
1

Z życia samorządu, s. 2;  Stan finansów naszej gminy, s. 3;  Obywatele w Urzędzie Gminy, s. 4; Dzień Pracownika Samorządowego, s. 5;  Festy-
ny, pikniki, zabawy, s. 7-8; Ciekawy okruch naszej historii, s. 8;  Strażackie święta i zawody, s. 10; Sport w gminie, s. 11; Zaproszenia, porady, 
informacje, s. 12.

Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (85) lipiec 2019 r. nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60

W numerze:

Idea organizacji jakieś formy sportowej ry-
walizacji pomiędzy sołectwami dojrzewała od 
dawna. Były już ligi i turnieje halowej, plażowej 
i boiskowej piłki nożnej, siatkówki, w których 
startowały koła LZS, zdarzały się okazje to pokazu 
siły i sprawności w trakcie festynów i pikników, jak 
choćby Niedzieli na sportowo w Długim Kącie, a 
ostatnio Polówki w Obierwi. Pierwszą próbą był 
dożynkowy turniej dla sołtysów sprzed dwóch lat. 
Teraz nadeszła próba stworzenia takiej okazji dla 
wszystkich 23. naszych sołectw. Większość z nich 
posiada już odpowiednie warunki do prowadze-
nia zajęć sportowych, do treningu, do szykowania 
swoich reprezentacji. Warto więc spróbować.

W niedzielę, 16 czerwca pogoda dopisała 
aż nadto. Na stadionie Zespołu Szkół w Lelisie 
do rywalizacji w I Sportowym Turnieju Sołectw 
stanęło 9 wielopokoleniowych, 12-osobowych 
drużyn, spośród 10. zgłoszonych. Nie doje-
chała ekipa Siemnochy. Turniej przygotowali 
Wójt Gminy Lelis, CK-BiS, LUKS Nasiadki, Rada 
Gminnego Zrzeszenia LZS, a wszystko dzięki fi-
nansowemu wsparciu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, który reprezentowali radny wo-
jewódzki Mirosław Augustyniak oraz  zastępca 
dyr. Departamentu  Edukacji Publicznej i Sportu 
Mariusz Młynarczyk. Goście bardzo chwalili 
naszą gminę za podjęcie takiej inicjatywy, tym 
bardziej że wśród uczestników były zarówno 
dzieci 10 i 13-letnie, jak i młodzież oraz kobiety i 
mężczyźni. Wiele drużyn miało jednakowe stroje, 
przygotowane okrzyki. Sołectwo z Białobieli 

Na podium panowała zgoda i radość

wykonało nawet transparenty zagrzewające do 
walki o zwycięstwo.

– Kiedy byłem u was na Jesiennych Biegach 
Przełajowych, przekonałem się, że potraficie ożywić 
nie tylko ten stadion, ale dajecie przykład innym, jak 
można zdrowo i radośnie uprawiać sport. Dlatego 
warto popierać wasze starania i kolejne pomysły, 
bo dobrze rozumiecie co oznacza, że w zdrowym 
ciele, zdrowy duch – powiedział na otwarciu Ma-
riusz Młynarczyk, przekazując gorące i serdeczne 
pozdrowienia od marszałka Adama Struzika.

Turniej poprowadziła, jak zawsze sprawna i 
dynamiczna, Sylwia Smilgin - Kamińska, a po-

Razem możemy więcej 

magali jej sędziwie Dariusz Mróz, Jerzy Dawid i 
Jacek Żylak, a także zaprawiona w takich akcjach 
grupa ringowców z Nasiadek.  

