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Wciąż groźna epidemia wirusa COViD-19 
zniweczyła plany hucznych dożynkowych ob-
chodów święta plonów na Kurpiowszczyźnie, 
ale na szczęście tradycja nie zaginęła i znów 
obejrzeliśmy piękne wieńce wyplecione z 
tegorocznych zbóż.

Gminna uroczystość dziękczynienia za plony 
oraz podzięki ludziom rolniczego trudu odbyła 
się 23. sierpnia w trakcie Mszy św. dziękczyn-
nej odprawionej w kościele parafialnym  pw. 
MBNP w Lelisie. Do ołtarza na schodach świą-
tyni przyniesiono dożynkowe wieńce, które 
wykonały: Koło Gospodyń Wiejskich ,,Zręczne 
ręce’’ z Łęgu Przedmiejskiego, Kółko Rolnicze 
,,Nad Rozogą’’ z Łęgu Starościńskiego Walery, 
sołectwo w Łodziskach, sołectwo w Olszewce, 
sołectwo Szwendrowy Most, a ponadto kosze 
z darami od mieszkańców Lelisa i Durlasów, 
a także chleb i wino eucharystyczne z Łęgu 
Przedmiejskiego. Proboszcz ks. Janusz Kotowski 
przekazał zebranym przesłanie jakie skierował 
do ludzi rolniczego trudu ordynariusz łomżyński 
bsp. ks. dr Janusz Stepnowski, informując jed-

cd. str. 5

Dziękczynienie za tegoroczne plony

Poświęcenie wieńców dożynkowych  wyrazem dziękczynienia

Podziękowanie i wdzięczność ludziom rolniczego trudu 

nocześnie, iż zamiast dożynkowych obchodów 
diecezjalnych,  odbędą się poddane rygorom 
sanitarnym dożynkowe msze św. w parafiach.  
Mszę św. w Lelisie koncelebrowali ks. proboszcz 
Janusz Kotowski oraz ks. Zbigniew Piętka, ka-
pelan DPS w Ostrołęce, który wygłosił homilię 
poświęconą liturgii chleba w biblijnej i tradycji 
oraz w teraźniejszości.

Słowa podziękowania za tegoroczne zbiory 
oraz wspaniałą postawę w czasie tegorocznych, 
wyjątkowo trudnych żniw skierował do miesz-
kańców gminy oraz całej Kurpiowszczyzny wójt 
Stefan Prusik. 

– To były niezwykłe i trudne żniwa, a nad 
naszymi polami unosiła się nie tylko groźba 
suszy, ale także widmo pandemii koronawirusa. 
Dlatego właśnie trzeba było odwołać dożynki 
regionalne, które w Lelisie mają już ponad 
30-letnia tradycję, a jednak udało się, bo nasi 
rolnicy to twardzi i pracowici ludzie, którzy nie 
poddają się żadnym przeciwnościom losu i za 

to im dziękuję w imieniu całej naszej gminnej 
społeczności. Gratuluję tym wszystkim sołec-
twom, które zdecydowały się na przygotowanie 
pięknych dożynkowych wieńców i wystąpiły w 
konkursie ogłoszonym przez CK-BiS. Wieńce 
są piękne, jak piękna jest praca rolników i jak 
piękne zboża, kwiaty i owoce rosną na naszej 
ziemi – powiedział  Stefan Prusik sprzed ołtarza. 

Po Mszy św. odbyła się procesja wieńców do-
żynkowych i darów wokół świątyni, a ich twórcy 
oraz goście wykonali pamiątkowe zdjęcia, by 
pozostaly na pamięć dla potomnych.

Gminny konkurs na najładniejszy wieniec 
dożynkowy wykonany w naszej gminie został 
w CK-BiS rozstrzygnięty 21. sierpnia, ale wyniki 
ogłoszono nazajutrz po uroczystości. Wieńce 
oceniała komisja w składzie: Wiesława Chaberek, 
Janina Rogalska, Agnieszka Gromek i Barbara 
Sęk. Na konkurs dostarczono 6 wieńców dożyn-
kowych z sołectw: Gibałka, Łęg Przedmiejski, 
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Z życia samorządu 

Wiele pytań, ale na odpowiedź przyjdzie poczekać Ogrodzenie placu 
wiejskiego w Gąskach

WYKONANIE BUDŻETU GMINY 
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 
30.06.2020 r. przedstawia się następująco:
po stronie dochodów – 46 512 735,83 zł,
po stronie wydatków – 53 065 305,83 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 
6 552 570,00 zł zaplanowano pokryć przycho-
dami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 

3 857 996,55 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art.217 

ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 
kwocie 489 544,45 zł,

3) przychodami jednostek samorządu tery-
torialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wy-
datków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 
2 205 029,00 zł.

Na dzień 30. czerwca 2020 r. Gmina Lelis posiada 
zobowiązania z tytułu zaciągniętej długotermino-
wej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
wysokości 489 544,45 zł.

Dochody budżetu Gminy na dzień 30. czerwca 
2020 r. wykonano ogółem w wysokości 25 903 
727,67 zł, tj. 55,69 % planu, w tym: 

 dochody bieżące wykonano w 55,86 %
 dochody majątkowe w 0,00 %
 dochody na zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji rządowej w 56,04 %.

Wydatki na dzień 30. czerwca 2020 r. wykonano 
ogółem w kwocie 25 864 874,31 zł, tj. 48,74 % 
planu, w tym:  

 wydatki bieżące wykonano w 49,55 %,
 wydatki majątkowe w 45,33 %,
 wydatki na zadania zlecone w 55,51 %.

Skarbnik Gminy
Bogusława Parzych

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 
14. sierpnia debata obywatelska dotycząca pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lelis, którą 
poprowadził wójt Stefan Prusik, a udział wzięli 
przedstawiciele projektantów tego studium. 

Na spotkanie przybyło niewielu mieszkańców, 
a ci którzy się wypowiadali, interesowali się nie 
tyle kierunkami długofalowego rozwoju prze-
strzennego Gminy, co przewidzianymi w tym 
projekcie opisami w skali ich działek. Najwięcej 
kontrowersji wzbudziły zapisane w projekcie, 
ustanowione przez Regionalną Inspekcję Ochro-
ny Środowiska strefy ochrony dla siedlisk kraski 
w Białobieli, Siemnosze i Łodziskach. 

– Tymczasem takie dane będzie można uzyskać 
dopiero wówczas, kiedy powstaną szczegółowe 
miejscowe plany zagospodarowania – wyjaśniał 
autor opracowania mgr inż. arch. Aleksander Wie-
trow, dodając, że wszystkie uwagi, a zwłaszcza 

wnioski pisemne, które w ciągu miesiąca od daty 
debaty trafią do Urzędu Gminy będą rozpatrzone 
i mogą znaleźć się w ostatecznym opracowaniu. 
Jeśli trafi ono pod obrady Rady Gminy, to wów-
czas może taki projekt być przyjęty i stanie się 
podstawą do opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania, albo będzie odrzucony, a 
wówczas cała procedura przeciągnie się na lata 
i gmina pozostanie bez takich planów – dodał 
architekt. 

Wójt Stefan Prusik zachęcał do składania 
ewentualnych wniosków, bowiem po okresie, 
kiedy projekt zgodnie z procedurą został wyło-
żony do wglądu, takich wniosków było niewiele  
i podziękował za udział w debacie, która została 
nagrana, aby zachować jej przebieg do protokołu 
ze spotkania. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Dzięki wsparciu z funduszu MIAS oraz z budże-
tu gminy, a także wielkiej ofiarności mieszkańców 
wsi Gąski z energiczną sołtys Sylwią Kaczyńską 
na czele od 22. sierpnia udało się w czynie spo-
łecznym ogrodzić plac wokół świetlicy wiejskiej. 

