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Z Janem Sierzputowskim z kol. Muszyństwo w 
Łęgu Przedmiejskim spotkaliśmy się przy kaplicy św. 
Jana Nepomucena, czeskiego męczennika, patrona 
płodności i urodzaju. Kaplica stoi w rozwidleniu 
dwóch wyjazdów do asfaltowej drogi prowadzącej 
do kilku gospodarstw w tej kolonii. Jak się okazało 
ma ona swoje burzliwe dzieje, a sprzęga się ta historia 
z losami rodziny Sierzputowskich od kilku pokoleń.  

Gościnni gospodarze, Zofia i Jan Sierzputowscy, 
znani nie tylko w swojej wsi z aktywnego udziału 
w pracy KGW ,,Zręczne Ręce’’ oraz zespołu „Pniaki 
i Krzaki” z Łęgu, chętnie opowiedzieli rodzinną 
historię, a także podzielili się cennym ogrodniczym 
doświadczeniem. 

Znak pierwszy 
– Najważniejszym dla historii naszej kolonii 

Muszyństwo są wydarzenia związane z obecnie 
murowaną kaplicą, która budowana była aż 3 razy – 
snuje swoją opowieść Jan Sierzputowski. – Pierwszy 
raz w drugiej połowie XIX wieku pobudował ją pan 
Muszyński przy piaszczystej drodze prowadzącej 
do Łęgu. Jak opowiadała mi babcia Jadwiga, żona 
Franciszka Sierzputowskiego, kiedy Muszyński 
sprzedawał folwark muszyński żydowi Zelmanowi 
to pytał go czy chce tej kapliczki, bo jeśli nie to ją 
rozbierze i przestawi w inne miejsce, ale Zelman 
odpowiedział, że ,,Mi ta kapliczka wcale nie prze-
szkadza’’ i została tam gdzie stała przy drodze. Traf 
chciał, że za kilka lat jednego lata, gdy na polach 
było już dojrzałe zboże i padał grad, to w okolicy 
zniszczeniu uległy wszystkie pola, a u Zelmana na 
Muszyństwie zboże pozostało nietknięte – dodaje 
pan Jan, przywołując rodzinne opowieści. 

Znak drugi 
Przyszedł 1944 rok gdy front stanął na linii Wisła, 

Narew i radziecka artyleria zza Narwi ostrzeliwała 
okolice Muszyństwa. Jeden z pocisków trafił w ka-
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Dzieje pewnej kapliczki

O każdym ze swoich przodków pan Jan może 
opowiadać godzinami

Jan Sierzputowski codziennie odwiedza rodzinną kapliczkę

pliczkę, z której praktycznie nic nie zostało, no może 
dwie, trzy warstwy czerwonych cegieł. 

– Już po wojnie, w 1946 roku Stanisław, najmłod-
szy brat mego taty Wacława, orząc w konie pole 
obok kapliczki wyorał posąg świętego, który był 
wmurowany na jej szczycie. Przywiózł go do domu, 
a jego mama, a moja babcia, wytarła posążek z pia-
sku i schowała go do kuferka, z myślą, jak mówiła, że 
kiedyś trzeba będzie odbudować kapliczkę – pan 
Jan sięga do spisanych wspomnień i kontynuuje:

– Następnego roku nad małą odnogą, która 
wpadała do Narwi dziadkowie mieli zgromadzone 
na zimę w trzech stogach siano. Przyszła gwałtowna 
burza, uderzył piorun i siano spłonęło doszczętnie – 
znany w okolicy gawędziarz i rodzinny historyk nie 
szczędzi barwnych określeń.

Wynika z nich, że w 1949 roku w lecie ponownie 
w czasie burzy piorun uderzył w babciny dom, 
pokryty gontem. Święty złożony w kuferku ocalał, 
a dom dało się odbudować. 

Znak trzeci 
– W 1953 roku już po podziale przez babcię 

gospodarstwa na trzy części pomiędzy mojego 
tatę Wacława, jego brata Stanisława oraz siostrę  
Mariannę, mój tata postawił dla siebie na swojej czę-
ści drewniane zabudowania – wspomina rodzinny 
dom Jan Sierzputowski. – Przy przeprowadzce do 

nowego, drewnianego domu, babcia zawołała go 
do siebie i powiedziała ,,Wacław jesteś najstarszy, 
masz świętego z kapliczki i odbuduj kapliczkę’’.  
Tata wziął świętego i przyniósł do domu, gdzie 
znowu położono go do kuferka. Przyszedł jednak 
rok 1960 i ja jako najmłodszy z trzech braci miałem 
wówczas siedem lat. Był lipiec, okres żniw, na polu 
byliśmy, jak to we zwyczaju, całą rodziną, tata kosił 
kosą żyto, mama  Helena z domu Jurga, urodzona w 
1927 roku we wsi Tatary w biednej kurpiowskiej ro-
dzinie, odbierała i wiązała, a my dzieciaki znosiliśmy 
je na snopki. Nad naszymi głowami wyszła czarna 
chmura, zaczęło grzmieć i padać. Zmoczeni pobie-
gliśmy do domu, a tam błyskawice, huk piorunów 
i rzęsisty deszcz. Pamiętam, jak dziś, pod szczytową 
ścianą domu siedział tata i najstarszy brat Antoni, 
przed nimi stół, a za stołem siedziałem na podłodze 
i bawiłem się – toczy się barwna opowieść. – Nagle 
piorun uderzył w szczyt naszego domu, spadając 
w dół zapalił strych. Nad głową mojego brata wisiał 
duży ścienny zegar. Rozleciał się w najmniejsze ka-
wałki. Szczególnie zapamiętałem kulę ognia, która 
przeleciała mi nad głową i tę jedną myśl, że skoro 
mama nie rozpalała ognia, to skąd ten ogień. Dom 
w połowie spłonął, a ja oraz brat Antoni zostaliśmy 
porażeni piorunem, odnosząc poważne obrażenia. 
Po ochłonięciu moi rodzice stwierdzili, że to jakiś 



2

Z życia samorządu 

Wsparcie dla OSP Łęg Przedmiejski

Wójt Gminy zawiadamia …

Prezydent w gminie 
wybrany, ale..

XVIII sesja Rady Gminy, która odbyła się 26. 
czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
z udziałem sołtysów oraz zaproszonych gości, po 
długim okresie nadzwyczajnych okoliczności zwią-
zanych ze zwalczaniem koronawirusa COVID-19 
miała rozszerzony porządek obrad. Po przyjęciu 
protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy, wójt Stefan 
Prusik przedstawił obszerna informację z działalności 
Wójta Gminy za okres od 27 lutego do 25 czerwca, 
w której przedstawił jak realizowano inwestycje 
podjęte w gminie oraz w sołectwach, przekazał jak 
wyglądała w tym czasie działalność oświaty, CK-BiS, 
Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz w zakresie 
opieki społecznej. 

W sesji uczestniczyli zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Ostrołęce podinsp. Andrzej Siurnicki 
oraz zastępca komendanta miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. dr inż., Grzegorz Pragacz, któ-
rzy przedstawili dodatkowe informacje oraz analizy 
uzupełniające do przyjętych do wiadomości przez 
Radę sprawozdań za 2019 rok o stanie porządku i 
bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa 
pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem 
gminy Lelis. Radni i sołtysi zwrócili uwagę na pro-
blemy, które wynikają z prowadzenia przytuliska 
psów w Gnatach, przemieszczania się dużych grup 
rowerzystów w czasie powrotu krów z pastwisk w 
Dąbrówce oraz niewłaściwego zachowania się grup 
młodzieży na boisku w Szafarczyskach. Wójt Stefan 

20 tys. zł otrzymała Gmina Lelis z funduszu  
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika z przeznaczeniem na wsparcie  kosztów 
remontu remizy OSP Łęg Przedmiejski. 

Uroczyste przekazanie środków odbyło się 15. 
czerwca w Urzędzie Gminy w Kadzidle, a czek, 
po podpisaniu stosownej umowy odebrali wójt 
Stefan Prusik oraz skarbnik Gminy Bogusława   
Parzych. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

Wójt Gminy Lelis zawiadamia o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lelis wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 16 
lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.  w siedzibie 
Urzędu Gmin Lelis, ul. Szkolna 39, w sali konfe-
rencyjnej w godzinach od 9ºº do 14ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 14 

O pracy policjantów dla naszej gminy mówił nasz mieszkaniec, 
podinsp. Andrzej Siurnicki

Wójt Stefan Prusik zaprezentował raport o stanie gminy 
i uzyskał absolutorium

Prusik podziękował w imieniu mieszkańców obu 
przedstawicielom policji i straży pożarnej za wysiłki 
na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 

Po przerwie wójt Stefan Prusik omówił treść wy-
danego drukiem Raportu o stanie Gminy w 2019 
roku, wskazując na najważniejsze dokonania gminy 
oraz sołectw w ubiegłym roku, a także okoliczności 
jakie temu towarzyszyły. Dziękując wójtowi za 
przedstawiony raport Anna Dobkowska, przewod-
niczący Rady Gminy uznała, że w ubiegłym roku 
największymi sukcesami gminy było oddanie do 
użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, 
nowego budynku Urzędu Gminy oraz utworzenie 
spółki komunalnej. 

Radni po zapoznaniu się z raportem jednogło-
śnie udzielili wójtowi Stefanowi Prusikowi wotum 
zaufania.

Radni już wcześniej na komisjach zapoznali się ze 
sprawozdaniem finansowym Gminy Lelis za 2019 
rok oraz z wykonania budżetu Gminy wnioskując 
o udzielenie wójtowi absolutorium. Na sesji nie 
zgłoszono innych uwag i Rada Gminy jednogłośnie 
udzieliła wójtowi Stefanowi Prusikowi absolutorium 
za 2019 rok, co spotkało się z oklaskami zebranych, 
a Anna Dobkowska pogratulowała wójtowi uznania 
całorocznej działalności. 

W kolejnych punktach porządku sesji przyjęto 
do wiadomości i w glosowaniu informacje i spra-
wozdania za 2019 rok, dokonano zmian w uchwale 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz 
budżetowej na 2020 rok (12 głosów za, 2 wstrzy-
mujących się). Udzielono także pomocy finansowej 
Gminie Zbójna na pokrycie kosztów remontu mostu 
na rz. Szkwa (100 tys. zł), a także zmniejszono na 
wniosek starosty kwotę przeznaczoną na budowę 
drogi. Dokonano także zmiany w uchwale dotyczącej 
ustalenia diet dla radnych, zmierzającej do ustalenia 
po zmianie przepisów nowego terminu i trybu ich 
wypłacania, co radni przyjęli 12.glosami za przy 2. 
glosach przeciwnych. 

W kolejnej uchwale uregulowano szczegółowe 
warunki przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuńcze oraz przyjęto Gminny Program Wspierania 
Rodziny na lata 2020-2022. Nadano także nazwę ul. 

Magnolii w Białobieli. 
W sprawach różnych kierownik OPS Grażyna 

Piersa zapoznała radnych z działaniami Ośrodka w 
okresie największego zagrożenia koronawirusem, 
stwierdzając, że choć na apel o zgłaszanie się wo-
lontariuszy do pomocy nikt się nie zgłosił, to jednak 
pracownicy socjalni we wszystkich środowiskach, 
do których się zwrócili otrzymali wsparcie i pomoc, 
szczególne podziękowania Grażyna Piersa skierowa-
ła do Caritasu i PCK, Pracowników i seniorów z Domu 
Senior+ w Durlasach, strażaków z OSP w Lelisie i 
Łęgu Przedmiejskim, KGW z Lelisa, Olszewki i Łęgu 
Przedmiejskiego, pracowników CK-BiS oraz wójta i 
pracowników Urzędu Gminy. 

Na zakończenie sesji wójt Stefan Prusik poinfor-
mował, kwestionowane przez niektórych radnych, 
potrzeby utworzenia Centrum Rekreacyjno Eduka-
cyjnego w Lelisie (przy zakręcie z Lelisa do Durlas) 
oraz przystani kajakowej na rzece Rozodze w Łęgu 
Starościńskim w istocie służyć będą mieszkańcom 
całej gminy, a staną się także rozpoznawalną atrak-
cją dla gości i turystów. Więc warto się tego podjąć, 
tym bardziej że pozyskano na ich realizacje środki 
zewnętrzne – podkreślił wójt, dziękując raz jeszcze 
za udzielenie absolutorium.

