją o realizacji działań z
zakresu promocji Gminy Lelis’’, a więc dokumentem,
który trafił pod obrady Rady Gminy na grudniową
sesję. Wychodząc z założenia, że samorząd to my,
więc i promocja naszej gminy stanowi efekt naszych
wspólnych działań. Dobrze o tym pamiętam, od tylu
lat redagując ,,Wieści Gminne’’ biuletyn Gminy Lelis,
a więc pismo informujące o działaniach i funkcjonowaniu mieszkańców naszego samorządu, jego
mieszkańców oraz instytucji i organów. Powoli, jak na
dwumiesięcznik przystało, zbliżamy się do wydania
100. numeru biuletynu i mam nadzieję, że wydanie
tego jubileuszowego, specjalnego numeru stanie się
prawdziwym świętem wszystkich, którzy tworzą, i

którzy stanowią leliski samorząd.
,,Wieści Gminne’’docierają obecnie do gospodarstw
domowych w nakładzie 2000 egzemplarzy, a pomoc,
jakiej w tym kolportażu udzielają wydawcy pracownicy ZGK sprawdza się i jest wprost nieoceniona. Można
więc przyjąć, że każdy kto chce zapoznać się z informacjami, jakie dotyczą życia Gminy i w gminie, otrzymuje
swój, darmowy dostęp do wiedzy na nasz temat. Do
tego dochodzi strona internetowa Urzędu Gminy,
gdzie także znajdują się obszerne fotorelacje z wydarzeń, wykonane przez redaktora Wieści, dochodzą
strony instytucji gminnych, które zamieszczają linki
do elektronicznego wydania Wieści w formacie PDF.
Oczywiście wymaga to wiele pracy i co nieco
kosztuje. Trzeba bowiem opłacić zaproszonego do
współpracy redaktora, który dojeżdża na wszystkie
zdarzenia, imprezy i spotkania własnym środkiem
transportu z sąsiedniej gminy, trzeba pokryć koszt
druku i koszt papieru, ale w zamian uzyskuje się
produkt, zapewniający odpowiednio wysoki poziom
poinformowania o tym co ważne dla mieszkańców
oraz co interesujące dla naszych sąsiadów zarówno w
powiecie, jak i w sąsiednich gminach. Można oczywiście dyskutować, czy to jest to czego się oczekuje, ale
przede wszystkim wymaga taka dyskusja zastanowienia się nad naszym własnym udziałem w promowaniu
gminy i jej spraw. Wójt za nas wszystkiego nie zrobi, a
Wieści nie zastąpią wszystkich, którzy chcą pokazać, że
w gminie Lelis żyje się po prostu dobrze, w czystym i
zadbanym środowisku, że wiele się tu dzieje, że ludzie

informator@procad.pl; Pro-Service® Sp. z o.o. dh@larmgas.com; KOMPAN
Polska export=kompan.com@cmail20.com; Ewa Pawłowska INVESIS @
invesis.com.pl; Dekoracje Spawarts dekoracje@spawarts.pl; MBPR OT Ostrołęka
ostroleka@mbpr.pl; Bożena Załęska; k.ertner=krainakurpiowska.pl@sugester.
net; PIW Ostrołęka piw@piw.ostroleka.pl; Taxpress szkolenie@taxpress.pl;
JUVENTUS BTiP bpjuvent@poczta.onet.pl; Wioleta Kępka @niepodlegla.gov.
pl; podyplomowe@humanum.pl; WITKO Group marketing@witko.com.pl;
Wydawnictwo Pedagogiczne oferta@wydped.pl; Krystyna Stefańska sekretariat@
czarnia.com.pl; LGD Kurpsie Razem kurpsierazem@interia.pl; Aleksandra Pekar
@wfosigw.pl; Promocje CBDZOE promocja@cbdzoe.pl; handel@fortec-krakow.
com.pl; Magdalena Żołek sekretariat@ugposwietne.pl; Centrum Rozwoju
Lokalnego edu@crl.org.pl; Katarzyna Wróbel-Drozdowska biuro@cckonsulting.pl;
spdabrowka-55 spdabrowka-55@o2.pl; Promocja promocja@mazowieckie.com.
pl; B2B Benex - Newsletter info@benex.pl; Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
send@igwp.pl; Olga Bartnikowska @stat.gov.pl; PAP Media Room zlecone@
pap.pl; Krzysztof Bulak powolanie1969@wp.pl; INFOR PL S.A. aktualnosci@
newsletter.infor.pl; Agro-Market24 info@agro-market24.pl; czas-seniora.pl
biuro@czas- seniora.pl; Ewa Pawłowska INVESIS @invesis.com.pl; Newsletter
Forum Samorządowe wysylka@forumsamorzadowe.pl; Urząd Gminy w Rzekuniu
ug@rzekun.net; UG Olszewo-Borki ekretariat@olszewo-borki.pl; NowePrzetargi.pl
newsletter@noweprzetargi3.pl; Dariusz Przygoński grawerowanie@midnight.pl;
Info Liwcare Technology info@liwcare.pl; amarczewski@e-theart.pl; MAXDROGI
Bielsko-Biała biuro@maxdrogi.pl; kgwgnaty@wp.pl; Beata Ruszkowska @
nfosigw.gov.pl; wzabielski@mir.pl; Dolina Intencje intencje.dolina@gmail.com.
- Wszystkie życzenia, które trafiły pod naszym adresem traktujemy jako
wyraz serdeczności i życzliwości dla nas oraz dla mieszkańców gminy Lelis.
Coraz trudniej o takie wzajemne relacje, zwłaszcza w trudnych czasach walki z
pandemią koronawirusa. Tym bardziej więc cieszą słowa, w których znajdujemy
dobroć, radość i czyste intencje, bo mamy nadzieję, że ten rozpoczęty 2021 rok
takich uczuć i słów wszystkim nam dostarczy. Dlatego z całego serca za wszystkie
życzenia dziękujemy - powiedział nam wójt Stefan Prusik.
Redakcja ,,Wieści Gminnych’’ przyłącza się do tych podziękowań.
Antoni Kustusz