– Szczególnie chcemy podziękować Zakłado-
wi Gospodarki Komunalnej w Lelisie, którego 
pracownicy wyrównali plac wokół świetlicy. 
Czekamy jeszcze na obsadzenie bramy, ale i z 
tym mam nadzieję już wkrótce się uporamy, a 
wówczas przyjdzie czas na zagospodarowanie 
placu i wykorzystanie pełnego, już zakupionego 
wyposażenia do świetlicy  – twierdziła w czasie 
naszej wizyty pani sołtys. 

W pracy przy ustawieniu ogrodzenia szczegól-
nie pomagali: Alina Olbryś, Bogumiła Bałdyga, 
Grzegorz Bałdyga, Robert Kaczyński, Wojciech 
Olbryś, Grzegorz Olbryś, Michał Bacławski, Se-
bastian Myszka. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz



3

Uroczystość w Belwederze

Andrzej Duda ponownie prezydentem RP

Rzut oka na gminne
 inwestycje

Przedstawiciele kilkudziesięciu miejscowości, 
na terenie których znajdują się miejsca związane 
z Bitwą Warszawską 1920 roku, otrzymali 30.lipca  
z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy okolicz-
nościowe tablice „MIEJSCE PAMIĘCI BITWY 
WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU”, które upamięt-
niają i przypominają wydarzenia wiekopomnej 
wiktorii polskiego oręża. Wśród uczestników 
uroczystości był wójt gminy Lelis Stefan Prusik, 
który reprezentował Dąbrówkę, wieś gdzie 15 
sierpnia 1920 roku w okolicach której  polski 
samolot zbombardował sowieckie tabory, 
zadając wrogowi poważne straty.

– To wielkie w naszej historii zwycięstwo nad 
bolszewikami oznaczało ratunek nie tylko dla 
Rzeczypospolitej, ale także dla Europy, a może i 
świata. To był dla nas czas niezwykle chwalebny 

i dlatego ta rocznica, setna rocznica wielkiej 
wiktorii warszawskiej, jest dla naszego bytu pań-
stwowego, dla naszej historii, dla wychowywania 
młodzieży i przyszłych pokoleń, tak niezwykle 
ważna – mówił Prezydent.

Lipcowa uroczystość była  kolejną odsłoną pro-
jektu upamiętniającego zwycięską bitwę i wszyst-
kich, którzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
obronili wolność i suwerenność Rzeczypospolitej. 
W czerwcu w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Su-
lejówku Andrzej Duda przekazał pierwsze tablice 
przedstawicielom kilkudziesięciu samorządów i 
instytucji z wszystkich województw, na których 
terenie znajdują się miejsca związane z Bitwą 
Warszawską. (ak)

Fot. archiwum www.prezydent.pl

Głosowanie w Lelisie 

Budowa Przedszkola Samorządowego w Łęgu Przedmiejskim

Remont świetlicy wiejskiej w Nasiadkach

Lato, mimo upałów, sprzyjało pracom bu-
dowlanym i rzut oka na postępy prac na placach 
budowy upewnia nas, że wkrótce doczekamy 
się pomyślnego finału. Oto, jak w końcu sierpnia 
wyglądały najważniejsze obecnie budowy w 
naszej gminie:

Fot.: Antoni Kustusz

Urzędujący prezydent RP Andrzej Duda, w 
drugiej turze glosowania, która odbyła się 12. 
lipca, w naszej gminie i w powiecie ostrołęckim 
zdecydowanie pokonał Rafała Trzaskowskiego. 
W powiecie ostrołęckim różnica wyniosła 76,21 
proc. do 23,79 proc. W pierwszej turze wyborów 
prezydenckich Andrzej Duda w  powiecie ostro-

łęckim różnica była jeszcze większa. Urzędujący 
prezydent uzyskał bowiem 65,58 proc. głosów, a 
kandydat opozycji  zaledwie 12,18 proc.

Ostatecznie w kraju Andrzej Duda uzyskał 10 
44 648 głosów, czyli 51.03 proc. ogółu głosów, 
a Rafał Trzaskowski uzyskał 10 018 263 głosy, 
czyli 48.97 proc. głosów. Wynik ten przesądził, że 

prezydentem RP pozostał Andrzej Duda, a zaprzy-
siężenie głowy państwa przed Zgromadzeniem 
Narodowym odbyło się 6. sierpnia. 

W gminie Lelis A. Duda pokonał R. Trzaskow-
skiego stosunkiem głosów 3862 (77,6 proc.) 
do 1 115 (22,40). W poszczególnych obwodach 
głosowania wyniki II tury wyborów ukształtowały 
się następująco:

 Obwód nr 1 (siedziba komisji obwodowej - CK-
-BiS Lelis): Andrzej Duda - 851 (73,11 proc.) do R. 
Trzaskowski -  313 (26,89 proc.) ważnych głosów;

 Obwód nr 2 (SP Nasiadki): 349 (90,65 %) do 36 
(9,35 %); 

 Obwód nr 3 (SP Olszewka): 301 (70.00 %) do 
129 (30.00);

 Obwód nr 4 (SP Łęg Przedmiejski): 712 (83,18 
%) do 144 (16,82 %);

 Obwód nr 5 (SP Dąbrówka): 424 (95,66 %) do 
71 (14,34 %);

 Obwód nr 6 (Łęg Starościński): 320 (80,40 %) 
do 78 (19,50 %);

 Obwód nr 7 (SP Obierwia): 357 (76,94 %) do 
107 (23,06%);

 Obwód nr 8 ( SP Białobiel): 548 (69,81 %) do 
237 (30, 19 %). 

Zebrał na podstawie danych PKW 
Antoni Kustusz

Fot.: Antoni Kustusz
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Kino po sąsiedzku w Białobieli

Liczba mieszkańców sołectw 
w gminie Lelis wg stanu na 
dzień 30. czerwca 2020 r.

Pozostałe dane 
za I półrocze 2020 roku

Lipcowe wsparcia dla gminy od marszałka

W siedzibie delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego w lipcu odbyły się dwie uroczystości 
podpisania umów o dofinansowanie projektów 
realizowanych przez gminy z naszego regionu. 
Skorzystała także gmina Lelis. Najpierw 17. lipca  
marszałek Adam Struzik podpisał umowy z gmi-
nami, które otrzymały wsparcie w ramach drugiej 
edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza, dzięki czemu ponad 1 mln 
zł trafiło do 12 gmin z naszego powiatu. Gmina 
Lelis otrzymała wsparcie w wysokości 56 tys. zł na 
dokonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie gminy. Umowę podpisali wójt 
Stefan Prusik oraz skarbnik gminy Bogusława 
Parzych (fot. z lewej). 

