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W wyniku połączenia obchodów jubileuszu 
XXV-lecia parafii pw. MBNP w Lelisie i dorocznych 
Dożynek na Kurpiach wieńce dożynkowe i dary 
dostarczone przez sołectwa były podwójnie 
poświęcone. Najdostojniejszy gość obchodów 
ks. kard. Gerhard L. Müller najpierw poświęcił 
je w trakcie jubileuszowej Mszy św. wyjątkowo 
odprawionej na schodach parafialnego kościoła 
(ma to przypomnieć, jak modliliśmy się o nasz 
kościół na jeszcze pustym parafialnym placu – 
wyjaśnił ks. proboszcz J. Kotowski.), a następnie  
na dożynkowej scenie, gdzie trafiły po radosnym 
i barwnym korowodzie.

Uroczystość rozpoczęła się od poloneza w 
wykonaniu młodzieży z CK-BiS oraz wójta Stefana 
Prusika i prowadzącą Agnieszkę Bałdygę, czym 
podkreślono, że tegoroczne dożynki wypadają w 
roku 100-lecia odzyskania niepodległości.   Po po-
lonezie na scenę wniesiono do obtańczenia prze-
piękny  wieniec przygotowany przez sołectwo 
Długi Kąt, ale tym bardziej smakował dożynkowy 
bochen chleba przyniesiony przez  starostów 
Annę Dobkowską i Eugeniusza Bieńkowskiego z 
Łęgu Przedmiejskiego oraz dożynkowe delegacje 
do podziału przez wójta, co zapowiada dobre 
plony w przyszłym roku.  

cd. str. 5

o różnych opcjach. Nie wolno więc dopuścić by 
nas poróżniał. To dar, który  zawsze łączył a nie 
dzielił i niech tak zostanie, także jako spuścizna 
dla następnych pokoleń – stwierdził Wójt Gminy 
otwierając dożynkowe obchody i dodał: dzię-
kuję za wspaniałe, tak pieczołowicie wykonane 
dożynkowe wieńce, które dają nadzieję,  że nie 
zabraknie ziarna na nowy zasiew i na chleb na 
naszych stołach. Przekaz i piękno  zamknięte w 
tych wieńcach jest wyjątkowe i wyrażam uznanie  
za ich wykonanie. Wiem ile trudu i czasu trzeba 
było poświęcić, abyśmy mogli je dziś podziwiać.  
Tym bardziej ważne jest nawiązanie do tak 
ważnych wydarzeń, jak 100 – lecie odzyskania 
niepodległości przez nasz kraj co odzwierciedla 
symbolika zawarta w tych wieńcach.  

Wieńce oceniała komisja w składzie: Jan Kania 
– przewodniczący, Wiesława Chaberek i Jolanta 
Grzywińska  z CK-BiS, a na scenie udekorowanej 
dożynkowymi wieńcami wystąpiły zespoły 
folklorystyczne CK-BiS, Orkiestra Kurpiowska, 
Męska Grupa Śpiewacza Henryka Kuleszy, a 
także doskonalący się z występu na występ chór 
Klubu Seniora. 

Jubileuszowo i dożynkowo z najazdem 
motocyklistów i fanów Zenka

Jakże pięknie prezentowały się tegoroczne dożynkowe wieńce

Poświęcenie wieńców i darów w trakcie jubileuszowej Mszy Świętej

– Ten bochen chleba, wypieczony z tegorocz-
nych zbóż  nie ma barw politycznych. Równie do-
brze  smakuje i jest niezbędny do życia ludziom 
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Wakacyjna przerwa urlopowa okazała się bardzo pracowita dla naszych radnych. 
Okazało się, że trzeba podejmować pilne decyzje, m.in. w sprawie wyborów. 

Wykonanie budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

Z życia samorządu 

Plan budżetu Gminy  po zmianach dokonanych 
w trakcie I półrocza na dzień 30.czerwca 2018 r. 
przedstawiał się następująco:
po stronie dochodów – 43 541 251,33 zł,
po stronie wydatków – 51 826 441,33 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 285 190,00 
zł zaplanowano pokryć przychodami pochodzą-
cymi z:

 zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 
– 667 144,46 zł,

 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 
 – 7 618 045,54 zł. 
Na tej podstawie zaplanowano przychody budże-
tu w wysokości 8 285 190,00 zł, w tym z tytułu :

 zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 
– 667 144,46 zł

 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
 – 7 618 045,54 zł
W rezultacie na dzień 30.czerwca 2018 r. Gmina 
Lelis  posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej 
długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w wysokości 667 144,45 zł.

Dochody budżetu Gminy na dzień 30.czerw-
ca 2018 r. wykonano ogółem w wysokości 
22 235 281,00 zł, tj. 51,07% planu, w tym: 

 dochody bieżące w 53,44 % planu, 
 dochody majątkowe w 29,81 % planu, 
 dochody na zadania zlecone z zakresu admini-

stracji rządowej w 52,09 % planu.

Wydatki na dzień 30.czerwca 2018 r. wykonano 
ogółem w kwocie 21 355 531,91 zł, tj. 41,21% 
planu w tym:  

 wydatki bieżące w 49,65 % planu wydatków, 
 wydatki majątkowe w 21,56 %, 
 wydatki na zadania zlecone  w 51,99 %.

Sporządziła Bogusława Parzych 
Skarbnik Gminy

XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy  
Lelis, zwołana na 13 lipca w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy, celem zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie 
utworzenia okręgów wyborczych dla przeprowa-
dzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce. W 
sesji uczestniczyli Krzysztof Mróz, przewodniczący 
Rady Powiatu oraz radny powiatowy Waldemar Pę-
dzich, którzy przysłuchiwali się dyskusji na temat  
propozycji komisarza wyborczego o połączeniu w 
jeden okręg wyborczy Baranowa, Olszewa Borek i 
Lelisa. Przed podjęciem swojej uchwały, w której 
nie zgadza się na taki podział, powiat chciał otrzy-
mać stanowiska rad gmin. 

– Z załączonej mapki do projektu uchwały 
widać, że terytorium Lelisa, Olszewa Borek i Bara-
nowa stanowi 1/3 całości Powiatu, wiec nie wiem 
jaki jest cel łączenia naszego okręgu z Baranowem 
stwierdził na wstępie radny Dariusz Mróz. 

– Przy podziale gminy na okręgi, należało wziąć 
pod uwagę liczbę mieszkańców według kwartału 
poprzedzającego podjęcie uchwały, natomiast 
przy podziale na okręgi w powiecie bierze się liczbę  
mieszkańców na koniec roku 2017 – wyjaśniła Se-
kretarz Gminy Halina Gontarzewska, a radna Anna 
Dobkowska dodała, że, według stanu na 31 grudnia 
2017 r. norma przedstawicielstwa dla Myszyńca 
wynosi – 2,51, Kadzidła – 2,69. Olszewo Borki też 
mają wskaźnik powyżej 2,50 i nadal rośnie i dla-
tego komisarz chce wydzielić Baranowo z okręgu 
Kadzidła i przypiąć tę gminę do nas, co oznacza, że 
my tracimy jeden mandat z korzyścią dla Kadzidła. 

Wójt Gminy Stefan Prusik stwierdził, że z gminą 
Olszewo-Borki jesteśmy historycznie powiązani, 
mamy podobny charakter gmin podmiejskich 
i potrzeby mieszkańców zbliżone do siebie, a 
wspólne kontakty są znaczące, więc jesteśmy za 
utrzymaniem dotychczasowego stanu rzeczy. 

– Wraz z kolegą radnym powiatowym W. Pę-
dzichem jestem przeciwny tym zmianom i z tego 
co wiem wielu innych radnych powiatowych nie 
będzie tego popierać a więc my bez walki nie 
oddamy tego mandatu. Rada Powiatu będzie 
przeciwna, ale co zrobi Komisarz tego nie wiemy 
– oświadczył Krzysztof Mróz. 

Po tej dyskusji Rada Gminy przyjęła uchwałę ne-
gatywnie oceniającą projekt komisarza wyborcze-

go. (Jak się okazało 31 lipca Rada Powiatu przyjęła 
uchwałę za utrzymaniem dotychczasowego po-
działu na okręgi wyborcze, ale komisarz wyborczy 
w Ostrołęce utrzymał w mocy swoje zarządzenie i 
będziemy wybierać radnych powiatowych wraz z 
mieszkańcami Olszewa Borek i Baranowa). 

Na zakończenie sesji wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Stanisław Szczepanek- wspólnie z radnym 
Jerzym Dawid – podziękowali wójtowi za dofinan-
sowanie do wyjazdu w ogólnopolskiej pielgrzym-
ce środowisk wiejskich do Lichenia w dniu 1 lipca 
i wręczyli drobny upominek w imieniu sołtysów, 
radnych i klubu seniora działającego przy CK-BiS, 
którzy brali udział w tym wyjeździe.

Kolejną zwołaną w trybie nadzwyczajnym  na 
14 sierpnia XXXIX sesję Rady Gminy poświęcono 
podjęciu uchwał w sprawach budżetowych, a 
zwłaszcza w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej powiatowi, co przyjęto bez uwag. Uchwała 
dotyczyła wsparcia kwotą 129 tys.zł, co wójt S. 
Prusik uzupełnił uwagą, że sesja została zwołana 
w związku z potrzebą udzielenia pomocy dla 
Powiatu Ostrołęckiego i organizacją dożynek 
diecezjalnych w Dąbrówce, bo w innych okolicz-
nościach nie robilibyśmy tej inwestycji w tym roku 
za takie pieniądze.

 Przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych na terenie Gminy Lelis oraz 
zasad usytuowania na terenie Gminy Lelis miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek poin-
formował, że  Rada Gminy Lelis zasięgnęła  opinii 
jednostek pomocniczych gminy. Na 23. sołectwa 
w 22. sołectwach w uchwałach zebrań wiejskich  
wyrażono  pozytywną opinię dotyczącą projektu 
tej uchwały. Natomiast zebranie w Olszewce nie 
odbyło się, a o negatywnym stanowisku sołectwa 
poinformował radny i sołtys Kazimierz Gers, który 
wyjaśnił, że mieszkańcy chcieliby utrzymać świe-
tlicowy charakter byłej remizy OSP, która obecnie 
jest częścią Szkoły Podstawowej, a więc obiektu 
chronionego. 

– Chcemy aby tak jak w byłej remizie organizo-
wać  tam imprezy okolicznościowe, jak komunię, 
chrzciny, czy urodziny, zaś po podjęciu tej uchwały 

pozbawi się nas korzystania z tego obiektu i orga-
nizacji imprez w lokalu szkoły – oświadczył K. Gers, 
przyznając, że popełnił błąd i nie zorganizował ze-
brania i nie zebrał wniosków w tej sprawie na piśmie.  

Przewodniczący Rady Gminy Jan Mrozek, kry-
tycznie odnosząc się do wypełnienia obowiązków 
przez sołtysa,  zaproponował by wrócić do historii, 
a przed laty ta remiza została za zgodą mieszkań-
ców Olszewki przekazana dla szkoły, a więc skoro 
jest ustawa zakazująca spożywania alkoholu w 
obiektach szkolnych, to my jako Rada Gminy nie 
możemy robić żadnych wyjątków, bo to byłoby 
sprzeczne z prawem. 

Po tej wymianie zdań projekt Uchwały Rady 
Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Lelis oraz zasad usytuowania na 
terenie Gminy Lelis miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych został przyjęty 13 głosami 
„za”, przy 2. głosach wstrzymujących się. 

Odnosząc się do tej uchwały wójt Stefan Prusik 
poinformował Radę Gminy, że jest bezsprzecznie 
powiedziane w ustawie, że w obiektach oświato-
wych nie może być spożywany alkohol, a więc  nie 
zmieni nikt przeznaczenia tego obiektu, który jest 
wkomponowany w obiekt szkolny, a nawet teraz 
po reformie być może trzeba będzie w pomiesz-
czeniach byłej remizy robić klasy. Przypomnijmy, 
że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Olszewce już nie istnieje od ponad 20 lat, więc 
nie można pod jej szyldem organizować imprez. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Latem angielski dobrze wchodzi

Jak będziemy wybierać 
do samorządu

Kolejny sukces 
Aleksandrowa

Gościnnie na św. Annie w Kamiance

Bezpłatne kolonie z języka angielskiego dla 
dzieci z gminy Lelis zorganizowane przez sołtysa 
Aleksandrowa Kamila Stepnowskiego odbywały 
się od 2 lipca w SP w Obierwi i prowadziła je miesz-
kanka Aleksandrowa Wioleta Waszkiewicz. Zajęcia  
odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i 
czwartek).a języka uczono się w dwóch grupach  - 
pierwsza dla dzieci w wieku 4-8 lat i druga w wieku 
9 – 13 lat. Każda taka wakacyjna lekcja trwała 60 
minut. Oficjalne  zakończenie nastąpiło  30 lipca, dla 
dzieciaków przygotowano słodki poczęstunek oraz 
pamiątkowe dyplomy. Wszystko powiodło się dzięki 
ogromnej współpracy  z Centrum Kultury - Biblioteki 
i Sportu w Lelisie oraz Szkołą Podstawową w Obierwi. 
 