Tekst i Fot.: Antoni Kustusz

W gminie Lelis zdecydowaną przewagę w I turze 
wyborów prezydenckich  28.czerwca uzyskał kandy-
dujący ponownie Andrzej Duda, który uzyskał 3048 
głosów, czyli 73,5 proc. oddanych ważnych głosów. W 
gminie uprawnionych do głosowania było w tym dniu 
7430 wyborców, z których skorzystało z tej możliwości 
4657 osób, czyli 62,7 proc. Nieważne było 20 głosów, a 
10 osób głosowało korespondencyjnie. Pozostali kan-
dydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów: 
Robert Biedroń – 39, Krzysztof Bosak – 422, Szymon 
Hołownia – 479, Marek Jakubiak – 6, Władysław Ko-
siniak-Kamysz – 119, Mirosław Piotrowski – 4, Paweł 
Tanajno – 11, Rafał Trzaskowski – 504, Waldemar 
Witkowski – 1, Stanisław Żółtek – 13.  

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Głosowanie w CK-BiS w Lelisie 

sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lelis, 
o godzinie 12ºº w sali konferencyjnej.

Uwagi do projektu studium należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Lelis z podaniem  imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 14 września 2020 r.  

Wójt Gminy Lelis
Stefan Prusik
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Poradziliśmy sobie, ale przed nami jeszcze długa droga
O edukacji w okresie pandemii rozmawiamy z dy-
rektorem ZASiP Andrzejem Przeradzkim. 

–  Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca, choć do 
końca minionego roku szkolnego uczniowie nie 
powrócili  do zajęć lekcyjnych w klasach. To oznacza 
istotną zmianę we wszystkich dziedzinach funkcjo-
nowania oświaty na wszystkich szczeblach, w tym 
także w naszej gminie. Ale zacznijmy od opisania 
obecnego stanu naszych szkół. Jak funkcjonowały 
szkoły po ogłoszeniu pandemii koronawirusa?
– Tak jak wszystkie inne instytucje pandemia nieocze-
kiwanie postawiła oświatę w nowej rzeczywistości, 
do której szkoły nie były przygotowane. Początkowo 
zostały zamknięte od 12. do 25. marca rozporządzeniem 
MEN z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. Kolejne rozporządzenia zmie-
niające przedłużały okres zamknięcia aż do zakończenia 
roku szkolnego. Resort edukacji wprowadził w okresie 
wstrzymania działalności placówek oświatowych 
obowiązek realizacji podstawy programowej w spo-
sób zdalny. Za organizację kształcenia na odległość 
odpowiadają dyrektorzy szkół, którzy z nauczycielami  
opracowali zasady i metody pracy na odległość,  o  czym 
musieli poinformować rodziców i uczniów. Nauczyciele 
mieli możliwość weryfikowania programu nauczania 
tak aby dostosować go do wybranej metody nauczania.  
Do łączności z uczniami oprócz platform do zdalnego 
nauczania, wykorzystano również emaile i telefony 
komórkowe, środki komunikacji,  poprzez które można 
dotrzeć do uczniów i ich rodziców. Niestety, szybko 
okazało się, że znacznemu wydłużeniu uległ czas pracy 
nauczycieli. Aby podołać systemowi zdalnej nauki, 
muszą oni indywidualnie kontaktować się z uczniami, 
opracowywać  dla nich codzienne zadania, sprawdzać  
ich realizację i oceniać, także zdalnie. Dla większości  
nauczycieli, uczniów i rodziców nauczanie zdalne sta-
nowiło więc wyzwanie, na które nie byli przygotowani, 
nie mieli żadnych doświadczeń. 

– Czy możemy mówić o szczególnych rozwiąza-
niach, które dotyczyły naszej gminy? Przecież mamy 
aż 8 szkół. Już choćby to rodzi liczne trudności 
organizacyjne.
– Pandemia wprowadziła do edukacji nowe formy 
nauczania i wychowania, a nawet dotychczas nie stoso-
wany system nauczania. Zamknięcie szkół i pozostanie 
dzieci i uczniów w domach było i stało się również 
wyzwaniem dla pracujących rodziców. Dyrekcje szkół 
i nauczyciele zobligowani do realizacji podstawy pro-
gramowej musieli się mierzyć z wieloma problemami, 
od opracowania i wdrożenia procedur MEN i GIS,  
poprzez przeanalizowanie i opracowanie skutecznych 
rozwiązań organizacyjnych tzn. sposobów i metod  
zdalnego nauczania, objęcia nauczaniem wszystkich 
uczniów do sprostania oczekiwań rodziców. Nowa 
forma nauczania, przy tym wprowadzona z dnia na 
dzień, przysporzyła więc wielu kłopotów nauczycielom, 
uczniom i rodzicom. Dotyczy to w szczególności braku 

odpowiedniego oprogramowania oraz dostatecznej 
ilości sprzętu komputerowego wśród uczniów (dyrek-
torzy szkół użyczali uczniom sprzęt szkolny), a duża 
aktywność w sieci powodowała przerwy w łączności. 
Wprawdzie ograniczenia w doposażeniu w sprzęt  
mogliśmy częściowo rozwiązać poprzez pozyskanie 
go w ramach ogłoszonych programów. Pozyskaliśmy 
i przekazaliśmy szkołom 62 nowe laptopy oraz 12 mo-
demów, których zakup finansowany był przez CPPC.  
Szkoły mogą użyczyć te laptopy uczniom i nauczycie-
lom na czas pandemii. Gmina pozyskała i przekazała 
szkołom płyny do dezynfekcji, a przed przywróceniem 
pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych również  
przekazała płyny dezynfekcyjne tym placówkom, które 
deklarowały powrót do pracy. Okazało się także, iż du-
żym problemem i obciążeniem finansowym dla szkół 
był zakup środków ochrony dla pracowników.  

– Jak można ocenić dostosowanie się naszych szkół 
do tej nadzwyczajnej sytuacji? Jakie inicjatywy, 
pomysły powstały w naszych szkołach?
– Zawieszenie pracy edukacyjnej szkół nie spowodowa-
ło  całkowitego zawieszenia ich  działalności. Co prawda 
nieliczni uczniowie i dzieci od 18. maja uczęszczały  
na zajęcia opiekuńcze, ale szkoła musi przestrzegać 
wszystkich procedur sanitarnych. Wymaga to dużo 
pracy dla obsługi, administracji, a szczególnie dla na-
uczycieli. Pomieszczenia szkolne, całe wyposażenie jest 
cyklicznie dezynfekowane, sprzęty i pomoce mogące 
być siedliskiem wirusów są usuwane z pomieszczeń , w 
których przebywają uczniowie. Przy tym prowadzenie 
przez nauczycieli  zajęć opiekuńczych nie zwalniało ich 
z organizacji zdalnego nauczania z pozostającymi w 
domach uczniami. Jednak są szkoły,  do których rodzice 
nie posyłali dzieci i uczniów, więc tym nauczycielom 
pozostała organizacja zdalnego nauczania. Dobrze, 
że w czerwcu uczniowie klas IV-VIII mieli możliwość 
korzystania w szkołach z konsultacji z nauczycielami. 
Najmniej efektywne, moim zdaniem, w zdalnym na-
uczaniu było korzystanie z gotowych materiałów na 
różnych cyfrowych platformach. Uczeń otrzymywał 
link i praktycznie bez kontaktów z nauczycielem musiał 
zrealizować temat, zrealizować zadania. Brak informacji 
zwrotnej od ucznia do nauczyciela, brak oceny jego 
pracy nie motywowało uczniów do nauki, a wielu 
skorzystało z takiej okazji do odpuszczenia sobie. Praca 
zdalna pokazała jednoznacznie, że to przede wszystkim 
dobry sprzęt komputerowy. Muszę przyznać, że w na-
szych szkołach jest on trochę przestarzały. Wprawdzie, 
kilka naszych szkół w ubiegłych latach zakupiło nowe 
pracownie, a w okresie od kwietnia do czerwca pozy-
skaliśmy środki na zakup 62. nowych laptopów, które  
w niewielkim stopniu uzupełnią braki. Jednak szybki 
rozwój technologii informatycznej i oprogramowania 
sprawiają, że wyposażenie w komputery, w naszych 
szkołach trzeba uzupełnić lub unowocześnić. Do tego 
radykalnie skoczyły w górę ceny za ten sprzęt. Dużym 
ułatwieniem w kontaktach i w pracy nauczycieli z 
uczniami i rodzicami w okresie zdalnego nauczania 
byłby e-dziennik, którego nasze szkoły nie posiadają. 
Obecnie prowadzimy rozpoznanie rynku dostawców 
e-dziennika, który prawdopodobnie będziemy wpro-
wadzać w szkołach w okresie wakacji. Największym 
problemem, na rozwiązanie którego trzeba będzie 
jeszcze poczekać jest doprowadzenie do szkół szero-
kopasmowego internetu.  

– Które z przyjętych i zastosowanych rozwiązań 
będzie określać funkcjonowanie naszych szkół w 
przyszłości? Jakie wnioski dla oświaty w naszej 
gminie, ale także ogólnie nasuwają się po okresie 
przymusowej zmiany systemu nauczania, po lek-
cjach przez internet, bez tablicy, ławek, dzienników?
– Szkoła na masową skalę nigdy nie była zmuszona 
praktykować nauki na odległość. Internet wraz z moż-
liwościami, które daje , istnieje już od kilkudziesięciu lat 
i  był przez szkołę wykorzystywany do innych celów niż 
obecnie. Dyrektorzy, cała kadra nauczycielska muszą 
więc  na bieżąco uczyć się  wykorzystywać  w nauczaniu 

możliwości internetu, a 
tym samym przygotowy-
wać się i przygotowywać 
uczniów do różnorodnych  
form nauczania. Nauka 
prowadzenia zdalnego na-
uczania z wykorzystaniem internetu będzie w dalszych 
latach na pewno kontynuowana. Jednak zupełnie czym 
innym jest udrożnienie sobie kanałów komunikacji z 
rodzicami, a zupełnie czym innym prowadzenie przez 
internet zajęć lekcyjnych, a nawet zajęć z dziećmi w 
wieku przedszkolnym, jak i ze wszystkimi rocznikami 
uczniów. Ułatwi to zadanie w pewien sposób wprowa-
dzenie e-dziennika, ale to potrwa. Trzeba też uwzględ-
nić to, że wszyscy uczestnicy zdalnego nauczania aby 
osiągnąć pozytywny efekt nauki muszą bardzo często 
poświęcić o wiele więcej czasu niż w warunkach pracy w 
szkole. Ambitni nauczyciele i uczniowie dają sobie radę, 
gorzej jest z tymi mniej ambitnymi oraz pozbawionymi 
bezpośredniej opieki czy kontroli. Owszem poziom 
wiedzy można będzie sprawdzić po przywróceniu nor-
malnych warunków pracy szkół. Ale aby efektywność 
nauczania była jednakowa we wszystkich szkołach w 
okresie objętym pandemią musi zostać wprowadzony 
jednolity system obejmujący jednolite metody i formy 
nauczania zdalnego. Organy nadzoru pedagogicznego 
czy organy prowadzące będą musiały na nowo opraco-
wać narzędzia kontroli i oceniać pracę szkół. W tej chwili 
gdy szkoły prowadzą nauczanie zdalne wykorzystując 
różne formy kontaktu przez  internet, telefon czy nawet  
listownie po wskazanie gotowych linków do stron 
przygotowanych przez MEN czy portale oświatowe 
sprawdzenie jakości pracy szkoły jest zdecydowanie 
utrudnione. 

– Jakie propozycje na dzisiaj, a jakie w przyszłości 
zostaną przekazane do radnych gminy, do wójta?
– Mam nadzieję, że 1. września uczniowie usiądą w ław-
kach, a nauczyciele staną przy tablicy. Jednak wszelkie 
prognozy dotyczące wirusa nie mówią o całkowitym 
jego wykluczeniu z naszego życia. Przygotowują 
społeczeństwo, że wirus z nami zostanie i musimy się 
do niego dostosować. Dlatego już od dziś musimy 
szukać takich rozwiązań w pracy szkół, aby w chwili 
ograniczenia ich działalności być przygotowanym do 
innych form nauki. W chwili obecnej oprowadzany jest 
internet przewodowy do budynków szkół. Aby jednak 
cała szkoła była objęta siecią potrzeba zaplanować 
i wykonać instalację do klas i pracowni. Wymaga to  
zaplanowania przez szkoły pewnych nakładów. Okres 
wakacji będzie można wykorzystać na wybór operatora 
i wprowadzenie e-dziennika. Wszystkie te działania wy-
magają oczywiście akceptacji organu prowadzącego. 
Nie wykluczam również, iż potrzeba będzie pewnych 
nakładów finansowych, o które będziemy wnioskować 
do Radnych.