dbają i troszczą się o wspólne dobro, że mają ciekawe
pomysły, rozwijają i kultywują kurpiowski folklor,
ujawniają liczne talenty i umiejętności.
W takim właśnie sensie ,,Wieści gminne’’, podobnie
jak i inne elementy owej działalności promocyjnej, jak
choćby właśnie wymienione ,,witacze’’ na granicach
gminy, jak zakupy różnych materiałów promocyjnych,
druk rzadko spotykanych w samorządach wydawnictw takich, jak monografia ,,Dzieje gminy Lelis’’,
której drugie rozszerzone i uzupełnione wydanie
przygotowuje dr Jerzy Kijowski, czy ,,Dzieje LZS w
gminie Lelis’’ tegoż autora, wypełniają swoją misję
promocyjną i dostarczają wiedzy o naszej wspólnej
pracy. Podobnie jak dobre drogi, jak czyste i zadbane
posesje, jak ciekawe, znane w całym regionie inicjatywy społeczne w sołectwach czy imprezy kulturalne
w CK-BiS.
Czekam więc na pomysły i propozycje, bo tylko
wtedy gdy wszyscy wspólnie zatroszczymy się o
zawartość tego co znajdzie się na skromnych 12.
stronach kolejnego wydania naszych ,,Wieści Gminnych’’ będziemy mogli mówić o naszym wkładzie w
promowanie gminy poprzez ten biuletyn. Czekanie
na przyjazd redaktora, do tego często bez zaproszenia
go, mimo informacji o jego telefonie i adresie poczty
w każdym wydaniu Wieści, to za mało. Zapraszam do
współpracy, skoro wszyscy odpowiadamy za promocję naszej gminy.
Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Stoimy na rozdrożu, a problemów nie ubywa
Za nami trudny 2020 rok, który w bardzo różnorodnej i dotkliwej formie dotknął funkcjonowania zarówno jednostek, rodzin, ale także przedsiębiorstw,
handlu i instytucji życia publicznego. Szczególnie dotkliwie odczuły trudności życia w warunkach pandemii lokalne samorządy. Spróbujmy razem z
kierownikami jednostek samorządu terytorialnego nakreślić panoramę tego co się wydarzyło, a jednocześnie zastanowić się nad tym, co nas czeka w
2021 roku.
26 hydrantów p-poż. Rozpoczęto proces wymiany wodomierzy na takie z odczytem
radiowym. Wykonano 39 przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych , dokonano
szeregu usprawnień technologicznych na oczyszczalni ścieków. Tak więc śmiało mogę
powiedzieć, że działalność naszej spółki podąża w kierunku rozwoju, innowacji, ulepszeń,
tak aby mieszkańcom naszej Gminy żyło się prościej i lepiej.
– Czego więc życzycie Państwo mieszkańcom naszej gminy w 2021 roku?
– Mieszkańcom naszej gminy w nadchodzącym 2021 roku życzymy tego co najcenniejsze: przede wszystkim zdrowia, szczęścia, miłości najbliższych, radości, optymizmu
oraz ufności w dobrą przyszłość dla nas i naszych rodzin.
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Wojciech Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Lelisie
– W jaki sposób ZGK postrzega w swojej działalności stan, jaki istniał z początku
2020 roku, a jak sytuacja spółki kształtuje się obecnie?
– Rok 2020 był rokiem pełnym wyzwań i ,choć może brzmi to banalnie, to był rok
pod wieloma względami wyjątkowy. Dla naszej spółki początek minionego roku był
bardzo pracowity. Ruszyliśmy bowiem z nową gałęzią działalności Spółki czyli odbiorem
odpadów komunalnych od mieszkańców naszej Gminy. Później w marcu wybuchła
pandemia Koronawirusa i znowu musieliśmy zorganizować pracę w naszej Spółce
w taki sposób aby było bezpiecznie. Daliśmy jednak radę i dlatego teraz z ogromną
przyjemnością mogę powiedzieć, że jesteśmy już na takim etapie swojej działalności, że
skupiamy sią na usprawnianiu procesów już świetnie działających i ciągłym rozwojem.
– Jakie rozwiązania i propozycje wynikające z doświadczeń 2020 roku przeniesiecie Państwo na 2021 rok? Czego można się spodziewać w działalności
Państwa firmy?
– Miniony rok był dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. drugim rokiem
działalności. Jak już wcześniej wspomniałem z początkiem 2020 roku zaczęliśmy
odbierać odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy. a w Spółce został
wypracowany szczegółowy model odbioru odpadów komunalnych z podziałem na
poszczególne frakcje odpadów i podziałem Gminy na pięć sektorów. Harmonogramy tych
odbiorów otrzymali wszyscy właściciele nieruchomości. Ukazały się także w ,,Wieściach
Gminnych’’. Cała operacja pozwoliła nam zracjonalizować wykorzystanie możliwości
logistyczno-transportowych, osobowych i ekonomicznych. Dzięki temu Spółka zapewnia
sukcesywne, zgodne z harmonogramem oraz bezproblemowe odbiory odpadów.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że po minionym roku działalności naszej Spółki w zakresie
odbioru i transportu odpadów wykonujemy tę usługę na najwyższym poziomie.
Spotkaliśmy się przy tej okazji z dużą życzliwością ze strony naszych mieszkańców,
którzy doceniają fakt, iż bardzo staranie podchodzimy do swoich obowiązków. Każdego
dnia od mieszkańców otrzymujemy wiele pytań dotyczących segregacji odpadów,
na każde z nich odpowiadamy na bieżąco, Taka współpraca jest bardzo ważna,
bowiem Ustawa o odpadach komunalnych zakłada, że w 2020 roku gminy osiągną
50-procentowy poziom recyklingu. To bardzo trudne zadanie i dlatego tak ważne jest
zrozumienie idei prawidłowej segregacji odpadów ze strony mieszkańców. Wychodząc
naprzeciw potrzebom i wątpliwościom zgłaszanym przez mieszkańców Spółka zakupiła
dostęp do aplikacji eco- harmonogram. Korzysta z niej coraz większa część naszej
gminnej społeczności. Osoby korzystające z aplikacji nie tylko dowiadują się o terminie
następnego wywozu odpadów, ale też pozyskają informację do jakiego worka wrzucić
problematyczne odpady, w jakich godzinach otwarty jest PSZOK oraz do wielu innych
użytecznych danych. Oczywiście dostęp do aplikacji jest bezpłatny.
Zapewniamy również worki do segregacji we wszystkich kolorach, tak aby mieszkańcy
mieli poczucie, że segregacja odpadów jest ważna i ma znaczenie dla otaczającego
środowiska. Posegregowane odpady są odbierane z podziałem na poszczególne frakcje
odpowiednio przystosowanymi do tego celu pojazdami. Efekty tego działania są już
zauważalne. Zbieramy coraz więcej odpadów segregowanych, co niewątpliwie możemy
uznać nie tylko za nasz sukces, ale sukces wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Jak dotąd tak wielkiego sukcesu nie osiągnęła żadna z dotychczas funkcjonujących
okolicznych firm świadcząca usługi odbioru odpadów. W roku 2020 odebraliśmy ponad
144 tony odpadów BIO, ponad 45 ton odpadów z papieru i tektury, ponad 188 ton
szkła oraz ponad 247 ton tworzyw sztucznych. Świadomość naszych mieszkańców o
prawidłowej segregacji staje się pojęciem szeroko komentowanym.
Dodam, że od maja opróżniliśmy około 300 bezodpływowych zbiorników z nieczystościami ciekłymi. Usługę tę świadczymy tylko i wyłącznie dla mieszkańców naszej
gminy w cenie promocyjnej 140 zł za beczkę o pojemności 10 m sześciennych. Nasza
Spółka odbiera także odpady z koszy ulicznych, zajmuje się utrzymaniem zieleni na
terenie gminy Lelis.
Drugim obszarem naszej działalności jest także zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
utrzymanie sieci wodociągowej i odbiór ścieków komunalnych. W ubiegłym roku
zbudowaliśmy sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przyłączami w Białobieli w
ul. Polnej, ul. Bursztynowej oraz w ul. Ostrołęckiej. Sieć kanalizacyjna to 200,5 mb.,
aa sieć wodociągowa 521 mb. W ramach zadań eksploatacyjnych wymieniono także

Grażyna Piersa, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
W marcu 2020 roku ośrodki pomocy społecznej stanęły wobec konieczności zorganizowania pomocy dla osób i rodzin w związku z pojawieniem
się zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2.

Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS w Lelisie
– Rok 2020 ujawnił z cała jaskrawością, że jako instytucja kultury działamy,
tworzymy, funkcjonujemy, ale sercem każdego przedsięwzięcia jest człowiek. Wraz
z ogłoszeniem pierwszej, wiosennej kwarantanny zabrakło tego, co najważniejsze:
zabrakło widza, odbiorcy, uczestnika. To trudne doświadczenia dla nas wszystkich.
Przecież z początkiem roku 2020 zakładaliśmy realizację określonego harmonogramu
imprez, organizację cyklicznych wydarzeń, edukacji, ale też planowaliśmy szereg
nowych inicjatyw i przedsięwzięć. Epidemia Covid-19 zmodyfikowała wiele z tych
założeń, ale pokazała również, jak szybko potrafiliśmy się w niej odnaleźć. Rok
2020 zamknęliśmy więc usatysfakcjonowani wprowadzeniem nowych form pracy,
nie mniej jednak liczymy, że rok 2021 pozwoli nam na więcej działań już bez tak
radykalnych obostrzeń sanitarnych.
– Jakie dotychczasowe rozwiązania i propozycje przeniesiecie Państwo na 2021
rok? Czego można się spodziewać w działalności CK-BiS?
– Sytuacja epidemiczna w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego
harmonogram pracy na 2021 planujemy tak, aby móc pracować efektywnie w
każdej rzeczywistości. Ta zaś zmieniła się radykalnie, choćby z powodu koniecznego
przeniesienie wielu form aktywności edukacyjnej i kulturalnej, ale także zawodowej do
sieci. My także, dzięki realizacji projektu „Kultura w sieci” zmodernizowaliśmy stronę
internetową, bardzo aktywnie istniejemy na FB i stworzyliśmy platformę e-learning,
które to narzędzia pozwalają nam na sprawne funkcjonowanie w sieci. Naszym celem
jest to, aby wśród mieszkańców Gminy świadomość istnienia i potrzeba zaglądania na
te platformę pozostała na stałe. Jest to stosunkowo nowa forma działania, której społeczeństwo powoli się nauczy i w to wierzymy. Nie oznacza to jednak, że ograniczymy
naszą działalność stacjonarną, wręcz przeciwnie. Mamy plany, projekty, abyśmy mogli
większość naszych wydarzeń jednocześnie transmitować na żywo, w sieci. Tak stało
się w przypadku ,,Kurpiowskiego Grania’’, które odbyło się przy zastosowaniu rygorów
sanitarnych, ale zyskało dużą widownię wirtualną. Uważamy to za sukces, choć nie
mniej przegląd bez udziału tak zawsze zaangażowanej i spontanicznej publiczności
nie do końca mógł oddać ducha i charakter tej wieloletniej tradycji. Jednak docieramy
wówczas do większej grupy odbiorców, docieramy do grup wykluczonych. W nowych
warunkach dostrzegliśmy, że możliwość zrobienia kursu, uczestnictwa w warsztatach,
a także w różnych wydarzeniach kulturalnych bez wychodzenia z domu są równie
ważną, wygodną i bezpieczną formą rozwoju.
– Czego życzycie Państwo mieszkańcom naszej gminy w 2021 roku?
– Oprócz tego, co najcenniejsze czyli zdrowia życzymy mieszkańcom naszej Gminy,
ale również nam samym, aby rok 2021 obfitował we wspólne spotkania, imprezy,
wydarzenia. Abyśmy mogli powrócić do naszych tradycji i zapisywać kolejne karty
historii Gminy nowymi inicjatywami kulturalnymi. Aby nie zabrakło chęci i możliwości
kontaktu z książką, aby CK-BiS był nadal dla wszystkich przyjaznym domem dla dobrej
i pożytecznej nauki, rozrywki i odpoczynku.