Po rozegraniu 9. niezwykle wymagających, ale 
i dowcipnych i bardzo różnorodnych konkurencji, 
takich jak: zwinnościowy tor przeszkód, piłka 
„rzucanka”, drużynowe ringo, „walki piratów”, 
snopkowa sztafeta, plażowanie, kaloszowe rzu-
canki, jak żabka i inne, które mocno angażowały 
wszystkich członków sołeckich drużyn okazało 
się, że medalowe miejsca zdobyły sołectwa: 1 
m.. Nasiadki – 59 pkt., 2. Łęg Starościński Walery 
– 55 pkt., 3.  Obierwia – 51 pkt. Pozostałe miejsca 
uzyskały kolejno: 4. Białobiel – 50 pkt., 5. Szafarnia 
– 47 pkt., 6. Długi Kąt – 44 pkt., 7. Aleksandrowo 
– 41 pkt., 8. Lelis – 34 pkt. oraz 9. Płoszyce – 31 
pkt., choć sołtys Jarosław Puławski bardzo się 
starał, a panie z KGW Krasne Płoszycanki były 
bardzo krasne. 

Wszystkim serdecznie gratulowali gospodarze 
turnieju i ich goście, podkreślając, że zabawa 
była doskonała. W pokonaniu upałów pomogli 
strażacy z OSP Dąbrówka, którzy ustawili kurtynę 
wodną, a panie z CK-BiS nakarmiły wszystkich 
głodnych bułkami z kiełbaską.  

Antoni Kustusz
Fot. Antoni KustuszRywalizacja drużyn ringo wzbudzała szczególne emocjeWsparcie kibiców dodaje skrzydeł 
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Gala dla super samorządów

Z życia samorządu 
VIII sesję Rady Gminy, która odbyła się 25. 

czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny, poprzedziły długie dyskusje na komisjach 
rady oraz dodatkowe, żmudne przygotowania. 
Zgodnie bowiem z nowymi zapisami Ustawy o 
samorządzie gminnym należało po raz pierwszy 
opracować i opublikować do 31. maja „Raport o 
stanie gminy” (zob.: www.bip.lelis.pl), a następ-
nie umożliwić na czerwcowej sesji debatę 
na ten temat z udziałem zgłaszających się 
obywateli. Pozostały także do omówienia i 
przygotowania bardzo ważne uchwały, zwłasz-
cza te dotyczące gospodarowania odpadami 
komunalnymi i innymi ważnymi obszarami 
funkcjonowania gminy.

Na sesji, po przyjęciu porządku obrad, oka-
zało się, że do debaty nikt się nie zgłosił, a po 
przedstawieniu przez wójta Stefana Prusika 
prezentacji opisującej stan gminy w 2018 roku, 
radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy 
wotum zaufania. 

– Taki raport bardzo nam się przyda jako baza 
do porównań w następnych latach, dlatego 
dziękując za wotum zaufania, pragnę podkreślić, 
że liczyć będzie się opis sytuacji po zakończe-
niu kadencji – podkreślił wójt Stefan Prusik, 
przystępując do następnego sprawozdania, 
tym razem finansowego i z wykonania budżetu 
Gminy za 2018 rok. Rada Gminy po zapoznaniu 
się z opiniami komisji stałych oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, które były pozytywne, 
jednogłośnie zatwierdziła te sprawozdania i 
udzieliła wójtowi absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2018 rok. 

Rada zgodnie przyjęła także sprawozdania i 
uchwały przedstawione po posiedzeniach ko-
misji Rady, a jedynie w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
1 radny wstrzymał się od głosu. Zmiana dotych-
czasowych zasad w tej dziedzinie, jak poinfor-
mował wójt Stefan Prusik, wynika z konieczności 
zrównoważenia budżetu gminy po wynikach 
przetargu na II półrocze, w którym stawki za 
odbiór i wywóz odpadów komunalnych wzrosły 
trzykrotnie  i określa, że obecnie wysokość oraz 
rodzaj stawki będzie się naliczać od osoby w 
gospodarstwie domowym, a stawka ta wyniesie 
19 zł/m-c od odpadów zbieranych selektywnie i 
35 zł/m-c od odpadów tzw. zmieszanych. 