– Nasze Wieści ukażą się już po zakończeniu roku 
szkolnego. Jakie życzenia chciałby Pan przekazać 
uczniom, rodzicom i nauczycielom w naszej gminie?
– Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się 
skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót 
do tego, co było czy naukę  życia inaczej. Będzie to 
zależało od wielu czynników takich, jak skuteczność 
prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich 
w przestrzeganiu nakazów i zakazów. Z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego chcę podziękować całej społecz-
ności szkolnej, dyrektorom, nauczycielom, obsłudze 
i administracji oraz uczniom i rodzicom, że wspólnie 
poradzili sobie z utrzymaniem działalności szkół w 
nowej i bardzo szczególnej sytuacji. Życzę abyśmy jak 
najszybciej wrócili do szkół, do klas, do bezpośrednich 
kontaktów z koleżankami i kolegami po wakacjach. Oby 
minęły wszystkim zdrowo i radośnie.  
 
– Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz 

W miesiącu kwietniu i maju Gmina Lelis złożyła 
wnioski o sfinansowanie w ramach projektu pn. 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
współfinansowanego ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 zakupu sprzętu komputerowego. W 
dwóch transzach otrzymano 175 000 zł. Zakupio-
no 62 notebooki plus 12 modemów i 27 myszek. 
Sprzęt przekazano szkołom, które zgodnie z 
programem użyczyły komputery na czas epidemii  
uczniom, którzy mieli problemy z komputerami. 
Pięć komputerów zabezpieczono dla nauczycieli. 
Z informacji Wójta Gminy na sesji Rady Gminy 
26.06.2020 r.  
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Laptopy trafiły do szkół Zakończył się objazd
przeprawy

Pracowita wiosna inwestycyjna 
Na sesji 26 czerwca wójt Stefan Prusik podsumował 
dokonania inwestycyjne gminy w okresie pierwsze-
go półrocza. 
– Pomimo trudnych wyzwań związanych z opano-
waniem epidemii koronawirusa program inwesty-
cyjny nie uległ zakłóceniu, co pozwala oczekiwać, 
że tegoroczne plany zostaną zrealizowane zgodnie 
z harmonogramem – stwierdził wójt. Z informacji 
na sesji wynika, że w okresie do końca czerwca zre-
alizowano następujące zadania:   Przede wszystkim 
zakończono i odebrano  inwestycje pod nazwą: 1. 
Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W 
w msc. Białobiel wraz z budową łącznika. Koszt robót 
budowlanych 3 127 796,51 zł w tym dofinansowanie 
z Funduszu Drogowego – 1 574 423,00 zł oraz 2. 
Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejsco-
wości Łęg Starościński. Koszt robót budowlanych to 
886 527,33 zł,  w tym dofinansowanie z Funduszu 
Drogowego – 630 606 zł. (zob: fot)  
Ponadto zakończono i odebrano remonty dróg 
gminnych polegające na dostawie mieszanki 0/31,5 
wraz z profilowaniem w następujących miejscowo-
ściach: Aleksandrowo – 70 m3, Obierwia – 100 m3, 
Szkwa – 188 m3, Łęg Przedmiejski – 200 m3, Długi Kąt 
– 330 m3, Gąski – 200 m3, Lelis – 224 m3, Szafarnia – 50 
m3, Durlasy 132 m3  i Siemnocha – 61 m3.  
Do tego wykonano równanie wiosenne i remont 
dróg poprzez profilowanie równiarką samojezdną 
pracującą 89,5 godz. na terenie większości sołectw. 
Wykonano także jedno koszenie dróg gminnych 
na kwotę – 8 424,00 zł oraz remont przepustu w 

Durlasach, gdzie Gmina zakupiła przepust, a roboty 
zostały wykonane przez mieszkańców wsi Durlasy.
W ramach funduszy sołeckich wydatkowano do-
tychczas na następujące zadania: 
• „Wykonanie wjazdu do budynku OSP w Dąbrów-

ce” kwotę 9.000,00 zł brutto, 
• „Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. 

Gibałka” – 11566,04 zł, 
• „Zakup materiałów na rozbudowę placu wiejskie-

go” Aleksandrowo – 2434,12 zł, 
• „Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendro-

wy Most” – 16278,85 zł, 
• „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 

wiejskiej w msc.Lelis” – 20 080,61 zł, 
• „Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych 

z opisem i mapą oraz upamiętnieniem wydarzeń 
historycznych” w msc. Obierwia – 4700,00 zł, 

• „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. 
Gąski” – 9003,00 zł, 

• „Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mle-
ka  ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę 
wiejską w msc. Nasiadki” – 14 237,63 zł. 

 W trakcie realizacji są następujące inwestycje: 
• przebudowa drogi na działce o nr ewid. 351/13 

w miejscowości Lelis – koszt robót budowlanych  
86 272,20 zł, termin zakończenia 30 września. 
Firma wykonująca Przedsiębiorstwo Budowlano 
Usługowe „BYSTREK” Mariusz Artur Bystrek Gnaty 
19 07-402 Lelis.

• przebudowa drogi gminnej nr 250610W w zakre-
sie budowy ścieżki rowerowej w msc. Siemnocha, 
gmina Lelis”. Najniższa ofertę złożyło Konsorcjum: 
Drogi Mazowieckie Sp. z o. o. Spółka komandyto-
wa ul. Powstańców 15/8 07-410 Ostrołęka VIKBUD 
Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15/8 07-410 
Ostrołęka na kwotę 281 900,01 zł.  Termin ukoń-
czenia 30 listopad 2020 r.

• „Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem 
ciągu pieszego na drodze gminnej nr 250610W 
w msc. Białobiel” (w trakcie składania ofert).

• „Budowa dodatkowego stałego oznakowania na 
drogach gminnych nr 250609W w msc. Białobiel i 

nr 250624W w msc. Durlasy” (w trakcie składania 
ofert).

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicach: 
Ostrołęcka, Miła, Bławatkowa, Frezjowa, Sosnowa, 
Spacerowa, Rumiankowa, Malinowa” (w trakcie 
składania ofert).

• „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej 
o Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiej-
skim”. W dniu 28.maja wykonano odbiór częścio-
wy I etapu – o wartości 371.179,03 zł brutto co 
stanowi 13,09% wartości całej inwestycji. Wyko-
nano m.in. fundamenty, przebudowę przyłączy 
wod-kan, posadzki.

•  8.maja  podpisano umowę na realizację zadania 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. 
Gnaty, gm.Lelis”, Wartość umowy 1.389.900,00 
zł brutto, termin realizacji do 30.06.2021r.

• „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrów-
ce gm. Lelis i Budowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce”.  
Wartość umowy 768.750,00 zł brutto, termin 
realizacji do 30.07.2021r.

• W Lelisie 17. czerwca podpisano umowę z ZGK sp. 
z o.o. na wykonanie sieci wod-kan w msc. Białobiel 
ul. Polna dot. części zakresu z projektu „Budowa 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel, 
Łęg Przedmiejski gm. Lelis”. Wartość umowy na 
rekompensatę za wykonane roboty 120.000,00 
zł brutto, termin realizacji do 31.08.2020r.

Teskt i fot. Antoni Kustusz
To będzie piękne przedszkole przy SP Łęg Przedmiejski, 
stan na 26. czerwca

Nowa droga w Łęgu Starościńskim Walery z  chodnikiem 
i wjazdami na posesje

Dzięki pozyskaniu środków przeznaczonych 
na cyfryzację do 7. szkół w naszej gminie trafiło 
35 laptopów, które szkoły będą udostępniać 
najbardziej potrzebującym rodzinom wielo-
dzietnym. Przekazanie nowego sprzętu odbyło 
się 19.czerwca w Urzędzie Gminy.

– Sytuacja naszych szkół po pierwszej fali epi-
demii koronawirusa jest nadal trudna, ale dziś już 

wiemy jak duże są potrzeby w zakresie cyfryzacji 
procesu nauczania, ile musimy zrobić dla po-
prawy wyposażenia szkół w odpowiedni sprzęt, 
zapewniania dostępu do szerokopasmowego 
internetu. Wymaga to kolejnych inwestycji i spo-
rych nakładów, ale mam nadzieję, że podołamy 
temu zadaniu. Dostarczenie tych laptopów jest 
kolejnym krokiem w tym kierunku – stwierdził 
wójt Stefan Prusik.

Jak powiedział Andrzej Przeradzki ofertę wy-
brano po analizie propozycji z 6. firm, wybierając 
odpowiednio wyposażony i nowoczesny sprzęt, 
przy tym najtańszy, ale i tak okazało się, że cena 3 
tys. zł za sztukę, jest zdecydowanie zbyt wygóro-
wana. Tym niemniej dokonano zakupu, bowiem 
liczba rodzin, które mogą skorzystać z tego 
sprzętu jest tak duża, iż staje się to niezbędne.

Przygotowane laptopy odebrali dyrektorzy 
szkół, które  po wpisaniu ich na stan wyposażenia, 
będą je udostępniać na podstawie umowy uży-
czenia na czas określony, a po jego zakończeniu 
sprzęt powróci do szkół.

Tekst i fot. 
Antoni Kustusz

Po wielu miesiącach oczekiwań dobiegł końca re-
mont mostu na rzece Szkwa w Stanisławowie, który  
łączy gminę Zbójna z gminą Lelis, powiat łomżyński 
z powiatem ostrołęckim i województwo podlaskie 
z województwem mazowieckim. Przeprawę, którą 
wykonali żołnierze oddano do użytku 24. czerwca. 
W kosztach inwestycji, które wyniosły 400 tys. zł,  
uczestniczyła w kwocie 100 tys. zł gmina Lelis, a 
swoje dołożyły też powiaty łomżyński i ostrołęcki.  

– Most przewidziany jest pod prawie 40 ton - przeka-
zał podczas otwarcia ppłk Sylwester Drozd,  dowódca 
3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego 
w Chełmnie i dodał, że podczas próby obciążenie 24 
ton nie zauważono ugięcia desek, a przeprawa ma 
służyć 20 lat.

Po przecięciu wstęgi, które ujął na zdjęciu foto-
reporter portalu mylomza.pl, wójt Stefan Prusik, 
stwierdził, że dzięki tej przeprawie nasza gmina 
zyskuje kolejny szlak komunikacyjny, ułatwiający 
bezpieczną i wygodną komunikację. (ak)

Najwięcej laptopów trafiło do SP Lelis, a ich wartość przekra-
cza kwotę wydaną na zakup pomocy naukowych dla szkoły 
przez ostatnie cztery lata – stwierdziła dyr. Marta Trzcińska

Fot.: mylomża.pl
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RAPORT o stanie Gminy Lelis w 2019 r. 
Raport o stanie Gminy Lelis w roku 2019 został opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Przedłożony Radzie Gminy Lelis  Raport stanowi obiektywne i merytoryczne przedstawienie dorobku Gminy, funkcjonowania 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych  Gminy, a także zawiera analizę realizacji zadań ustawowych samorządu, podejmowanych 
inicjatyw i zadań inwestycyjnych, działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w minionym roku. Na łamach ,,Wieści Gminnych’’ 
prezentujemy najważniejsze fragmenty tego obszernego opracowania. 

FINANSE GMINY

Budżet gminy na 2019 r. zakładał:
 wpływy dochodów w kwocie 48 173 770,00 zł 
 wydatki w kwocie 46 770 800,00 zł.