– Słownictwo jakiego uczyliśmy się na zajęciach 
było związane z nazwami  zawodów,  zwierzętami  
wodnymi  i lądowymi, jedzeniem. Dzieci bardzo  
często miały wolność wyboru ćwiczeń jakie chciały 
wykonywać, co było  dla  nich  bardzo  mobilizujące.  
Gry, dzięki którym nauka języka angielskiego   była  ła-
twiejsza,   to  w  przetłumaczeniu  na  polski kalambu-
ry,  głuchy telefon, gorący kartofelek, zapamiętywanie 
obrazków i układanie ich w odpowiedniej kolejności 
– opisała swoje wakacyjne zajęcia pani Wioleta, do-
dając -  Mam nadzieję, że w przyszłości  na  zajęciach  
pojawi się więcej uczniów głodnych wiedzy. Język  
angielski  jest  wszechobecny,  a  jego znajomość to 
wielka satysfakcja i liczne możliwości. (ak)

Fot. Archiwum

Wybory do rad gmin, rad powiatów , sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz  
wybory  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  
miast   zostały  zarządzone na  dzień  21 paź-
dziernika 2018 r. Mieszkańcy każdej gminy będą 
decydować o przyszłości swojej gminy, powiatu 
i województwa. Na terenie naszej gminy wybory 
zostaną przeprowadzone  w ośmiu lokalach  
wyborczych, które będą czynne od godz. 7.00 
do 21.00 w: CK-BiS Lelis oraz w szkołach w Biało-
bieli, Dąbrówce, Nasiadkach, Olszewce, Obierwi, 
Łęgu Starościńskim i  w Łęgu Przedmiejskim. 
Mieszkańcy gminy wybiorą 15. radnych do Rady 
Gminy Lelis, wójta Gminy Lelis, 6. radnych do 
Rady Powiatu w Ostrołęce wspólnie z gminami: 
Baranowo i Olszewo-Borki oraz 9. radnych do 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego  wspólnie 

z mieszkańcami 
powiatów : gar-
woliński, łosicki, 
makowski, miński, 
ostrołęcki, ostrow-
ski, siedlecki, soko-
łowski, węgrowski, 
wyszkowski oraz 
miasta Ostrołęka i 
Siedlce.

Halina 
Gontarzewska

Fot. Antoni 
Kustusz 

Najmłodsze stażem sołectwo w naszej gmi-
nie wciąż poszukuje potwierdzenia dla swojej 
wspólnej aktywności. Tym razem sołectwo Alek-
sandrowo ponownie uczestniczyło  w konkursie 
„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. 
Jak poinformował nas sołtys Kamil Stepnowski w 
drugiej edycji tego konkursu Aleksandrowo  zdo-
było  wyróżnienie i czek na kwotę 750 zł.

– W tej edycji najbardziej punktowana  była 
integracja mieszkańców i ich pracowitość. Jak się 
więc okazało osobisty wkład  mieszkańców  naszej 
wsi w zagospodarowanie placu wiejskiego oraz w   
budowę  wiaty  na tym placu został   doceniony  nie 
tylko przez sołtysa, za co jestem wszystkim bardzo 
wdzięczny – powiedział Kamil Stepnowski.  (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Doroczny odpust na św. Anny, który odbył się 
w niedzielę 29 lipca przy drewnianej kaplicy oraz 
na nadnarwiańskiej polanie w Kamiance (gm. 
Rzekuń) upłynął pod znakiem atrakcji przygoto-
wanych przez zespoły z Lelisa. Bardzo podobały 
się występy grupy śpiewaczej kobiet z zespołu 
,,Pniaki i Krzaki’’ z Łęgu Przedmiejskiego, a tak-
że Orkiestry Kurpiowskiej. Wielu uczestników 
porwało się do tradycyjnego tańca w trakcie 
ich grania. W trakcie wydarzenia, które zgro-
madziło bardzo liczną publiczność z Ostrołęki i 
okolicznych gmin, Bartosz Podolak, dyr. CK-BiS 

otrzymał z rąk radnych wojewódzkich Mariana 
Krupińskiego oraz Mirosława Augustyniaka  
dyplom oraz medal ,,Pro Mazovia’’. Osobiste 
gratulacje z tego powodu złożył tamtejszemu 
radnemu, a naszemu dyrektorowi wójt Stefan 
Prusik, który także przyjechał oglądać występy 
naszych zespołów. Zabawa trwała do późnej 
nocy, mimo iż po zachodzie słońca nad Kamian-
ką przeszła burza. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Uczestnicy zajęć po wręczeniu pamiątkowych dyplomów

KGW Łęg Przedmiejski na scenie w Kamiance

Wiata już po zakończeniu prac na dachu
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Piękna sobota 10 czerwca przysporzyła wiele ra-
dości. A to za sprawą znakomitych wyników zespo-
łów folklorystycznych i kurpiowskich solistów dzia-
łających przy CK-BiS, na Ogólnopolskich  Dniach 
Kultury Kurpiowskiej w Skansenie Kurpiowskim 
w Nowogrodzie.  W tegorocznym przeglądzie w  
kategorii zespołów folklorystycznych II nagrodę 
otrzymał debiutujący na nowogrodzkiej scenie 
zespół Krzaki i Pniaki z Łęgu Przedmiejskiego, a  III 
nagrodę otrzymał zespół dziecięco-młodzieżowy 
Nowe Latko działający przy CK-BiS w Lelisie, W 
kategorii solistów  II nagrodę otrzymał Henryk 
Kulesza a III nagrodę Izabela Marzewska. 

– Zespół Krzaki i Pniaki jest dziś jedyną tego 
typu grupą w Gminie Lelis, ale dzięki wspaniałej 
i upartej pracy pod okiem Jana Kani  uzyskuje 
coraz lepsze rezultaty – stwierdza Bartosz Podolak, 
dyrektor CK-BiS, dodając – Cieszy mnie, że syste-
matyczne próby i ciężka praca naszych zespołów 
i solistów przynoszą widoczne efekty w postaci 
wysokich nagród na przeglądach regionalnych 
i  ogólnopolskich, bo do takich  jesteśmy dobrze 
przygotowani. (ak) 

Fot. Archiwum

Doceniono naszą pracę dla Kurpiowszczyzny

Ruch ludowy w służbie leliskiej wsi Warto uczyć się 
naszego języka

Kościół w Dąbrówce 
z dotacją

W dokumentacji pieczołowicie przechowy-
wanej w Ośrodku Etnograficznym Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Kurpiów w Lelisie 
znajdziemy zapiski, które dotyczącą w szerokim 
ujęciu różnych form aktywności społecznej  wśród 
mieszkańców gminy Lelis różnych organizacji 
działających na leliskiej wsi. Niektóra dokumen-
tacja sięga 50-tych ubiegłego wieku. 

Na szczególną uwagę zasługuje dokumentacja 
ruchu ludowego. Od 1972 r. można czytać pisane 
ręcznie, przejrzyście kaligrafią przez seniora ruchu 
ludowego Eugeniusza Antośkiewicza  protokoły 
ze spotkań, opisy działań i akcji, dotyczących 
umacniania tożsamości regionalnej i różnorod-
ności form oddziaływań w niełatwym czasie dla 
ruchu ludowego. Dokumentacja odzwierciedla 

ścisły związek działalności chłopskiej z najróżniej-
szymi organizacjami społecznymi działającymi 
na terenie wsi. Praktycznie w każdym sołectwie 
istniało Kółko Rolnicze, to samo dotyczy Kół Go-
spodyń Wiejskich, Ligi Obrony Kraju. Pobieżna 
analiza treści dokumentacji uwidacznia dość 
często tych samych ludzi zaangażowanych w 
służbie wsi. Wielu z nich odnalazło się w obecnej 
dobie, że wspomnę takich działaczy jak Eugeniusz 
Antośkiewicz, Marek Sobotka z Lelisa, Czesława 
i Jan Bieńkowscy z Lelisa, Stanisław Szczepanek 
z Durlas, Jerzy Dawid z Długiego Kątu, Dariusz 
Mróz z Nasiadek, którzy  kultywują te piękną 
tradycję. Wzięli na siebie tradycje samoorganizacji 
chłopskiej.

Analizując dokumentację spostrzega się, że 
była to działalność szczera i autentyczna,  pozba-
wiona działań okresowych, kadencyjnych  raz na 
cztery lata.

Wiele faktów z tej działalności zostało umiesz-
czone w monografii dra Jerzego Kijowskiego 
„Dzieje Lelisa i okolic”. Przeglądając jednak 
zachowane archiwalia dochodzi się do wniosku, 
że ową  samoorganizację społeczeństwa gminy 
Lelis na przestrzeni ostatnich 70. lat można by 
było jeszcze bardziej uwypuklić i przekazać po-
tomnym,  ot chociażby w nowej wersji monografii 
wsi gminnej Lelis. 

Cieszy również fakt, że wraz z powstaniem no-
wego budynku Urzędu Gminy w Lelisie znajdzie 
się tam dobre pomieszczenie dla archiwum, a 
więc dokumentacja dotycząca nie tylko Urzędu 
Gminy w Lelisie znajdzie odpowiednie warunki 
do przechowywania.

W XVIII wieku ks. Stanisław Staszic zostawił 
wiekopomne przesłanie, że  „Narody, które tracą 
pamięć, tracą życie”. Gmina Lelis pozostaje wierna 
temu przekonaniu. 

Henryk Kulesza
Fot. Antoni KustuszSymboliczny wieniec z ośrodka w Lelisie 

Związek Kurpiów uruchomił letnią szkołę 
dialektu kurpiowskiego. Zajęcia odbywały się w 
dwóch sesjach.

- Na tym kursie mamy okazję przekazać wiedzę 
o urokach kurpiowskiego dialektu tak, aby można 
było się nim posługiwać w trakcie zajęć szkolnych, 
w instytucjach kultury, ale także w gronie rodziny 
i znajomych – powiedział nam Mirosław Grzyb, w 
trakcie inauguracyjnych zajęć 23 lipca w Bursie 
Szkolnej w Ostrołęce. Kursanci otrzymali wówczas 
podręczniki i niezbędne materiały pomocnicze. 

 Podsumowanie wakacyjnego kursu oraz 
wręczenie pamiątkowych certyfikatów odbyło 
się 9.sierpnia  w Zagrodzie Kurpiowskiej w Ka-
dzidle. (ak)

Fot. Antoni Kustusz 

W Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką 2 lica 
przekazano dotacje przyznane przez samorząd 
Mazowsza na remonty prace konserwatorskie i 
restauratorskie. Dofinansowanie otrzymało 60 
projektów, w tym 15 projektów z subregionu 
ostrołęckiego, a wśród nich kościół pw. św. Anny 
w Dąbrówce.

- Musimy pa-
miętać, że zabyt-
ki są wizytówką 
naszego regionu. 
Dlatego tak waż-
ne jest, abyśmy 
się o nie trosz-
czyli. Ogromną 
rolę odgrywają  
środki finansowe, 
które umożliwia-
ją  przeprowa-
dzenie koniecz-
nych renowacji 
i remontów. Są 
one często je -
dyną szansą na 
uratowanie naj-
cenniejszych obiektów - podkreśliła Elżbieta Lanc, 
członek zarządu Sejmiku Mazowieckiego w trakcie 
wręczenia decyzji o dofinansowaniu. .

   Kościół pw. św. Anny w Dąbrówce otrzymał 
50 tys. zł, które ks. proboszcz Stanisław Grofseld 
pragnie przeznaczyć na remont dachu. (ak)

Fot. Antoni KustuszZespoły CK-BiS na scenie w Nowogrodzie

Uczestnicy zmagań z tajnikami kurpiowskiego dialektu
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Rozgrzana publiczność, o co postarała się m.in. 
doskonale przyjęta Kapela Łochowska z MiGOK w  
Łochowie, wielkimi oklaskami nagrodziła werdykt 
w sprawie oceny wieńców, które dostarczyły nasze 
sołectwa: Aleksandrowo,  Dąbrówka, Długi Kąt, 
Durlasy, Gąski, Gnaty, Lelis, Łęg Przedmiejski, Łęg 
Starościński Walery, Łodziska, Obierwia, Szkwa, 
Szwendrowy Most.  I nagrodę otrzymały: Długi 
Kat i Łodziska, II nagrodę – Aleksandrowo i Łęg 
Przedmiejski, III nagrodę – Durlasy i Gnaty, a goście 
z Serafina w gm. Łyse otrzymali wyróżnienie. 

– Nasza komisja bardzo wysoko oceniła 
poziom wykonania tegorocznych wieńców – 
stwierdził Jan Kania. – Swoją formą i materiałami 
z jakich zostały wykonane nawiązały do kurpiow-
skich tradycji, a do tego wyróżniały się ciekawymi 
kompozycjami i atrybutami religijnymi oraz 
patriotycznymi.

Jeszcze nie opadły emocje po nagrodzeniu 
wieńców, a obecni na dożynkach radni wo-
jewódzcy Mirosław Augustyniak oraz Marian 
Krupiński, w towarzystwie Mariusza Popielarza, 
dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego 
i wójta  dokonali uroczystego przekazania w 
imieniu marszałka województwa mazowiec-
kiego Adama Struzika medali i dyplomów ,,Pro 
Mazovia’’, które otrzymali obchodząca swój jubi-
leusz parafia w Lelisie, które odebrał ks. Janusz 
Kotowski  oraz zasłużeni działacze LZS, Dariusz 
Mróz, Jerzy Dawid, Stanisław Szczepanek i Witold 
Kiatkowski (niestety nie zdołał dojechać). 

A później zaczęło się prawdziwe szaleństwo. 
Lelis oblężony przez parkujące samochody z ca-
łego regionu witał na scenie Zenka Martyniuka z 
zespołem Akcent. Jeszcze takiego tłumu i takich 
braw nie było. Jakby na tej fali już po zmroku 
dodał swoje zespół Power Boy, a więc zabawa 
trwała w najlepsze.

– Bardzo się nam podobają tak obchodzone 
regionalne dożynki, jak te w Lelisie. Każdy znaj-
dzie dla siebie wiele emocjonujących rozrywek, 
a do tego kultywuje się folklor, szanuje tradycję. 
Naprawdę wspaniałe święto dla wszystkich 
pokoleń waszych mieszkańców – podzielił się 
swoją opinią wójt Andrzej Pitera z gminy Ło-
dygowice, który wraz z delegacją Rady Gminy i 
Urzędu przyjechał zaproszony na obchody przez 
swojego górala, czyli ks. Janusza Kotowskiego 
oraz naszego wójta. 