Następnie 30.lipca podpisano w ostrołęckiej 
delegaturze UM umowy na realizację Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2020. Dzięki wsparciu 
samorządu Mazowsza jeszcze w tym roku zo-
stanie zrealizowanych 115 inwestycji, z czego 
14 w subregionie ostrołęckim. Maksymalne 
dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 
200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów 
kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł 
złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. 
Gmina Lelis uzyskała 100 tys. zł dofinansowania 
na zadanie ,,Budowa przystani kajakowej w msc. 
Łęg Starościński - Walery, gm. Lelis’’. Umowę pod-
pisały w imieniu marszałka członkowie zarządu 
województwa Elżbieta Lanc i Janina Orzełowska, 
a ze strony gminy wójt Stefan Prusik oraz Ewa 
Nadolna (fot. z prawej). 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Takie wydarzenia na boisku Szkoły Podstawo-
wej w Białobieli jeszcze nie było. Uwzględniając 
wszelkie ograniczenia epidemiologiczne, 13. 
sierpnia udało się tam  zorganizować wieczorny 
seans kinowy w ramach II edycji letniego kina 
plenerowego p.t.: „Po sąsiedzku”. Współtwórcami 
tego niewątpliwego sukcesu byli radny Gminy 
Lelis - Paweł Parzychowski i radny Powiatu 
Ostrołęckiego – Artur Kozłowski, a także CK-BiS, 
którzy powitali zebranych i życzyli przyjemnego 
wieczoru. Siedzący wygodnie w odpowiednio 
rozstawionych leżakach, otuleni przed nocnym 

chłodem licznie przybyli widzowie mogli obej-
rzeć polską komedię romantyczną p.t.: ,,Pech to 
nie grzech’’. 

– Pomimo pechowej daty, czarnego kota na 
plakacie i pecha w tytule filmu, impreza udała się 
śpiewająco, więc będziemy starali się o następne 
edycje tego plenerowego przedsięwzięcia – 
stwierdziła po seansie Katarzyna Dobkowska-
-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Sołectwa Liczba 
ludności

1. Aleksandrowo 188

2. Białobiel 953

3. Dąbrówka 402

4. Długi Kąt 272

5. Durlasy 482

6. Gąski 188

7. Gibałka 125

8. Gnaty 223

9. Kurpiewskie 279

10. Lelis 914

11. Łęg Przedmiejski 1 341

12. Łęg Starościński 465

13. Łęg Starościński /Walery 438

14. Łodziska 206

15. Nasiadki 536

16. Obierwia 745

17. Olszewka 652

18. Płoszyce 303

19. Siemnocha 326

20. Szafarczyska 242

21. Szafarnia 229

22. Szkwa 97

23. Szwendrowy Most 201 

Razem 9 807

Miejscowość Liczba 
ludności

1. Urodzenia 75

2. Małżeństwa 11

3. Zgony 41

4. Zameldowania 172

5. Wymeldowania 130

Wykaz zawiera stan ewidencji mieszkańców 
stałych i czasowych określonej na podstawie 
prowadzonego przez gminę Rejestru mieszkań-
ców, o których mowa w przepisach o ewidencji 
ludności. 

Sporządził: Inspektor 
Heronim Laska
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W podzięce Bogu i żniwiarzom Parafialne dożynki 
i odpust w Obierwi

Dziękczynienie za tegoroczne plony (cd. ze str. 1) 

Sołectwo  Łodziska 
z darami i wieńcem

Więcej fot. na www.lelis.pl

Łęg Przedmiejski też myślał o wygranej 

W Łęgu Starościńskim-Walerach  humor dopisywał

Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński - Walery, 
Łodziska, Olszewka i Szwendrowy Most. Po 
obejrzeniu wieńców komisja przyznała nastę-
pujące nagrody: I miejsce – Kółko Rolnicze ,,Nad 
Rozogą’’ Łęg Starościński- Walery (po uroczysto-
ści dożynkowej wieniec trafił do Urzędu Gminy, 
gdzie można go oglądać w holu wejściowym); II 
miejsce – KGW ,,Zręczne ręce’’ Łęg Przedmiejski;  
III miejsce – Sołectwo Łodziska; wyróżnienie:  
Sołectwo Gibałka, Sołectwo Olszewka, Sołec-
two Szwendrowy Most. 

Jak zapisano w protokole konkursu przy 
ocenie Komisja brała pod uwagę głównie 
technikę wykonania, kompozycję, różno-
rodność wykorzystanych zbóż oraz ogólny 
wygląd. Stwierdzono, że wieńce konkursowe 
wyróżniały się ciekawą formą, nawiązującą do 
tradycji ludowych, zawierały elementy religijne i 
patriotyczne. Komisja doceniła także  trudności 
i pracochłonność wykonania wieńców.

Fundatorem nagrody za I miejsce był Staro-
sta Ostrołęcki, a nagrody za II i III miejsce oraz 
wyróżnienia ufundowali Wójt Gminy Lelis i 
CK-BiS w Lelisie.

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Wieniec z Łęgu Starościńskiego-Walery

Łęg Przedmiejski z dumą prezentuje 
swój wieniec

Jest co fotografować na pamiątkę

Wicie wieńców dożynkowych to proces żmudny 
i pracochłonny, bo trzeba zebrać odpowiednie 
kłosy, zgromadzić kwiaty i inne ozdoby, ususzyć 
je, a w końcu, wspólnie ubrać nimi wcześniej 
przygotowany stelaż, który na podeście zostanie 
przeniesiony do kościoła, albo trafi na konkurs do 
CK-BiS - opowiadały mi panie z Kółka Rolniczego 
,,Nad Rozogą’’ w Łęgu Starościńskim – Walery, któ-
re zastałem 17. sierpnia w domu sołtysa  Grzegorza 
Czelenia. Jak się okazało już po ocenie, wieniec, 
który wówczas powstawał zajął ponownie I miej-
sce, a więc warto było się napracować, jeździć po 
polach w poszukiwaniu różnych zbóż, kwiatów, 
zużyć mnóstwo kleju, utrudzić, a nawet oparzyć 
palce, nie tracąc przy tym humoru i uśmiechu.

Po drugiej stronie Łęgów, u sołtysa Łęgu 
Przedmiejskiego Eugeniusza Bieńkowskiego 19. 
sierpnia, na ostatnim spotkaniu przed terminem 
zakończenia gminnego konkursu, zebrały się pa-
nie z KGW ,,Zręczne ręce’’. Było gwarno i wesoło, 
ale gdy panie zabrały się do pracy, ucichły, skupiły 
się na przygotowaniu wiązanek zbóż, girlandów 
kwiatów, budowie wzoru ołtarza. Wieniec wyszedł 
piękny, ale zajął II miejsce, a więc i tym razem 
koleżanki z Walerów były lepsze. Może za rok uda 
się je pokonać – zgodnie odpowiedziały panie 
pod wodzą Bogumiły Madrak, prezesowej KGW. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

W niedzielę 30. sierpnia odbył się odpust 
parafialny w Obierwi ku czci Matki Bożej Czę-
stochowskiej, na który zaprosił proboszcz ks. 
dr Sławomir Bartnicki Mszę świętą odpustową 
i dożynkową odprawił a także homilę okolicz-
nościową wygłosił kanclerz Łomżyńskiej Kurii 
Diecezjalnej ks. kan. Artur Szurawski. Po głównej 
mszy świętej o godz. 12:00 odbyła się procesja 
wokół kościoła Na mszy św. oraz w procesji 
zaprezentowano dożynkowe wieńce z Chudka, 
Olszewki i Szwendrowego Mostu (na zdjęciu 
poniżej). Z pięknym śpiewem solowym wystąpiła  
prowadząca przykościelną scholę dziecięcą i dla 
dorosłych Emilia Obrębska. W procesji przygry-
wała kapela ,,Od Kurpsi’’. Na odpust, pomimo 
deszczowej pogody, przyjechało wiele stoisk z 
pamiątkami i zabawkami.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz 
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DAWNA WIEŚ W OKRESIE ŻNIW

 Lato już od dzieciństwa kojarzyło się jako 
okres ciężkich prac polowych. Żniwa trwały 
kilka tygodni. Była to bardzo żmudna praca. 
Pierwotnie zboże koszono przecież sierpami. 
Kosa wyparła sierp dopiero w XIX wieku. A i to z 
wieloma oporami. Sporym unowocześnieniem 
mozolnych prac żniwnych było wprowadzenie 
w drugiej połowie XIX wieku kosiarek konnych, 
jednak jak wspominają seniorzy z naszego 
Domu Senior + w Durlasach, nie każdy mógł so-

bie pozwolić na ich zakup. We wsi tylko nieliczni 
gospodarze mieli taki sprzęt, więc wówczas ci 
zamożniejsi wypożyczali innym, najczęściej 
w zamian za odrobek. Jednak wspomnienia 
żniw przy użyciu kosy wzbudzają najwięcej 
wspomnień.