Od założonych wpływów i wydatków doszło do nastę-
pujących odstępstw:

Dochody:
Zamiast 48 173 770,00 zł  wpływy wynosiły 47 848 716,23 
zł, tj. 99,33 %, m.in.: w dziale 900 rozdz.90002 § 0490 na 
planowane wpływy za odbiór odpadów komunalnych 
od mieszkańców gminy zamiast 1 677 000,00 zł wpływy 
wniosły 1 292 698,34 zł , tj. 77,08 %. Dochody podatkowe 
za 2019 r. wykonano w wysokości 10 798 607,66 zł, skutki 
obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019 r. wy-
niosły – 2 047 998,68 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 
wyniosły – 13 743,29 zł, umorzono zaległości podatkowe 
w kwocie 1 549,00 zł. Na planowane dochody majątko-
we  w kwocie 3 047 320,05 zł wykonano – 3 047 219,57 zł
Nie planowano i nie uzyskano dochodów ze sprzedaży 
majątku.
Środki zewnętrze pozyskane na realizację wydat-
ków majątkowych:
1. kwota 350 886,05 zł z tytułu dotacji z NFOŚiGW w War-

szawie na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: 
Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej ci-
śnieniowej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gmina 
Lelis”,

2. kwota 1 574 423,00 zł z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg 
gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel 
wraz z budową łącznika”

3. kwota 630 606,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych 
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 250613W w miejscowości Łęg Starościński”

4. kwota 154 928,00 zł z Powiatu Ostrołęckiego na reali-
zację zadania „Zakup nowego, średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lelisie”,

5. kwota 100 000,00 zł z Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego na realizację zadania „Zakup nowego, 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Lelisie”,

6. kwota 82 389,05 zł z budżetu państwa jako zwrot 
części wydatków majątkowych zrealizowanych z 
funduszu sołeckiego w roku 2018,

7. kwota 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 
zadania „Wyposażenie skweru na działce nr 98 w 
miejscowości Olszewka, gmina Lelis”

8. kwota 62 357,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w 
Warszawie w ramach PROW na zadanie realizowane 
przez gminę  w 2018 r. pn.”Budowa wraz zagospoda-
rowaniem placu w msc. Łodziska”,

9. kwota 51 731,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w 
Warszawie w ramach PROW na zadanie realizowane 
przez gminę w 2018 r. pn.”Budowa placu wiejskiego 
w msc. Łęg Starościński – Walery”,

10. kwota 9 900,00 zł z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 
zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem 

na placu wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most”,
11. kwota 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazo-

wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 
zadania „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego  w 
msc. Aleksandrowo, gmina Lelis”

12. kwota 9 999,47 zł z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 
zadania „Budowa sceny z zadaszeniem na placu 
wiejskim w sołectwie Gnaty, gm. Lelis”

Środki zewnętrze pozyskane na realizację wydat-
ków bieżących:
1. kwota 12 400,00 zł pozyskana z Urzędu Marszałkow-

skiego w Warszawie na zadanie pn. ”Remont posadzki 
w remizie OSP w Łęgu Przedmiejskim”,

2. kwota 58 085,05 zł z budżetu państwa jako zwrot czę-
ści wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu 
sołeckiego w roku 2018,

3. kwota 122 823,63 zł pozyskana ze środków unijnych 
w ramach RPO WM 2014-2020 na realizację projektu 
„W świecie nauki” realizowanego przez Szkołę Pod-
stawową w Łęgu Przedmiejskim,

4. kwota 41 835,24 zł pozyskana z budżetu Wojewody 
Mazowieckiego na zadanie pn.”Zapewnienie funk-
cjonowania placówki „Dzienny Dom SENIOR+” w 
świetlicy wiejskiej w Durlasach”,

5. kwota 15 300,00 zł pozyskana z Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii w Warszawie na zadanie 
„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Lelis”,

6.  kwota 9 320,68 zł pozyskana z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie na zadanie „Odbiór, transport i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-
-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy 
Lelis w 2019”,

7. kwota 9 489,95 zł z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację 
zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Dąbrówka, gmina Lelis”.

Wydatki:
Na plan 46 770 800,00 zł wydatki wynosiły 45 368 
886,02 zł, tj.97,00 %. Dokonując analizy wykonanych 
wydatków należy stwierdzić następujące odstępstwa:

 w dziale 710 rozdz.71004 § 4300 wydatki na usługi 
związane z planem zagospodarowania przestrzen-
nego wykonano w kwocie 1 328,40 zł, tj.4,74% planu

 w dziale 710 rozdz.71095 § 6639 wydatki na dotację 
zaplanowaną dla Województwa Mazowieckiego w 
kwocie 25 329,48 zł na zadanie „Regionalne partner-
stwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społe-
czeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
i geoinformacji” wyniosły 11 045,40 zł, tj. 43,61% planu

 w dziale 758 rozdz.75818 § 4810  rezerwy ogólne i 
celowe na plan 165 000,00 zł – wykonano 0,00 zł, gdyż 
nie zachodziła konieczność uruchamiania tych rezerw.

Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 % ogółu wydatków, 
a na plan 4 448 145,86 zł wykonano – 4 361 385,64 zł,  
tj. 98 %.
Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2019 
przedstawiało się następująco:
1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce 

gm. Lelis wydatkowano – 7,87 zł, 
2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Gnaty, 

gm. Lelis wydatkowano – 72 749,50 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, 
Białobiel gm. Lelis wydatkowano – 1 135 424,17 zł,

4. Przygotowanie inwestycji pn.”Budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lelis” 
wydatkowano – 35 627,20 zł,

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na 
zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2539W 
Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa” 
wydatkowano – 329 520,00 zł,

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na 
zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Narew wraz z 
dojazdami” wydatkowano – 29 000,00 zł,

7. Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg 
Przedmiejski wydatkowano – 1 353 142,15 zł,

8. Rozbudowa drogi gminnej nr 250625W w msc. Lelis 
wydatkowano – 27 060,00 zł,

9. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W 
w msc. Białobiel wraz z budową łącznika” wydatko-
wano – 14 337,99 zł,

10. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miej-
scowości Łęg Starościński wydatkowano – 167,61 zł,

11. Dotacja na realizację projektu „Regionalne partner-
stwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społe-
czeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji” wydatkowano – 11 045,40 zł,

12. Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie wydatko-
wano – 186 796,53 zł,

13. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 
dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wydatko-
wano – 25 000,00 zł,

14. Dotacja dla OSP Lelis na zadanie pn. ,,Zakup nowego, 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Lelisie’’ wydatkowano – 409 857,00 zł,

15. Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w 
Olszewce wydatkowano – 30 290,35 zł,

16. Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości 
Olszewka, gmina Lelis wydatkowano – 20 000,00 zł,

17. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Lelis w oparciu o technologię energooszczędną z 
wykorzystaniem OZE wydatkowano – 175 838,88 zł,

18. Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią wydatkowano – 100 000,00 zł,

19. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o 
Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim 
wydatkowano – 40 210,95 zł,

20. Budowa sceny z zadaszeniem w sołectwie Gnaty, 
gm. Lelis wydatkowano – 19 998,94 zł,

21. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu 
wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis 
wydatkowano – 19 800,00 zł,

22. Urządzenie placu wiejskiego w msc. Szwendrowy 
Most wydatkowano – 11 625,00 zł,

23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce 
wydatkowano – 163 968,63 zł,

24. Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc. Gibałka 
wydatkowano – 12 998,07 zł,

25. Urządzenie placu wiejskiego w msc. Gnaty wydat-
kowano – 17 194,00 zł,

26. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. 
Aleksandrowo, gm. Lelis wydatkowano – 20 000,00 zł,

27. Rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka ze 

Wójt Gminy Lelis
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zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w 
msc. Nasiadki wydatkowano – 99 725,40 zł,

28. Dotacja na zadanie „Nadbudowa i przebudowa 
dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie 
wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku” 
wydatkowano – 0,00 zł.

Część wydatków majątkowych z roku 2019 została 
przesunięta do realizacji w roku 2020, m.in.:
1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce 

gm. Lelis,
2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Gnaty, 

gm. Lelis,
3. Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W 

w msc. Białobiel wraz z budową łącznika,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejsco-

wości Łęg Starościński,
5. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach,
6. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej o 

Przedszkole Samorządowe w Łęgu Przedmiejskim,
7. Dotacja na zadanie „Nadbudowa i przebudowa 

dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie 
wraz z budową zadaszenia sceny przy budynku”.

Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 
2 479 830,21 zł. Wpływ na powstanie nadwyżki mają 
środki z Funduszu Dróg Samorządowych  w kwocie 2 
205 029,00 zł zgromadzone na rachunku bankowym na 
wydatki przyszłego roku.

Dochody w przeliczeniu na 1. mieszkańca wynosiły 
4 935,40 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1. 
mieszkańca wynosiły 4 679,62 zł.

Gmina Lelis  na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadała  jedno 
zobowiązanie z tytułu zaciągniętej długoterminowej po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budo-
wa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 
w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski 
i Białobiel gm. Lelis” w wysokości 489 544,45 zł.

W roku 2019 spłacono ratę pożyczki w kwocie 177 
600,00 zł. Spłatę pozostałej pożyczki zaplanowano w la-
tach 2020 – 2023, w tym: 2020 – 177 600,00 zł, 2021 – 177 
600,00 zł, 2022 –  67 172,23 zł oraz 2023 – 67 172,22 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w 
gminie, w 2019 r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę 
540 315,47 zł, tj.99 % planu.

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Sołectwo Aleksandrowo:
1. Zakup materiałów i garażu  na plac wiejski,
2. Zakup usług do organizacji festynu wiejskiego,
3. Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego,
4. Wykonanie ławek na plac wiejski, 
5. Wykonanie orynnowania wiaty na placu wiejskim, 
Sołectwo Białobiel:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
 sołectwa,
Sołectwo Dąbrówka:
1. Zakup materiałów do ułożenia wjazdu do budynku 

OSP w Dąbrówce,
2. Remont drogi gminnej na terenie sołectwa,
Sołectwo Długi Kąt:
1. Zakup wyposażenia na skwer   w centrum wsi,
2. Zakup wyposażenia do budynku gospodarczego 

znajdującego się przy boisku wiejskim, 
3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa, 
Sołectwo Durlasy:
1. Remont ogrodzenia na placu wiejskim,

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
 sołectwa,
3.  Remont dróg gminnych na terenie sołectwa, 
Sołectwo Gąski:
1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 
Sołectwo Gibałka:
1. Zagospodarowanie placu wiejskiego,  
2. Zakup paliwa do kosiarki  na boisko wiejskie, 
Sołectwo Gnaty:
1. Urządzenie placu wiejskiego,  
Sołectwo Kurpiewskie:
1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa,
2. Zakup wyposażenia na plac zabaw,
3. Zakup materiałów, nawozów, paliwa na boisko 

wiejskie,
 4. Zakup materiałów do organizacji festynu wiejskiego,
Sołectwo Lelis:
1. Rozbudowa drogi  gminnej nr 250625W,
2. Remont drogi żwirowej do łąk kol. Ogrody,
Sołectwo Łęg Przedmiejski: 
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 

sołectwa,
Sołectwo Łęg Starościński:
1. Remont drogi  gminnej na terenie sołectwa,
2. Wytyczenie granic drogi gminnej na terenie sołectwa, 
3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac przed SP,
Sołectwo Łęg Starościński - Walery:
1. Zakup sprzętu pływającego wraz z kompletem wioseł 

i kapokami,
2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 

sołectwa,
Sołectwo Łodziska:
1. Wykonanie strojów kurpiowskich  w ramach umowy 

cywilno- prawnej, 
2. Zakup butów do strojów kurpiowskich ,
3. Zakup materiałów i wyposażenia na plac wiejski, 
Sołectwo Nasiadki:
1. Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na 

świetlicę wiejską, 
Sołectwo Obierwia:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołec-

twa,
2. Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej w Obierwi, 
3. Zakup materiałów do organizacji imprezy kulturalno-

-sportowej „Polówka 2019”,
4. Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas 

imprezy kulturalno-sportowej „Polówka 2019”.
Sołectwo Olszewka:
1. Zakup materiałów do zorganizowania festynu „Dzień 

Rodziny”,
2. Wynajem urządzeń do zabaw dla dzieci podczas 

festynu „Dzień Rodziny”,
3. Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej, 
Sołectwo Płoszyce:
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej,
Sołectwo Siemnocha:
1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa,
2. Zakup lamp oświetleniowych, 
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie 

sołectwa, 
 Sołectwo Szafarczyska:
1. Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw przy 

boisku wiejskim,
Sołectwo Szafarnia:
1. Remont dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie 

sołectwa,
Sołectwo Szkwa:
1. Remont drogi dojazdowej do łąk na terenie sołectwa,
Sołectwo Szwendrowy Most:
1. Zakup materiałów do ogrodzenia i bieżącego utrzy-

mania placu wiejskiego,

2. Urządzenie placu wiejskiego .

Pozyskiwanie środków zewnętrznych wpływających 
na rozwój Gminy Lelis 
W roku 2019  Gmina Lelis złożyła łącznie 19 wniosków 
o przyznanie pomocy z czego 18 przeszło pozytywną 
ocenę formalną i merytoryczną oraz zostało skierowa-
nych do dofinansowania, przy czym jeden jest nadal w 
trakcie oceny. Dla porównania w roku 2018 złożono 13 
wniosków a 12 uzyskało dofinansowanie. Całkowita 
wartość dofinansowanych projektów w 2019 r. opiewała 
na kwotę 8.070.046,13 zł, z czego wartość wnioskowana/
dofinansowana wyniosła 4.743.525,91 zł. Dodatkowo  
Gmina zrealizowała dwa projekty wieloletnie dotyczące 
rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodo-
ciągowej oraz kanalizacyjnej, doprowadziła do zakupu 
nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Lelis oraz rozpoczęła realizację dwóch kolejnych 
projektów dotyczących rozbudowy dróg w msc. Biało-
biel oraz przebudowy drogi w msc. Łęg Starościński. 
Wykaz operacji i ich zakres uwzględnia załącznik nr 1 
do raportu – Zadania realizowane  na terenie Gminy Lelis 
przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii 
Europejskiej oraz budżetu państwa z 2019 r.