Bardzo ważne dla życia gminy i jej mieszkań-
ców było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich 
będących własnością Gminy oraz sposobu 
ustalania opłaty za korzystanie z nich. Sprawa 
wywoływała w toku różnorodnych konsultacji 
wiele emocji, zwłaszcza w gronie strażaków, 
ale ostatecznie udało się ustalić rozwiązania, 
które zapewnią zgodne z prawem i z intere-
sami lokalnych społeczności wykorzystanie 
tych obiektów. Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie, powierzając wójtowi uprawnienie do 
stanowienia wysokości opłat. Uznano w ten 
sposób, że działalność świetlic wiejskich ma 
przede wszystkim na celu integrację środowiska 
lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców 
działających na rzecz wsi, sołectwa lub gminy 
oraz prowadzenia działalności kulturalno-
-oświatowej i sportowej.  Udostępnianie świetlic 
będzie co do zasady odpłatnie, a nieodpłatnie 
udostępnia się świetlice na: zebrania wiejskie i 
spotkania z mieszkańcami, imprezy sportowe, 
kulturalne (festyny) organizowane przez Wójta 
Gminy, Radę Gminy i Rady Sołeckie, zebrania 
OSP, zebrania i spotkania KGW działających na 
terenie gminy Lelis, imprezy i zabawy organizo-
wane dla dzieci, kursy i szkolenia nieodpłatne 
organizowane dla mieszkańców gminy Lelis, 
inne spotkania okolicznościowe organizowane 
w sołectwach za akceptacją opiekuna świetlicy. 

Takie rozwiązanie uporządkuje zapewne 
wszystkie problemy z wykorzystaniem świetlic 
i ułatwi życie sołtysom. 

Pozostałe uchwały znajdują się na stronie bip.
lelis.pl. Tam także znajduje się zapis z transmisją 
sesji, która prowadzi Urząd Gminy.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

W trakcie sesji wręczono pamiątkowe zdjęcie z otwarcia 
Urzędu Gminy

W bogatych wnętrzach Zamku Królewskiego w 
Warszawie spotkali się 7. czerwca przedstawiciele 
najbardziej aktywnych organizacji wspierających 
lokalną samorządność, uczestnicy akcji Masz 
Głos „Super Samorząd 2019”. Nasza delegacja w 
składzie: Robert Niedzwiecki, Kamil Stepnowski 
i wójt gminy Lelis Stefan Prusik, znalazła się w 
ścisłym gronie finalistów. 

– Nominacja do udziału w tej gali to wielki 
sukces dla naszej gminy, gdyż reprezentowa-

liśmy jako jedyni województwo mazowieckie. 
Jury uhonorowało tytułem Super Samorządu 
siedem spośród piętnastu nominowanych w 
tym roku do tej nagrody. Niestety nie znalazła 
się wśród nich gmina Lelis, ale liczy się udział w 
gronie finalistów.  Ich działania dotyczyły różnych 
zagadnień, jednak łączy je jedno – w ramach 
ogólnopolskiej akcji Masz Głos udało się wpro-
wadzić pozytywne zmiany w społeczności dzięki 
udanej współpracy z władzami samorządowymi. 

Aby docenić ten kluczowy element, bez którego 
osiągniecie celu nie byłoby możliwe, nagroda 
wręczana jest zarówno inicjatorom oddolnych 
działań (organizacjom pozarządowym, grupom 
nieformalnym i innym podmiotom), jak i wła-
dzom lokalnym – podkreślił Robert Niedzwiecki 
po powrocie. (ak)

Fot. archiwum
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Ocena wykonania budżetu Gminy po zakończeniu 
roku rozliczeniowego stanowi nie tylko warunek 
uzyskania absolutorium przez Wójta Gminy, ale także 
pozwala społeczności gminnej uzyskać wiedzę o sta-
nie finansów Gminy, o jej zdolności do zaspokojenia 
potrzeb społecznych. Dlatego korzystając z łamów 
,,Wieści Gminnych’’ prezentuję stan finansów Gminy 
po 2018 roku.