Pojawienie się osób chorych w naszej gminie wobec gwałtownego
rozprzestrzeniania się choroby było więcej niż pewne, należało się więc
do tego dobrze przygotować. Wprowadzić odpowiednie procedury postępowania, przeorganizować funkcjonowanie OPS mając na celu sprawne
i skuteczne działanie zarówno instytucji, jak i wszystkich pracowników.
Czasami zdarzało się, że ich praca była reorganizowana kilka razy w
ciągu dnia, w zależności od potrzeb mieszkańców gminy. Odbywało się to
kosztem zarówno wysiłku fizycznego, jak i psychicznego, w tym związanego
z radzeniem sobie ze stresem.
‚Jako pracownicy OPS w Lelisie wzięliśmy pod uwagę różne scenariusze
rozwoju pandemii w naszej gminie, określiliśmy zasoby, które posiadamy
oraz te, które możemy pozyskać, przygotowaliśmy algorytmy działań i
nowe formy pomocy, mimo iż nadal nie wiedzieliśmy z czym przyjdzie
nam się zmierzyć. Zaczęliśmy od zdiagnozowania sytuacji i wypracowania
ogólnej koncepcji. Po blisko dwunastu miesiącach pracy w warunkach
pandemii zdobyliśmy wiele cennych doświadczeń oraz poznaliśmy mnóstwo
wspaniałych ludzi chętnych do niesienia pomocy.
Obecnie, oczywiście przy współpracy władz lokalnych, jesteśmy w stanie
szybciej i skuteczniej reagować na problemy naszych podopiecznych. Dla
pracowników OPS w Lelisie największym sukcesem jest to, że w tej trudnej,
stresującej sytuacji, poradziliśmy sobie jako zespół.
Dla wielu osób, oprócz spowodowanej pandemią samotności, okres
świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku to także spore wyzwanie
finansowe. Dlatego, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lelisie nawiązał silną współpracę z Caritas Diecezji
Łomżyńskiej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem, oddział Rejonowy Ostrołęka.
Współpraca z tymi partnerami zaowocowała dużą ilością darów w postaci
żywności, słodyczy, chemii domowej, które otrzymali mieszkańcy gminy
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lelisie w sposób szczególny pochylił się nad seniorami oraz
samotnymi mieszkańcami gminy. Między innymi uruchomiliśmy usługę,
dzięki której pracownicy Ośrodka w imieniu seniorów dokonywali zakupu
żywności i leków, opłacali też za nich rachunki tak, by osoby starsze nie
musiały wychodzić z domów i narażać się na zachorowanie.
Wiele wysiłku włożyliśmy w pomoc rodzinie pogorzelców z Obierwi, a
także w organizowanie wsparcia dla rodzin, w których pojawia się problem
przemocy, szczególnie ujawniający się w przymusowych kwarantannach i
odosobnieniu.
Myśląc o ubiegłorocznych doświadczeniach w nadchodzącym roku życzę
wraz z pracownikami OPS mieszkańcom naszej gminy, zwłaszcza tym
poszkodowanym przez los, aby w ich domach nie zabrakło ciepła rodzinnej
atmosfery, a zgoda i miłość opromieniała każdy dzień, pozwalając pokonać
wszystkie trudności.

Andrzej Przeradzki, dyrektor Zakładu Administracji Szkół i Przedszkoli
w Lelisie
Początek 2020 roku
nie zapowiadał tak daleko idących zmian w
oświacie. jakie przyniosły
informacje o pandemii,
a w dalszej kolejności
obostrzenia wprowadzone
w zawiązku z zapobieganiem i zwalczaniem
wirusa COVID-19. Stopniowe ograniczanie nauki
w formie stacjonarnej,
następnie wprowadzenie nauki w formie zdalnej postawiło przed społecznościami
szkolnymi nowe wyzwania. Zrealizowanie podstawy programowej w innej formie
nauczania niż to było określone w dotychczasowych zapisach, a także innych
wobec doświadczeń pedagogicznych i przygotowania zawodowego, zmuszało
nauczycieli do dodatkowych godzin pracy nad przygotowaniem lekcji w takiej
formie aby dotarło to poprzez platformy internetowe, telefony, emaile do
uczniów. Uczniowie drogą zwrotną przesyłali swoje prace do sprawdzenia.
Ten opis nie oddaje jednak wszystkich problemów z jakimi borykali się i nadal
zmagają się nauczyciele i uczniowie. Nowa sytuacja ujawniła bowiem z całą ostrością problem braku wystarczającej ilości komputerów w szkołach i w domach,
zagadnienie częstych awarii komputerów i ich serwisu, ale przede wszystkim
to co najbardziej powodowało problemy w kontaktach między nauczycielami i
uczniami czyli jakość połączeń internetowych oraz ich przepustowości. Jednak,
mimo tych i tym podobnych problemów, wszyscy nasi uczniowie byli aktywni
podczas pracy zdalnej i otrzymali promocję do następnej klasy. Uczniowie klas
ósmych przystąpili do egzaminu zewnętrznego i również otrzymali świadectwa
ukończenia szkoły.
W listopadzie 2020 roku sytuacja się powtórzyła. Znów, dwa miejsce nauki
w szkołach i... od listopada szkoły powróciły do zdalnego nauczania, natomiast
dzieci w wieku przedszkolnym pozostały tylko w szkołach i w przedszkolach. Jednak tym razem doświadczenia wyniesione w pracy zdalnej szkół z poprzedniego
roku szkolnego, pomogły sprawniej zorganizować pracę zarówno nauczycielom,
jak i uczniom. Pomogło w tym wprowadzenie w szkołach dziennika elektronicznego, praca na różnych internetowych platformach, co pozwoliło na większą
kontrolę uczniów biorących udział w zdalnej nauce. Jednak problem z internetem
pozostał. Przy obecnej wydajności sieci internetowych, nie tylko zresztą w naszej
gminie, rozpoczynanie zdalnej nauki równocześnie przez całą rzeszę uczniów
i wielu nauczycieli powoduje zrywanie łączy. Owszem, trwają prace operatora
OSE przy rozprowadzaniu okablowania do szkół, ale nadal brak nam internetu
szerokopasmowego. Tu wypada wspomnieć o światłowodzie, którego centrala
znajduje się w miejscowości Kurpiewskie, a który od lat czeka na rozprowadzenie
przyłączy po gminie, przez co w dalszym ciągu inwestor nie może przekazać go
do użytkowania. Całe szczęście, że szkoły otrzymały dla uczniów i nauczycieli w
ramach programów rządowych nowe laptopy i tablety. Również sprzęt komputerowy szkolny był modernizowany, naprawiany. Zwiększona liczba komputerów
pozwoliła na sprawniejsze organizowanie nauki w nowym roku szkolnym, choć
trzeba powiedzieć, że to i tak jest kropla w morzu potrzeb.
Poważnym problemem dla szkół było pojawianie się wśród pracowników
chorych na wirusa COVID-19. Izolacja albo kwarantanna chorych pracowników
oznaczała bowiem, mimo pracy zdalnej, organizację zastępstw, a tym samym
konieczność wydatkowania dodatkowych pieniędzy na płace.
W dalszym ciągu każda szkoła musi przestrzegać wszystkich procedur
sanitarnych. Mało się o tym mówi, ale wymaga to ciężkiej pracy dla obsługi,
administracji szkół, a szczególnie dla nauczycieli. Pomieszczenia szkolne,
całe ich wyposażenie musi być cyklicznie dezynfekowane, sprzęty i pomoce,
które mogą być siedliskiem wirusów są usuwane z pomieszczeń, w których
przebywają dzieci i pracownicy.
Wprowadzono również ograniczenia dotyczące przebywania w placówkach
osób z zewnątrz. Obsługa szkoły kontroluje temperaturę rodziców wchodzących
po dzieci lub odprowadza dzieci do drzwi. To wszystkie nie tylko przekształciło
szkoły w jakieś izolowane warownie, ale także wymaga ogromnej pracy, za
którą jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi szkól.
Dlatego należy podziękować dyrekcji szkół, nauczycielom, rodzicom i
uczniom, że potrafili w tak nietypowej sytuacji się odnaleźć i dobrze wykonywać
swoje obowiązki. Podziękowania należą się również organowi prowadzącemu,
który w każdym momencie przychodził z pomocą całej gminnej społeczności
szkolnej.
W nadchodzącym roku 2021 chciałbym życzyć wszystkim zdrowia, spokoju
dającego wytchnienie oraz wiary w to, że ten nowy rok pozwoli wszystkim jak
najszybciej wrócić do normalności.
Zebrał i opracował Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Szczodre paczki
,,Tytka Charytatywna’’ to ogólnopolska akcja przedświąteczna polegająca na przygotowaniu paczek wypełnionych artykułami pierwszej potrzeby i przekazaniu
ich osobom oraz rodzinom potrzebującym wsparcia.
Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie z Caritas Diecezji Łomżyńskiej, tę inicjatywę udało
się zorganizować także w Gminie Lelis.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukiwał
instytucji oraz osób prywatnych chętnych do wzięcia
udziału w akcji. W krótkim czasie zgłosili się pracownicy lokalnych instytucji, z ofertą przygotowania we
własnym zakresie paczek - „Tytek” tj.:
Urząd Gminy Lelis (trzy paczki),
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie (trzy paczki),
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lelisie (jedna
paczka),
Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
(jedna paczka),
Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie (cztery
paczki),
Przewodniczący Rady Gminy Pani Anna Dobkowska
(jedna paczka),
Dzienny Dom„SENIOR+”w Durlasach (cztery paczki),
Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w
Lelisie (cztery paczki),
Szkoła Podstawowa w Olszewce (trzy paczki),
Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim (trzy
paczki).