Bo to i prawda. Dzieci bawiły się z kucykami 
i alpakami, dorośli podziwiali niezwykłe moto-
cykle i stare samochody, a do tego nowoczesną 
broń, strażackie wyposażenie, wesołe miastecz-
ko zapewniło dreszczyk emocji na strasznych 
karuzelach, zaś bogato zaopatrzone stragany, z 
uwijającym się wśród nich tyczkowym klaunem 
oraz z często i życzliwie odwiedzanym stoiskiem 
charytatywnym na rzecz  Doroty Bacławskiej.  
Naprawdę, to były wspaniałe dożynki.

 Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Więcej fot. na www.lelis.pl

Jubileuszowo i dożynkowo... (c.d. ze str. 1)

Ulewny, ale jakże ważny jubileusz
Pierwsza część obchodów XXV-lecia utworzenia 

parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
uroczystej ceremonii w parafialnym kościele 15 lipca 
zakończyła się popołudniowym urwaniem chmury, 
które zalało centrum Lelisa, zmuszając strażaków 
miejscowej OSP do alarmowych interwencji. Ulewa 
przerwała okolicznościowy turniej piłkarski, prowa-
dzony przez Jerzego Dawida i Dariusza Mroza,  który 

JE ks. bsp J. Stepnowski poświęcił nowy krzyż misyjny Powitanie dostojnego gościa przez władze gminy i wiernych

dokończono na hali Zespołu Szkół. Co by jednak nie 
mówić, to najważniejszym przeżyciem dla całej gmin-
nej społeczności oraz parafian stała się uroczysta 
Msza św. odprawiona pod przewodnictwem JE bi-
skupa łomżyńskiego ks, dra Janusza Stepnowskiego, 
serdecznie witanego w imieniu mieszkańców Lelisa 
i gminy przez Jana Mrozka i wójta Stefana Prusika. 
W trakcie uroczystości ks. Janusz Kotowski, obecny 

proboszcz uhonorował swojego poprzednika ks. 
kan. Bogdana Najdę, obecnie proboszcza w Nowej 
Wsi Zach. w gminie Olszewo Borki, a także przypo-
mniał dzieje parafii, w tym także historię kościoła 
sprowadzonego w 1987 roku z Nowej Wsi. Do tych 
ważnych wydarzeń nawiązał także w swojej bardzo 
głębokiej i pouczającej homilii ks. bsp. Stepnowski, 
podkreślając rolę, jaką dla życia i pamięci parafian ma 
do spełnienia ich parafia. Wyrazem tych wspólnych 
wzruszeń stał się dar od Gminy w postaci nowego 
mszału rzymskiego podarowanego parafii przez wój-
ta Stefana Prusika, a także kończony wówczas przez 
gminę parking na przykościelnym terenie. Uroczysta 
jubileuszowa Msza św. zakończyła się procesją wy-
prowadzoną z kościoła , w trakcie której JE ks. bsp  J. 
Stepnowski dokonał poświęcenia nowego krzyża mi-
syjnego przy kościele oraz błogosławił uczestników 
uroczystości, strażaków, młodzież, gości i parafian. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dzieci zawsze znajdą okazję do zabawy 

Zenek Martyniuk uwiódł leliską publiczność

Działacze LZS wyróżnieni dyplomem i medalem ,,Pro Mazovia’’Wykonawcy nagrodzonych wieńców dożynkowych
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Stowarzyszenie ,,Projekt Radomir’’ od 17 lipca  
wystartowało do wakacji z zajęciami pod hasłem 
„Aktywne Wakacje 2018”. W programie zajęć 
realizowanych na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej w Obierwi dla grupy dzieci w wieku 
4-10 lat przewidziano gry i zabawy ruchowe, 
których każdy z nas znał w dzieciństwie. Odbyły 
się również spotkania z trenerami z okolicznych 
klubów sportowych, tak aby przybliżyć dzieciakom 
różne dyscypliny sportowe. 

– Poprzez organizację tyach zajęć chcemy 
zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na różnorodność 
zabaw ruchowych i dyscyplin sportowych dostęp-
nych w naszym regionie. W dzisiejszych czasach, 
gdy większość dzieci i młodzieży spędza swój 
wolny czas przed tabletem czy komputerem waż-
ne jest, aby skutecznie promować oraz wspierać 

Entuzjazm czyni wielkie sukcesy Aktywne wakacje z      Radomirem Wesoło, smacznie i pożytecznie

Boisko w Gibałce odżyło

Druga edycja Polówki, a więc tegorocznych  
sportowo-rekreacyjnych spotkań na łące państwa  
Anety i Pawła Lasków z Obierwi,  wielkich entuzja-
stów sportowych zmagań stała się okazją do bardzo 
ciekawych wydarzeń. Pomysłodawca i główny 
organizator Polówki, sołtys Robert Niedzwiecki za-
pewnił wiele atrakcji gastronomicznych, grillowych, 
a przede wszystkim sportowych. Dzieci, którymi 
zaopiekowały się panie z Klubu Aktywnych Kobiet 
pokazały co potrafią w różnych konkursach, a na 
koniec otrzymały prezenty w fajnych plecakach. Do 
głównego turnieju siatkówki ,,łąkowej’’ zgłosiło się 
aż 12 drużyn, w składzie których widzieliśmy wielu 
znanych, byłych siatkarzy z ostrołęckich klubów. 
Swoje teamy wystawiły: Obierwia, Aleksandrowo, 
Napalm Kadzidło, Promil Olszewka, Niedźwiedzie, 
Na lajcie Przasnysz, Kolesie Ostrołęka, Młode 
ogóreczki, Tęczowe misie, Laski.pl, Dylewianka 
Dylewo, Klub miłośników dobrej książki. Grano 
w 4. Grupach, a niektóre mecze zwróciły uwagę 
zaciętością i niezłym poziomem. Wygrali Kolesie 

Ostrołęka, wyprzedzając Dylewiankę Dylewo, 
Na Lajcie Przasnysz i Tęczowe Misie Ostrołęka. 
Najlepszy zawodnik: Wiesław Idzikowski – Kolesie 
Ostrołęka, a najlepsza zawodniczka: Justyna Nie-
dzwiecka – Laski.pl. 

– W trakcie naszej imprezy zdobywamy nowych 
przyjaciół naszej wsi, szukamy ciekawych form 
wspólnej zabawy i solidarnej współpracy całej 
obierwiańskiej społeczności – stwierdził Robert 
Niedzwiecki, pytany o cele  Polówki. A pomysłów 
nie brakowało, jak choćby ten ze specjalną planszą 
do fotografii, jak zapalone po zmroku ogniska w 
rozciętych na krzyż słupach, a do tego smakowite 
rejbaki i ciasta przygotowane przez miejscowe 
gospodynie. Palce lizać. 

Dodajmy, że Obierwię 18 sierpnia odwiedzili 
radni wojewódzcy Marian Krupiński i Mirosław 
Augustyniak, dorzucając się do puli nagród, a ro-
wer w konkursie WORD wylosował Kamil Ziemek 
z Aleksandrowa. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Lelis, który odbył się na stadionie w Gibałce 
22 lipca  jeszcze raz pokazał, że miejscowa młodzież 
z koła LZS w Szafarni potrafi dobrze przygotować 
ten obiekt do zawodów, choć murawa mogła by 
być równiejsza. Upał był niemiłosierny, ale nikomu 
nie zabrakło wody, a gospodarze postarali się 
także o pożywne kiełbaski z grilla. Cały turniej 
prowadzili i sędziowali Dariusz Mróz i Jerzy Dawid 
z Rady Gminnego Zrzeszenia LZS w Lelisie. Po 
bardzo zaciętych i momentami ostrych meczach, 
po finałowym konkursie rzutów karnych zwyciężyli 
ponownie ubiegłoroczni triumfatorzy z drużyny 
Promil Olszewka, pokonując w finale Czarnowyk.  
Następne miejsca zajęli kolejno Potężni Santosy 

Ostrów Mazowiecka, nieco rozczarowujący GLKS 
Lelis, gospodarze z LZS Szafarnia, LZS Dylewianka 
Dylewo, raczej bez błysku LZS Obierwia, Futro 
Dzika Kadzidło, oraz Fachowcy z boiska – Zbójna.  
Najlepszymi zawodnikiem turnieju wybrano Emila 
Burzała z Ostrowi, królem strzelców został Konrad 
Sobotka, Promil Olszewka, który zdobył 6 bramek, 
a najlepszym bramkarzem – Wojciech Kubeł, Czar-
nowyk. Puchary, medale i nagrody wręczył wójt 
Stefan Prusik. Przy okazji pobytu wójta ponownie 
rozgorzała dyskusja o potrzebie podwyższenia 
ogrodzenia lub budowy piłkochwytu przy bocznej 
linii boiska, z którego piłki ,,lubią’’ uciekać do lasu. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Wyplatanie (wicie) 
wieńca dożynkowego 
w Długim Kącie
Panie wszystkich pokoleń z sołectwa Długi Kąt 
zebrały się wieczorem, już po obrządku 13 sierpnia 
w zadaszonej altanie przy tamtejszym boisku by 
wspólnie wyplatać (wić) dożynkowy wieniec. Orga-
nizatorami spotkania byli sołtys wsi Monika Krystian 
oraz radny Jerzy Dawid. Spotkanie poprzedziło nowe 
zespawanie metalowego stelażu, który służy jako 
szkielet wieńca w tej wsi od ponad 20.lat. Tym zajęli 
się panowie. Panie zgromadziły wybierane ręcznie 
dorodne kłosy jęczmienia, pszenicy i żyta, ususzyły 
je, a następnie rozpoczęły kunsztowne wicie wokół 
stelaża. Przy tej okazji znalazł się czas na wspomnienia, 
opowieści o rodzinnych wydarzeniach i żarty. Pano-
wie rozpalili wielki  grill, a do tego na stole pojawił się  
pyszny chleb ze smalcem i ogórkami. Swoje dołożyli 
przybyli w trakcie spotkania wójt Stefan Prusik oraz 
dyr. CKBiS, Bartosz Podolak. Czas szybko płynął a 
wieniec nabierał kształtu z każdą minutą i godziną, 
tak by zdążyć na Regionalne Dożynki w Lelisie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

wszystkie formy zainteresowania kulturą fizyczną i 
uprawianiem sportu – twierdzi prezes stowarzysze-
nia oraz sołtys Obierwi Robert Niedzwiecki. 

Na pierwszych spotkaniach  były zabawy z piłką 
„Wilk i owce” i „Zbijak”’, a swoją dyscyplinę, czyli 
wielobój atletyczny, zaprezentował UKS Atleta. Na 
kolejne zajęcia, które odbywały się po południu 
we wtorki i w czwartki prowadzili trenerzy z OST - 
tenis ziemny, Gladiator – sztuki walki, OKLA – lekka 
atletyka, tu uczestniczyła Magdalena Żebrowska, 
Klub Biegam Bo Lubię Ostrołęka – bieganie. Za-
bawa była więc nie tylko przyjemna i radosna, ale 
także bardzo pouczająca i integrująca. Dlatego przy 
podsumowaniu dorobku 23 sierpnia humory były 
jak najbardziej wakacyjne. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Jak co roku w okresie wakacji w CK-BiS przygo-
towano atrakcyjne zajęcia dla dzieci, które trwały w 
drugiej połowie lipca. Na uczestników zajęć czekały 
ciekawe propozycje przygotowane przez pracowni-
ków CK-BiS, m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, takie 
jak spotkanie z leśnikiem, Krystianem Kowalczykiem, 
który bardzo zajmująco  opowiedział o przyrodzie nas 
otaczającej, o tym jak należy o nią dbać i jak z niej pra-

widłowo korzystać. Dzieci otrzymały od pana  leśnika  
upominki w postaci ręcznie wykonanych kredek. 
Drugim gościem wakacyjnych zajęć była Magdalena 
Żebrowska – mieszkanka Lelisa, utalentowana lekko-
atletka, m.in. trzykrotna młodzieżowa mistrzyni Polski 
w skoku w dal i reprezentantka Polski w zawodach 
międzynarodowych w Londynie, która opowiadała 
o swoich osiągnięciach oraz zaprezentowała się na 

stadionie w Lelisie w swojej dyscyplinie. 
Podczas zajęć kulinarnych, na których 
dzieci same przygotowywały zapiekanki, 
kolejny gość – Bartosz Jerominek – wła-
ściciel gospodarstwa agroturystycznego 
w Łęgu Starościńskim  przedstawił zasady 
zachowania się przy stole, w restauracji 
oraz podstawowe obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa w kuchni. Oprócz takich 
spotkań, grupa uczestników wakacyj-
nych zajęć zwiedzała najbliższą okolicę. 
Dzieci gościły w Urzędzie Gminy Lelis,  w 
Ośrodku Etnograficznym, w Oczyszczalni 
Ścieków oraz w miejscowej pizzerii. Bar-
dzo chętnie brały udział w konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych oraz zajęciach 

plastycznych. Uwieńczeniem zajęć wa-
kacyjnych stał się spektakl teatralny pod 
nazwą „Na końcu świata. Przygody Misia i 
Kacpra Pirata” w wykonaniu Teatru MASKA 
z Krakowa.Na spektakl dzieci przyszły z 
rodzicami, a oklaski oraz wspólne zdjęcie z 
artystami potwierdziło, że wszystkim bar-
dzo się to przedstawienie podobało.ww  

Eliza Antośkiewicz
Fot. Antoni Kustusz
Tomasz Szczubełek

Lato zachodzi w Durlasach

Pożegnanie lata na boisku wiejskim w Durlasach, 
które zapewniło fajną zabawę 25 sierpnia nie tylko 
dla mieszkańców wsi, ale także gościom z całej 
gminy. Tradycyjnie panie z CK-BiS zajęły się dziecia-
kami, a wymyślone przez nie konkursy zapewniły 
im okazję do sportowych, ale także umysłowych 
łamigłówek. No i wszyscy dostali nagrody i upo-
minki, a to frajda.