Porównując ostatnie 2 lata  należy stwierdzić, że pomimo 
większej ilości złożonych wniosków o przyznanie pomo-
cy, w 2019 r. ich wartość dofinansowania była relatywnie 
mniejsza od tych zatwierdzonych i zrealizowanych w 
2018 r. Przyczyny należy przede wszystkim upatrywać 
w możliwościach finansowych Gminy, na tzw. wkład 
własny, jej uwarunkowaniach „wskaźnikowych” oraz 
konstrukcji i dostępności programów pomocowych.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W 2019 R. 

W 2019 r. w gminie zrealizowano następujące in-
westycje:

  rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Płoszyce, 
  budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami w obrębie ewidencyjnym Lelis, Durlasy, 
Białobiel gm. Lelis”, w ramach którego wykonano 75 
szt. przyłączy uzbrojonych w pompownię ścieków,  

   rozbudowa i przebudowa budynku zlewni mleka  
ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 
w msc. Nasiadki – w realizacji, 

   SUW Gnaty – w realizacji, Wykonano odwiert pod 
nową studnię, zlikwidowano studnię nr 2, uzyskano 
decyzję środowiskową na budowę nowej studni na 
ujęciu SUW Gnaty). 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 
r. wynosiła 138,86 km, a na koniec roku 140,23 km. 
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 83 
% mieszkańców. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie 
bądź administracji gminy (lub jednostek gospodarki 
komunalnej) na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 42,8 
km, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. 44,11 km. Na 
dzień 1. stycznia 2019 r. istniało 711 przyłączy do sieci ka-
nalizacyjnej, a na dzień 31. grudnia 2019 r. 781 przyłączy.

Na terenie Gminy Lelis znajdują się 2. aglomeracje wg. 
KPOŚ., tj. 

  Aglomeracja Lelis obejmująca msc. Lelis, Durlasy, 
Nasiadki Szafarczyska,

  Aglomeracja Ostrołęka obejmująca msc. Białobiel, 
Siemnocha, Łęg Przedmiejski

W 2019 r. na terenie aglomeracji Lelis nie wystąpiły 
awarie sieci kanalizacyjnej, natomiast były zgłaszane 
awarie UZT na indywidualnych przyłączach w ilości 87. 
Wszystkie były usuwane na bieżąco w ramach bieżącego 
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utrzymania.  Awarie na pompowniach indywidualnych 
związane były zarówno z  niewłaściwym korzystaniem 
tj. poprzez dostanie się części stałych do zbiornika 
pompowni, jak również związane ze starzejącą się infra-
strukturą i koniecznością jej modernizacji lub wymian. 

Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1. stycznia 2019 
r. wynosiła 50,0 km, natomiast na 31. grudnia 2019 r. 
53,24 km. Na początku ubiegłego roku istniało 551 czyn-
nych przyłączy do sieci gazowej, a na koniec roku – 608. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA 

Gmina Lelis nie posiada w swoich zasobach lokali 
mieszkalnych. W 2019 r. nie wypłacano dodatków 
mieszkaniowych, bowiem nie wpłynęły takie wnioski.
W zasobie gminy w 2019 r. znajdowały się następujące 
obiekty:

  świetlica wiejska w msc. Durlasy, gdzie prowadzony 
jest Dzienny Dom Senior +. Świetlica została wypo-
sażona na potrzeby prowadzenia ww. działalności.

  świetlica wiejska w Dąbrówce, gdzie znajdują się 
pomieszczenia służące rekreacji codziennej dla lo-
kalnej społeczności,

  budynek gospodarczy w Nasiadkach – budynek w 
trakcie prac związanych z rozbudową budynku i 
przystosowaniem na potrzeby świetlicy wiejskiej,

   świetlica wiejska w msc. Gąski. Pomieszczenia słu-
żące rekreacji codziennej dla lokalnej społeczności,

  świetlica wiejska w msc. Płoszyce. Pomieszczenia 
służące rekreacji codziennej dla lokalnej społeczno-
ści,

  ośrodek kultury CK-BiS,
  4. hale sportowe (Łęg Przedmiejski, Lelis, Białobiel i 

Obierwia),
  3. remizo – świetlice strażackie (Dąbrówka, Lelis i Łęg 

Przedmiejski),
  budynek administracyjny ZGK Sp. z o.o. w Lelisie, 
   4. budynki Stacji Uzdatniania Wody (Olszewka, Gna-

ty, Lelis i Dąbrówka), na potrzeby technologiczne,
  garaż na sprzęt drogowy,
   budynek przystanku autobusowego w Lelisie,
  budynek Ośrodka Etnograficznego (budynek na 

eksponaty),
  hala magazynowa w Lelisie. Do magazynowania 

sprzętu: koparko-ładowarka, równiarka, inne,
  budynek gospodarczy w Olszewce. Przeznaczony 

do remontu i adaptacji zaplecza boiska,
  oczyszczalnia ścieków z budynkiem technologicz-

nym,
  budynek biurowy Urzędu Gminy w Lelisie 07-402 

Lelis ul. Szkolna 39, -wykorzystany do celów admi-
nistracyjnych.

Mienie komunalne powiększyło się o budynek biurowy 
Urzędu Gminy w Lelisie.

DROGOWNICTWO I TRANSPORT 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Lelis posiadała 105,24 
km dróg publicznych, w tym:
1. o nawierzchni bitumicznej – 66,35 km,
2. o nawierzchni wzmocnionej żwirem – 36,93 km,
3. dróg gruntowych – 1,96 km.

W 2019 r. odebrano i zakończono  zadanie pn.: ,,Prze-
budowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przed-
miejski”. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi z na-
wierzchni żwirowej na bitumiczną na odcinku 1,81 km.

Ogółem drogi gminne i drogi wewnętrzne zajmują 
powierzchnię 238,8843 ha. W roku 2019 nastąpiło 
zmniejszenie o 0,0289 ha powierzchni zajmowaną 
przez drogi, co spowodowane jest podziałem działek 

i przyjęcie ich przez Powiat Ostrołęcki pod inwestycję 
drogową „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2539W 
Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa”.

Na terenie gminy Lelis na koniec roku 2018 było 75 
obwodów oświetleniowych ulic, dróg i placów. Zin-
wentaryzowano 985 opraw oświetleniowych, w tym 
118 lamp Led, 819 lamp sodowych oraz 48 lamp par-
kowych. W roku 2019 w ramach inwestycji „Rozbudowa 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu 
o technologie energooszczędną z wykorzystaniem 
OZE” wykonano oświetlenie uliczne w następujących 
miejscowościach: Obierwia; Białobiel: ul. Różana, ul. 
Fiołkowa, ul. Polna, ul. Ostrołęcka, ul. Turkusowa, ul. 
Tulipanowa, ul. Konwaliowa; Durlasy;  Łęg Przedmiejski: 
kol. Chrusty, ul. Stokrotkowa, ul. Malinowa, ul. Wspólna, 
droga powiatowa na odcinku kościół – cmentarz;  Łęg 
Starościński – Walery,

W ramach w/w. inwestycji zamontowano 30 lamp LED.  
Ponadto zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp LED na 
baterie słoneczną, 1 lampę LED w msc. Łęg Przedmiejski 
oraz 6 szt. lamp LED w msc. Siemnocha.

Transport publiczny na terenie Gminy Lelis odbywa się 
na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia 
Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu 
zbiorowego. Na jego podstawie realizowana jest 
bezpłatna dla mieszkańców komunikacja na linii 
Ostrołęka – Białobiel – Siemnocha. Obecnie do wszyst-
kich miejscowości położonych w Gminie Lelis dociera 
transport publiczny. W ciągach drogowych znajduje 
się 49 metalowych wiat przystankowych. W roku 2019 
Gmina zakupiła i zamontowała 5 nowych wiat.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
GMINY LELIS SPÓŁKA  Z O.O.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany 
uchwałą Rady Gminy Lelis Nr XLII/274/2018 z dnia 12 
października 2018 roku. W dniu 19 lutego 2019 r. Spółka 
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowa-
dzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000772826. Kapitał zakładowy 
Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 100 równych 
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 
1.000,00 zł każdy. Sto procent udziałów w Spółce po-
siada jedyny wspólnik – Gmina Lelis. 

Spółka została powołana w celu realizacji zadań 
własnych Gminy Lelis. W 2019 r. główną działalnością 
Spółki była obsługa mieszkańców Gminy Lelis w zakresie 
zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ście-
ków.  Ponadto do zadań Spółki należało,  między innymi: 

  równanie dróg obejmujących teren Gminy Lelis,
  przygotowywanie terenów pod zagospodarowanie 

placów wiejskich,
  utrzymanie zieleni obejmujące koszenie skwerów i 

boisk, 
  usuwanie nieczystości stałych poprzez odbiór od-

padów z koszy ulicznych, wiat przystankowych oraz 
z poboczy będących w zarządzie Gminy Lelis, 

  wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych na 
terenie Gminy Lelis,

  obsługa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy 
ul. Przemysłowej 10 w Lelisie.

Na koniec 2019 r. Spółka zatrudniała (nadal zatrud-
nia) dziesięciu pracowników fizycznych oraz czterech 
pracowników administracyjno-biurowych. Zwiększenie 
liczby pracowników w drugiej połowie 2019 r. (dodat-

kowo 2 pracowników administracyjno-biurowych i 4 
pracowników fizycznych) wiązało się z przygotowaniem 
Spółki do wykonywania kolejnego zadania powierzone-
go przez Gminę Lelis w postaci obioru i transportu od-
padów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych 
na terenie Gminy Lelis. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. majątek Spółki stano-
wiły środki trwałe, które są dzierżawione od Gminy 
między innymi: równiarka, koparko-ładowarka, 
ciągnik Ursus C-330, samochód ciężarowy FS Lublin, 
zagęszczarka, betoniarka, kosiarki, wykaszarki, kosy 
spalinowe oraz drobny sprzęt wyposażenia warsztatu. 
Zakupy inwestycyjne stanowiące własność Spółki 
ze środków własnych to między innymi: komputery, 
zmodernizowana sieć LAN w budynku biurowym, 
ubijak Mikasa MTX-60E, zgrzewarka elektrooporowa 
ZEEN-2000 PLUS, samochód ciężarowy – śmieciarka 
Mercedes ECONIC 2629, kocioł gazowy o mocy 50 KW 
(budynek biurowy). Środki trwałe będące w leasingu to 
samochód ciężarowy FIAT TALENTO 2 szt., samochód 
ciężarowy PEUGEOT BOXER.

Działalność w zakresie odbioru i oczyszczania ście-
ków Spółka rozpoczęła od  stycznia 2019 r., natomiast 
w zakresie zaopatrzenia w wodę od kwietnia 2019 r. 
Pierwsze przychody z powyższych działalności Spółka 
uzyskała dopiero w lipcu 2019 r. W administrowaniu 
Spółki są sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Spółka 
prowadzi nadzór nad stacjami uzdatniania wody w 
miejscowościach: Lelis, Dąbrówka, Gnaty i Olszewka. 
Zajmuje się ich bieżącą konserwacją i remontami. Na 
dzień 31 grudnia 2019 r.  długość sieci wodociągowej 
wynosiła 140,228 km, sieci kanalizacyjnej 40 km, liczba 
przyłączy wodociągowych to 1900 szt.

W dniu 9 grudnia 2019 r. Spółka zawarła z Gminą Lelis 
umowę na świadczenie usług polegających na odbiorze 
i transporcie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lelis, 
w tym z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych znajdującego się w miejscowości Gibałka. 
Spółka świadczy usługę odbioru i transportu odpadów 
od stycznia 2020 roku. 