Inicjatywę
wsparł także anonimowy darczyńca, który przekazał
dwie torby darów.
Łącznie udało się
przygotować dwadzieścia dziewięć
paczek wypełnionych artykułami spożywczymi oraz chemicznymi o
długim terminie przydatności. Zostały one dostarczone
osobom potrzebującym przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lelisie. Darczyńcy mieli możliwość wskazania rodziny lub osoby, do której została
skierowana pomoc w ramach charytatywnej tytki.
Dodatkowego wsparcia w tym szczególnym, przedświątecznym okresie udzielił także Caritas Diecezji Łomżyńskiej, który przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lelisie dziesięć paczek z artykułami spożywczymi.
Produkty te, zostały bezpłatnie przekazane przez sieć
hurtowni SELGROS, również zostały już dostarczone
osobom potrzebującym przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lelisie .
Na łamach ,,Wieści Gminnych’’ kierujemy serdeczne
podziękowania dla wszystkich darczyńców i osób
zaangażowanych w tę akcję.
Tekst i fot.
OPS Lelis

Utylizacja azbestu

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy
Lelis w 2020r.” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie
42 392,08 zł.
W 2020 roku Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu z zakresu ochrony
ziemi pn.: „Odbiór, transport i utylizacja wyro-

bów 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 w 2020 r. Wartość
projektu - 90 061,79 zł z tego wartość dofinansowania wynosi – 42 392,08 zł.
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 265,575 Mg płyt azbestowo - cementowych falistych dla budownictwa
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis.

Odbiór odpadów z folii rolniczych

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po
nawozach i typu Big Bag” dofinansowano przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w
kwocie 79 876,02 zł.
W 2020 roku Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Usuwanie odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w
ramach programu priorytetowego nr 2.8 ,,Racjonalne

gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni
ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”. Wartość projektu - 79 876,02 zł – który w całości sfinansowano
ze środków pochodzących z dotacji.
Realizacja zadania polegała na usuwaniu folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z gospodarstw
rolnych położonych na terenie Gminy Lelis.
Osiągniętym efektem ekologicznym jest:
Przekazanie do utylizacji 164,72 Mg foli rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej.
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Jak to na Kurpiach świętowano

WSPOMNIENIA NASZYCH SENIORÓW
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Okres zwalczania pandemii koronawirusa nie sprzyja
spotkaniom w naszym Domu Senior+ w Durlasach. Ale
udało się porozmawiać z kilkoma stałymi bywalcami o tym
jak wyglądała jesień i przedzimie na Kurpiach. Niestety w
rodzinnych albumach nie odnalazły się zdjęcia ilustrujące
te rozmowy, ale i tak warto było zapisać to co usłyszałam.
Może jeszcze uda się odnaleźć jakieś zdjęcia. A może Czytelnicy pomogą?
Okres jesienny na Kurpiowszczyźnie to przede wszystkim wzmożone prace polowe takie jak orka, sianie ozimin,
przygotowania w gospodarstwach do przeżycia okresu
zimowego. Ówczesne zimy różniły się od dzisiejszych.
Zaspy śniegowe sięgały niejednokrotnie nawet dwóch lub
więcej metrów wysokości. Do tego wypadały dni i noce
z kilkunastostopniowym mrozem. Ale nawet siarczysty
mróz, jak wspominają seniorzy, nie był przeszkodą, żeby w

adwencie uczestniczyć w roratach. Rankiem jeszcze przy
kaganku młodzież i dorośli ciepło opatuleni podążali pieszo
do kościoła na Mszę św. roratnią. Nazwa ta wywodzi się
od świecy „roratki”. Okres adwentu to czas wewnętrznego
przygotowania do świąt. Modlitwa odgrywała ważną rolę
w życiu każdej rodziny. W tym czasie w gospodarstwach
praca skupiała się na przygotowaniach do świętowania.
Gospodarze bijąc świnie wspierali się wzajemnie poprzez
pożyczanie sobie nawzajem ćwiartki lub połówki mięsa
z uboju. Gospodynie marynowały mięso, tak aby żeby na
święta upiec szynki, boczki a niejednokrotnie na strychu
wieszano słoninę, która dojrzewała w przyprawach.
Krzątanina i porządki kończyły się w dzień wigilijny,
kiedy to gospodyni przygotowywała wieczerzę, gospodarz
oprzątał w obejściu, zaś dzieci pod okiem osoby dorosłej
będącej w domu, zazwyczaj dziadków, ubierały choinkę.
Na choince musiały znaleźć się jabłka, cukierki, a przede
wszystkim ozdoby własnoręcznie przygotowane podczas
długich zimowych wieczorów. Pierwsza gwiazdka na niebie
symbolizowała czas zasiadania do kolacji. Na wigilijnym stole
na sianku kładziono opłatek, stawiano półmisek z kartoflami
z olejem, kiszoną kapustę, śledzie, barszcz z suszonych grzybów, kluski z makiem oraz kompot z suszonych owoców.
Zazwyczaj gospodarz domu brał w swoje spracowane
dłonie opłatek i wypowiadając słowa „niech nam się darzy
i obyśmy doczekali następnego roku” łamał go i podawał