Budżet Gminy Lelis na 2018 r. zakładał wpływy 
w kwocie 45 308 092,26 zł oraz wydatki w kwocie          
50 064 063,26 zł. W trakcie roku doszło do następują-
cych odstępstw od założonych wpływów i wydatków:
Dochody: budżet zmienił się następująco: zamiast 45 
308 092,26 zł, wpływy wynosiły 45 334 585,92 zł, tj. 
100,06 %. Przy tym dochody majątkowe wykonano 
w wysokości 4 037 885,12 zł, bowiem nie planowano 
i nie uzyskano dochodów ze sprzedaży majątku. 
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 
wyniósł 64,10 %.
Wydatki: zamiast planowanych 50 064 063,26 zł 
wydatki wynosiły 48 358 792,74 zł, tj.96,59 %. 
Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,48 % ogółu 
wydatków, bowiem na planowane 12 033 133,32 
zł wykonano – 11 838 547,82 zł.

Ogółem budżet roku 2018 zamknął się deficytem 
w wysokości 3 024 206,82 zł, który został sfinan-
sowany z :

 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 667 144,45 zł, 
 nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 

2 357 062,37 zł. 
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 
4 707,15 zł, natomiast wydatki  w przeliczeniu na 1 
mieszkańca wynosiły 5 021,16 zł.

W 2018 r. zrealizowano następujące projekty ze 
środków unijnych:
1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budo-

wa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie 
ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewiden-
cyjnym: Durlasy gm. Lelis. Kwota zewnętrznego 
finansowania wyniosła 2 814 615,73 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibałka 
– Szafarnia. Kwota zewnętrznego finansowania:    
70 130,00 zł, 

3. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości  Gibał-

ka, gm. Lelis. Kwota zewnętrznego finansowania: 
265 372,79 zł,

4. Zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt wraz 
z budową i wyposażeniem placu zabaw. Kwota 
zewnętrznego finansowania: 60 448,00 zł, 

5. Budowa placu wiejskiego w sołectwie Łęg Staro-
ściński – Walery. Kwota zewnętrznego finansowa-
nia: 51 731,00 zł, 

6. Budowa wraz z zagospodarowaniem placu 
rekreacyjnego w miejscowości Łodziska. Kwota 
zewnętrznego finansowania: 62 357,00 zł, 
Po 2018 r. Gmina Lelis posiada zobowiązanie z 

tytułu zaciągniętej długoterminowej pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. 
„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z 
przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, 
Łęg Przedmiejski i Białobiel gm. Lelis” w wysokości 
667 144,45 zł.

W gminie w 2018 zrealizowano zadania:
1)  utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu 

„Senior+ w świetlicy wiejskiej w Durlasach,
2)  budowa sceny z zadaszeniem na placu wiejskim 

w sołectwie Łęg Starościński – Walery, gm. Lelis,
3)  wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Łęg Przedmiejski,
4)  remont strażnicy OSP w Lelisie,
5)  odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierają-

cych azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste 
dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis,

6)  budowa ścieżki przyrodniczej (przyrodniczo-dy-
daktycznej) – ścieżki edukacyjnej w miejscowości 
Lelis, etap II, 

7)  budowa sali gimnastycznej z zapleczem sani-
tarno-socjalnym przy Szkole Podstawowej w 
Białobieli;

8)  zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych, 
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodo-
wanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa dla jednostek OSP Lelis i OSP Łęg 
Przedmiejski, 

9)  w trakcie realizacji budowa budynku Urzędu 
Gminy w Lelisie,

10) w trakcie realizacji budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie 
ewidencyjnym Lelis, Durlasy i Białobiel,

11) zakup działki na urządzenie placu wiejskiego w 
msc. Gnaty;

12) zakup działek w msc. Białobiel i w msc. Szwen-
drowy Most;

13) wykonanie zjazdu z ul. Szkolnej w msc. Białobiel, 
14) zagospodarowanie skweru w msc. Długi Kąt. Plac 

do zawracania pojazdów;
15) budowa parkingu wiejskiego w msc. Lelis, 
16) budowa placu do rekreacji i wypoczynku w msc. 