Mecz piłki nożnej prowadzony przez Jerzego 
Dawida z LZS zakończył się remisem, więc zarówno 
Żonaci, jak i Kawalerowie byli zadowoleni. Dzięki 
staraniom niestrudzonego sołtysa Stanisława 
Szczepanka oraz pomocy Bartosza Podolaka, dyr. 
CK-BiS do Durlas przyjechały by wspólnie pośpie-
wać i potańczyć panie z Klubu Seniora, z Kółka 

Rolniczego z Łodzisk, KGW z  Łęgu Przedmiejskiego, 
Chudkozianki z Chudka, a także męski chór Henryka 
Kuleszy, kapela Janka Kani. Dotarł przynajmniej 
na chwilę wójt Stefan Prusik, dojechał Stanisław 
Subda, byli także księża Witold Bruliński i Janusz 
Kotowski, był radny wojewódzki Marian Krupiński. 
O wszystkich zadbały gospodynie z Durlas, korzy-
stając z zaplecza kuchennego pomieszczeń, gdzie 
już wkrótce będzie Gminny Dom Seniora. Palce 
lizać. A jeśli do tego dodać pieczone ziemniaki z 
rewelacyjną wodą pieprzową oraz kiełbaski na 
grillu, piwo kozicowe i masę ogóreczków do chleba 
ze smalcem. Po prostu pycha. 

Losowania roweru w konkursie WORD dostar-
czonego przez radnego wojewódzkiego Mirosława 

Augustyniaka dokonał ks. Janusz Kotowski i tym 
razem trafił do do niezwykle dowcipnego i rezo-
lutnego Wojtka Łępickiego z Ostrołęki.

O ciekawe nagrody do użytku kuchennego wal-
czyły tym razem trzy mamy, którym pomagały ich 
pociechy. Ostatecznie najlepiej poszło drużynom 
Pauliny Parzych i Anny Szymczyk, a nieco słabiej 
ekipie Anny Chaberek. Ale humory dopisywały 
wszystkim. 

Bawiono się do późna przy muzyce, o którą 
postarał się DJ Kuba Mróz, a skoro pogoda nie 
przeszkadzała, więc lato zaszło w Durlasach bez 
kłopotów i wśród ogólnej radości. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dzieciaki miały wielką frajdę Zabawa trwała do późnego wieczoru
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INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2015 – 2018

ROK 2015

Gmina Lelis wyróżnia się zakresem inwestycji, któ-
re zrealizowaliśmy przez te 4 lata, tak aby zaspokoić 
potrzeby mieszkańców. To są zadania o różnej skali, 
realizowane zarówno z funduszy sołeckich, jak i 
funduszu gminnych oraz z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. Nie zawsze chodzi o wielkie inwesty-
cje, ale zawsze za wykonaniem inwestycji widzimy 
potrzeby ważne dla mieszkańców poszczególnych 
wsi, jak i całej gminy. Pragnę przy tym podkreślić, że 
mając tak bogaty program inwestycyjny, zachowa-
liśmy na koniec roku ubiegłego zerowe zadłużenie. 
Trzeba także pamiętać, że w tym okresie gmina 
pozyskała ok. 10 mln złotych z zewnątrz.

Oczywiście mam świadomość, że nie wszystkie 
oczekiwania spełniliśmy, ale pamiętajmy, że proces 
inwestycyjny rozkłada się na lata i czasem warto 
poczekać, by zadanie, które znajdzie się w planie, 
było lepiej przygotowane i skuteczniej zrealizowane.

W latach, o których piszemy w tym dodatku,  

najbardziej widoczne efekty, to m.in. rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Białobieli, gdzie powstała 
nowoczesna hala sportowa z łącznikiem i podstawą 
do budowy przedszkola, rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Lelisie, piękne Przedszkole Samorządowe 
w Lelisie, PSZOK w Gibałce, 5 placów wiejskich z 
dobrym zapleczem do rekreacji, sportu  i kultury, 
nowe parkingi w Obierwi, Dąbrówce i Lelisie, bo-
iska w Długim Kącie, Durlasach,  Kurpiewskich, a 
wkrótce w Olszewce, kilkanaście kilometrów dróg, 
ze słynnymi ścieżkami pieszo-rowerowymi, a także 
np. rondem w Kurpiewskich, mamy świetlice w 
Durlasach i w Płoszycach, kilka kilometrów infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej. Na ukończeniu 
są prace w nowym budynku Urzędu Gminy, dzięki 
czemu rozwiążemy wiele problemów lokalowych, 
a mieszkańcy znajdą dobre warunki do załatwiania 
swoich spraw. Zmodernizowaliśmy remizy OSP w 
Dąbrówce i w Łęgu Przedmiejskim, a w remizie OSP 

w Lelisie powstała świetlica 
wiejska z dobrym zapleczem. 
Już na trwałe do pejzażu gminy 
wpisały się siłownie zewnętrz-
ne, place zabaw. 

Dodajmy, że mimo reform i 
różnych zmian, zachowaliśmy 
dorobek w oświacie, w opiece 
społecznej, w kulturze. Wyma-
gało to zarówno wysiłku inwe-
stycyjnego, jak i sprawności 
organizacyjnej. Dlatego bardzo sobie cenię więzi, 
jakie udało się stworzyć, dzięki profesjonalizmowi 
pracowników Urzędu Gminy i instytucji samorządo-
wych, a także dzięki działaniom w lokalnych społecz-
nościach, podczas organizowania różnych inicjatyw 
społecznych, w trakcie imprez i uroczystości.

Stefan Prusik
Wójt Gminy Lelis 

1. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim. 
W ramach inwestycji wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i 
pokrycie dachu, wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa schodów wejścio-
wych do budynku, roboty towarzyszące. Wartość brutto zadania: 200 000,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie 
ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski 
gmina Lelis. W ramach zadania wykonano: sieć Øz 160 mm L= 511 mb, sieć 
Øz 110 mm L=1306 mb, przyłącza wodociągowe Øz 40 mm,szt.20/329 mb,  
Øz 50 mm szt.1/32 mb. Wartość brutto zadania: 188 357, 05 zł
3. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odna-
wialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z 
przeznaczeniem na potrzeby własne, poprzez budowę instalacji foto-
woltaicznych na terenie gminy Lelis”. Projekt pilotażowy, obejmujący 19 
indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na 19. budynkach mieszkańców 
wsi na terenie gminy Lelis, wykorzystujących odnawialne źródła energii, słu-
żących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby 
własne oraz 3. instalacji w placówkach gminnych, został zrealizowany jako 
jeden z niewielu na terenie kraju i województwa mazowieckiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wysokość dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej wyniosła 90 proc. Wartość brutto zadania: 756 
791,86 zł, w tym dotacja PROW 2007-2012:  580 500,00 zł
4. Wykonano pięć małych siłowni plenerowych przy szkołach w Białobieli, 
Dąbrówce, Łęgu Starościńskim, Nasiadkach i Olszewce. Łączny koszt realizacji 
tego zadania wyniósł 74 500zł. 
5. Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw, siłownią 
zewnętrzną, chodnikami i oświetleniem ulicznym w msc. Białobiel.
6. Remont pomieszczeń szkolnych i dostosowanie ich dla potrzeb punktu 
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim. Wartość 
brutto zadania: 35 000 zł. 
7. Budowa piłkochwytów na boisku wiejskim w msc. Durlasy, także przy 
wsparciu funduszu  sołeckiego.
8. Oddanie do użytku boiska wiejskiego w Długim Kącie. Całkowita 
wartość inwestycji: 523 491,88 zł. Kwota dofinansowania z FRKF: 90 000 zł.

Remiza OSP w Łęgu Przedmiejskim po remoncie

Skwer wiejski w Białobieli

Budowa sieci wodociągowej

Uroczyste oddanie do użytku boiska w Długim Kącie w trakcie Niedzieli na sportowo, 21 czerwca 2015 r.



8

INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2015 – 2018

ROK 2016
1.  Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie. Wartość brutto zadania:  
151 921,45 zł.
2. Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce. Wartość 
inwestycji: 194.023,77 zł.
3. Wykonanie dokumentacji pn.: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami publicznymi z drogi 
powiatowej w obrębie ewidencyjnym Lelis. 
4. Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie. Budowa 
hali magazynowej o konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu i ścian hali blachą 
trapezową. Dach dwuspadowy. Charakterystyczne parametry techniczne: 
długość: 28,02 m, szerokość: 12,74 m, powierzchnia zabudowy: 356,97 m2, 
kubatura brutto: 2113,27 m3, liczba kondygnacji: 1 nadziemna. Wartość inwe-
stycji: 427 229,80 zł.
5. Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją 
odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim. Wartość 
inwestycji: 151 855,12 zł.
6. Termomodernizacja budynku ZS w Obierwi. Wartość inwestycji: 430 
716,74 zł
7. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części 
budynku szkoły na Przedszkole Samorządowe w Lelisie. Wartość brutto 
zadania: 977 966,58 zł.
8. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia 
dachowego w Durlasach. Wartość inwestycji 167.962,55 zł.
9. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie 
ewidencyjnym Łęg Przedmiejski ul. Grafitowa i ul. Ostrołęcka oraz 
przyłączy wodociągowych kanalizacyjnych – ciśnieniowych w obrębie 
ewidencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis. Wartość zadania 
brutto: 325 781,66 zł.
10. Zagospodarowanie skweru w miejscowości Dąbrówka gm. Lelis. 
Wartość zadania brutto: 47.760,86 zł.
11. Zakup gruntu pod boisko w Olszewce.
12. Budowa sali gimnastycznej, z zapleczem socjalno-sanitarnym przy 
SP w Białobieli. Realizacja w cyklu 3-letnim 2016/2017. Zakres obejmował: a) 
wykonanie sali gimnastycznej wraz z częścią sanitarno-socjalną wyposażoną 
w: - instalacje wodno-kanalizacyjną, - instalacje centralnego ogrzewania, - 
instalacje elektryczną , odgromową, - instalacje wentylacji mechanicznej, b) 
wyposażenie sali gimnastycznej z zapleczem w sprzęt sportowy, c) budowa 
kotłowni opalanej gazem d) połączenie od strony południowo-wschodniej 

budynku sali z budynkiem szkoły łącznikiem, e) zagospodarowanie terenu Para-
metry wymiarowe projektowanego budynku: powierzchnia użytkowa - 722,63 
m2 powierzchnia zabudowy – 807,45 m2 max. wysokość budynku – 11,57 m 
kubatura – 4377,3 m3. Wartość zadania brutto: 2 207 648,67 zł w tym środki z 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /FRKF/ 1 044 000,00 zł
13. Remont świetlicy w Płoszycach. Wartość zadania brutto: 28 200,00 zł.

Budowa Przedszkola Samorządowego w Lelisie 

Skwer w Dąbrówce 

Świetlica w Płoszycach po remoncie
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INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2015 – 2018

ROK 2017
1. Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kana-
lizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy 
oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie  ewidencyjnym: 
Durlasy gm.Lelis” inwestycja w cyklu 2 letnim 2017/2018. Wartość zadania 
brutto: 4 535 157.29 zł. w tym środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko: 3 165 501,78 zł.
2. Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z 
przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski 
i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul. 
Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa), gm. Lelis” oraz „Budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym 
Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, 
ul.Tulipanowa, ul. Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul. Leśna, ul.Makowa), 
gm.Lelis”. Wartość zadania brutto: 1 899 000,00 zł, w tym środki z WFOŚiGW 
jako pożyczka umarzalna: 667 144,45 zł. 
3. „Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie” inwestycja w cyklu 2-letnim 
2017/2018. Budynek w kształcie litery „L” o konstrukcji murowanej, bez pod-
piwniczenia. Dwa skrzydła budynku zaprojektowano jako dwukondygnacyjne 
z poddaszem nieużytkowym i z dachem dwuspadowym niesymetrycznym. 
Środkową część budynku zaprojektowano jako trzykondygnacyjną z podda-
szem nieużytkowym i z dachem kopertowym. Konstrukcja dachu drewniana, 
pokrycie blachodachówką. Dane ogólne budynku: – powierzchnia zabudowy 
– 633,10 m2 – powierzchnia użytkowa – 1139,45 m2 – kubatura – 6125,10m3 
– długość budynku – 30,27 m – szerokość budynku – 46,34 m – wysokość 
budynku – 15,00 m – ilość kondygnacji – w części 2 – kondygnacyjny i w części 
3-kondygnacyjny. Pomieszczenia administracyjne w większości dwuosobowe 
wyposażone w: biurka, krzesła, regały i szafy. W holu na parterze przewidziano: 
infokiosk, telewizor biznesowy, rejestrator pracy oraz kącik dziecięcy wyposa-
żony w stolik z krzesełkami z przyborami do rysowania. Na I piętrze budynku 
przewidziano: infokiosk, telewizor biznesowy oraz miejsce na wystawę sztuki 
regionalnej. Cały budynek zostanie wyposażony w sieć WiFi, nagłośnienie w 
sali konferencyjnej – głośniki, rejestracja dźwięku i obrazu w sali konferencyjnej 
(mikrofony, kamery), monitoring wizyjny na zewnątrz budynku z rejestratorem 
obrazu video, klimatyzacja sali konferencyjnej (na parterze) i sali narad (na 
parterze). Na zewnątrz budynku zaprojektowano miejsce postojowe oraz 
podjazd dla niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie estetycznie 
zagospodarowany i wzbogacony elementami małej architektury. Ponadto 
zaprojektowano dwa zjazdy publiczne do ul. Słonecznej i ul. Szkolnej. Wartość 
zadania brutto: 3 410 464,19 zł.
4. Zagospodarowanie skweru w msc. Dąbrówka. Wykonano ciągi piesze w 
postaci alejek i chodników, ciąg jezdny w postaci dojazdu do działki sąsied-
niej z tłucznia kamiennego, zbudowano altanę, zamontowano ławki, kosze 
na śmieci i stojaki na rowery, wykonano nasadzenia. Wartość zadania brutto: 
109 972,65  zł.
5. Przebudowa drogi Łęg Przedmiejski kol. Pyskły.
6. Budowa leśnej ścieżki edukacyjnej w Lelisie.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie

Jedna z atrakcji Lelisa –
 ścieżka edukacyjna w centrum wsi

Nowa droga Łęg Przedmiejski kol. Pyskły

Budowa nowego Urzędu Gminy nabiera realnych kształtów
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INWESTYCJE GMINNE W LATACH 2015 – 2018

ROK 2018

REALIZACJA BUDŻETU GMINY LELIS W LATACH 2014-2018

1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych w 
miejscowości Gibałka. Wartość zadania brutto: 387 178.72 zł, w tym środki 
z RPO WM 2014-2020: 265 372,79 zł.

2. Budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis. Wartość zadania brutto:  
430 500.00 zł.

3. Zagospodarowanie skweru w msc. Obierwia. Wartość zadania brutto:  
420 116.25 zł.

4. Budowa Placu Wiejskiego w msc. Łęg Starościński – Walery. Wartość 
zadania brutto: 119 999.99 zł, w tym środki z PROW 2014-2020: 51 731,00 zł.

5. Budowa wraz z zagospodarowaniem placu rekreacyjnego w miejsco-
wości Łodziska gm. Lelis. Wartość zadania brutto: 136 683,65 zł, w tym 
środki z PROW 2014-2020: 70 708,00 zł.

6. Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt – Plac zabaw w centrum 
miejscowości. Wartość zadania brutto: 116 850,00 zł, w tym środki z PROW 
2014-2020: 61 432,00 zł

7. Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt Plac z pętlą do zawracania 
pojazdów i chodnikiem. Wartość zadania brutto: 96 100,00 zł

8. Budowa miejsca do rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kurpiew-
skie (w realizacji). Wartość zadania brutto: 114 882,00 zł.

9. Wykonanie dokumentacji projektowej  „Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, 
Durlasy, Białobiel gm. Lelis”. Wartość zleconej dokumentacji: 61 500,00 zł.

10. Aranżacja wnętrz budynku Dziennego Domu „Senior +” w Durla-
sach realizowana w ramach zadania: „Utworzenie i wyposażenie placówki: 
Dzienny Dom „Senior +” w świetlicy wiejskiej w Durlasach. Wartość zleconej 
dokumentacji: 4 500,00 zł brutto. Wykonanie przebudowy i remontu: 73 
185,00 zł brutto, Umeblowanie i wyposażenie: 93 711,24 zł brutto. Środki 
zewnętrzne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – wartość 
wnioskowana: 134 968,72 zł.

11. Remont strażnicy OSP w Lelisie. Wartość zadania: 50 000,00 zł, w tym 
dotacja z Mazowieckie Strażnice OSP-2018r.: 23 742,00 zł.

12. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęg Przedmiejski, 
gm. Lelis. Wartość zadania: 20 000,00 zł, w tym dotacja z MIAS Mazowsze 
2018 realizacja: 10 000,00 zł.

13. Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w sołectwie Łęg 
Starościński – Walery, gm. Lelis. Wartość zadania : 20 000,00 zł, w tym 
dotacja z MIAS Mazowsze 2018 realizacja: 10 000,00 zł.

14. Budowa boiska przy szkole Podstawowej w Olszewce (w realizacji).

Budżet 2014 2015 2016 2017 Plan na 
30.06.2018

Dochody ogółem, w tym: 30 689 934,60 30 013 416,85 37 638 774,59 39 125 309,22 43 541 251,33

- dochody bieżące 27 869 696,39 27 178 181,06 35 131 189,90 38 532 805,18 39 172 505,76

- dochody zewnętrzne na inwestycje 2 820 238,21 2 835 235,79 2 507 584,69 592 504,04 4 368 745,57

Wydatki ogółem, w tym: 32 591 403,38 33 012 362,94 37 982 021,66 43 693 627,09 51 826 441,33

- wydatki bieżące 23 850 825,22 23 259 645,75 31 016 775,92 34 695 960,16 36 250 272,11

- wydatki na inwestycje 8 740 578,16 9 752 717,19 6 965 245,74 8 997 666,93 15 576 169,22

* realizacja  wydatków inwestycyjnych  w stosunku do ogółu wydatków za powyższy okres wynosi – 25,13 %

Sporządziła: Bogusława Parzych

PSZOK w Gibałce już przyjmuje odpady

Skwerek wiejski w Długim Kącie 

Parking w Lelisie ułatwi kierowcom życie
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Stowarzyszenie ,,Projekt Radomir’’ od 17 lipca  
wystartowało do wakacji z zajęciami pod hasłem 
„Aktywne Wakacje 2018”. W programie zajęć 
realizowanych na obiektach sportowych Szkoły 
Podstawowej w Obierwi dla grupy dzieci w wieku 
4-10 lat przewidziano gry i zabawy ruchowe, 
których każdy z nas znał w dzieciństwie. Odbyły 
się również spotkania z trenerami z okolicznych 
klubów sportowych, tak aby przybliżyć dzieciakom 
różne dyscypliny sportowe. 

– Poprzez organizację tyach zajęć chcemy 
zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na różnorodność 
zabaw ruchowych i dyscyplin sportowych dostęp-
nych w naszym regionie. W dzisiejszych czasach, 
gdy większość dzieci i młodzieży spędza swój 
wolny czas przed tabletem czy komputerem waż-
ne jest, aby skutecznie promować oraz wspierać 

Entuzjazm czyni wielkie sukcesy Aktywne wakacje z      Radomirem Wesoło, smacznie i pożytecznie

Boisko w Gibałce odżyło

Druga edycja Polówki, a więc tegorocznych  
sportowo-rekreacyjnych spotkań na łące państwa  
Anety i Pawła Lasków z Obierwi,  wielkich entuzja-
stów sportowych zmagań stała się okazją do bardzo 
ciekawych wydarzeń. Pomysłodawca i główny 
organizator Polówki, sołtys Robert Niedzwiecki za-
pewnił wiele atrakcji gastronomicznych, grillowych, 
a przede wszystkim sportowych. Dzieci, którymi 
zaopiekowały się panie z Klubu Aktywnych Kobiet 
pokazały co potrafią w różnych konkursach, a na 
koniec otrzymały prezenty w fajnych plecakach. Do 
głównego turnieju siatkówki ,,łąkowej’’ zgłosiło się 
aż 12 drużyn, w składzie których widzieliśmy wielu 
znanych, byłych siatkarzy z ostrołęckich klubów. 
Swoje teamy wystawiły: Obierwia, Aleksandrowo, 
Napalm Kadzidło, Promil Olszewka, Niedźwiedzie, 
Na lajcie Przasnysz, Kolesie Ostrołęka, Młode 
ogóreczki, Tęczowe misie, Laski.pl, Dylewianka 
Dylewo, Klub miłośników dobrej książki. Grano 
w 4. Grupach, a niektóre mecze zwróciły uwagę 
zaciętością i niezłym poziomem. Wygrali Kolesie 

Ostrołęka, wyprzedzając Dylewiankę Dylewo, 
Na Lajcie Przasnysz i Tęczowe Misie Ostrołęka. 
Najlepszy zawodnik: Wiesław Idzikowski – Kolesie 
Ostrołęka, a najlepsza zawodniczka: Justyna Nie-
dzwiecka – Laski.pl. 

– W trakcie naszej imprezy zdobywamy nowych 
przyjaciół naszej wsi, szukamy ciekawych form 
wspólnej zabawy i solidarnej współpracy całej 
obierwiańskiej społeczności – stwierdził Robert 
Niedzwiecki, pytany o cele  Polówki. A pomysłów 
nie brakowało, jak choćby ten ze specjalną planszą 
do fotografii, jak zapalone po zmroku ogniska w 
rozciętych na krzyż słupach, a do tego smakowite 
rejbaki i ciasta przygotowane przez miejscowe 
gospodynie. Palce lizać. 

Dodajmy, że Obierwię 18 sierpnia odwiedzili 
radni wojewódzcy Marian Krupiński i Mirosław 
Augustyniak, dorzucając się do puli nagród, a ro-
wer w konkursie WORD wylosował Kamil Ziemek 
z Aleksandrowa. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

III Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Lelis, który odbył się na stadionie w Gibałce 
22 lipca  jeszcze raz pokazał, że miejscowa młodzież 
z koła LZS w Szafarni potrafi dobrze przygotować 
ten obiekt do zawodów, choć murawa mogła by 
być równiejsza. Upał był niemiłosierny, ale nikomu 
nie zabrakło wody, a gospodarze postarali się 
także o pożywne kiełbaski z grilla. Cały turniej 
prowadzili i sędziowali Dariusz Mróz i Jerzy Dawid 
z Rady Gminnego Zrzeszenia LZS w Lelisie. Po 
bardzo zaciętych i momentami ostrych meczach, 
po finałowym konkursie rzutów karnych zwyciężyli 
ponownie ubiegłoroczni triumfatorzy z drużyny 
Promil Olszewka, pokonując w finale Czarnowyk.  
Następne miejsca zajęli kolejno Potężni Santosy 

Ostrów Mazowiecka, nieco rozczarowujący GLKS 
Lelis, gospodarze z LZS Szafarnia, LZS Dylewianka 
Dylewo, raczej bez błysku LZS Obierwia, Futro 
Dzika Kadzidło, oraz Fachowcy z boiska – Zbójna.  
Najlepszymi zawodnikiem turnieju wybrano Emila 
Burzała z Ostrowi, królem strzelców został Konrad 
Sobotka, Promil Olszewka, który zdobył 6 bramek, 
a najlepszym bramkarzem – Wojciech Kubeł, Czar-
nowyk. Puchary, medale i nagrody wręczył wójt 
Stefan Prusik. Przy okazji pobytu wójta ponownie 
rozgorzała dyskusja o potrzebie podwyższenia 
ogrodzenia lub budowy piłkochwytu przy bocznej 
linii boiska, z którego piłki ,,lubią’’ uciekać do lasu. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Wyplatanie (wicie) 
wieńca dożynkowego 
w Długim Kącie
Panie wszystkich pokoleń z sołectwa Długi Kąt 
zebrały się wieczorem, już po obrządku 13 sierpnia 
w zadaszonej altanie przy tamtejszym boisku by 
wspólnie wyplatać (wić) dożynkowy wieniec. Orga-
nizatorami spotkania byli sołtys wsi Monika Krystian 
oraz radny Jerzy Dawid. Spotkanie poprzedziło nowe 
zespawanie metalowego stelażu, który służy jako 
szkielet wieńca w tej wsi od ponad 20.lat. Tym zajęli 
się panowie. Panie zgromadziły wybierane ręcznie 
dorodne kłosy jęczmienia, pszenicy i żyta, ususzyły 
je, a następnie rozpoczęły kunsztowne wicie wokół 
stelaża. Przy tej okazji znalazł się czas na wspomnienia, 
opowieści o rodzinnych wydarzeniach i żarty. Pano-
wie rozpalili wielki  grill, a do tego na stole pojawił się  
pyszny chleb ze smalcem i ogórkami. Swoje dołożyli 
przybyli w trakcie spotkania wójt Stefan Prusik oraz 
dyr. CKBiS, Bartosz Podolak. Czas szybko płynął a 
wieniec nabierał kształtu z każdą minutą i godziną, 
tak by zdążyć na Regionalne Dożynki w Lelisie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

wszystkie formy zainteresowania kulturą fizyczną i 
uprawianiem sportu – twierdzi prezes stowarzysze-
nia oraz sołtys Obierwi Robert Niedzwiecki. 