domownikom. Po wieczerzy kawałek opłatka zanoszono
zwierzętom w zagrodzie .zwłaszcza bydlętom, wierząc że
one też były przy narodzeniu Pana więc niech świętują.
Przed północą kto mógł zdążał do kościoła na pasterkę. Od
czasu gdy ksiądz zaintonował słowa„Wśród nocnej ciszy…”
można było śpiewać już kolędy. Zwyczaj ten kultywowano
przy świątecznym stole w gronie rodziny i znajomych.
Pierwszy dzień Świąt był zarezerwowany dla rodziny,
starano się spędzać go w gronie domowego zacisza, upływał
w rodzinnej atmosferze i tylko we własnym domu. Rzadko
chodzono w odwiedziny, a jak już tak się zdarzyło, to tylko
spotykano się w gronie najbliższej rodziny. Do pierwszego
dnia Świąt każdy starał się już wcześniej przygotować.
Wszyscy bardzo przestrzegali zasady, żeby żadnej ciężkiej
pracy nie wykonywać. Wcześniej znoszono nawet drewno
na opał, przestrzegano by nie prasować, nie szyć, nie czyścić
butów a nawet nie obierano ziemniaków do obiadu. Tego
dnia nie odwiedzano się. Drugi dzień Świąt był już czasem
kiedy to bliższa lub dalsza rodzina odwiedzała się nawzajem
kultywując obrzęd świętowania. Obrzędy takie bardzo
scalały domowe ognisko. Szkoda, że w dzisiejszych czasach
niektóre zwyczaje są już tylko wspomnieniem naszych
seniorów z Durlas.
Wspomnienia spisała
Grażyna Bednarczyk
Na zdjęciu: ubiegłoroczne „Darcie Pierza”

Kilka słów o życiu ks. Stanisława Tworkowskiego
O wielkim Polaku, kapelanie –pułkowniku, ks. prałacie
Stanisławie Tworkowskim, tu i
ówdzie, znajdziemy zaledwie
kilka przysłowiowych słów. A
przecież to postać znacząca,
która na trwałe zapisała się
na kartach historii. . Bóg i Ojczyzna, wojskowy mundur i
kapłańska sutanna wyznaczały
jego szlaki życia. Był harcerzem
i żołnierzem, wychowawcą młodzieży, żołnierzem AK
i niepokornym kapłanem. Pragnął Wielkiej i Katolickiej
Polski. Idea jedności politycznej i katolicyzmu znalazła
wspaniałe ujście nie tylko w jego życiu kapłańskim , ale
też w pracy pisarskiej.
Urodzony i wychowany w patriotycznej rodzinie,
nigdy nie zapomniał o swej małej Ojczyźnie - Kurpiach.
Przyszedł na świat 1. stycznia 1901 r. w Zalesiu, a zmarł
7. marca 1999 r. w Dąbrówce. Właśnie w Dąbrówce, w
której w młodzieńczych latach mieszkał przez jakiś czas.
Spoczął w rodzinnym grobie na kadzidlańskim cmentarzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 maja 1926 roku,
tuż po przewrocie majowym. Po latach ks. Tworkowski
będzie mówił„że ten wspaniały kapłański dzień pokrył się
wielkim dla Niego bólem wraz z dochodzącymi z oddali
odgłosami walk”.
Ksiądz Tworkowski zwykł mawiać, iż „jest pierwszym
Polakiem urodzonym w XX wieku”. Zawsze był dumny, że
jest „Dowborczykiem”. Podczas „cudu nad Wisłą” w 1920
roku, jako sanitariusz, alumn warszawskiego seminarium
modlił się m.in. nad ciałem ks. Ignacego Skorupki. Tak
mówił o tamtych wydarzeniach: „Cud nad Wisłą to dzieło
Bożej Opatrzności, w które swój wysiłek włączył mój naród,
naród wierzący, naród wzywający Boga, miłujący Go…
To była walka w imię Jezusa Chrystusa, w imię Krzyża
Świętego. Symbolem tego jest nasz kapelan katolicki – ks.
Ignacy Skorupka, który z krzyżem w ręku biegł w tyralierze
pod Ossowem. (…) Tajemnicę Cudu nad Wisłą stanowi
modlitwa ludu Warszawy na placu Zamkowym… Przebieg
walki z przytłaczającymi siłami bolszewików i odparcie ich
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. (cyt. za
R. Bil,„Moc modlitwy różańcowej”, Miłujcie się, nr 5/2006).

Jego kapłańskie drogi powiodły go do młodzieży, stał
się jej wychowawcą i ojcem. W okresie koszmaru II wojny
światowej był wojskowym kapelanem. O tamtych dniach,
po latach mówił: „Jak ciężko jest kapelanowi stać nad
wykopanym dołem i skraplać wodą święconą zawinięte w
prześcieradła ciała chłopców i dziewcząt…” /Ostatni zrzut
. Opowiadania i nowele 1939-1945 r.
Brał czynny udział w konspiracji niepodległościowej.
„Dla nas walka o niepodległość to nie była żadna polityka,
myśmy nie walczyli z jakimiś faszystami czy innymi hitlerowcami, myśmy walczyli z Niemcami jako odwiecznym
wrogiem Polski”/zob.: dr Wojciech Muszyński: Ks. Stanisław
Tworkowski, w: Młodzież w walce o niepodległość i granice
państwa polskiego 1914–1920, materiały IPN, Warszawa
2018, s.40/.
Jako kurpiowski szlachcic bardzo cenił sobie dane słowo
honoru, nawet niemieckiemu oficerowi. Do końca wojny
nie angażował się w działalność polityczną
Po zakończeniu działań wojennych wrócił do pracy z
młodzieżą. Samodzielnie, jednoosobowo, ale„pod dziesięcioma nazwiskami” wydawał pisemko„Kółko różańcowe”.
które kolportował w szkołach, w których nauczał religii.
Wśród jego uczniów w tym czasie był m.in. późniejszy
premier Jan Olszewski
Ksiądz Stanisław Tworkowski stał się jednym z najbardziej znanych, obok Walentego Majdańskiego i paulina
o. Krzysztofa Kotnisa, obrońców życia poczętego.Za swe
poglądy wyrażone w książce ,,Kainka’’w 1956 roku przyszło
mu spędzić kilka miesięcy w więziennej celi. Do 1970 roku
miał zakaz obejmowania jakiegokolwiek probostwa. W
czasie jednej z wielu tzw. rozmów ostrzegawczych ksiądz
Stanisław miał powiedzieć oficerowi SB:„Między panem a
mną jest barykada nie do przebicia. Tylko jedno nas łączy:
polska święta ziemia, bo i pana, i mnie w niej zakopią” . /
dr Wojciech Muszyński: Ks. Stanisław Tworkowski, w: Młodzież w walce o niepodległość i granice państwa polskiego
1914–1920, materiały IPN, Warszawa 2018, s..41-42/.
Przełom 1989 roku nie był dla ks. Stanisława początkiem
Polski, o której marzył. Dlatego mówił: „że mamy demoniczną demokrację, w której nie wiadomo kto jest kim”.
Nie wierzył też w ostateczny upadek komunizmu: „Ten
diabelski system nie upadł, ale się przepoczwarzył. Wczoraj
mieliśmy sekretarzy, dziś są inni manipulanci: maklerzy i