Kurpiewskie.

W zasobie Gminy w 2018 r. znajdowały się nastę-
pujące obiekty:

  świetlica wiejska w msc. Durlasy, gdzie utworzono 
Dzienny Dom Senior +, a świetlica została wypo-
sażona na potrzeby prowadzenia  działalności,

  świetlica wiejska w Dąbrówce; pomieszczenia 
służące rekreacji codziennej dla lokalnej społecz-
ności,

  budynek gospodarczy w Nasiadkach po zlewni 
mleka z przeznaczeniem do remontu i adaptacji 
na świetlicę,

  świetlica wiejska w msc. Gąski; pomieszczenia 
służące rekreacji codziennej dla lokalnej spo-
łeczności,

  świetlica wiejska w msc. Płoszyce;  pomieszcze-
nia służące rekreacji codziennej dla lokalnej 
społeczności,

  budynek CK-BiS-u,
  4 hale sportowe (Łęg Przedmiejski, Białobiel,  Lelis 

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, 

Gnaty, Lelis i Dąbrówka), na potrzeby technolo-
giczne,

  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, 
  budynek gospodarczy w Olszewce, przeznaczony 

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

nym.
Długość czynnej sieci gazowej na dzień 31 grud-

nia 2018 r. wynosiła 50 km, zaś czynnych przyłączy do 
sieci gazowej było 551. Długość czynnej sieci wodo-
ciągowej na koniec 2018 roku wynosiła 138,86 km. 
Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 
75 % mieszkańców. Długość czynnej sieci kanaliza-
cyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy 
(lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 31 
grudnia 2018 r. wynosiła 42,8 km. Na  dzień 31 grudnia 
2018 r. istniało 711 przyłączy
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Lelis posiadała 
105,24 km dróg publicznych w tym: 

 o nawierzchni bitumicznej 64,54 km,
 o nawierzchni wzmocnionej żwirem 38,74 km,
 dróg gruntowych 1,96 km.

Ogółem drogi gminne i drogi wewnętrzne zajmują 
powierzchnię 238,9132 ha.

Oprac.: Stefan Prusik, wójt Gminy Lelis
Fot. Antoni Kustusz

Stan finansów Gminy za 2018 rok

Rada Gminy przyjmuje 26 czerwca sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy

W Łęgu Przedmiejskim przy urnie spotkały się rodziny Szczu-
bełków i Czeleniów

Wybieraliśmy europosłów
Politycy i ich zwolennicy 26 maja czekali z wielkimi 

emocjami na ogłoszenie wyników wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. Okazało się, że po ich 
ogłoszeniu o wszystkim zdecydowała bardzo wysoka 
frekwencja, jak na ostatnie wybory. W naszej gminie 
zwyciężył Komitet Wyborczy PiS, który uzyskał łącznie 
2124 głosy, dając liderowi listy Adamowi Bielanowi 
687 głosów, Arkadiuszowi Czartoryskiemu 713 głosów 
oraz Zbigniewowi Kuźmiukowi 489 głosów. Na drugim 
miejscu uplasował się Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N, Zieloni, który 
uzyskał 541 głosów, dokładając do dorobku lidera 