Na pierwszych spotkaniach  były zabawy z piłką 
„Wilk i owce” i „Zbijak”’, a swoją dyscyplinę, czyli 
wielobój atletyczny, zaprezentował UKS Atleta. Na 
kolejne zajęcia, które odbywały się po południu 
we wtorki i w czwartki prowadzili trenerzy z OST - 
tenis ziemny, Gladiator – sztuki walki, OKLA – lekka 
atletyka, tu uczestniczyła Magdalena Żebrowska, 
Klub Biegam Bo Lubię Ostrołęka – bieganie. Za-
bawa była więc nie tylko przyjemna i radosna, ale 
także bardzo pouczająca i integrująca. Dlatego przy 
podsumowaniu dorobku 23 sierpnia humory były 
jak najbardziej wakacyjne. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Jak co roku w okresie wakacji w CK-BiS przygo-
towano atrakcyjne zajęcia dla dzieci, które trwały w 
drugiej połowie lipca. Na uczestników zajęć czekały 
ciekawe propozycje przygotowane przez pracowni-
ków CK-BiS, m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, takie 
jak spotkanie z leśnikiem, Krystianem Kowalczykiem, 
który bardzo zajmująco  opowiedział o przyrodzie nas 
otaczającej, o tym jak należy o nią dbać i jak z niej pra-

widłowo korzystać. Dzieci otrzymały od pana  leśnika  
upominki w postaci ręcznie wykonanych kredek. 
Drugim gościem wakacyjnych zajęć była Magdalena 
Żebrowska – mieszkanka Lelisa, utalentowana lekko-
atletka, m.in. trzykrotna młodzieżowa mistrzyni Polski 
w skoku w dal i reprezentantka Polski w zawodach 
międzynarodowych w Londynie, która opowiadała 
o swoich osiągnięciach oraz zaprezentowała się na 

stadionie w Lelisie w swojej dyscyplinie. 
Podczas zajęć kulinarnych, na których 
dzieci same przygotowywały zapiekanki, 
kolejny gość – Bartosz Jerominek – wła-
ściciel gospodarstwa agroturystycznego 
w Łęgu Starościńskim  przedstawił zasady 
zachowania się przy stole, w restauracji 
oraz podstawowe obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa w kuchni. Oprócz takich 
spotkań, grupa uczestników wakacyj-
nych zajęć zwiedzała najbliższą okolicę. 
Dzieci gościły w Urzędzie Gminy Lelis,  w 
Ośrodku Etnograficznym, w Oczyszczalni 
Ścieków oraz w miejscowej pizzerii. Bar-
dzo chętnie brały udział w konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych oraz zajęciach 

plastycznych. Uwieńczeniem zajęć wa-
kacyjnych stał się spektakl teatralny pod 
nazwą „Na końcu świata. Przygody Misia i 
Kacpra Pirata” w wykonaniu Teatru MASKA 
z Krakowa.Na spektakl dzieci przyszły z 
rodzicami, a oklaski oraz wspólne zdjęcie z 
artystami potwierdziło, że wszystkim bar-
dzo się to przedstawienie podobało.ww  

Eliza Antośkiewicz
Fot. Antoni Kustusz
Tomasz Szczubełek

Lato zachodzi w Durlasach

Pożegnanie lata na boisku wiejskim w Durlasach, 
które zapewniło fajną zabawę 25 sierpnia nie tylko 
dla mieszkańców wsi, ale także gościom z całej 
gminy. Tradycyjnie panie z CK-BiS zajęły się dziecia-
kami, a wymyślone przez nie konkursy zapewniły 
im okazję do sportowych, ale także umysłowych 
łamigłówek. No i wszyscy dostali nagrody i upo-
minki, a to frajda.

Mecz piłki nożnej prowadzony przez Jerzego 
Dawida z LZS zakończył się remisem, więc zarówno 
Żonaci, jak i Kawalerowie byli zadowoleni. Dzięki 
staraniom niestrudzonego sołtysa Stanisława 
Szczepanka oraz pomocy Bartosza Podolaka, dyr. 
CK-BiS do Durlas przyjechały by wspólnie pośpie-
wać i potańczyć panie z Klubu Seniora, z Kółka 

Rolniczego z Łodzisk, KGW z  Łęgu Przedmiejskiego, 
Chudkozianki z Chudka, a także męski chór Henryka 
Kuleszy, kapela Janka Kani. Dotarł przynajmniej 
na chwilę wójt Stefan Prusik, dojechał Stanisław 
Subda, byli także księża Witold Bruliński i Janusz 
Kotowski, był radny wojewódzki Marian Krupiński. 
O wszystkich zadbały gospodynie z Durlas, korzy-
stając z zaplecza kuchennego pomieszczeń, gdzie 
już wkrótce będzie Gminny Dom Seniora. Palce 
lizać. A jeśli do tego dodać pieczone ziemniaki z 
rewelacyjną wodą pieprzową oraz kiełbaski na 
grillu, piwo kozicowe i masę ogóreczków do chleba 
ze smalcem. Po prostu pycha. 

Losowania roweru w konkursie WORD dostar-
czonego przez radnego wojewódzkiego Mirosława 

Augustyniaka dokonał ks. Janusz Kotowski i tym 
razem trafił do do niezwykle dowcipnego i rezo-
lutnego Wojtka Łępickiego z Ostrołęki.

O ciekawe nagrody do użytku kuchennego wal-
czyły tym razem trzy mamy, którym pomagały ich 
pociechy. Ostatecznie najlepiej poszło drużynom 
Pauliny Parzych i Anny Szymczyk, a nieco słabiej 
ekipie Anny Chaberek. Ale humory dopisywały 
wszystkim. 

Bawiono się do późna przy muzyce, o którą 
postarał się DJ Kuba Mróz, a skoro pogoda nie 
przeszkadzała, więc lato zaszło w Durlasach bez 
kłopotów i wśród ogólnej radości. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dzieciaki miały wielką frajdę Zabawa trwała do późnego wieczoru
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Złote dziesiątki Gminy Lelis
Za nami rok szkolny 2017/2018, minęły także 

zasłużone wakacje i pora powrócić do nauki. W 
pamięci pozostały dobre wspomnienia, ale rów-
nież ze świadomość ubiegłorocznych dokonań 
i zebranych doświadczeń.  Szkolne społeczności 
naszej Gminy odnotowały liczne sukcesy i doko-
nania. Były one zarówno rezultatem wspólnej, 
szkolnej pracy, jak też sukcesem indywidualnym, 
osiągniętym w wyniku własnych starań, często 
kosztem wielu wyrzeczeń i dużego wysiłku. Coraz 
częściej te osobiste osiągnięcia nazywamy kompe-
tencjami, bo też stanowią one swoistą inwestycję 
w przyszłe możliwości zawodowej kariery, dają 
umiejętności, które zaowocują na studiach czy w 

pracy zawodowej. Dlatego uczniów, którzy znaleźli 
się w Złotych Dziesiątkach Gminy Lelis  traktujemy 
jako dobrze zapowiadających się przyszłych oby-
wateli, naukowców, budowniczych, sportowców. 
Ich udział w tym rankingu traktujemy jako po-
twierdzenie całorocznej pracy, jako wyraz uznania 
dla uzyskanych wyników zarówno w nauce, jak i w 
zdobytych kompetencjach dzięki pracy w samo-
rządzie szkolnym, w trakcie sportowych zmagań, 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  
Wszystkim, którzy znaleźli się w tegorocznej edy-
cji Złotych Dziesiątek, a także ich nauczycielom,  
serdecznie gratulujemy i życzymy wymiernych 
sukcesów w kolejnym roku szkolnej pracy. Na jej 

rezultaty czekają nie tylko Wasi rodzice, ale także 
czeka cała nasza gminna wspólnota. Nowy rok 
szkolny 2018/2019 zapowiada wiele trudności 
związanych z reformą podstaw programowych, 
ze zmianami w systemie edukacji. Jesteśmy prze-
konani, że nasi złoci absolwenci poradzą sobie w 
każdej sytuacji, czego im samym, ich rodzicom z 
całego serca życzymy. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mrozek

Wójt Gminy
Stefan Prusik

Szkoła Podstawowa w Białobieli
1. Eliza Pietruczuk,   kl. VII
2. Julita Pietruczuk  kl. VII
3. Daria Parzychowska kl. IV
4. Weronika Przybyła kl. VI
5. Alicja Grzyb  kl. VI
6. Julia Wojtylak  kl. IV
7. Magdalena Mikulak kl. V
8. Maria Budniak  kl. VI
9. Oliwia Chełstowska kl. VI
10. Weronika Marias  kl. VI

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim
1. Adrianna Kowalska kl. V  
2. Filip Pędzich  kl. VI
3. Karolina Ciak  kl. IV
4. Kamila Ciak  kl. IV
5. Adrianna Bałon  kl. V
6. Patryk Bardyszewski kl. V
7. Julia Sierzputowska kl. V
8. Patrycja Kurpiewska kl. VI
9. Dominika Pyskło  kl. IV
10. Bartosz Laskowski kl. V

Szkoła Podstawowa w Lelisie
1. Wiktoria Prusińska kl. V 
2. Wiktoria Chaberek kl. VI
3. Katarzyna Orzechowska kl. VI
4. Anna Patrycja Sakowska kl. V
5. Gabriela Korzeniecka kl. IV
6. Igor Grzybicki  kl. IV
7. Alicja Kacprzak  kl. VI
8. Patrycja Czeropska kl. VII
9. Mateusz Olkowski  kl. VI
10. Olga Wieremiejczyk kl. IV

Publiczne Gimnazjum w Lelisie
1. Julia Pulwin  kl. III A
2. Julia Krystian  kl. II B
3. Aleksandra Nalewajk kl. II A
4. Anna Koziatek  kl. II B
5. Wojciech Sieruta  kl. III B
6. Izabela Ejzemberg kl. II B
7. Oliwia Kobylińska  kl. III B
8. Jakub Marzewski  kl. III B
9. Natalia Wiska  kl. III A

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
1. Iga Śnietka  kl. VII 
2. Maciej Krupka  kl. VII 
3. Julia Szymczyk  kl. V 
4. Zuzanna Bałdyga  kl. IV 
5. Wiktor Potkaj  kl. III
6. Dominika Murach kl. III
7. Gabriela Bałdyga  kl. I
8. Joanna Puławska  kl. I
9. Ada Śnietka  kl. I

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła 
II w Łęgu Starościńskim
1. Magdalena Niechoda kl. V
2. Anna Kubeł  kl. V
3. Aleksandra Surgiewicz kl. V
4. Aleksandra Nalewajk kl. VII
5. Miłosz Brzóska  kl. IV
6. Piotr Łępicki  kl. VII
7. Wiktoria Nadolna  kl. IV
8. Damian Mielnicki  kl. IV
9. Maja Staśkiewicz  kl. VI
10. Amelia Kawałek  kl. VI

Szkoła Podstawowa w Obierwi
1. Zuzanna Szczepanek kl. VI
2. Aleksandra Maja Dębek kl. VI
3. Gabriela Anna Kowalczyk kl. IV
4.  Julia Waszkiewicz kl. IV
5. Małgorzata Sęk  kl. IV
6. Tomasz Dawid  kl. V
7. Kamil Mikołaj Kaczyński kl. IV
8. Aleksander Kędzierski kl. V
9. Karolina Piersa  kl. IV
10. Nadia Prusaczyk  kl. IV

Publiczne Gimnazjum w Łęgu Przedmiej-
skim
1. Magda Kowalska  kl. II A
2. Wiktoria Kubeł  kl. II A
3. Kinga Zadroga  kl. III A
4. Mateusz Kubeł  kl. II A
5. Natalia Kochanek  kl. III A
6. Edyta Kwiatkowska kl. III B
7. Damian Skórzewski kl. II A
8. Wiktoria Nalewajek kl. III B
9.  Natalia Murach  kl. VII
10. Damian Kurgan  kl. III A

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach
1. Przemysław Prajs  kl. VI
2. Julia Laskowska  kl. IV
3. Kacper Rydel  kl. IV
4. Paula Nasiadka  kl. III
5. Kornelia Gromek  kl. III
6. Oliwia Parzych  kl. III
7. Dominika Parzych kl. I
8. Julia Mielnicka  kl. I
9. Nikola Gontarz  kl. I
10. Błażej Mrozek  kl. I

Szkoła Podstawowa w Olszewce
1. Julia Dolata  kl. VI
2. Rafał Ciak  kl. IV
3. Maciej Ciuchta  kl. VI
4. Maria Duszak  kl. VI
5. Zuzanna Bałon  kl. VI
6. Karolina Dawid  kl. VI
7. Natalia Wołosz  kl. VI
8. Fabian Pawłowski  kl. VI
9. Zuzanna Dolata  kl. III
10. Filip Górski  kl. II

Publiczne Gimnazjum w Obierwi
1. Oskar Niedźwiedzki kl. II
2. Julia Bałon  kl. II
3. Martyna Madrak  kl. III
4. Paulina Szymczyk  kl. III
5. Nina Śledzik  kl. III
6. Dominik Wołosz  kl. II
7. Wiktoria Wiśniewska kl. II

Szkoła Podstawowa w Białobieli                   Fot. Antoni Kustusz
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Z dziejów LZS

Wpisany w Kurpiowszczyznę

STANISŁAW NIECIECKI 
MISTRZ I LEGENDA

Urodzony w 1953 roku w Gibałce syn Czesława i 
Czesławy Niecieckich czteroklasową szkołę skończył 
w Szafarni, a później uczył się w Lelisie. 

– Od małego wykazywałem niezwykłą sprawność, 
garnąłem się do wszelkich rywalizacji i konkursów. 
I to mi zostało przez całe życie – wspomina dzisiaj 
ubiegający się o emeryturę Stanisław, zasłużony 
działacz LZS w gminach Kadzidło i Lelis, sportowiec 
o niezwykłym dorobku, niespełniony olimpijczyk, 
który w trakcie Mistrzostw Polski w Olsztynie w 
1980 roku w I kolejce rzutu oszczepem złamał rękę 
i olimpijskie zmagania na stadionie w Łużnikach w 
Moskwie oglądał z trybuny. 

 W rzucie oszczepem 800 gr. uzyskał ponad 65 m., 
co dawało Stanisławowi czołowe miejsce w kraju. W 
olimpijskim roku zdobył też mistrzostwo Wojska Pol-
skiego w rzucie granatem 800 gr. Z wynikiem 92 m.

Zanim jednak do tego doszedł, startował w bar-
wach LZS Lelis, później  WLKS Ziemia Kurpiowska, 
gdzie trenował pod okiem trenerów Zdzisława 
Czaplickiego, a następnie Zdzisława Olszewskiego. 

– Najlepiej wspominam czasy związane z LZS w 
Lelisie. Trafiłem tu w 1975 r. Ówczesny naczelnik 
Stanisław Jastrzębski, dynamiczny i przedsiębiorczy, 
były pracownik Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w 
Ostrołęce, postanowił zbudować stadion, na którym 
chciał organizować duże imprezy i zawody. Ja byłem 
budowlańcem, inspektorem nadzoru, więc zatrudnił 
mnie w Urzędzie Gminy, ale z zadaniem rozwinięcia 
kół LZS, bo wicewojewoda Błaszczak odmówił mu 
zgody na budowę stadionu, skoro w gminie nie było 
sportu – opowiada Stanisław Nieciecki. 