dziennikarze” – mówił w 1992 r. I dodawał: „Nie umiem
sobie wyobrazić Polski bez katolicyzmu. Nie umiem sobie
wyobrazić Polski bez Jezusa Chrystusa. Dziś społeczeństwu
trudno jest to pojąć. Okrągły Stół obsiedli ludzie, którzy
dziś za wszelką cenę chcą zepchnąć religię do kościoła.
Zapominają, że Jezus jest Prawdą, Drogą i Życiem. Tylko z
Nim można stać się w pełni człowiekiem, w pełni Polakiem”.
– cyt.: Gazeta Warszawska Niepokorny z Milanówka Ksiądz
Tworkowski www.gazetawarszawska.com
W posłudze kapłańskiej był uosobieniem autentycznego i prawdziwego kapłana. Stronił od pogoni za
pieniądzem, wyrazem czego było m.in. przekazywanie
swych zbiorów dla odraczającego się Kościoła na
Wschodzie. Był sceptykiem wobec dokonań II Soboru
Watykańskiego. Nie był zwolennikiem „nowinkarstwa” w
kapłaństwie. Przyczynę zepsucia tego świata widział w
dwóch słowach : „konsumpcja” i „produkcja”. Głosił tradycyjną naukę Kościoła na temat wiary i moralności. Zwykł
mawiać: „kapłan winien mieć na własność tylko to, co jest
mu potrzebne do duchowej posługi i jedną walizkę, z która
powinien opuszczać parafię”. /Piotr Błaszkowski. „Pamięci
ks. Stanisława Tworkowskiego”, w:Zawsze Wierni 2/1999.
Był wierny Kurpiowszczyźnie. Odwiedzał rodzinne strony, spisywał gadki kurpiowskie i uczył mowy kurpiowskiej
nawet samego Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Pisał
o tym Mirosław Grzyb, cytując Prymasa ,,tak blisko stolicy
duszpasterzuje Stanisław Tworkowski, którego podobno
nazywacie Cworkowski, i który mnie pouczał o zwyczajach
, o opowieściach, o tradycjach ludu kurpiowskiego, które
starannie zbierał i w miarę możliwości drukiem ogłaszał …”
( cyt. Mirosław Grzyb Gorliwy kapłan, żołnierz i szlachcic
kurpiowski Ks. Stanisław Tworkowski /1901-1999, w Kurpie
. Najważniejsi w dziejach”, s.105/.
Zgodne ze swą wolą spoczął w rodzinnym grobie
w Kadzidle. Mówił; „Chcę być wśród swoich – na wieki,
Tu – na cmentarzu w Kadzidle spoczywają: moja matka,
ojciec, moje siostry i bracia. I chcę być z nimi”. /Tygodnik
Wyszkowski nr 22 z 1999/
Dzisiaj, tak jak biało-czerwona szarfa otaczała tabliczkę
pogrzebową naszego Kurpia, tak my otaczajmy go należną
mu czcią i pamięcią.
Oprac.: Krzysztof Bulak

Jesienne dokonania inwestycyjne
Utrzymująca się jesienna, a nie zimowa aura
sprzyjała realizacji inwestycji przewidzianych do
realizacji jeszcze w 2020 roku. Jak poinformował
29. Grudnia na XXIII. sesji Rady Gminy wójt Stefan
Prusik w okresie od końca września zrealizowano
następujące zadania inwestycyjne:
1) wykonano płytę betonową oraz zamontowano
wiatę przystankową w msc. Szafarczyska (kolonia) wraz z tablicą informacyjną,
2) wymieniono na nowe tarcze tzw. witaczy Gminy
Lelis w ilości 21 szt. (fot. 2),
3) wykonano utwardzenie miejsc postojowych
dla samochodów przy Szkole Podstawowej w
Białobieli,
4) wykonano remont dróg gminnych, żwirowych
na terenie sołectwa Łęg Starościński za kwotę
18 299,94 zł,
) w ramach umowy na dostawę mieszanki wraz
z wyprofilowaniem dostarczono do Łęgu
Przedmiejskiego – 100 m3 i do Lelisa – 100 m3
mieszanki,
6) wykonano profilowanie równiarką dróg gminnych gruntowych,
7) wykonano budowę oświetlenia ulicznego na
drodze gminnej prowadzącej do cmentarza
parafialnego w Lelisie – kwota 28 500 zł, ilość
lamp LED – 5 szt,
8) wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego w
msc. Białobiel na ul. Ostrołęcka, Miła, Bławatkowa, Spacerowa, Rumiankowa, Malinowa za
kwotę 28 930 zł, ilość lamp LED – 8 szt,
9) w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa
Szkoły Podstawowej o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim” wykonano parter
oraz piętro budynku (stan surowy),więźbę
dachową, dach, instalacje elektryczne i hydrauliczne, posadzki. Prowadzone są wewnętrzne
roboty wykończeniowe. Odbiór na kwotę
1.535.190,76 zł brutto. Pozostało do rozliczenia
zadania 1.300.309,89 zł brutto (fot. 5).
10) w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis”
wykonano w Białobieli :
• w ul. Polnej- sieć wodociągowa na odcinku
323 mb i sieć kanalizacyjna - 175 mb.,

• w ul. Ostrołęckiej - sieć wodociągowa na
odcinku 71,0 mb,
• w ul. Bursztynowej - sieć wodociągowa na
odcinku 103,5 mb .
11) wykonano wiaty na kontenery śmieciowe w
PSZOK (fot. 1),
12) wykonano dokumentację na zadanie pn.
Budowa centrum rekreacyjno-edukacyjnego
gminy Lelis w Lelisie,
13) ze środków Funduszu Sołeckiego:
• zakupiono wiatę przystankową w msc. Szafarczyska (fot. 4),
• zakupiono garaż blaszany na plac wiejski msc.
Gnaty,
• ułożono kostkę betonową na placu wiejskim
w msc. Kurpiewskie,
• zakupiono namiot 48,0 m2 w msc. Łęg Starościński oraz zamówiono urządzenie siłowni,
• zakupiono karuzelę + urządzenie do ćwiczeń
orbitrek na plac wiejski w Łodziskach,
• wykonano wymianę przepływomierza ścieków /OPWiK/,
• zakupiono zabawki na plac wiejski w msc. Olszewka i zamontowano drzwi wejściowe zewnętrzne do Szkoły Podstawowej w Olszewce.
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Na ukończeniu jest zadanie pn. „Budowa Przystani
kajakowej w msc. Łęg Starościński - Walery, gm.
Lelis” (fot 3).
Informacja Wójta Gminy na XXIII.
sesję Rady Gminy / fot.: Antoni Kustusz
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Czeka nas rok kolejnych wyzwań
Doroczna odprawa pracowników Urzędu Gminy,
która odbyła się 31. grudnia stała się okazją do
przekazania przez wójta Stefana Prusika przyjętych
w uchwale Rady Gminy zapisów budżetu Gminy na
2021 rok, a także dokonania podsumowania działalności urzędu w drugim roku jego funkcjonowania w
nowej siedzibie.
– Każdy pracownik w Urzędzie zna oczywiście stan
finansów przeznaczonych na realizację zadań objętych jego działalnością, ale musi także znać i rozumieć

Pracownicy Urzędu Gminy kończą pracowity rok

ogólne zapisy budżetu gminy, jego uwarunkowania i
ograniczenia, bowiem jego realizacja jest działaniem
drużynowym, a nie tylko sprawą dla wójta i skarbnika
- stwierdził Stefan Prusik.
Do takich szczególnie trudnych obszarów wójt zaliczył konieczność sfinansowania potrzeb i utrzymania
8. szkół w gminie, wraz z koniecznością zakończenia
budowy przedszkola przy szkole w Łęgu Przedmiejskim, remontu szkoły w Nasiadkach, podjęcia
budowy przedszkola w Białobieli.
– Zmienia się także nasza współpraca z Ostrołęką, co wynika z faktu przejęcia zadań OPWiK w
zaopatrzeniu części gminy w odbiór ścieków, a to
spowoduje, niestety, także skutki finansowe dla
mieszkańców gminy z powodu koniecznej dopłaty
do taryfy. Musimy dokonać analizy funkcjonowania
Funduszu Sołeckiego, bo nie może się on mieszać z
inicjatywami publicznymi. Trzeba będzie ponownie
rozważyć stan podatków lokalnych, bowiem dalsze
utrzymywanie dotychczasowego poziomu grozi
gminie daleko idącymi konsekwencjami finansowymi
– wójt S. Prusik wymieniał główne trudności, przed

jakimi stanie Gmina w nowym roku. Jednocześnie
przekazał podziękowania wszystkim pracownikom,
którzy pracowali w trudnym roku zwalczania skutków
epidemii koronawirusa, zapewniając gminie i jej
urzędowi, a także Radzie Gminy, radnym i sołtysom,
normalne warunki pracy i działalności.
Na zakończenie wójt Stefan Prusik podziękował
Danucie Bakule za wieloletnią pracę w Urzędzie w
związku z odejściem na emeryturę , a także przedstawił zajmującą jej stanowisko Karolinę Duszak. Wójt
poinformował o wdrożeniu od 1. stycznia nowego
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, w którym zostało utworzonych 3 referaty i 5 samodzielnych
stanowisk pracy. Nową strukturą w tym schemacie
będzie Referat Inwestycji i Rozwoju, którego kierownikiem został Daniel Bodziak, długoletni pracownik
samorządowy z Różana. Nowy członek leliskiej załogi
przedstawił się kolegom, prezentując dotychczasowe
dokonania oraz zdobyte kompetencje.
Spotkanie zakończyły życzenia noworoczne .
Tekst i fot. : Antoni Kustusz