mazowieckiej listy tego komitetu Jarosława Kalinow-
skiego 403 głosy. Startująca z tej listy mieszkanka 
naszej gminy Beata Kraska-Romanowska uzyskała 33 
głosy. Po zliczeniu głosów na Mazowszu i w kraju   do 
PE dostali się z naszego regionu: A. Bielan i Z. Kuźmiuk 
(PiS) oraz J. Kalinowski (KE – PSL). Wybory przebiegały 
bardzo sprawnie. W gminie Lelis głosowało ogółem 
3005 osób. Lokale wyborcze były przygotowane bar-
dzo starannie, w centrum stały nowe, przeźroczyste 
urny wyborcze, a komisje dbały o godną i spokojną 
atmosferę tych niezwykle ważnych wyborów.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Szybkie załatwianie spraw urzędowych to jedno 
z podstawowych oczekiwań wobec nowoczesnej 
administracji. Wydłużający się czas trwania postę-
powań nierzadko bowiem dezorganizuje plany, a 
w przypadku przedsiębiorców może oznaczać od-
kładanie w czasie inwestycji lub wręcz rezygnację z 
nich. W Urzędzie Gminy w Lelisie panuje powszechne 
zrozumienie dla tej zasady. Dlatego pracownicy, któ-
rzy  uczestniczą w załatwianiu indywidualnej sprawy 
w miarę możliwości bezpośrednio po jej otrzymaniu 
przeprowadzają niezbędne czynności, a po ich 
zakończeniu – niezwłocznie nadają sprawie dalszy 
bieg. Proste czynności urzędowe, które  nie wymagają 
czasochłonnego zbierania dodatkowych danych, 
badań w terenie itp. wykonywane są odręcznie. W 
sprawach załatwianych decyzją administracyjną zo-
bowiązuje do takiego działania Kodeks postępowania 
administracyjnego, który używa takich określeń, jak 
„szybko”, „niezwłocznie” itp. Niezwłocznie, w myśl 
K.p.a. powinny być załatwiane sprawy, które mogą 
być rozpatrzone na podstawie dowodów przedsta-
wionych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia 
postępowania lub na podstawie faktów i dowodów 
powszechnie znanych albo znanych z urzędu orga-
nowi, przed którym toczy się postępowanie. Dotyczy 
to także faktów możliwych do ustalenia na podstawie 
danych, którymi rozporządza ten organ. 

Załatwienie sprawy, która  wymaga  postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skompli-
kowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
od daty wszczęcia postępowania. W postępowaniu 
odwoławczym zaś – w ciągu miesiąca od dnia otrzy-
mania odwołania.

Decyzje administracyjne 
W roku 2018 pracownicy naszego Urzędu wydali 
ogółem 6286 decyzji administracyjnych, w których 
rozstrzygane były indywidualne sprawy obywateli, 
w tym: 
 5046 decyzje wymiarowe ustalające wysokość 
łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od 
nieruchomości; 944 decyzje przyznające zwrot części 
podatku akcyzowego; 57 decyzje zatwierdzające 
podział nieruchomości; 26 decyzje lokalizacyjne w 
pasie drogowym; 76 decyzje zmieniające decyzje 
wymiarowe; 73 decyzje na umieszczenie urządzeń w 
pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej;  
17 decyzji w sprawie podatku od środków transpor-
towych; 6 decyzji na rozgraniczenie nieruchomości;  
8 decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia 
młodocianych; 8 zezwoleń na alkohol; 5 decyzji w 
sprawie wycinki drzew;  4 decyzje na zmianę nazwi-
ska; 10 decyzji dot. wymeldowania z miejsca pobytu 
stałego; 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach  zgody na realizację  przedsięwzięć; 3 decyzje w 
sprawie umorzenia podatków; 1 decyzja  w sprawie 

wydania dowodu osobistego; 1 decyzja w sprawie 
ulgi inwestycyjnej.

Liczba wydanych decyzji w stosunku do roku 2017 
zmniejszyła się o 70 decyzji, tj.1,1%.

Z powyższej analizy wynika, że o 31% (25) zmniej-
szyła się liczba decyzji zatwierdzających podział 
nieruchomości, o 54% (o 6) liczba decyzji w sprawie 
wycinki drzew, o 57,1% (8) liczba decyzji na rozgrani-
czenie nieruchomości oraz o  1,7% (o 88) zmniejszyła 
się liczba decyzji wymiarowych, natomiast wzrosła 
o 46,1% (24) liczba decyzji zmieniających decyzje 
wymiarowe, o 333,3% (7) liczba decyzji w sprawie 
wymeldowania z miejsca pobytu stałego, o 214,7% 
(39) liczba decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym.