W gminie istniało już jedno koło, założone jesz-
cze w latach 50-tych XX w. w Lelisie przez Henryka 
Chorążego. W tej sytuacji S. Nieciecki rozpoczął 
organizowanie zawodów i meczów w sołectwach 
i wkrótce ,,dorobił’’ się utworzenia 16. kół, na 22 
sołectwa. Wiele z nich istnieje do dzisiaj, ale początki 
były skromne. Jednak się udało. W 1976 roku koło 
LZS w Gibałce wygrało mistrzostwa powiatu w piłce 
nożnej, a później o Lelisie robiło się coraz głośniej. 
Sam S. Nieciecki startował na wszelkich festynach 
i zawodach, bijąc rywali w pchnięciu kulą, rzucie 
oszczepem i dyskiem, wyciskaniu ciężarka 17,5 kg,  
a nawet ciężarka 25 kg, który podniósł 42 razy na 
Święcie Ludowym 18 maja 1986 roku w Lelisie. Tak 
więc ustanawiając rekordy w każdej z tych dziedzin, 
stawał  się reprezentantem i mistrzem wojewódz-
twa, a  wszechstronność przydała się w startach 
w 10-boju, bo na zawodach w Brwinowie zdobył 
mistrzostwo Mazowsza. 

Co by jednak nie mówić, taka aktywność kół LZS 
w gminie Lelis pokazała, że stadion okazał się po-
trzebny i wkrótce odbyły się tam ważne wydarzenia, 
o których napisze dr Jerzy Kijowski w powstającej 
właśnie książce ,,Dzieje LZS w gminie Lelis’’.

– Wtedy także rozpoczęło się wielkie zaintereso-
wanie udziałem w zimowym rajdzie chłopskim w 
Rajczy. Ja byłem z ekipą powiatu ostrołęckiego, w 
tym także z młodzieżą z Lelisa, na ośmiu rajdach, 
w tym dwa razy jako kierownik wyprawy. Fajnie 

było, bo górskie konkurencje narciarskie są dla nas, 
nizinnych ludzi bardzo emocjonujące – uśmiecha 
się Stanisław, a żona Bożena to potwierdza, bo także 
startowała w barwach LZS. 

Później wiele się zmieniło. W latach 1980-83 S. 
Nieciecki został inspektorem ds. budownictwa dla 
m. Ostrołęka, następnie pracował jako specjalista 
budowlany w biurze konserwatora zabytków w 
Ostrołęce, aż w końcu wyjechał za granicę, najpierw 
do Niemiec, a później do Belgii, gdzie teraz ma swoją 
firmę budowlaną. 

Od marca 1985 roku Stanisław Nieciecki przeniósł 
się do Kadzidła, bo po ślubie zamieszkał w Jazgarce, 
a tam jako przewodniczący Rady Gminnego Zrze-
szenia LZS wkrótce utworzył 21 kół na 24 wsie, zaś  
,,jego’’ sportowcy zaczęli dominować w regionie. 
Uczestniczył w X Krajowym Zjeździe Zrzeszenia 
LZS, a także otrzymał pamiątkowy medal i dyplom 
z okazji 40-lecia LZS, z czego jest bardzo dumny. 
Tak oto mistrz stał się legendą, który z wielkim sen-
tymentem wspomina barwne dzieje swoich akcji i 
występów w gminie Lelis.  

Antoni Kustusz
Fot. Archiwum i Antoni Kustusz

Stanisław Nieciecki w dożynkowym konkursie 
podnoszenia ciężarka

Po latach w domu z dyplomem i medalem 40-lecia LZS

Panteon osób zasłużonych dla naszego regionu 
zawiera także nazwisko księdza Stanisława Twor-
kowskiego (1901-1990). Swoje ślady życia związał 
także z naszą gminą. A był postacią niezwykłą.  
Zarówno jako niegdyś żołnierz dowborczyk, jak i 
uczestnik obrony Warszawy w 1920 roku, a potem 
kapłan, katecheta, kapelan Powstania Warszaw-
skiego, duszpasterz, proboszcz, pisarz i wydawca 
oraz obrońca dzieci nienarodzonych. Ze względu 
na swoje poglądy polityczne (należał do Stronnic-
twa Narodowego) miał kłopoty z cenzurą zarówno 
w latach przedwojennych, jak i po 1945 r. Odzna-
czony wieloma odznaczeniami  państwowymi i 
wojskowymi. Działania duszpasterskie to: absty-
nencja, miłosierdzie, zwalczanie ,,dzieciobójstwa’’ 
i nałogu palenia papierosów. Rozwijał działalność 
kulturalną wśród młodzieży. Pomimo iż większość 
swego życia związał z diecezją warszawką, to 
miłość do swych rodzinnych stron zawsze nosił 
w sercu. Jak tylko mógł rozsławiał Kurpie i wracał 
na nie. Często odwiedzał swą rodzinną parafię w 
Kadzidle, a w Dąbrówce u rodziny spędził ostatni 
okres życia i to z niej wiódł orszak pogrzebowy do 
grobu rodzinnego na kadzidlańskim cmentarzu. 
W młodości Dąbrówka była także, przez jakiś czas 

miejscem zamieszkania młodego Stasia.
Pośród jego spuścizny literackiej ks. Stanisława 

Tworkowskiego warto wymienić takie  prace, 
jak: „Ostatni zrzut”, „Krzyż Dowbora”, „Kainka”, czy 
modlitewnik „Z Tobą Jezu”. W działalności wy-
dawniczej nie zabrakło legend i gadek w języku 
kurpiowskim. Na uwagę zasługują gadki: „Jek 
Maryna zywcem do nieba jechała”, „Jek Łoksyniaki 
na Zielganoc do kościoła śli”, czy „Tełosiow pacierz” 
oraz legenda „Jek umerlak zywego złapsiuł”. 
Publikował je na łamach „Kółka Różańcowego”, 
którego był redaktorem i wydawcą.  Pisywał też 
do „Ateneum”, „Rycerza Niepokalanej” i „Hejnału 
Mariackiego”. O swej małej ojczyźnie, jej zwycza-
jach i tradycjach pouczał także księdza kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, a który to, wspomniał o 
tym będąc w Kadzidle. 

Wśród jego książek na szczególną uwagę zasłu-
guje autobiograficzna powieść „Krzyż Dowbora” z 
pięknymi akcentami kurpiowskimi. Do swych przy-
jaciół pisywał w kurpiowskiej gwarze.  Tym samym 
utrwalał piękną mowę kurpiowską i przekazywał ją 
następnym pokoleniom. A o miłości do rodzinnych 
stron mawiał, iż odziedziczył ją po matce i pragnął 
być obok niej, nawet po tej drugiej stronie.

Pięknym przykładem docenienie wkładu ks. Sta-
nisława Tworkowskiego w życie Ojczyzny i Kurpi 
jest poświęcenie rozdziału w publikacji książkowej 
„Kurpie. Najważniejsi w dziejach”. 

Rok ubiegły przyniósł odnowienie przedwojen-
nego przydrożnego krzyża, którego mieszkańcy 
Kadzidła łączą z osobą tegoż kapłana. Krzyż ten,  
znajduje się przy drodze prowadzącej do Piaseczni, 
na wysokości leśniczówki i ulicy Jagodowej. Osoba 
tego kurpiowskiego szlachcica, jest więc niejako 
wspólnym bogactwem dwóch sąsiadujących ze 
sobą gmin: Lelisa i Kadzidła. Pielęgnujmy naszą i 
innych pamięć o tym.

Krzysztof Bulak, fot. archiwum

ks. Stanisław Tworkowski (1901 - 1990)
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lelisie Wysoki poziom 
na piachu

Futbol wymaga wyrzeczeń, ale daje wiele radości

   Na doskonale przygotowanym stadionie ZS 
w Lelisie, przy pięknej pogodzie i doskonałych 
humorach odbyły się 12 sierpnia Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. Zawody otworzyli  zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce bryg. 
Grzegorz Pragacz oraz wójt Stefan Prusik, a także 
prezes Powiatowego oddziału ZOSP RP Janusz 
Głowacki. Uczestniczyło 12 zastępów OSP, w tym 3 
Kobiece Drużyny OSP, z gmin Łyse, Kadzidło i Lelis. 
Zmagano się w konkurencji  ćwiczenia bojowego 
oraz sztafety pożarniczej. W rywalizacji OSP gm. 
Łyse zwyciężyła OSP Łyse – 134 pkt. przed OSP 
Lipniki – 154 pkt. . W rywalizacji OSP gm. Kadzi-
dło, zwyciężyła OSP Kadzidło, przed OSP Dylewo 

i OSP Gleba, a z gminy gospodarzy najlepszy 
wynik uzyskała OSP Lelis – 113 pkt. (52 pkt. + 61 
pkt.) , przed OSP Łęg Przedmiejski – 123 pkt. ( 54 
pkt.+69 pkt.) i OSP Dąbrówka – 131 pkt. (58 pkt. + 
73 pkt.).  W rywalizacji drużyn kobiecych zwycię-
żyły druhny z OSP Lelis – 133 pkt.  (51+82), które 
pokonały druhny z OSP Łęg Przedmiejski- 157 
pkt.  (76+81)  i OSP Dąbrówka – 172 pkt. (80+92) . 
Komisja zawodów bardzo wysoko oceniła poziom 
organizacyjny rywalizacji, a także wkład pracy jaki 
wykonali strażacy OSP Lelis. (ak) 

Fot. Antoni Kustusz 
więcej fot. www.lelis.pl

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Białobieli 
w dniach 29-31. maja startowała w Mistrzostwach 
Mazowsza w piłce nożnej dziewcząt rozegranych w 
ramach XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Wydarzenie to na długo przejdzie do historii szkoły 
oraz naszej gminy, ponieważ po raz pierwszy drużyna 
piłkarska dziewcząt dotarła do szczebla wojewódzkie-
go. Aby zagrać na tych mistrzostwach dziewczęta mu-
siały wcześniej zwyciężyć w czterech trudnych  etapach 
eliminacyjnych. Zmagania najlepszych piłkarek na 
Mazowszu odbyły się w Teresinie w powiecie socha-
czewskim. Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany. 

– W pierwszym dniu zmagań rywalizowaliśmy 
ze Szkołą Podstawową w Komorowie (rejon Socha-
czew). Niestety, mimo brawurowo zdobytej bramki 
przez Weronikę Przybyłę, nie udało nam się pokonać 

miejscowych przeciwniczek. Po godzinnej przerwie 
podjęliśmy zmagania z SP Kałuszyn (rejon Siedlce).  
Nasza gra w tym meczu wyglądała znacznie lepiej. 
Niestety, nie ustrzegliśmy się błędów w defensywie 
i ostatecznie ulegliśmy rywalkom z wynikiem 1-2.  
Bramkę dla nas zdobyła Julita Pietruczuk. W swojej gru-
pie zmierzyliśmy się jeszcze z SP nr 319 Ursynów (rejon 
Warszawa). Po eliminacjach pozostała walka o miejsca 
5-8. Do zwycięstwa nad szkołą z Wiśniewa (rejon Cie-
chanów) zabrakło niewiele, ponieważ po remisie 2-2 
i bramkach Weroniki Przybyły oraz Julity Pietruczuk 
ulegliśmy rywalkom w rzutach karnych. Na zakoń-
czenie rozgrywek nadeszło upragnione zwycięstwo. 
Nasze rywalki z pierwszego meczu tym razem uległy 
nam z wynikiem 1-0 po bramce Weroniki Przybyły. 
Ostatecznie w Mistrzostwach Mazowsza zajęliśmy 7 

miejsce, co jak na debiutantów w tak licznym gronie 
należy uznać za sukces – prezentuje dokonania ..Bia-
łobielek’’ ich trener Rafał Kosek i dodaje – W przerwie 
pomiędzy meczami wybraliśmy się do Bazyliki NMP 
w Niepokalanowie, ponieważ Teresin i Niepokalanów 
sąsiadują ze sobą. Zdecydowaliśmy, że skorzystamy z 
tego faktu i pomodlimy się w Sanktuarium. 

Nasze zawodniczki pojechały do Teresina w skła-
dzie: Maria Budniak, Nicole Domurad, Alicja Duszak, 
Gabriela Duszak, Natalia Grala, Alicja Grzyb, Maja 
Madrak, Weronika Marias, Eliza Pietruczuk, Julita 
Pietruczuk, Weronika Przybyła. 

Gratulujemy dziewczętom wspaniałej rywalizacji i 
zaangażowania na boisku.

Antoni Kustusz 
fot. Archiwum 

Reprezentacja OSP naszej gminy 

Boisko do gry w siatkówkę plażową w Długim Kącie 
na turniej 4 sierpnia zostało specjalnie przygotowane, 
o co postarał się Jerzy Dawid, prezes miejscowego LZS 
i radny gminny. Nowy piach, dobrej jakości siatki i linie, 
a także pogoda, wszystko sprzyjało grze na wysokim 
poziomie. Niestety nie wszystkie zgłoszone drużyny 
dotarły na miejsce rywalizacji, więc po pewnych 
roszadach w składach do gry przystąpiło 5 drużyn. 
Grano więc systemem każdy z każdym. Ostatecznie, 
po emocjonujących meczach, często stojących na 
dobrym poziomie i rozgrywanych w dobrym klimacie, 
zwyciężyła drużyna Brzescy i spółka Lelis. Następne 
miejsca w rywalizacji o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wójta 
Stefana Prusika i nagrody dyrektora CKBiS Bartosza 
Podolaka zajęły drużyny: Akademia Siatkarska  Lelis II, 
Młodzi i Gniewni Długi Kąt, Akademia Siatkarska Lelis 
I oraz R-Team Obierwia. Najlepszymi zawodnikami 
turnieju zgodnie okrzyknięto: Dominikę Ostrowską 
i Cezarego Ejzemberga. Gospodarze postarali się 
aby nikomu nie zabrakło smakowitych kiełbasek z 
nowego, ogromnego grilla, a także zachęcali do gry 
nie tylko na turniejach, ale także na co dzień. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Lista rekordów i medalowych miejsc w lekko-
atletycznej charakterystyce Magdaleny Żebrow-
skiej, pochodzącej z Lelis zawodniczki KS Podlasie 
Białystok wciąż się wzbogaca. 