Kiedy piały koguty ludzie wstawali do pracy 
przy żniwach. Żniwiarze wychodzili w pole 
rano, gdy tylko obeschła rosa, a wracali od żniw 
dopiero wieczorem. W polu  robili przerwy na 
odpoczynek i posiłek. Obiad był przynoszony 
z domu na pole – zazwyczaj były to gotowane 
kartofle i barszcz. 

Żniwiarze siadali w cieniu ustawionych 
dziesiątków, bądź też jakiegoś drzewa, gdy 
takowe było w pobliżu i spożywali posiłek, bo 
do wieczora daleko, a praca żniwiarza wyma-
gała nie lada sił. 

Całe żniwa toczyły się w określonym po-

rządku. Kośnik (mężczyzna z kosą) ustawiał się 
do koszenia w taki sposób, aby podcięte kłosy 
opierały się o ścianę zboża, a nie opadały na 
ziemię (miało to chronić przed wykruszaniem 
się ziarna z kłosów). Za nim szła zbieraczka 
(zazwyczaj kobieta), która podnosiła zboże z 
pokosu, a po uzbieraniu naręcza, przystawała 
na chwilę, brała garść łodyg, dzieląc go na 
dwie części ukręcała pasek, którym związywała 
snop. Takowe snopki ustawiano w „dziesiątki” 
składające się z dziesięciu snopków, stąd też 
ich nazwa. Środek dziesiątki tworzyły cztery 

snopki, a pozostałe opierano po bokach, po 
trzy z każdej strony. Taki dziesiątek musiał 
być stabilnie ustawiony, żeby nie przewróciły 
go podmuchy wiatru, gdyż pozostawał do 
wyschnięcia na polu przez kilka dni. Dziesiątki 
stanowiły też kryjówkę dla żniwiarzy przed 
ulewnym deszczem. 

Ludzie wychodząc w pole, jak i wracając zeń 
zawsze śpiewali. Jednym z piękniejszych zwy-
czajów na kurpiowskiej wsi było pozostawianie 
na polu tzw. „plonu”. Była to kępa niezżętego 
zboża, którą opielano i dekorowano polnymi 
kwiatami, końce kłosów zawiązywano słomą, 
a do środka wkładano kamień i chleb. Zbie-
raczki układały kilka kłosów w bukiecik, który 
zanosiły do domu gospodyni, zaś ta w Święto 
Matki Bożej (15 sierpnia) niosła go do kościoła 
w podzięce za urodzaj. To jednak nie koniec 
magicznych zabiegów. Ów plon pozostawiany 

na polu musiał być „oborany”. Najczęściej pod-
czas tego oborywania chwytano gospodarza za 
nogi i ciągnięto wokół plonu. Dla gospodarza 
oznaczało to , iż kończy się u niego pracę i ludzie 
chcą od niego jakiegoś „okupu”. Z reguły był 
nim posiłek po skończonej pracy zakrapiany 
jakimś alkoholem. Trudno więc się dziwić, że 
pomimo  tak ciężkiej i żmudnej pracy, powrót 
z pola odbywał się przy śpiewie : 

„Plon niesiemy plon w gospodarza dom….”

Takie żniwa jeszcze wiele tygodni wspomi-
nano, aż do następnego spotkania się przy pra-
cach polowych. Tym bardziej, że we zwyczaju 
było, iż  wieczorami po zakończonych żniwach 
młode dziewczyny i chłopacy szli jeszcze na 
wiejską potańcówkę.

Po kilku dniach sprzyjającej pogody snopy 
zboża były zwożone z pola do stodoły. Durla-
scy seniorzy wspominają, że przy okazji żniw 
można było zauważyć szacunek do chleba i 
porządek na polu. Po zwózce pole było do-
datkowo grabione tak, aby żaden kłos się nie 
zmarnował. Z czasem i żniwa zostały coraz 
bardziej zmechanizowane, a dziś trochę z żalem 
możemy wspominać dawne żniwne zwyczaje. 
Polska wieś ze wspomnieniami dawnych  żniw 
pozostaje tylko na poszarzałych fotografiach z 
tamtych lat...

Spisała Grażyna Bednarczyk
Zdjęcia: archiwum seniorów z Durlas

Z pamiętnika seniora
W gronie uczestników zajęć i spotkań w Dziennym Domu Senior +  w Durlasach zrodził się pomysł aby spisywać wspo-

mnienia z dawnych lat. Pomysł ten poparł wójt Stefan Prusik, który objął patronatem dążenie do spisania, a także opubli-
kowania zebranych wspomnień i albumów. Będziemy je publikować w kolejnych wydaniach ,,Wieści Gminnych’’, tworząc 
tym samym naszą gminną historię. 

Antoni Kustusz 

Żniwiarze przy pracy

Tradycyjny bukiet żniwny splatany z tego co na polu
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Obecny przy wszystkich wydarzeniach 
sportowych, LZS, strażackich, a także autor 
niezliczonych harmonogramów i planów 
działania jeszcze z czasów wójta Stanisława 
Subdy, a także obecnego, przy którym pra-
cował w Urzędzie Gminy, jako inspektor ds. 
zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, 
sportu i kultury, czyli Kazimierz Majk prze-
szedł na emeryturę. 

Pożegnanie lubianego kolegi odbyło się 
31.lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Już emeryt otrzymał list pożegnalny z podpi-
sami wójta Stefana Prusika i wszystkich pra-
cowników, w którym czytamy m.in.: ,,Wierzymy, 
że towarzyszy Panu satysfakcja z zawodowych 
dokonań i poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku.  Dziękujemy za wieloletni wysiłek 
podejmowany dla dobra  lokalnej społeczności, 
za wspieranie działań gminy, za okazywaną 
pomoc i życzliwość’’. 

O swoich doświadczeniach z pracy z Kazimie-
rzem Majkiem mówili bardzo serdecznie i ciepło 
wójtowie S. Prusik oraz Stanisław Subda, który 
sciągnął po wielu staraniach Kazimierza Majka  
z leliskiego SKR do pracy w urzędzie. 

Wzruszony emeryt dziękował wójtom i kole-
gom za dobre słowa i życzenia na emerytalne 
życie, a także wspominał, jak wiele wsparcia 
i pomocy otrzymał od swoich przełożonych 
i kolegów. Były kwiaty, prezenty, serdeczne 
uściski i życzenia.