Anna Ogniewska i Janek Karczewski wyróżnieni przez starostę
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Tradycyjnie, na ostatniej sesji Rady Powiatu w
roku (30. grudnia) poznaliśmy laureatów Dorocznej Nagrody Starosty Ostrołęckiego. Pandemia
koronawirusa spowodowała, że sesja odbyła się
w trybie zdalnym, zatem bez możliwości uroczystego wręczenia tych ważnych wyróżnień.
Nagrody doroczne przyznawane są w uznaniu
całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr
kultury o szczególnym znaczeniu dla Powiatu
Ostrołęckiego oraz za szczególne osiągnięcia
sportowe dla osób fizycznych, trenerów oraz
innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej.
Każdego roku laureaci otrzymują nagrodę
pieniężną, która wręczana jest podczas Sesji
Rady Powiatu w Ostrołęce. Nagroda ta stała się
bardzo ważna w środowisku. Pozwala Staroście
Ostrołęckiemu podkreślić najważniejsze nurty
i zjawiska pojawiające się w kulturze poprzez
uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują – napisano na stronie Starostwa.
Nagroda za całokształt działalności lub wybitne
osiągnięcia może być przyznana tej samej osobie
lub grupie osób tylko jeden raz.
Wśród wyróżnionych decyzją Zarządu Powiatu
w Ostrołęce doroczną nagrodą Starosty Ostrołęckiego za 2020 roku znalazła się Anna Ogniewska,
mieszkanka naszej gminy, zgłoszona przez Związek Kurpiów w Ostrołęce za działalność na rzecz
upowszechniania i ochrony kultury. Popularna

pani Ania to założycielka zespołu folklorystycznego „Nowe Latko”, współorganizatorka Ośrodka
Etnograficznego w Lelisie. Koronkarka przekazu-

jąca wiedzę i swoje umiejętności zarówno młodszym, jak i starszym. Swoją przebogatą wiedzę
o folklorze kurpiowskim zebrała i opublikowana
w dwóch publikacjach dotyczących obrzędów
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
Filmowe prezentacje wszystkich nagrodzonych można obejrzeć tu: https://youtu.be/
JlMUVKfejrc

Barwne tchnienie dobrych życzeń
Doroczny konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty przez CK-BiS
przyniósł bardzo piękny plon wielu barwnych
obrazów zasyconych dobrymi życzeniami,
które znalazły się na wystawie w gablotkach
CK-BiS.
Konkurs organizowany był z myślą o dzieciach
i młodzieży z terenu Gminy Lelis. Celem konkursu
było pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności
wypowiedzi artystycznej w różnych formach,
poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, prezentacja młodych talentów.
Komisja konkursowa w składzie: Barbara Sęk –
przewodnicząca, Janina Rogalska i Tomasz Szczubełek 21. Grudnia dokonała oceny nadesłanych
prac plastycznych. Na konkurs wpłynęły 34. prace
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Lelis. Podczas oceniania prac komisja analizowała
następujące kryteria: staranność wykonania,
nawiązanie do tradycji świątecznej, ogólne wrażenie artystyczne oraz samodzielność wykonania

W grudniu Zarząd Powiatu przyznał również
Nagrody Okolicznościowe Starosty Ostrołęckiego. Na wniosek Związku Kurpiów nagrodę taką
w formie rzeczowej Janowi Karczewskiemu. To
młody, ale już bardzo zasłużony animator kultury,
muzykant, instruktor regionalista. Od najmłodszych lat gra na akordeonie i harmonii. Debiutował na scenie podczas Przeglądu Skrzypków i
Harmonistów Kurpiowskie Granie w Lelisie. Grał
i współtworzył Kapelę Sobotnie Granie, z którą
był na festiwalu w Kazimierzu. Jan Karczewski
zaangażował się w lokalne inicjatywy gminy
Lelis, wspiera np. koła gospodyń wiejskich. To
świetny gawędziarz. Jan Karczewski to przyszłość
kurpiowskiego folkloru. Organizował już wiele
wydarzeń, a także skupia wokół siebie młodych
ludzi, którzy chcą śpiewać, grać i tańczyć na
kurpiowską nutę.
Antoni Kustusz
Fot.: archiwum Starostwa Powiatowego

pracy. Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu przyznano następujące miejsca:
W kategorii klas 0-III: I miejsce - Ignacy
Korzeniecki, kl. IIa, SP w Łęgu Przedmiejskim; II
miejsce - Sandra Karczewska, kl. IIb, SP w Łęgu
Przedmiejskim; III miejsce - Karol Dzięgielewski,
kl. III, SP w Obierwi; Zuzanna Gąska, kl. IIa, SP
w Łęgu Przedmiejskim. Wyróżnienia: Antoni
Staniek, kl. 0 w SP Lelis, Kamil Cwajda, kl. IIa, SP
w Łęgu Przedmiejskim, Wiktoria Kaczyńska, kl. II,
SP w Łęgu Starościńskim;
W kategorii klas IV-VI : I miejsce - Kacper
Jaworski, kl. IV, SP w Obierwi; Maria Staniek, kl.
VIb, SP w Lelisie; II miejsce - Dorota Nalewajk, kl. V.
SP w Łęgu Przedmiejskim; Katarzyna Karczewska,
kl. V, SP w Łęgu Przedmiejskim; III miejsce - Alicja
Charucka, kl. IV, SP w Obierwi; Szymon Kubeł, kl.
IV, SP w Obierwi;
Kategoria klas VII-VIII: I miejsce - Dominika
Pyskło, kl. VII, SP w Łęgu Przedmiejskim; II miejsce - Julia Waszkiewicz, kl. VII, SP w Obierwi; III
miejsce-Natalia Skórzewska, kl. VII, SP w Łęgu
Przedmiejskim; Dominika Kowalska, kl. VII, SP
w Łęgu Przedmiejskim;
wyróżnienie: Amelia Dzięgielewska, kl. VII, SP w
Obierwi.
Zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez CK-BiS w
Lelisie.
Tekst i fot.:
Tomasz Szczubełek

Karta Dużej Rodziny
w CK- BiS
CK-BIS rozpoczęło realizację programu Karta
Dużej Rodziny. Zakres szczególnych uprawnień:
• 50% zniżki dla posiadaczy Karty na zajęcia dla
dzieci, młodzieży i seniorów dostępne w CK-BiS
w Lelisie;
• 30% zniżki na zajęcia dla osób dorosłych pracujących;
• 30% zniżki na
wynajem sali na
przyjęcia rodzinne okoliczno ściowe.
Adres miejsca,
w którym będą
przyznawane
zniżki: CK-BIS w
Lelisie, ul. Szkolna
48, 07-402 Lelis.
Zniżki nie łączą
się z innymi
promocjami i
upustami.
Dodajmy,
jak poinformował na XXXIII
sesji Rady Gminy
wójt Stefan Prusik, że w naszej gminie w
ramach:
• rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
wydano ogólnie: 1837 kart,
• gminnego programu „Rodzina Trzy Plus”, wydano
ogólnie: 1912 kart,
• gminnego programu „Leliska Karta Seniora”
wydano ogólnie: 39 kart (ak)

Nasze morsy szukają ochłody
Morsowanie, czyli hartowanie organizmu
poprzez zimne kąpiele w rzekach lub w morzu,
zdobywa coraz większą popularność. Także
mieszkańcy naszej gminy znaleźli dobre warunki
do uprawiania tego pożytecznego zajęcia. Tym
razem pod okiem Eugeniusza Bieńkowskiego,
radnego i sołtysa Łęgu Przedmiejskiego, a dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania Niepodległości, 11 listopada zażywali zimniej kąpieli
w Rozodze. Wszystkim bardzo się ta zbiórka i
kąpiel podobała, a obserwując jak przebiegała
rozgrzewka i sama kąpiel, to widać, że nasze
morsy są już doświadczonymi amatorami takiej
zimowej zaprawy. (ak)
Fot. Antoni Kustusz

Ludność gminy Lelis
WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
(MIESZKAŃCY STALI)