Od wydanych decyzji złożono jedno odwołanie do 
Wojewody Mazowieckiego. Obecnie sprawa znajduje 
się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w 
Warszawie.

Postanowienia 
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wy-
nikających w toku postępowania administracyjnego, 
lecz nie rozstrzygają one o istocie sprawy, chyba że 
przepisy kodeksu stanowią inaczej. 

W roku ubiegłym Urząd Gminy wydał 180 postano-
wień, m.in.:  opiniujących wstępny projekt podziału 
– 55; dotyczących podatków  – 57; dotyczących 
podatku od środków transportowych – 52; na roz-
graniczenie nieruchomości – 11; w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 3; o 
umorzeniu podatku od spadków i darowizn –1; o 
wznowieniu postepowania – 1.

Liczba wydanych postanowień w porównaniu do 
2017 r. zwiększyła się o 4, tj. o 2,3%

Zaświadczenia 
Na podstawie wniesionego na piśmie lub ustnie do 
protokołu żądania osoby uprawnionej wszczynane 
jest postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia. 
Zaświadczenia wydaje się , jeżeli: 
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na 

swój interes   prawny w urzędowym potwierdzeniu 
określonych  faktów lub stanu prawnego.
Zaświadczenia są  wystawiane niezwłocznie, od 

ręki, a w przypadku konieczności dokonania czynno-
ści technicznych lub przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego obowiązuje termin maksymalnie 
ustalony na siedem dni. 

W roku 2018 wydano ogółem 1393 zaświadczeń, w 
tym:  odpisów aktów stanu cywilnego – 370; o posia-
daniu gospodarstwa rolnego  –360; o przeznaczeniu 
terenu w obowiązujących planach zagospodarowa-
nia -162; w sprawach meldunkowych - 183;  wypisy 
i wyrysy z planu zagospodarowania – 91; o nadaniu 

numeracji dla nowych budynków – 55; o utracie 
dowodu osobistego - 74; o zdolności prawnej do 
zawarcia małżeństwa wyznaniowego – 73; o nieza-
leganiu w podatkach - 19; o możliwości podłączenia 
do kanalizacji sanitarnej - 4; o zdolności prawnej do 
zawarcia małżeństwa za granicą – 1; o wpisie  do reje-
stru działalności regulowanej  w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych – 1. 

Liczba wydanych zaświadczeń w stosunku do roku 
2017 zmniejszyła się o 123 tj. o 8,1 %

Pozostałe sprawy administracyjne 
Pracownicy Urzędu Gminy wykonują także inne za-
dania, które wymagają odrębnej  formy załatwienia, 
m.in.:  przyjęto 779 wniosków o wydanie dowodu 
osobistego; wydano 850 dowodów osobistych;  
unieważniono dowodów osobistych – 680; sporzą-
dzono 99 aktów stanu cywilnego (aktów urodzeń- 9, 
aktów małżeństwa – 47 i aktów zgonu-43); wykonano 
czynności materialno-techniczne z zakresu USC na 
wniosek – 29; załatwiono 25 wniosków o udostęp-
nienie danych osobowych; przyjęto 221 wniosków o 
wpis do CEIDG; udzielono 89 informacji publicznych;  
wydano 35 poświadczeń o osobistym prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego; wysłano 127 wezwań do 
podatników podatków lokalnych; wprowadzono 
880 zmian w kartotekach podatników; wydano 8 
zezwoleń na korzystanie z przystanków autobuso-
wych;  zameldowano 331 osób; wydano 79 zezwoleń 
na wycinkę drzew; dokonano migracji aktów stanu 
cywilnego do rejestru krajowego – 593; naniesiono 
72 wzmianki do aktów stanu cywilnego; naniesiono 
329 przypisków do aktów stanu cywilnego; przyjęto 
214 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; przyjęto 495 wniosków o 
oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem 
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy;  
sporządzono 495 protokołów z oszacowania zakresu 
i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale 
specjalnym produkcji rolnej.