Przed pracą w Urzędzie

Zatrudnił się w SKR Lelis w 1979 roku, po-
czątkowo w zastępstwie, do nadzoru prac przy 
usuwaniu skutków powodzi, a następnie już na 
etacie jako starszy magazynier. Ukończył trzy-
letnie średnie studium rolnicze, a od 1985 roku 
przez pięć lat, jeszcze za prezesury Andrzeja 
Dobka, był kierownikiem SKR. Tam zwrócił na 
niego uwagę Stanisław Subda, który sam kie-
dyś pracował w SKR i dobrze znał tę specyfikę 
działalności wśród rolników. 

Bardzo aktywnie działał społecznie. Jeszcze 
jako 16-latek w 1971 roku zapisał się do LZS w 
Durlasach, któremu pozostał wierny do dziś, 
działając także w Radzie Gminnego Zrzeszenia 
LZS. Od 1979 roku był honorowym dawcą krwi. 
Oddał ogółem 27 litrów krwi. Od 2000. roku 
działa w OSP Lelis. Zainicjował i organizował 
wraz ze szkołami oraz LZS Jesienne Biegi Prze-
łajowe,  dożynki i różne rozgrywki i konkursy. 

W urzędzie i w pracy społecznej

Do Urzędu Gminy Kazimierz Majk trafił  
1. lutego 1990 roku na stanowisko inspektora 
ds. obrony cywilnej. Organizował szkolenia, 
współpracował z Wojewódzką Komendą Uzu-
pełnień,  ze sztabami kryzysowymi, opracowy-
wał plany alarmowych zbiórek i liczne narady. 

Za swoje zasługi otrzymał Brązowy i Srebrny 
Krzyż Zasługi, srebrny medal Za zasługi dla 
pożarnictwa, brązową odznakę Zasłużony dla 
sportu,  odznakę III stopnia Honorowego Daw-
cy Krwi, a także w 2017 roku medal Za zasługi 
dla Zdrowia Narodu.  W 2002 roku otrzymał 
srebrny medal Za zasługi dla obronności kraju. 
Od 1998 roku jest posiadaczem złotej odznaki 
honorowej Związku Emerytów i Rencistów, co 
będzie dobrą przepustką do aktywności na 
emeryturze – żartuje, zapowiadając utrzymanie 
dotychczasowej działalności społecznej.

W domu rodzinnym 

Wraz z żoną Krystyną  prowadzi piękny ogród 
przy domu w Durlasach, dba o utrzymanie  
1,4 ha lasu, a przede wszystkim poświęca się 
wychowaniu dwojga wnucząt od dwóch synów. 
Madzia i Mateusz wciąż szukają dziadka do 
wspólnej zabawy. A przede wszystkim czekają 
na ulubione grzybobranie.

– W domu zawsze jest co robić, nie ma się 
czasu na rozterki, zaś dotychczasowa praca 
społeczna i urzędowa, przyzwyczaiła mnie 
do planowania swoich zadań, utrzymywania 
porządku, więc dobrze się z tym czuję – stwier-
dza patrząc na zadbany ogród i przeglądając 
rodzinne albumy z pamiątkowymi zdjęciami.

Zajrzeliśmy i my, bowiem wspaniałe archiwum 
domowe wieloletniego sekretarza Gminnego 
Zrzeszenia LZS przydało się już przy opracowy-
waniu monografii LZS w gminie Lelis, opracowa-
nej przez dra Jerzego Kijowskiego. Znalazło się 
także coś dla nas, więc korzystamy.

Antoni Kustusz

Fot. Antoni Kustusz 
i archiwum domowe 

Kazimierza Majka 

Kto by pomyślał, już emeryt

41. Rocznica powstania OC, Lelis, 22.02.1994 r. W prezydium 
od lewej: Kazimierz Kacparzak, wójt gminy Stanisław Sub-
da, szef OC płk. Mieczysław Mierzejewski 

Zjazd gminny LZS w Lelisie, 12.12.1995 r. W centrum Kazimierz 
Majk, stoi Bogdan Rudziński, obok Stanisław Subda, Dariusz 
Mróz 

Stadion w Lelisie, Turniej szkół podstawowych, maj 1996 r.  
Stroją od lewej: nn,  Barbara Sęk, Kazimierz Majk, Kazimierz 
Kacparzak, Stanisław Subda,

Pożegnanie przez wójta i w gronie kolegów
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Tak żegnano stary rok szkolny w Łęgu Przedmiejskim.

Złote dziesiątki Gminy Lelis

Za nami niezwykły rok szkolny 2019/2020. Niezwykły z powodu trudności, jakie w życiu szkół wywołała pandemia koronawirusa COViD-19.  Ale jak to 
w szkole, po roku nauki, następują zasłużone wakacje i pora znów powrócić do nauki. W pamięci pozostały dobre wspomnienia, ale również  świadomość 
ubiegłorocznych dokonań i zebranych doświadczeń.  Szkolne społeczności naszej Gminy  w minionym roku szkolnym odnotowały wiele sukcesów i cen-
nych dokonań. 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 kompetencjami, 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 obywateli, znanych naukowców, budowniczych, sportowców. 
Ich udział w tym rankingu traktujemy jako uznanie dla całorocznej pracy, dla uzyskanych wyników zarówno w nauce, jak i w zdobytych kompetencjach, 
a to  dzięki pracy w samorządzie szkolnym, w trakcie sportowych zmagań, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wszystkim, którzy znaleźli się 
w tegorocznej edycji Złotych Dziesiątek, a także ich nauczycielom i rodzicom,  serdecznie gratulujemy i życzymy wymiernych sukcesów w kolejnym roku 
szkolnej pracy. Na jej rezultaty czekają nie tylko rodzice, ale także czeka cała nasza gminna wspólnota. Jesteśmy przekonani, że nasi złoci absolwenci 
poradzą sobie w każdej sytuacji, czego im samym oraz ich rodzicom z całego serca życzymy. 

   Przewodniczący Rady Gminy         Wójt Gminy
   Anna Dobkowska           Stefan Prusik

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOBIELI

1. Daria Parzychowska,  kl. VI,
2. Aniela Białobrzeska, kl. VI,
3. Weronika Marias, kl. VIII,
4. Piotr Wielczyk, kl.. VIII,
5. Filip Pawelec, kl. VII,
6. Alicja Grzyb, kl. VIII,
7. Sylwia Salamucha, kl. IV,
8. Maria Budniak, kl. VIII,
9. Wojciech Piekarski, kl. IV,
10. Magdalena Mikulak, kl. VII.

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE

1. Wiktor Potkaj, kl. V
2. Julia Szymczyk, kl. VII, 
3. Malwina Chrostowska, kl. VII, 
4. Weronika Bubrowiecka, kl. VII,
6. Zuzanna Bałdyga, kl. VI,
7. Szymon Zawalich, kl. IV,
8. Ada Śnietka, kl. III,
9. Magdalena Pianka, kl. II
10. Zuzanna Kamińska, kl. I.