W wodzie także nikt się nie skarżył, że zimo…
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Liczba
ludności

kobiety

mężczyźni

1. Lelis

910

446

464

2. Długi Kąt

276

129

147

3. Durlasy

477

250

227

4. Gibałka

125

62

63

5. Łodziska

216

113

103

6. Szafarnia

225

106

119

7. Nasiadki

529

266

263

8. Szafarczyska

241

115

126

9. Olszewka

642

317

325

10. Szwendrowy Most

202

89

113

11. Łęg Przedmiejski

1 349

669

677

12. Łęg Starościński

895

431

464

13. Gnaty

222

109

113

14. Dąbrówka

404

199

205

15. Szkwa

93

42

51

16. Gąski

185

92

93

17. Płoszyce

297

146

151

18. Kurpiewskie

273

144

129

19. Obierwia

750

381

369

20. Aleksandrowo

190

94

96

21. Białobiel

956

473

483

22. Siemnocha

327

160

167

9 781

4 833

4 948

Miejscowość

Przed wejściem do wody humory dopisywały

Rosną następcy kurpiowskich siłaczy
W sobotę 21. listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Obierwi skupieni pod skrzydłami UKS
Atleta Ostrołęka uczestniczyli w Wojewódzkim Wieloboju Atletycznym w Ciechanowie. Rywalizowali
tak w trzech konkurencjach ogólnorozwojowych
i jednym ćwiczeniu ukierunkowanym na podnoszeniu ciężarów. Były to: bieg wahadłowy 4 x 10 m;
rzut piłką lekarską; trójskok obunóż z miejsca oraz
podrzut lub rwanie na technikę.
Dla większości z naszych dzieciaków był to debiut

na takim poziomie rywalizacji, ale wyniki wręcz
zachwycają, bowiem Aleksandra Orłowska zajęła I
miejsce w grupie dziewcząt do 10 lat a Maja Zera,
II miejsce w grupie dziewcząt do 10 lat. Karol Dzięgielewski zajął II miejsce w grupie chłopców do 10
lat, zaś Adam Dzięgielewski, III miejsce w tej samej
grupie wiekowej. Kacper Mróz, który już dał się
poznać na pomostach dla młodych ciężarowców,
tym razem zajął III miejsce w grupie chłopców do
13 lat. (RN)

Razem:
Dane za 2020 rok:
1.
2.
3.
4.
5.

Fot. archiwum UKS Atleta

Urodzenia
Małżeństwa
Zgony		
Zameldowania
Wymeldowania

–
–
–
–
–

137 osoby
85 osoby
89 osoby
317 osoby
232 osoby

Sporządziła: referent Dorota Szczubełek

CK-BiS informuje i zaprasza…
Trwająca pandemia, związane z tym restrykcje i wymogi sanitarne sprawiły, że musieliśmy zrezygnować z większości wydarzeń wpisanych w nasz kalendarz kulturalny. Dzięki platformie e-learning,
będącej efektem realizacji projektu „Kultura w sieci”, możemy jednak służyć mieszkańcom Gminy Lelis
w rzeczywistości wirtualnej. Dokładamy więc wszelkich starań, aby oferta tam zamieszczana była
atrakcyjna dla jak najszerszej grupy odbiorców.
Dla przykładu, na okres przedświąteczny dla najmłodszych został przygotowany cykl świątecznych
spotkań pt. „Gwiazdka tuż…tuż…”. Każdego dnia na naszej platformie e-learning czekało nowe
nagranie, a na nim świąteczne opowiadania, czytanki, warsztaty, ale również świąteczne wyzwania.
Statystki odwiedzin na platformie stanowiły dla nas odpowiedź, że akcja cieszyła się dużą popularnością i za te odwiedziny bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy.
Na platformie znalazło się również miejsce dla naszych Lokalnych Pasjonatów. Przedstawiamy
tam sylwetki wyjątkowych ludzi o nietuzinkowych talentach i ich oryginalne prace. Ponawiamy jednocześnie swoje zaproszenie i ofertę , aby dzielić się z nami swoimi pasjami oraz chwalić talentami.
Oferujemy miejsce na promocję na naszym FB, zmodernizowanej stronie internetowej oraz oczywiście
platformie e-learning! Piszcie do nas ckbis@ckbislelis.pl lub dzwońcie (29) 7611077.
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Zapraszamy do systematycznego śledzenia naszego fanpag’u na FB https://www.elearning.
ckbislelis.pl oraz strony internetowej www.ckbis.pl . Tam na bieżąco informujemy co nowego przygotowaliśmy dla Was. Jednocześnie życzymy sobie i Wam, aby ten Nowy Rok 2021 zapisał w historii
naszej społeczności wiele wspólnych spotkań, wydarzeń oraz cennych inicjatyw.
Zespół pracowników CK-BiS

Urząd Gminy przypomina …
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
termin złożenia deklaracji na 2021 rok mija 15.lutego 2021 r.
terminy płatności: I rata do 15.lutego, 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 styczeń i luty do 10 marca 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.

Agnieszka radzi
i gotuje…
FAFERNUCHY
Mamy za sobą kolejne Boże Narodzenie,
jesteśmy bogatsi w
nowe doświadczenia, podejmujemy
solenne postanowienia noworoczne.
Ja życzę wszystkim
radosnego, szczęśliwego i przede
wszystkim bogatego w zdrowie i miłość Nowego Roku. Teraz mamy karnawał, ale jakże
jest on inny niż minione noworoczne zabawy, na
których można było spalić kalorie ukryte na stołach
suto zastawionych regionalnymi świątecznymi
potrawami. Warto również w karnawale sięgnąć
do naszej kurpiowskiej tradycji. Kraina Kurpiowska
to nie tylko barwny folklor, wycinanki, bursztyny,
charakterystyczne stroje i skoczne tańce. Mamy
również przepyszną kurpiowską, kuchnię, która
słynie z prostoty i naturalności. Jej znakiem rozpoznawczym są bardzo wyraźne i ostre smaki,
które odnaleźć można także w… tradycyjnych
ciasteczkach nazywanych fafernuchami. Umiejętność wypieku tego przysmaku jest pielęgnowana
i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ich nazwa prawdopodobnie pochodzi od niemieckiego
słowa Pfefferkuchen co oznacza pieprzowe ciasto.
Fafernuchy powinny być dość twarde, zwarte i
przypominające bardziej ,,łamacze zębów” aniżeli
rozpływające się w ustach ciasteczka. Jest to wypiek z mąki, marchewki, ziół i pieprzu o charakterystycznym, pikantnym smaku, bowiem, mimo że
połączenie słodkiej marchwi z czarnym pieprzem
może wydawać się kontrowersyjne, przyprawa ta
stanowi doskonałe uzupełnienie smaku ciasteczek.
Dlatego często lansowane są jako smakowite, a do
tego mało kaloryczne przekąska do piwa. Przede
wszystkim jednak zrobione dla bliskich, ot tak…
prosto z serca, będą miłą, kulinarną niespodzianką
w takcie karnawałowych spotkań.
Składniki: 300 g marchwi startej na małych
oczkach, 300 g mąki żytniej do wypieku pieczywa,
2 łyżki miodu, 1 płaska łyżka świeżo mielonego
czarnego pieprzu, 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia.
Sposób przygotowania: obrane marchewki
zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, przełóż do
garnka i dodaj miód. Duś na wolnym ogniu aż
marchewka puści sok. Dodaj mąkę, proszek i przyprawy, wyrabiaj ciasto, jak na kopytka, a jeśli się klei
to podsyp mąką. Gdy ciasto jest gotowe, uformuj
wałek i pokrój pod skosem, jak na kopytka .Przełóż
na blachę wyłożoną papierem i piecz w piekarniku
nagrzanym do 170°C przez 30 min.
Ciasteczka należy podawać przestudzone do piwa
lub jako przekąskę.
Życzę smacznego i pozdrawiam serdecznie
Agnieszka

Wieści Gminne – Biuletyn Gminy Lelis; dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie. 07–402 Lelis, ul. Szkolna 39, tel. 29
746 90 11, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor naczelny Antoni Kustusz, antoni.
kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750; zespół redakcyjny: Halina Gontarzewska, Andrzej
Przeradzki, Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja Informedia, e–mail:
studio@informedia.pl