Łączna kwota przychodów Spółki netto ze świad-
czonych usług na koniec 2019 roku wyniosła 619 
673,96 zł, z czego 76,5% stanowią przychody z tytułu 
dostarczania wody i odbioru ścieków. Koniec 2019 roku 
Spółka zamknęła ze  stratą  w wysokości 523 635,71 zł. 
Głównym powodem poniesienia straty w roku trwają-
cym od grudnia 2018 do grudnia 2019 r., tj. 13 miesięcy 
jest to, iż Spółka przez pierwsze pół roku prowadzenia 
działalności ponosiła jedynie koszty związane z rozru-
chem i rozpoczęciem jej funkcjonowania. Do czerwca 
2019 r. poniesione zostały koszty w wysokości 382.000 
tys. zł. Pierwsze przychody związane z prowadzeniem 
podstawowej działalności gospodarczej, tj. dostarczania 
wody i odbioru ścieków Spółka osiągnęła w lipcu 2019 
roku. Wobec powyższego koszty są niewspółmierne z 
osiągniętymi przychodami, ponieważ koszty ponoszone 
były przez cały okres sprawozdawczy a przychody jedy-
nie przez 6 miesięcy. W tym okresie Spółka gromadziła 
majątek niezbędny do prowadzenia działalności. Za-
trudniała niezbędnych pracowników. Mimo poniesienia 
straty spółka jest wypłacalna. Zmiana stanu środków 
pieniężnych netto z działalności gospodarczej na koniec 
grudnia 2019 roku wynosi 316.584,44 zł. 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją Ra-
portu o stanie Gminy Lelis za 2019 rok dostępną w 
Urzędzie Gminy.
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RAPORT o stanie Gminy Lelis w 2019 r. 
Załącznik Nr 1 do 

Raportu o stanie Gminy Lelis w roku 2019

ZADANIA  REALIZOWANE  NA TERENIE GMINY LELIS PRZY UDZIALE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA Z 2019 R.

Lp. Nazwa projektu
Data 

zawarcia 
umowy

Okres 
realizacji

Program współfinansujący 
projekt

Stan zaawanso-
wania prac nad  

projektem
Wartość projektu

1. Zapewnienie funkcjonowania placówki: Dziennego 
Domu „Senior+” w świetlicy wiejskiej w Durlasach 07.05.2019 r. 2019 r. Program Wieloletni „Senior+” na 

lata 2015-2020 złożone rozliczenie Całkowita wartość projektu: 135.000,00 zł
Wartość dotacji: 54.000,00 zł

2. Rozbudowa dróg gminnych nr 25063W i 250632W w 
msc. Białobiel wraz z budową łącznika 02.10.2019 r. 2019 r.

Rządowy program na rzecz 
rozwoju oraz konkurencyjności 

regionów poprzez wsparcie 
lokalnej infrastruktury drogowej

realizacja Całkowita wartość projektu: 3.148.846,51 zł
Wartość dotacji: 1.574.423,00 zł

3. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla jednostki OSP Lelis 22.07.2019 r. 2019 r. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, 

WFOŚiGW rozliczony Całkowita wartość projektu: 769.857,00 zł
Wartość dotacji: 614.928,00 zł

4.
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest (płyty azbestowo – cementowe faliste dla 
budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019 r.

09.09.2019 r. 2019 r. WFOŚiGW rozliczony Całkowita wartość projektu: 19.021,80 zł
Wartość dotacji: 9.320,68 zł

5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Dąbrówka, gmina Lelis 05.07.2019 r. 2019 r. MIAS Mazowsze 2019 rozliczony Całkowita wartość projektu: 18.979,90 zł

Wartość dotacji: 9.489,95 zł

6. Budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim w 
sołectwie Gnaty, gm. Lelis 05.07.2019 r. 2019 r. MIAS Mazowsze 2019 rozliczony Całkowita wartość projektu: 19.998,94 zł

Wartość dotacji: 9.999,47 zł

7. Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w msc. 
Aleksandrowo, gm. Lelis 05.07.2019 r. 2019 r. MIAS Mazowsze 2019 rozliczony Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość dotacji: 10.000,00 zł

8. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem na placu 
wiejskim w sołectwie Szwendrowy Most, gmina Lelis 05.07.2019 r. 2019 r. MIAS Mazowsze 2019 rozliczony Całkowita wartość projektu: 19.800,00 zł

Wartość dotacji: 9.900,00 zł

9. Wyposażenie skweru na działce nr 98 w miejscowości 
Olszewka, gmina Lelis 05.07.2019 r. 2019 r. MIAS Mazowsze 2019 rozliczony Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość dotacji: 10.000,00 zł

10. Przebudowa drogi gminnej nr 250613W w miejscowo-
ści Łęg Starościński 20.12.2019 r. 2020 r. Fundusz dróg samorządowych realizacja Całkowita wartość projektu: 886.527,33 zł

Wartość dotacji: 630.606,00 zł

11. Remont budynku strażnicy OSP w Łęgu Przedmiejskim 22.07.2019 r. 2019 r. Mazowieckie Strażnice OSP 2019 rozliczony Całkowita wartość projektu: 12.400,00 zł
Wartość dotacji: 12.400,00 zł

12. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Lelis 03.06.2019 r. 2019 r. Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009 – 2032 rozliczony Całkowita wartość projektu: 19.900,00 zł
Wartość dotacji: 15.300,00 zł

13. W świecie nauki 09.09.2019 r. 2019 r. i 
2020 r. RPO WM 2014-2020 realizacja Całkowita wartość projektu: 159.823,76 zł

Wartość wnioskowana: 151.723,76 zł

14.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budo-
wa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie 
ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: 
Durlasy gm. Lelis

10.05.2017 r. 2017 r./ 
2018 r.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

zrealizowano, 
pozostał efekt 
ekologiczny

Całkowita wartość w 2019r.: 412.807,13 zł
Wartość dotacji: 350.886,05 zł

15.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowo-

ściach: Dąbrówka i Gnaty oraz budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków przy SP w msc. Dąbrówka, gm. 

Lelis
–

2019 r.

2020 r.
PROW 2014-2020 złożony wniosek o 

dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 2.230.313,76 zł

Wartość wnioskowana: 1.153.779,00 zł

16.
Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodli-
wienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i 
typu Big-Bag

– 2020 r.
Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działal-

ności rolniczej
złożony wniosek o 
dofinansowanie

Całkowita wartość projektu: 76.770,00 zł
Wartość wnioskowana: 76.770,00 zł

17. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w msc. 
Nasiadki, gm. Lelis – 2020 r. MIAS Mazowsze 2020 złożony wniosek o 

dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość wnioskowana: 10.000,00 zł

18. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelis, 
gmina Lelis – 2020 r. MIAS Mazowsze 2020 złożony wniosek o 

dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość wnioskowana: 10.000,00 zł

19. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem i komin-
kiem w miejscowości Szkwa gm. Lelis – 2020 r. MIAS Mazowsze 2020 złożony wniosek o 

dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość wnioskowana: 10.000,00 zł

20. Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Gąski, gm. Lelis – 2020 r. MIAS Mazowsze 2020 złożony wniosek o 

dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość wnioskowana: 10.000,00 zł

21. Budowa wiaty rekreacyjnej z zadaszeniem w miejsco-
wości Gibałka, gm. Lelis – 2020 r. MIAS Mazowsze 2020 złożony wniosek o 

dofinansowanie
Całkowita wartość projektu: 20.000,00 zł

Wartość wnioskowana: 10.000,00 zł

Całkowita wartość projektów: 8.070.046,13 zł

Łączne kwoty wnioskowane/ dotacji: 4.743.525,91 zł
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Uroczystości Bożego Ciała w procesji

Komunia św. w czasie pandemii

Wzbogaćmy historię
naszej Gminy

Procesja przy ołtarzu przy remizie OSP

Dzieje pewnej kapliczki (dok. ze str. 1)

Św. Jan Nepomucen czuwa nad okolicznymi mieszkańcami 
i kol. Muszyństwo

Uczestnicy uroczystości poświęcenia kaplicy i krzyża 

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem i 
wydaniem nowej edycji monografii ,,Dzieje Lelisa 
i okolic’’, którą przygotowuje autor dr Jerzy Kijow-
ski z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

– Od wydania poprzedniej edycji minęło już 
12 lat, w czasie których wiele zdarzyło się w 
dziejach naszej gminy. Po poprzednim wydaniu 
do mnie i do Urzędu Gminy napłynęło wiele 
nowych informacji oraz dokumentów, które 
warto by umieścić w nowym, poprawionym i 
rozszerzonym wydaniu monografii. Ale myślę, 
że jest takich materiałów zdecydowanie więcej 
i dlatego  zachęcam mieszkańców naszej gminy 
do wsparcia autora i udostępnienie mu pamiątek, 
zdjęć, dokumentów poświadczających historię 
naszych rodzin, miejscowości, organizacji – ape-
luje wójt Stefan Prusik.

Redakcja ,,Wieści Gminnych’’ przyłącza się 
do tego apelu i prosi o kontakt z Urzędem 
Gminy lub redaktorem, a także bezpośrednio 
z autorem monografii dr. Jerzym Kijowskim, 
tel. 723 366 830, lub z OTN tel. (29) 764 59 80.

Tegoroczna procesja przeszła 11. czerwca z 
kościoła parafialnego w Lelisie do ołtarzy wy-
stawionych przy ul. Szkolnej, a jej pierwszym 
przystankiem na wspólną modlitwę był ołtarz 
przygotowany przez druhów OSP przy remizie.  
Po liturgii księża pod baldachimem niesionym 
przez strażaków oraz wierni udali się w dalszą 
drogę, oczywiście zachowując wymogi sani-
tarne. (ak)

Z powodu pandemii koronawirusa doroczne 
uroczystości Komunii św. w kościele pw. MBNP 
w Lelisie przełożono na 11. czerwca. 

Do sakramentu przystąpiło 15. dzieci wraz z 
rodzicami chrzestnymi. 

Po Mszy św. i podziękowaniach, wykonano 
wspólne zdjęcie. (ak)

Fot.:  Antoni Kustusz

znak od Boga i nie trzeba już zwlekać z odbudową 
kapliczki. Trzeba powiedzieć, iż pomimo że jedno-
cześnie trwała naprawa i odbudowa domu, to już 
po kilku tygodniach od pożaru kapliczka została 
odbudowana i święty Jan Nepomucen po 16. la-
tach  znowu stanął na szczycie kapliczki – opisuje 
pan Jan to ponowne odrodzenie się kapliczki dzięki 
Wacławowi Sierzputowskiemu, swojemu ojcu.

Odbudowa i renowacja 
Z opisu dziejów kapliczki wynika, że następnie 

została ona ogrodzona płotkiem, a w 1992 roku 
rodzina Sierzputowskich wykonała tam elewację. 
Taka te ż  stała ta kaplica 59 lat, bo do 2019 roku. 
Tynk zaczął odpadać, a ściany pobudowane z ce-
gieł i wapna bez cementu i solidnej podmurówki 
zaczęły pękać.

– Postanowiłem się tym zająć, tym bardziej 
że przez owe 59 lat nie była żadnego przypadku 
uderzenia pioruna, a ja i brat po rażeniu piorunem 
w 1960 roku,  wyszliśmy jednak cało i obaj żyjemy 
do dziś – tłumaczy swoją decyzję podjęcia  się 
odbudowy pan Jan. – Wraz z rodziną rozebraliśmy 
kapliczkę do samej ziemi, posążek świętego odda-
łem do renowacji i pomału zaczęliśmy odbudowę 
nowej, solidnie wzmocnionej zbrojeniem kapliczki. 
Po około trzech miesiącach jesienią 2019 roku ka-
pliczna dostała nowe życie – pan Jan nie ukrywa 
zadowolenia i dumy. 

Na kapliczce, która dziś stoi przy pięknej asfalto-
wej drodze, zamontowano dwie tablice. Jedna jest 
z prośbą do św. Jana Nepomucena o wstawiennic-
two u Boga, o opiekę nad okolicznymi mieszkańca-
mi, a druga, z tyłu kapliczki zawiera datę odbudowę 
i nazwiska fundatorów, Jana Sierzputowskiego s. 
Wacława i Mirosława Krukowskiego, s. Władysława. 

Muszyństwo, moja historia i dom rodzinny
Muszyństwo to jedna z dwudziestu kolonii wsi 

Łęg Przedmiejski. Leży na samym początku wsi od 
strony Ostrołęki, a dokładnie z Ostrołęką wieś Łęg 
graniczy przez szerokość ulicy Słonecznej. Swoją 

nazwę kolonia wzięła od nazwiska pierwszego 
właściciela tamtejszego folwarku o pow. 120 ha.      