SZKOŁA PODSTAWOWA W LELISIE

1. Wiktoria Chaberek, kl. VIII,
2. Maria Staniek, kl. Vb,
3. Katarzyna Orzechowska, kl. VIII,
4. Gabriela Korzeniecka, kl. VI,
5. Joanna Sakowska, kl. Vb,
6. Jakub Part, kl. Va,
7. Julita Prusaczyk, kl. Va,
8. Aleksandra Sęk, kl. Va,
9. Nikola Prusińska, kl. Vb,
10. Wiktoria Prusińska, kl. VII.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W ŁĘGU PRZEDMIEJSKIM

1. Adrianna Kowalska, kl. VI,
2. Wiktoria Piekarska, kl. V,
3. Filip Pędzich, kl. VIII,
4. Dorota Nalewajk, kl. IV,
5. Katarzyna Nalewajk, kl. IV,
6. Katarzyna Karczewska, kl. IV,
7. Mikołaj Szczubełek, kl. IV,
8. Łukasz Kapka, kl. V,
9. Patrycja Kurpiewska, kl. VIII,
10.  Dominika Pyskło, kl. VI,

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA
PAWŁA II W ŁĘGU STAROŚCIŃSKIM

1. Miłosz Niechoda, kl. IV,
2. Miłosz Brzóska, kl. VI,
3. Magdalena Niechoda, kl. VII,
4. Kacper Nalewajk, kl. V,
5. Anna Kubeł, kl. VII,
6. Aleksandra Surgiewicz, kl. VII,
7. Wiktor Staśkiewicz, kl. IV,
8. Katarzyna Andrzejczyk, kl. V,
9. Joanna Łępicka, kl. V,
10.  Amelia Kawałek, kl. VIII. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIADKACH

1. Oliwia Parzych, kl. V,
2. Paula Nasiadka, kl. V,
3. Wiktoria Pawelczyk, kl. VII,
4. Przemysław Prajs, kl. VIII,
5. Julia Laskowska, kl. VI,
6. Katarzyna Marczak, kl. VIII,
7. Grzegorz Kowalczyk, kl. V,
8. Kacper Rydel, kl. VI,
9. Dominika Parzych, kl. III,
10.  Wiktoria Wiska, kl. II.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OBIERWI
1. Zuzanna Szczepanek, kl. VIII,
2. Gabriela Kowalczyk, kl. VI,
3. Julia Waszkiewicz, kl. VI,
4. Aleksandra Maja Dębek, kl. VIII,
5. Kamil Mikołaj Kaczyński, kl. VI,
6. Natalia Bednarczyk, kl. V,
7. Błażej Kubeł, kl. VI,
8. Nadia Prusaczyk, kl. VI,
9. Filip Miłosz Kowalczyk, kl. V,
10.  Małgorzata Sęk, kl. VIII.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

1. Julia Dolata, kl. VIII,
2. Maciej Ciuchta, kl. VIII,
3. Miłosz Antoszewski, kl. V,
4. Rafał Ciak, kl. VI,
5. Natalia Wołosz, kl. VIII,
6. Zuzanna Dolata, kl. V,
7. Filip Górski, kl. IV,
8. Konrad Pawłowski, kl. IV,
9. Milena Wołosz, kl. V,
10.  Ksawery Choroszewski, kl. II. 
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Pożegnanie Edwarda Pyskło Okruchy naszej historii

Sierpniowe wieści z biblioteki

Nad grobem przemawia  Wojciech Zarzycki 

Poświęcenie miejsca spoczynku śp. E. Pyskło

Józef Lipka na fotografii z okresu międzywojennego 

W sierpniu biblioteka gminna w Lelisie przyłą-
czyła się do akcji „Biblioteka na to czeka” i dzięki 
temu otrzymała od  Instytutu Pamięci Narodowej 
25 darmowych publikacji. Akcja podjęta przez 
Instytut Pamięci Narodowej ma na celu rozpo-
wszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej hi-
storii Polski poprzez udostępnianie czytelnikom 
dorobku wydawniczego IPN. Skierowana jest do 
bibliotek publicznych, szkolnych i uczelnianych, 

a jej przedmiotem jest nieodpłatne przekazanie 
do zasobu bibliotecznego do 30 publikacji IPN 
wybranych z tytułów wskazanych w formularzu 
zamówienia.

***

Naszych czytelników zapraszamy do przeglą-
dania katalogów bibliotecznych on-line. Zbiory 
biblioteczne wszystkich placówek gminy Lelis 
są udostępniane na stronie www.ckbis.lelis  w 
zakładce ,,Biblioteka’’ oraz na stronie www.
mbpostroleka.pl w zakładce ,,Biblioteki w po-
wiecie’’. Warto wiedzieć, że system biblioteczny 
MATEUSZ, z którym pracujemy,  niesie ze sobą 
dużo możliwości zarówno dla pracowników 
obsługi biblioteki,  jak i dla czytelników. Czytel-
nik przeglądając katalogi widzi bowiem opisy 
bibliograficzne każdej książki, która jest na stanie 
w wybranej placówce. Opis bibliograficzny za-
wiera najważniejsze cechy książki tj. tytuł książki, 
nazwisko i imię autora, miejsce i rok wydania, 

nazwę wydawnictwa, krótkie streszczenie treści, 
dział, do którego jest przydzielona książka, często 
także skan okładki, a także informację o jej do-
stępności w danej chwili w bibliotece. Ma także 
do dyspozycji indeksy, przez które wyszukuje 
interesujące go książki: tytułowy, autorski, serie, 
tematyczny, nowości.

Tak więc po uzyskaniu z biblioteki numeru 
karty i PIN czytelnik (zarejestrowany w bibliotece) 
może zalogować się na swoje konto, gdzie ma 
możliwość sprawdzić swoją historię wypożyczeń, 
termin zwrotu, prolongować wypożyczone eg-
zemplarze lub zarezerwować pozycje, które w 
danej chwili są na koncie innego czytelnika.  Do 
tego na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Ostrołęce czytelnik może poznać katalogi innych 
bibliotek publicznych z powiatu ostrołęckiego. 
Dlatego warto skorzystać z naszych baz katalogo-
wych oraz zajrzeć do katalogów innych bibliotek 
po wybrane książki.

Barbara Sęk
Fot. Antoni KustuszZbiory biblioteczne naszej biblioteki należą 

do najbogatszych w powiecie 

Na cmentarzu parafialnym w Lelisie 13. lipca 
liczne grono mieszkańców naszej gminy i Ostro-
łęki oraz rodzina pożegnali śp.  Edwarda Pyskło, 
pochodzącego z Lelisa zasłużonego pracownika 
samorządowego i ofiarnego społecznika, który 
był pierwszym w powojennej Polsce prezyden-
tem miasta Ostrołęki. Zmarł 10. lipca w Ostrołęce 
w  wieku 79. lat. Do kościoła parafialnego na po-
grzebową Mszę św. odprawioną przez probosz-
cza ks. Janusza Kotowskiego przybyła z wieńcem 
oraz w asyście sztandaru miasta delegacja władz 
miejskich z przewodniczącym Rady Miasta, 
Wojciechem Zarzyckim oraz wiceprezydentem 
Maciejem Kleczkowskim. 

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowej 
na cmentarzu W. Zarzycki wygłosił mowę po-
żegnalną, w której stwierdził, że znał osobiście 

byłego prezydenta, bardzo wysoko oceniał jego 
działanie, cechy charakteru i sposób zarządzania 
miastem. 

– Jego uśmiech i znane powszechnie poczucie 
humoru, niejednokrotnie pozwalały znaleźć 
dobre wyjście z konfliktów i problemów, przywra-
cając właściwe proporcje i podejście w różnych 
sprawach – stwierdził W. Zarzycki, żegnając 
zmarłego pochyleniem sztandaru miasta, jako 
symbolicznego gestu pożegnania i podziękowa-
nia za pracę i zaangażowanie w sprawy miasta 
Ostrołęki . Przekazał także wyrazy najszczerszego 
współczucia małżonce Józefie oraz dzieciom 
Justynie i Pawłowi, a także rodzinie zmarłego.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Poszukując śladów wojny 1920 roku na na-
szych terenach warto przywołać osobę Józefa 
Lipki z Płoszyc, który za udział w walkach z tego 
okresu otrzymał dwa wojskowe odznaczenia,  
w tym: „POLSKA SWEMU OBROŃCY”. Odznacze-
nia te znajdują się obecnie w ołtarzu głównym 
dąbrowskiej świątyni pw. Św. Anny. 