– Po wyleczeniu niegroźnej kontuzji tegorocz-
ny sezon poświęciłam nie tylko na ukończenie 
licencjatu na uczelni w Białymstoku, ale także na 
intensywne treningi. Pod okiem trenera uzyskałam 
fajne wyniki i teraz myślę o dalszej karierze, tak by 
w końcu zdobyć złoto Mistrzostw Polski w skoku w 
dal, ale także aby zaistnieć w rywalizacji zawodni-
czek z europejskiej czołówki – powiedziała nam o 
swoich planach Magda w trakcie swoich leliskich 
wakacji. A był to bardzo pracowity pobyt, bo nasza 
mistrzyni spotkała się z uczestnikami wesołych 
wakacji w CK-BiS, z uczestnikami zajęć lekkoatle-
tycznych na Wakacjach z Radomirem w Obierwi, a 
także odwiedzała swoje koleżanki z Ostrołęckiego 
Klubu LA na treningach. 

W najlepszych swoich tegorocznych startach 
Magda Żebrowska uzyskała następujące wyniki: 
złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
U-23 w Sieradzu (6,13 m), srebrny medal Mi-
strzostw Polski seniorów w Lublinie (6,33 m, rekord 
życiowy), 7. miejsce w konkursie Pucharu Świata w 
Londynie (6,12 m.), zwycięstwo w mitingu otwar-
cia sezonu w Białymstoku (6,30).  Gratulujemy i 
życzymy złota i tylko złota.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Magdalena Olszewska z Białobieli w tym roku 
rozpoczęła bardzo obiecujący marsz na medalo-
wym szlaku w rzucie dyskiem. Trenująca obecnie 
w OKLA pod okiem trenerów Katarzyny i  Konrada 
Szusterów  wychowanka Szkoły Podstawowej w 
Białobieli, gdzie pokazała swoje ogromne możli-
wości pod opieką Rafała Koska na arenie krajowej 
zabłysnęła podczas majowych Mistrzostw Polski 
LZS w Słubicach, gdzie zajęła 2. miejsce w rzucie 
dyskiem w roczniku U20. Uzyskała tam wynik 
45.47 m, ustanawiając rekord życiowy pozwalający 
uzyskać pierwszą klasę sportową.  Rzut na taką od-
ległość stanowił drugi wynik na listach krajowych, 
co dostrzegli trenerzy młodzieżowej reprezentacji 
Polski i powołali Magdę do reprezentowania na-
szego kraju na międzynarodowym meczu lekko-

atletów rocznika U20 w Vyskowie w Czechach. W 
zawodach, które odbyły się 16 czerwca,  zaprezen-
towali się młodzi reprezentanci z Czech, Węgier, 
Polski, Słowenii i Słowacji. Magdalena Olszewska 
zajęła tam ósme miejsce z wynikiem 43.07 m, co 
było jej  drugim w jej dotychczasowej karierze.

– Trochę się stremowałam, ale i tak ten start 
bardzo mi pomógł w przygotowaniu się do naj-
ważniejszego występu na rzutni  w Mistrzostwach 
Polski U 20, które odbyły się 23-25 czerwca we 
Włocławku. Broniłam tam barw mojego klubu i 
choć pogoda nie dopisała to start mogę uznać 
za udany – powiedziała nam Magda po powrocie 
z wakacji do rodzinnego domu, gdzie każdemu 
jej startowi bardzo kibicują rodzice Agnieszka i 
Ryszard Olszewscy oraz siostry Patrycja i Marlena.

We Włocławku Magda uzyskała 40,62 m, co 
dało jej brązowy medal, a to już poważna zalicz-
ka przed startami naszej 19-latki w konkursach 
roczników młodzieżowych. Z wyniku swojej 
podopiecznej bardzo zadowolony był jej trener 
Konrad Szuster, który stwierdził, że, mimo nie-
sprzyjającej aury,  podopieczni OKLA potwierdzili 
swoją sportową formę. 

Po mistrzostwach rozpoczęły się wakacje, a 
Magda zostawiła swój ukochany rower, którym 
dojeżdżała na zajęcia w szkole i na treningi, by 
pojechać na wakacyjne obozy. Teraz najważniejsza 
decyzja, bo trzeba zdecydować się na kierunek 
studiów i dalszą karierę.

– Chciałabym podjąć studia na kierunku fizyko-
terapii w Białymstoku i tam trenować w barwach 
KS Podlasie, ale pojawiły się problemy z trenerem 
dla dyskobolki, więc nie wiem jak będzie – Magda 
nie ukrywa zatroskania, ale nadal jest pełna opty-
mizmu. Więc życzymy jej dalszych medalowych 
sukcesów.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Magdalena Żebrowska w drodze do złota Bez złota, ale 
z wieloma sukcesami

Z Białobieli na medalowy szlak

Magdalena Żebrowska z tegoroczną kolekcją medali

Magdalena Olszewska z tatą Czwarta w Polsce ekipa ringowców z KTR ,,Jantar’’

Tegoroczne 46. Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski w Ringo odbyły się 3 lipca w Jedliczu w 
województwie podkarpackim. W zawodach wzięło 
niemal 200. zawodników z kraju (UKS Goszczyn, 
Kurpiowskie Towarzystwo Ringo ,,Jantar’’, War-
szawskie Towarzystwo Ringo Klub Sportowy 
Olimpia Miłki, Parafialny Klub Sportowy Jadwiga 
Kraków, Uczniowski Klub Sportowy Mogielnica, 
Legnica, Słupsk, Bartoszyce, Uczniowski Klub 
Sportowy Arka Umieszcz, Krasne, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy Podkarpacie Jedlicze) 
oraz ekipy z Białorusi i Litwy. Rywalizowano o 
mistrzowskie tytuły w 13. indywidualnych katego-
riach wiekowych oraz 6. kategoriach deblowych.

KTR „Jantar” wystawił 15. osobową kadrę w kate-
goriach dziecięcych i młodzieżowych. Nasi zawod-
nicy nie zdobyli w tym roku tytułów mistrzowskich, 
ale cieszyli się ze srebrnych i brązowych medali. 

Medale indywidualne zdobyli: kategoria: 
żaczka- Kornelia Gromek,  medal srebrny; kate-
goria: kadet- Przemysław Duszak, medal brązowy; 
kategoria: junior -Piotr Pliszka,  medal brązowy.

Medale drużynowe wywalczyli: kategoria 
dwójki szkolne chłopców do lat 13: Wiktor Pawel-
czyk, Damian Orzoł- medal brązowy; kategoria 
dwójki szkolne chłopców do lat 16: Przemysław 
Duszak, Sebastian Kamiński- medal brązowy; ka-
tegoria dwójki szkolne dziewcząt do lat 16: Amelia 
Gromek, Kinga Pędzich – medal srebrny. 

W punktacji klubowej ringowcy KTR ,,Jantar’’ za-
jęli IV miejsce, tracąc do podium zaledwie 4 punkty.

– Okres przygotowawczy był dla wszystkich 
bardzo trudny. Nie dysponując salą sportową w 
Nasiadkach, możemy trenować tylko w okresie 
wiosenno-jesiennym. W tym roku, w kwietniu 
aura nie sprzyjała treningom, maj był wyłączony 
z przygotowań ze względu na absencję trenera, 
zajęcia czerwcowe nie zniwelowały wszystkich 
braków. Mimo, że nie wszyscy jesteśmy zadowo-
leni z efektów rywalizacji, to cieszymy się ze nasza 
obecność na mistrzowskich zawodach została 
zauważona – stwierdziła po powrocie Sylwia Smil-
gin-Kamińska.  (ak)

Fot. Archiwum
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Urząd Gminy w  Lelisie  informuje, że od 1 marca 2018 r. uległy zmianie stawki opłat za odbiór i 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obecnie wynoszą: 

   za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny:  40 złotych miesięcznie od gospo-
darstwa domowego

  za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (zmieszany): 60 złotych mie-
sięcznie  od gospodarstwa domowego

Jednocześnie Urząd Gminy in-
formuje, że nie zmienił się spo-
sób dokonywania płatności. 
Dokonywać ich można w kasie 
Urzędu Gminy bądź przelewem 
na indywidualne numery kont, 
które mieszkańcy otrzymali po 
złożeniu deklaracji o wysokości  
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. 

 23 września, stadion LZS w Szafarczyskach, godz. 13.00 – Święto 
Pieczonego Ziemniaka

 7 października, godz. 16.00 – uroczysta Msza św. w intencji zmarłych 
strażaków powiatu ostrołęckiego w kościele parafialnym w Łęgu Starościńskim.

 7 października, godz. 12.00, sala widowiskowa CK-BiS – „Kurpiowskie Granie” - Regionalny 
Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych

 11 października, godz. 11.00 – Święto Złotych Godów jubilatów gminy Lelis poprzedzone 
okolicznościową, uroczystą Maszą św. w kościele parafialnym pw. MBNP w Lelisie

Ruszyły rozgrywki piłkarskiej B-klasy. Drużyna GLKS Lelis swoje mecze rozegra na stadionie Zespołu 
Szkół w Lelisie w niedziele o godz. 14.00.  – Oczywiście liczymy na doping kibiców, bo mamy ambicje 
by zająć lepsze miejsce niż w poprzednich  rozgrywkach – stwierdza trener Jerzy Dawid. Zapraszamy 
więc na mecze GLKS Lelis, a oto ich jesienne terminy: 

 Kolejka 5 - 23 września   GLKS Lelis – Iskra Zaręby Kościelne
 Kolejka 7 - 7 października   GLKS Lelis  – WKS Mystkówiec Stary
 Kolejka 8 - 14 października  GLKS Lelis – KS Pniewo
 Kolejka 10 - 28 października  GLKS Lelis – FC 2013 Różan

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
III  rata do 15 wrzesnia 2018  r.

W/w podatki są płatne u sołtysa (w wyznaczonym terminie), w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
(Nr konta: 05892200090000061920000010)

PAMIĘTAJMY, ŻE: dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gmi-
ny Lelis za pomocą instrumentu płatniczego (kartą płatniczą i telefonem), w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

CK-BiS informuje i zaprasza…

Liczymy na dobre wyniki GLKS Lelis 

Urząd Gminy przypomina, że...

Nowości w naszym
księgozbiorze

Urząd Gminy informuje...

Wszystkim miłośnikom czytania przypominamy, 
że Biblioteka w Lelisie, która ma ponad sześćdzie-
sięcioletnią tradycję, oferuje swoim czytelnikom 
z roku na rok coraz bogatszy wybór literatury 
pięknej polskiej i obcej, a także cenne wydawnic-
twa z różnych gatunków i dziedzin wiedzy. W tym 
także liczne nowości, audiobooki oraz wydania w 
języku angielskim. 

A wrzesień jest miesiącem szczególnym w na-
szej bibliotece, ponieważ na jej konto napływają 
dodatkowe fundusze ze środków zewnętrznych, 
m.in. w ramach Programu Wieloletniego „Naro-
dowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 
1. Otrzymana w tym roku kwota w wysokości 
12 tys. złotych ma być przeznaczona wyłącznie 
na zakup nowości do zbiorów w bibliotekach. 
Bibliotekarze dokonują zakupów bezpośrednio u 
dostawców, bądź przez Internet biorąc  pod uwagę 
przede wszystkim zainteresowania i upodobania 
czytelników, ale również śledzą nowości na rynku 
książkowym i wychwytują bestselery. 

Tak więc zakupy są w toku, zaś na półkach 
publicznych książnic już zjawiają się kolejne 
woluminy. Szczególnie można polecić książeczki 
dla najmłodszych czytelników z serii Pierwsze 
Czytanki , które mają pomóc dzieciom w osią-
gnięciu płynnego czytania. Polecamy także  książki 
dźwiękowe przeznaczone nie tylko do czytania, ale 
także do zabawy z dzieckiem. Dla nieco starszych 
dzieci posiadających już umiejętność czytania 
ciekawostką będą książki o zwierzętach z serii „Kto 
mnie przytuli”, „Zaopiekuj się mną”, które budzą u 
dzieci empatię i chęć niesienia pomocy innym. Dla 
miłośników przygód Misia Uszatka mamy dosyć 
obszerny zbiór opowiadań sięgających jeszcze 
tych pierwszych publikacji książek o niezwykłym 
Misiu. Dorośli czytelnicy także znajdą w naszych 
zbiorach wiele ciekawych pozycji. Szczególnie 
polecamy Hashtag  R. Mroza, 365 dni B. Lipińskiej, 
Outsider S. Kinga, Dziewczyny z Dubaju P. Krysiaka, 
Czerwony pająk K. Bonda, Anatomia góry R. Fronia, 
Lato utkane z marzeń G. Gargaś, Dziewczyny z 
powstania A. Herbich. Miłośnicy biografii znajdą 
u nas takie nowości, jak opracowania dotyczące 
życia i twórczości  Wojciecha Młynarskiego, Danuty 
Szaflarskiej, Marii Piłsudskiej, Anny Przybylskiej, 
Wandy Rutkiewicz. A to wszystko tylko niektóre 
tytuły zakupionych nowości. Serdecznie więc 
zapraszamy stałych i nowych czytelników do 
naszych bibliotek w Lelisie, Obierwi, Dąbrówce i 
w Łęgu Przedmiejskim

Barbara Sęk
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