– Następnie jego posiadaczem był żyd Zelman, 
który po kilku latach postanowił go sprzedać i ok. 
1880 roku sprzedał  go niejakiemu Jankowskiemu. 
Był to kuzyn mojego pradziadka po kądzieli Ada-
ma Jankowskiego, zamieszkałego wówczas we 
wsi Grądy miedzy Miastkowem a Nowogrodem 
– ustalił na podstawie rodzinnych przekazów Jan 
Sierzputowski. – Ów Jankowski, ostatni dziedzic 
całego Muszyństwa kupując ten folwark zadłużył 
się podpisując weksle u Zelmana, ale ich nie spłacał, 
a majątek stopniowo popadał w ruinę z powodu 
życia ponad stan i takiegoż  życia trojki jego dzieci 
mieszkających w Warszawie. Widząc szybki upadek, 
postanowił sprzedać majątek, najpierw po kawału 
ok 36 ha od strony Łazka (dzisiejsza ulica Padlew-
skiego), a następnie resztę. Tak oto mój pradziadek 
od strony babci Adam Jankowski, który posiadał 
jak na tamte czasy bardzo duże gospodarstwo 7 
włók ziemi w Grądach, postanowił przenieść się na 
lepsze ziemie w Muszyństwie. Decyzja ta zbiegła 
się w czasie ze ślubem mojego dziadka Franciszka 
Sierzputowskiego, syna Walentego, urodzonego 
w 19877 roku we wsi Sierzputy Stare koło Łomży, 

który w chwili ślubu w 1908 roku z moją babcią 
Jadwigą z domu Jankowską, mieszkał już we wsi 
Jakać Dworna koło Szczepankowa, gdzie po par-
celacji dworu przeniósł się z całą rodziną ok. 1900 
roku – snuje barwną opowieść pan Jan.- Niestety 
pieniędzy na wykup całego folwarku nie udało się 
zgromadzić i rodzina wykupiła w 1908 roku połowę 
Muszyństwa. Ok. 60 ha. Drugą połowę gruntów 
wykupiła rodzina Ustaszewskich, pochodząca ze 
wsi Łątczyn gm, Piski – uzupełnia dzieje rodzinnej 
przeprowadzki w te strony Jan Sierzputowski. 

O dalszych dziejach jeszcze długo by powia-
dać, ale nie starczy na to łamów naszych ,, Wieści 
Gminnych’’, więc prezentujemy fotografie z naszej 
wizyty, a historyków zapraszamy w gościnne progi 
domu państwa Sierzputowskich do Muszyństwa.

Antoni Kustusz
Fot. : Antoni Kustusz i archiwum rodzinne 

p.p. Sierzputowskich

Poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy 
przy ul. Wiśniowej w kol. Muszyństwo w Łęgu 
Przedmiejskim oraz stojącego obok zabytko-
wego krzyża dokonał 5. lipca proboszcz parafii 
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Ostrołęce ks. dr Wiesław Białczak.
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Miejsce przestrogi i zadumy

Takiego pożegnania szkoły jeszcze nie było Radosny Dzień Dziecka 
z ulubionymi  gośćmi

Najbardziej przejęte były 6-latki

Pierwszaki przyniosły dla swojej 
Pani piękne róże

Wieczorem, w poniedziałek 11 maja, na skwer-
ku w Obierwi odsłonięto i poświęcono obelisk 
upamiętniający tragiczne wydarzenie, do jakiego 
doszło w tamtym miejscu  przed 75.laty. Pomnik 
powstał dzięki środkom z funduszu sołeckiego 
sołectwa Obierwia, a o jego wykonanie zadbał 
sołtys Robert Niedzwiecki, który w ten sposób 
zrealizował pomysł Tadeusza Greca, urodzo-
nego w Obierwi regionalisty i badacza historii 
Kurpiowszczyzny. Na spotkaniu z mieszkańcami 
Aleksandrowa i Obierwi, które odbyło się z ubie-
głym roku na placu wiejskim w Aleksandrowie 

opowiedział o tragicznym losie 9. małoletnich 
mieszkańców Obierwi i Aleksandrowa , którzy po-
nieśli śmierć podczas próby rozbrojenia niewybu-
chu, a mieszkańcy postanowili w miejscu tragedii 
ustawić tablicę pamiątkową z nazwiskami ofiar.

Poświęcenie tablicy poprzedziła msza święta 
w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii 
Panny Częstochowskiej w Obierwi. Proboszcz ks. 
dr Sławomir Bartnicki w kazaniu z przesłaniem 
o wartości ludzkiego życia, nawiązał do czasów 
obecnych, stwierdzając ,,Błędne decyzje, rutyna 
i młody wiek czasami narażają na utratę zdrowia 

i życia. Tablica, którą ufundowała miejscowa spo-
łeczność to wartościowe upamiętnienie ludzkiej 
tragedii, ale będzie ona także miejscem zadumy 
i przestrogi dla następnych pokoleń – mówił.

Po Mszy św. ks. proboszcz wraz mieszkańca-
mi i z gośćmi uroczystości, wójtem Stefanem 
Prusikiem oraz przewodniczącym Rady Gminy 
Anną Dobkowską przeszli do miejsca ustawienia 
pomnika. Tak ks. Sławomir Bartnicki dokonał 
poświęcenia pomnika. Przemówienie okoliczno-
ściowe wygłosił wójt Stefan Prusik, podkreślając, 
iż historyczna i wychowawcza misja tego pomni-
ka, ze względu na pobliską szkołę,  będzie bardzo 
ważna, a sama inicjatywa mieszkańców pokazuje, 
jak różne mogą być formy przejawienia inicja-
tywy ze strony mieszkańców naszych sołectw. 

Wystąpił także sołtys Robert Niedzwiecki, 
który w imieniu Tadeusza Greca, który nie mógł 
przybyć na uroczystość, podziękował za podjęcie 
tego pomysłu, a także przedstawił działania, jakie 
sołtys i Rada Sołecka podjęli aby go zrealizować. 

– Dane, które uwieczniono na tablicy znalazły 
potwierdzenie w księgach parafialnych oraz 
we wspomnieniach starszych mieszkańców – 
stwierdził. 

Teskt i fot. Antoni Kustusz
Proboszcz  ks. dr  Sławomir Bartnicki odmówił modlitwę za 
ofiary  i poświęcił pomnik

Ze słowami pamięci i przestrogi zwrócił się do mieszkańców 
wójt Stefan Prusik

Konieczność przestrzegania wymogów sa-
nitarnych w ochronie przed COVID-19 zmusiła 
szkoły do wielkiego wysiłku, tak aby sprawnie i 
godnie przygotować uroczystości zakończenia 
roku szkolnego. 

– Takiego zakończenia roku szkolnego po 
okresie praktycznego zawieszenia normalnej 
pracy lekcyjnej, to jeszcze nie mieliśmy – stwier-
dziła Marzena Tuszyńska-Kubeł, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim, którą 
odwiedziliśmy 26 czerwca. – Przy tej okazji chcę 
podkreślić, że jesteśmy pod ogromnym wraże-
niem błyskawicznego odnalezienia się w trudnej 
sytuacji naszych uczniów. Od samego początku 

każdy z nich, jak potrafił, jak mógł próbował z 
nami współpracować. Będzie więc okazja po-
dziękować im za ten wysiłek i życzyć zdrowych i 
bezpiecznych wakacji – dodała dyrektorka. 

Zakończenie roku szkolnego odbyło się 
według zaplanowanego harmonogramu, w 
grupach zebranych w sali gimnastycznej, gdzie 
specjalnie rozstawiono krzesełka oraz stoły. 
Szkoła zapewniła środku do dezynfekcji rąk, a 
po każdej grupie odkażała sale i sprzęt. Takie też 
widoki zastaliśmy w czasie naszego pobytu, kiedy 
wręczono dyplomy -6-latkom oraz świadectwa 
pierwszoklasistom.  (ak) 

Fot.: Antoni Kustusz 

Dzieci i rodzice wyszli 1 czerwca przed domy 
przy ul. Szkolnej w Lelisie aby przywitać swoich 
ulubionych bajkowych bohaterów, w których 
wcielili się pracownicy CK-BiS. Przed Urzędem 
Gminy radosny orszak powitał wójt Stefan Pru-
sik, a w umówionych miejscach stały dziesiątki 
rozradowanych dzieciaków, które otrzymały 
okolicznościowe pluszaki oraz lizaki.  W realizacji 
tego radosnego przedsięwzięcia szczególnie 
pomogła Katarzyna Sęk, za co dziękujemy. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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Amator, który poznał smak twórczości Mamy wicemistrza 
Wielkiej Ligi 
Czytelnictwa

Dobre pomysły liczą się podwójnie

Pandemia ograniczyła liczbę odwiedzających 
CK-BiS, a szkoda, bowiem w tym czasie była 
okazja obejrzeć interesującą prezentacje prac  
Angelo Verto. Pod tym pseudonimem ukrył się 
Michał Wojsz,, autor różnorodnych obrazów, a 
na co dzień pracownik ZGK w Lelisie. 

– Pochodzę z Czerwina, gdzie ukończyłem 
szkołę podstawową. Tam zaraziłem się rysowa-
niem, a później malowaniem – wspomina pan 
Michał. – Po przeprowadzce do Ostrołęki od 1989 
roku przez 5 lat  występowałem w Zespole Pieśni 
i Tańca Ostrołęka, a także przez 10 lat uprawiałem 
boks. Przez cały czas doskonaliłem techniki malo-

wania, przechodząc początkowo od malowania 
sprayem, poprzez malowanie pastelami, aż do 
nauki używania farb olejnych. Na mojej stronie 
FB pokazuję około 50 moich prac, a tu w CK-BiS, 
dzięki uprzejmości pani dyrektor i pracowników 
pokazuję część mojej kolekcji – dodaje Michał 
Wojsz, pokazując, które prace są wykonane w 
każdej z wymienionych technik.  

CK-BiS zorganizował wirtualną wystawę dla 
przebywających w domach gości, a my spotka-
liśmy autora wśród jego obrazów. 

 Antoni Kustusz
Fot.: Antoni Kustusz

Wystawa nadesłanych prac w bibliotece CK-BiS 

Z każdym obrazem uczę się jak pokazywać to co mnie otacza

Nasza wicemistrzyni prezentuje się z nagrodami 

Aby zachęcić mieszkańców naszej gminy do 
pozostania w domach w czasie epidemii korona-
wirusa pracownicy CK-BiS wymyślili konkurs pla-
styczny pod nazwą . „#Zostań w domu #Będzie 
fajnie”, To bardzo dobry pomoc, który spotkał 
się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. 

Wyniki konkursu plastycznego, wraz z wystawą 
nadesłanych prac, podano 16 czerwca, a oceny16. 
nadesłanych prac  dokonała  komisja konkursowa 
w składzie: Janina Rogalska – przewodniczący, 
Barbara Sęk i Małgorzata Kurpiewska.

Po zakończeniu oceny przyznano następujące 
nagrody ufundowane przez CK-BiS; kategoria 
klas 0 – III, I miejsce – Kacper Jaworski, kl. III, SP 

Obierwia; II miejsce – Łucja Piaścik, kl. I, SP Łęg 
Starościński; III miejsce – Zofia Szczepanek, kl. 
II,I SP Obierwia; Wyróżnienia – Adam Dzięgie-
lewski, kl. III, SP Obierwia, Aleksandra Orłowska, 
Kl. II, SP Obierwia; kategoria klas IV-VI, I miejsce 
– Maria Staniek, kl. Vb, SP Lelis; II miejsce – Nadia 
Bednarczyk, kl. V, SP Obierwia; III miejsce – Julia 
Waszkiewicz, kl. VI, SP Obierwia; Wyróżnienia 
– Gabrysia Kowalczyk, kl. VI, SP Obierwia, Daria 
Parzychowska, kl. VI, Białobiel; kategoria klas 
VII – VIII, I miejsce – Dominik Kozłowski, kl. VII, 
SP Obierwia.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Od września 2019 roku w powiecie ostrołęckim 
trwała pierwsza edycja  powiatowa konkursu  Wielka 
Liga Czytelnictwa, który z ramienia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ostrołęce koordynowała instruktor Bo-
żena Załęska. Celem konkursu jest upowszechnianie 
czytelnictwa i wspólnego spędzania czasu z książką 
w gronie rodziców, opiekunów i dzieci.  

– W kraju to już V edycja, a u nas pierwsza. Ogółem 
zgłosiło się 131 uczestników, a do fazy finałowej do-
stało się 23 osoby, a aby otrzymać tytuł wicemistrza 
trzeba było uzyskać od 120 do 149 punktów – infor-
mowała Bożena Załęska. 

– Gmina Lelis przystąpiła do konkursu w styczniu 
2020 roku i od razu pojawiła się grupa aktywnych 
rodzin czytelników, którzy zgłosili się do rywalizacji 
– powiedziała Barbara Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS.