Józef Lipka ps. „Kalina” urodził się 8. sierpnia 
1901 roku a zmarł 14.października 1945 roku 
zabity podczas ucieczki przed aresztowaniem 
przez ówczesną służbę bezpieczeństwa. Był 
wieloletnim sołtysem Płoszyc, założycielem 
OSP w tej wiosce, a w konspiracji żołnierzem  
WiN, pełniąc funkcję dowódcy drużyny w 
kompanii Józefa Kaczyńskiego ps. „Jastrząb”.. 
Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Dą-
brówce. (KB)

Fot. i skany: Krzysztof Bulak
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Rusza Powszechny Spis Rolny Boisko odżyło 
dla piłkarzy

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się 
Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każ-
dego użytkownika gospodarstwa rolnego. Spis 
rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, 
a więc do 30 listopada 2020 r. Dane dotyczące 
gospodarstw rolnych będą zbierane wg stanu 
na 1 czerwca 2020 r.

Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy 
gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospo-
darstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. 
Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list 
będzie zawierał ważne informacje potrzebne do 
logowania się w internetowej aplikacji spisowej. 
Oznacza to, że z GUS należy zachować aż do 
momentu spisania się.

Jak się spisać?

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 prze-
widziano do wyboru trzy metody spisowe.  
Najważniejsza będzie metoda samodzielnego 
spisu internetowego. Jest to metoda wygodna, 
ponieważ spisać się można samodzielnie w 
domu przez komputer lub telefon z dostępem 
do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. 
Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub 
telefonu z dostępem do Internetu, planowane 
jest przygotowanie na czas spisu Gminnego 
Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie 
może lub nie chce spisać się przez Internet, 

powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod 
numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspo-
mnianych opcji (Internet lub telefon), może spo-
dziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni 
przy tym, pamiętać, że w takim przypadku nie 
będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi 
i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze 
rozpoczną pracę 1. października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny?

Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 
10 lat. Jako badanie statystyczne, które obejmu-
je wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest 
jedynym źródłem informacji pozwalającym na 
ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rol-
nikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w 
produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ 
na opłacalność ich produkcji.

Pamiętajmy

Podstawowym źródłem informacji o Po-
wszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona 
internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też 
na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta 
społecznościowe (Facebook) Urzędu Gminy Lelis 
oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc 
na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Na boisku wiejskim w Gibałce, dobrze przygo-
towanym siłami miejscowej młodzieży i działaczy 
Rady Gminnego Zrzeszenia  LZS odbył się  5. lipca  
piąty Turniej LZS piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Stefana Prusika. 

Od rana na odprawie zawodników panowała 
koleżeńska atmosfera, a turniej, jak co roku, był 
dobrze zorganizowany i prowadzony.  Sędziowali 
na zmiany Jerzy Dawid i Dariusz Mróz. Grano 
systemem każdy z każdym. W turnieju startowały 
7-osobowe drużyny : FC Promil Olszewka, Global 
Tynki Nasiadki – Zbójna, LZS Obierwia, ART MET 
Olszewka, OLISAR Lelis. 

Drużyny uplasowały się w następującej 
kolejności:

1. OLISAR Lelis,
2. FC Promil Olszewka,
3. ART. MET Olszewka, 
4. Global Tynki Nasiadki- Zbójna,
5. LZS Obierwia. 

Po zakończeniu turniejowych zmagań pucha-
ry, medale i nagrody wręczył wójt Stefan Prusik, 
który dziękował miejscowej społeczności oraz 
działaczom LZS za utrzymywanie boiska przy 
życiu, bowiem kolejna edycja tego piłkarskiego 
turnieju potwierdziła, iż jest ono potrzebne, 
skoro cieszy się popularnością, nawet po okresie 
ograniczeń związanych z pandemią koronawiru-
sa – stwierdził. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz
Więcej fot. na www.lelis.pl

Tym razem pokonani FC Promil Olszewka 

Zwycięska drużyna OLISAR Lelis
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Tegoroczna edycja Jesiennej Polówki zawitała 
29.sierpnia do Aleksandrowa na doskonale przy-
gotowane na placu wiejskim boiska do siatkówki 
polowej. Do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn, 
które podzielono na cztery grupy eliminacyjne. 
Pierwsze mecze rozgrywano do dwóch zwy-
cięstw po 11 punktów, a od ćwierćfinału grano 
do 15. punktów.  Mecze sędziowali Dariusz Mróz 
i przedstawiciele organizatorów. Otwarcia zawo-
dów dokonali zgodnie sołtysi Kamil Stepnowski 
i Robert Niedzwiecki. 

Oprócz emocjonujących gier na boiskach moż-
na było poszukać rozrywki na placu. Dla dziecia-
ków dwoiła się i troiła niestrudzona i pomysłowa 
Agnieszka Bałdyga, zaś dla pozostałych  gości 
przygotowano wiele atrakcji oraz smakowitości, 
o co postarały się panie z KGW ,,Bociani Zakątek’’ 
z Nasiadek oraz KGW w Obierwi i Surowem. Była 
też muzyka i dobra zabawa, zumba z Elżbietą 
Greloch-Sęk oraz gwiazda wieczoru Krzysztof 
Tomaszewicz, czyli Kris Talisman, były dmuchane 
zjeżdżalnie, stoiska, a także aukcja ,,za grosik’’ 
przedmiotów pozostałych po akcjach na rzecz 
nieodżałowanej Agnieszki Bałdygi. Nie zabrakło 
ogniska i grilla, więc dobra zabawa trwała do 
późna. 

W turnieju siatkówki ostrołęckie drużyny nie 
dały szans miejscowym zespołom. Zwyciężyli 
po raz czwarty  Koledzy Ostrołęka z Wiesławem 
Idzikowskim. Następne miejsca zajęli: 2. Grają 
słabo Ostrołęka, 3. Huragan Ostrołęka oraz 4. 
Lelis Legends. Najlepszym  zawodnikiem turnieju 
wybrany został Marek ,,Siwy’’ Będźkowski z Grają 

słabo Ostrołęka, a najlepszą  zawodniczką Kata-
rzyna Sulewska ,,Kat Su’’ z Huraganu Ostrołęka.  
Wybrano tez maskotkę turnieju czyli najsym-
patyczniejszą zawodniczkę, którą została Ewa 
Kossakowska, prezeska KGW Surowe.

Do zobaczenia za rok, ale gdzie to jeszcze 
się okaże, zapowiadał Robert Niedzwiecki, a 
podtrzymała go w tym przekonaniu Katarzyna 
Dobkowska – Wiśniewska, dyr. CK-BiS, która 
w imieniu swoim i wójta, wręczała nagrody i 
wyróżnienia. 