Podsumowanie wyników tegorocznej edycji 
odbyło się 19. czerwca w naszej bibliotece. Po zli-
czeniu wyników okazało się, że w gronie laureatów, 
z dorobkiem 144 punkty, znalazła się Maria Staniek 
z  Lelisa, która otrzymała tytuł Wicemistrza Powiatu 
Ostrołęckiego. Laureatka otrzymała nagrodę od sta-
rostwa powiatowego i MBP, wręczone przez Bożenę 
Załęską,  a także od biblioteki gminnej, którą wręczyła 
Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, dyrektor CKBiS.

– Bardzo lubię czytać, do czego zachęciła mnie 
moja mama, a konkurs stał się tylko okazją aby liczyć 
lektury, bo tak naprawdę tego nie robię – powiedziała 
nam Marysia po otrzymaniu nagród. 

Jak się dowiedzieliśmy od koordynatora gminnego 
Małgorzaty Karczewskiej, biblioteki publiczne gminy 
Lelis reprezentowali: Maria Staniek, Patryk Karczew-
ski, Katarzyna Nalewajk, Sandra Karczewska, Amelia 
Kobrzeniecka, Natalia Szymczyk, Dorota Nalewajk, 
Dominika Murach, Damian Soból, Lena Mażewska 
i Wiktor Potkaj.

– Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzi-
com i opiekunom za wytrwałość i zaangażowanie. 
Dla wszystkich, którzy aktywnie pracowali przygo-
towaliśmy dyplomy i nagrody. No i zapraszamy od 
września do naszych bibliotek, bo akcja będzie kon-
tynuowana, więc  zachęcamy do udziału w kolejnej 
edycji. Podobnie jak do udziału w kacji dla dzeci do 
6. Lat pn. Z ksiązką na start oraz w nowym konkursie 
dla przedszkolaków ,,Mała ksiązka – Wielki człowiek’’  
– stwierdziła na zakończenie Barbara Sęk. 

Kierownik biblioteki poinformowała także, iż mimo 
niewielkiego spadku czytelnictwa w bibliotekach 
gminy Lelis w rankingu 12. bibliotek publicznych w 
powiecie ostrołęckim nadal utrzymujemy czołowe 
miejsce. Dane uzyskaliśmy  z Zeszytu Bibliotecznego 

Nr 1 wydanego przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w 
Ostrołęce. W zakresie zakupu 
nowości gmina Lelis uplaso-
wała się na drugim miejscu 
z liczbą 12,66 książek na 100 
mieszkańców (razem gminy 
w powiecie  9,92), w zakresie 
liczby  czytelników na trzecim 
miejscu z wynikiem 13,26 
na 100 mieszkańców (razem 
gminy w powiecie 9,35), i w 
zakresie ogółu wypożyczeń 
– na drugim miejscu – 265,95 
na 100 mieszkańców (razem 
gminy 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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CK-BiS informuje i zaprasza…

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje…

Uczyńmy naszą gminę piękniejszą

Agnieszka radzi 
i gotuje…Z powodu przedłużającej się niepewności dotyczącej organizacji imprez masowych 

w okresie walki z koronawirusem COVID-19  zapraszamy do odwiedzania strony in-
ternetowej CK-BiS oraz strony na Facebooku, gdzie znajdziecie Państwo informacje dotyczące inicjatyw, 
pomysłów oraz  zapowiedzi tych wydarzeń, które uda się zorganizować w lipcu i w sierpniu. Szczególnie 
wiele uwagi poświęcimy dzieciom przebywającym na wakacjach oraz wspieraniu imprez organizowanych 
przez lokalne środowiska.                      Zapraszamy. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że obsługa klienta prowadzona jest wyłącznie po 
uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 29 761 19 95. 

 Osoby, które  chcą załatwić sprawę w OPS będą wpuszczane pojedynczo, po zwolnieniu się miejsca 
przy stanowisku obsługi. Oczekujący na zewnątrz proszeni są o zachowanie bezpiecznego odstępu od 
siebie (1,5–2 metra). 

 Jeśli chcemy zapytać o szczegóły naszej sprawy, w pierwszej kolejności zadzwońmy pod numer 29 
761 19 95 lub wyślijmy e-maila na adres poczta@ops.lelis.pl zamiast przychodzić osobiście. 

 Wszystkich interesantów prosimy o stosowanie się do instrukcji przekazywanych przez pracow-
ników OPS. Obsługa interesantów wiąże się bowiem z ograniczeniami wynikającymi z konieczno-
ści zapewnienia bezpieczeństwa i wypełnienia wytycznych sanitarnych, takimi jak: 
- ograniczanie liczby klientów przebywających w siedzibie ośrodka,
-  zachowania bezpiecznej odległości,
-  obowiązku dezynfekcji rąk,
-  zakrywania ust i nosa w przypadki kichania i kaszlu.

 Informacja dotycząca zasiłków rodzinnych, świadczenia ,,Dobry Start’’ (300+) i świadczeń z 
Funduszu Alimentacyjnego  

 Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lelisie dostępne są druki, formularze i wnio-
ski, które wystarczy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do urzędu, bez konieczności osobistej 
wizyty w placówce lub za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej, Portalu  
Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS.

 Osoby, które planują złożyć osobiście wnioski o zasiłek rodzinny, świadczenie ,,Dobry Start’ 
(300+) i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego prosimy aby: 
- telefonicznie umówiły termin załatwienia sprawy,
-  zgłosiły się w wyznaczonym przez pracownika terminie i godzinie.

 Informacja dotycząca świadczeń wychowawczych ,,500+’’
Osoby, które aktualnie posiadają prawo do świadczenia wychowawczego „500+”, nie muszą w 2020 r. 
składać nowych wniosków. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „500+” na nowy okres świadcze-
niowy,  tj. od 1. czerwca 2021 r., będzie można składać w formie elektronicznej od 1. lutego 2021 r., a w 
formie tradycyjnej – papierowej od 1. kwietnia 2021 r. 

Jaka ulica takie kwiaty

Po różnych historycznych zawieruchach zmieniła 
się  praktyka nadawania nazw naszym ulicom. 
Obecnie dominują nazwy ,,roślinne’’. Mamy więc 
Lawendowe, Piwoniowe, Stokrotkowa, a ostatnio 
Białobiel doczekała się ulicy Magnolii, nie mylić z 
Magnoliową. (To uwaga dla listonoszy, ale i dla 
mieszkańców innych wsi, gdzie także są ulice 
Magnoliowe).

Ulice otrzymują nazwy w różnych momentach 
swego powstawania. Czasem jest to tylko linia na 
mapie, czasem długo stoją domy, trwają rozkopu 
dla różnych instalacji, aż wreszcie przychodzi 
pora na nadanie nazwy. O ile nie kłóci się ona z 
wytycznymi od IPN, a także dobrymi obyczajami, 
to taka nazwa uzyskuje akceptację Rady Gminy i 
wchodzi do obiegu.

Niestety zdarza się i to dość często, że nazwa 
ulicy wcale nie odpowiada jej otoczeniu, ce-
chom charakterystycznym, znakom ważnych dla 
mieszkańców symboli, ot, jest bo jest i do tego się 
podoba jakiejś grupie mieszkańców.

Dlatego na pytanie, czy na ul. Magnolii rośnie 
choć jedna magnolia, nikt w Białobieli nie umiał 
nam odpowiedzieć.

Proponujemy więc akcję, może być konkurs, a 
może zwykła solidarność mieszkańców, aby przy 
ul. Piwoniowej rosły najpiękniejsze w okolicy pi-
wonie, a przy ul. Hortensjowej nikt nie mógł oczu 
oderwać od okazów różnokolorowych hortensji 
(tak jak to się dzieje przy domach na wielu wsiach 
na Kaszubach). A do tego ulice lawendy, bratków, 
aksamitek. Oczywiście jak już trafiła się Świerkowa, 
to nich tam rosną świerki, a przy Sosnowej niech 
znajdzie się miejsce dla przynajmniej jednej sony, 
o którą będą dbali wszyscy mieszkańcy. 

Mamy przy ulicach coraz piękniejsze posesje, 
które tworzą swoje światy, odgrodzone od ulicy 
ozdobnymi płotami i nasadzeniami, często za duże 
pieniądze i z wielkim nakładem pracy. Ale jakże 
często nie ma tam roślin, których posadzenie wiąże 
się z nazwą ulicy, przy które stoi ta posesja. Nawet 
jeśli to ul. Wrzosowa, to nie widać tam ani jednego 
wrzosu, a jest ich setki gatunków.

Może to zadanie dla sołtysów, a może inicjaty-
wa godna zaangażowania KGW? Każdy może się 
przydać, jeśli chcemy aby nasza gmina była jeszcze 
piękniejsza.

Wasz redaktor Ogrodnik 

Wakacyjny chłodnik 
Nowalijki to pierwsze młode 
warzywa, które zaczynają nas 
kusić swoim zapachem i kolo-
rem. Obecnie dzięki dostępowi  
do międzynarodowego zaopa-
trzenia  już w okolicach marca, 
ale nie ma to jak produkty z 
własnego ogródka i osobiście 
uprawianej grządki. Produkty na takie potrawy z 
młodymi warzywami uzyskamy przez długi czas, 
siejąc je w kilku ratach od kwietnia, aż do końca lipca. 
Zaliczamy do nich: koperek, rzeżuchę, rzodkiewkę, 
szczypiorek, pomidory, ogórki, szpinak, sałatę czy 
młode marchewki. Na ogół rosną w ciepłych odpo-
wiednio nasłonecznionych i wilgotnych szklarniach. 
To co prawda ,,imitacja’’ pogody czerwcowej, ale 
jednak w miarę naturalna.
Mamy w końcu piękne i ciepłe lato. Jednak upały 
zachęcają  wielu gospodyń do mieszania w gorących 
garnkach. Dlatego proponuję  szybką i smaczną  zupę 
na zimno, na  którą może skusić nawet największy  
niejadek na świecie.
Botwinka, kochana za piękny kolor, jaki nadaje zupom 
(o ile natura zdążyła ją wyposażyć w buraczki), dziś 
trafiła właśnie do chłodnika. Koniecznie wybierzcie 
właśnie botwinkę z buraczkami. Jeśli jeszcze są 
mikro, wówczas dodajcie do zupy dużego ugotowa-
nego bądź upieczonego wcześniej dużego buraka. 
Chłodnik z botwiny i rzodkiewki, hojnie posypany 
szczypiorkiem i koperkiem, to prawdziwa  uczta dla 
wszystkich zmysłów, nawet słuchu, bo przyjemnie 
jest chrupać rzodkiewkę, nieprawdaż?

Chłodnik z botwiny i rzodkiewki:
• pęczek botwinki (najlepiej z małymi z buraczkami), 

5 rzodkiewek, 0,5 l kefiru lub jogurtu naturalnego 
(tu uwaga, na świecie istnieją bardzo różne wersje 
chłodnika, które bazują na miejscowych , popular-
nych napojach, takich jak kwas chlebowy, kwaśne 
mleko, serwatka, warto więc wypróbować i takie 
możliwości, dla wzbogacenia letniego menu), 3 – 4 
świeże ogórki, po pół pęczka szczypiorku i koperku, 
2 gotowane jajka, szczypta cukru, sok z połówki 
cytryny, szczypta soli morskiej.

Przygotowanie:
1. Botwinkę dokładnie myjemy.  Małe listki możemy 
odłożyć do dekoracji, pozostałe listki i łodyżki siekamy, 
buraczki cienko obieramy i kroimy w kosteczkę.
2. Przekładamy botwinkę do garnka, zalewamy 
niedużą ilością wody (niecała szklanka), dodajemy 
szczyptę soli i cukru, gotujemy 10 minut. Pod koniec 
gotowania dodajemy sok z połówki cytryny. Odsta-
wiamy do wystygnięcia.
3. Szczypiorek i koperek drobno siekamy, ogórki 
kroimy w plastry i łączymy np. z kefirem.
4. Dodajemy kefir do przestudzonej botwinki. Do tej 
już białej zupy dorzucamy  startą na tarce o dużych 
oczkach lub drobno pokrojoną rzodkiewkę, miesza-
my. W razie przesadzenia z ilością warzyw, co zresztą 
nikomu nie zaszkodzi, dolewamy kefiru. Odstawiamy 
na ok. 2 godziny do lodówki.
5. Chłodnik podajemy posypany świeżymi ziołami. 
Życzę dobrych i radosnych, a przede wszystkim 
smacznych wakacji.

Agnieszka

07–402 Lelis, ul. Szkolna 39, tel./fax 29 764 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, Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk:
Agencja Informedia, tel. 29 760 91 92, e–mail: biuro@informedia.pl.