Tekst i fot.: An-
toni Kustusz

Słaby start  rundy jesiennej Magda Żebrowska 
wicemistrzynią Polski

Kto zdewastował 
boisko w Durlasach

IV Jesienna Polówka gościnnie w Aleksandrowie

Drużyna GLKS Lelis przed meczem z FC Różan

Fot. archiwum OKLA

Stan boiska nazajutrz po jego dewastacji

Piłkarzom GLKS nie udał się start do nowych 
rozgrywek B-klasy. Pomimo bardzo solidnych 
przygotowań i wzmocnionego składu, który 
ograł się w kilku meczach sparingowych,  na 
starcie  udało się uzyskać zaledwie bezbramkowy  
remis z FC Różan, pokonany w sparingu aż 10:0. W 
inauguracyjnym meczu B-klasy GLKS wystąpił w 
składzie: bramkarz Piotr Prusiński,  Rafał Abram-
czyk, Mateusz Kaczyński, Karol Kraśniewski, 
Krystian Mamiński, Mateusz Mrozek, Stanisław 
Stworzyjan, Adam Ziemak, Jan Kacpura, Krystian 
Danieluk, Marcin Jaworski, Damian Prusaczyk, 
Adrian Piersa,  Sebastian Kaczyński, Rafał Ostrow-
ski (c), Przemysław Gleba. 

Ławka rezerwowych: Damian Rzeszot, Jakub 
Sakowski, Sebastian Kaczyński. Trener: Przemy-

sław Kowalczyk, asystent: Jerzy Dawid (zob. na 
zdjęciu). 

 W następnym meczu, rozegranym 30. września 
na mokrym boisku w Ostrołęce-Wojciechowicach 
z  drugą drużyną Narwi do siatki GLKS wpadły 
aż trzy piłki i było 3:0. Pozostaje więc liczyć na 
poprawę gry w pozostałych meczach, a prezes 
Witold Kwiatkowski jest  pełen optymizmu.  GLKS 
Lelis: Prusiński – Mrozek (46. Kacpura), Mamiński, 
Mażewski, Abramczyk – Szczubełek (46. Ostrow-
ski), M. Kaczyński, Danieluk (85. Stworzyjan), 
Gleba (81. Rzeszot) – B. Kaczyński (46. Piersa), 
S. Kaczyński (61. Prusaczyk). Trener Przemysław 
Kowalczyk.  (ak)

Fot.: Antoni Kustusz 

Finałowe spotkanie 
najlepszych

 Zwycięska drużyna Kolegów z Ostrołęki 

Magdalena Żebrowska, pochodząca z Lelisa 
wychowanka Ostrołęckiego Klubu LA, a obecnie 
zawodniczka KS Podlasie Białystok zdobyła srebr-
ny medal w skoku w dal podczas 96. Mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce seniorów, które odbyły 
się 28-30 sierpnia na stadionie we Włocławku.  
Nasza reprezentantka swój najlepszy wynik 6,23 m 
uzyskała w piątej próbie. Na podium ustąpiła 
miejsca starszej o rok Joannie Kuryłło z AZS AWF 
Wrocław,  która uzyskała 6,35 m.  (ak)

Widok murawy boiska w Durlasach po  tym 
akcie wandalizmu , do którego doszło zapewne 
22 sierpnia, wzbudza złość i oburzenie. Ktoś 
bezmyślnie zniszczył boisko jeżdżąc po nim 
quadem, albo motorem, co spowodowało głę-
bokie koleiny i zniszczenie murawy. Sołtys wsi 
Stanisław Szczepanek nie ukrywał zdumienia 
takim  barbarzyństwem.

– Teraz trzeba będzie cale boisko zaorać, przy-
gotować od nowa do wysiania trawy i czekać, aż 
urośnie, a to potrwa, no i będzie sporo kosztować 
– mówił z rozgoryczeniem.

Sprawa dewastacji została zgłoszona do Policji, 
ale jeśli ktoś wie kto mógł swoimi popisami do-
prowadzić do zniszczenia boiska, niech się skon-
taktuje z sołtysem lub z Urzędem Gminy. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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CK-BiS informuje i zaprasza…

Agnieszka radzi i gotuje…

KULTURA W SIECI TAKŻE W LELISIE 

Centrum Kultury Biblioteki  i Sportu w Lelisie otrzymało dofinansowanie w 
ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”. Celem 
projektu jest stworzenie kompletnej i nowoczesnej platformy e-learningowej, 
która umożliwi prowadzenie i udostępnianie on-line różnorodnych form 
działalności  kulturalnej i edukacyjnej. Zadanie obejmie również zaprojek-
towanie i gruntowną modernizację dotychczas funkcjonującej strony inter-
netowej co pozwoli na rozszerzenie i uatrakcyjnienie działalności CK-BiS w 
przestrzeni cyfrowej, a tym samym miedzy innymi sprostanie ograniczeniom, 
które wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dzięki uczestnictwu w 
programie ,,Kultura w sieci’’ n a stronie Centrum oraz naszym profilu FB do-
stępne są informacje na temat planowanych i aktualnych wydarzeń. Znajdą 
się także relacje i prezentacje wydarzeń, które z koniczności odbyły się przy 

ograniczonej liczbie widzów, a dzięki internetowi, będzie je mogło obejrzeć 
zdecydowanie więcej osób. Zapraszamy więc na naszą stronę internetową 
oraz do śledzenia profilu FB.

Oprac.: Michalina Kurpiewska

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA

Jesienne rozgrywki piłkarskiej B-klasy nabierają rozpędu. Kibiców zapraszamy 
na mecze GLKS, które będą rozegrane na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie, 
w niedzielę o godz. 14.00: 

 13. września: GLKS – Świt Baranowo, 
 27. września: GLKS – Orz Goworowo, 
 11. października: GLKS – Iskra Zaręby Kościelne

Pizza a’la pandemia 

Trwa piękne lato, a my wciąż żyjemy w pande-
mii. Staramy się jednak żyć spokojnie, pracować 
i rozsądnie korzystać z wolnego czasu, no i jak 
najczęściej zaglądać do naszych ogrodów i warzyw-
ników. Mamy przecież w nich ogromne bogactwo 
w postaci warzyw, owoców i ziół, a w nich skarby 
witamin i przepięknych zapachów. Czasem jednak 
zdarza się, że mamy też pustą lodówkę, po której 
błąka się zapomniana papryka, gdzieś w kącie leży 
cebulka i parówka. Co można przygotować z takiej 
ilości produktów. Okazuje się, że całkiem szybki i 
pożywny obiad.

Niezbędne składniki:
strąk papryki, cienkie parówki 4-5szt, duża cebula, 
jeśli mamy pieczarki to również możemy wykorzystać,
0,5 kg mąki pszennej, 3 szklanki mleka, szczypta soli,
50 ml oleju (dwie łyżki), 2 jaja, tarty ser.

Przygotowanie jest bardzo proste. Z mąki, mleka, ja-
jek, soli i oleju sporządzamy gęste ciasto naleśnikowe. 
Można to zrobić rózgą lub mikserem. Warzywa kroimy 
w kosteczkę, delikatnie podsmażamy i dodajemy do 
przygotowanego ciasta. Parówki również kroimy w 
kostkę i robimy to samo co z warzywami.
Następnie na rozgrzaną patelnię dodajemy odrobinę 
oleju i nakładamy przygotowane ciasto rozprowadza-

jąc je po całej pa-
telni niezbyt grubą 
warstwą. Pieczemy 
z obydwu stron na 
małym ogniu. Na 
chwilę przed zdję-
ciem placka z pa-
telni posypujemy 
go tartym serem, 
czekamy aż ser się rozpuści i gotowe.
Dobrze smakuje z ketchupem lub sosem czosnko-
wym. Życzę smacznego.

Pozdrawiam serdecznie Agnieszka
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