Z reguły pracownicy załatwiający indywidualne 
sprawy obywateli równolegle wykonują szereg in-
nych zadań administracyjnych oraz zadań o charakte-
rze gospodarczym. Nasilenie prac tego typu jest różne 
na poszczególnych stanowiskach. Każdy pracownik 
stara się sprawnie załatwiać sprawy obywateli, bez 
zbędnego oczekiwania w kolejkach.

Najczęstszymi problemami, z jakimi zwracali się 
interesanci były:
1) budowa i modernizacja dróg i oświetlenia uliczne-

go na terenie gminy,
2) brak stałego źródła dochodu, zwłaszcza w rodzi-

nach wielodzietnych, bezrobocie, 
3) zanieczyszczenie środowiska oraz inne.

Sporządziła: Halina Gontarzewska    

Obywatele w Urzędzie Gminy w Lelisie w 2018 roku

Budujemy dla Gminy i dla siebie
Dzięki środkom zapisanym w budżecie gmin-

nym na funduszach sołeckich, a także własnej 
pracy i ofiarności mieszkańców, kolejne społeczne  
inwestycje wpisują się w nasz wspólny krajobraz. 
Najnowszymi przykładami są place budowy w 
Szwendrowym Moście i w Nasiadkach. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Na pierwszym zdjęciu – Plac wiejski w Szwendrowym 
Moście już wkrótce będzie służył mieszkańcom wsi i ich go-
ściom, z czego bardzo cieszy się sołtys wsi Marianna Mrozek.

Na drugim zdjęciu: W przebudowanym 
budynku dawnej zlewni mleka w 
Nasiadkach, także zbudowanej 
w czynie społecznym, powstanie 
świetlica z odpowiednim za-
pleczem do spotkań wiejskich, 
miejscem dla  KGW ,,Bociani 
zakątek’’, LZS i innym form pracy 
tej aktywnej wsi, co już teraz 
planują radny Dariusz Mróz 
i sołtys Krzysztof Piersa
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Wykorzystujemy każdą szansę rozwoju Gminy
– Tradycyjnie w maju wspominamy dzień, a 

było to w roku 1990, kiedy Sejm Rzeczpospo-
litej Polskiej uchwalił ustawę przywracającą 
instytucję Samorządu Terytorialnego na pozio-
mie gminy i właśnie wtedy odbyły się pierwsze 
wolne wybory, zaś gminy odzyskały osobowość 
prawną – podkreślił w okolicznościowym wy-
stąpieniu wójt Stefan Prusik podczas spotkania 
pracowników gminnych instytucji i zakładów 
samorządowych, które z okazji Dnia Pracowni-
ka Samorządowego odbyło się 27 maja w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy. 

– Dokładnie 27 maja 1990r. ( za rok będziemy 
obchodzić 30-lecie) wyłoniono rady gmin, a te 
wybrały wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Ten system wyborczy funkcjonował 
trzy kadencje. W czwartej kadencji, system 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast zmienił się w sposób zasadniczy. Dotych-
czasowy system wyłaniania przewodniczącego 
zarządów gmin przez rady gmin, a więc w 
sposób pośredni,  zastąpiono wyborami bezpo-
średnimi, powszechnymi – kontynuował Stefan 
Prusik, stwierdzając, że mamy świadomość, iż 
mimo wprowadzenia reformy samorządowej, 
nie udało się w pełnym wymiarze sprostać wy-
zwaniom i wymogom lokalnych społeczności. 
Stąd pojawia się odczucie  pewnego  niedosytu 
tych, którzy mieli nadzieję na wprowadzenie 
pełnej, niczym nie krępowanej samorządności, 
a jednak samorządy lokalne są częścią sukcesu 
rozwoju naszego kraju i nie wolno o tym zapo-
minać, bo to właśnie gminy pokazały, że potra-
fią śmiało sięgać po fundusze europejskie, re-
alizować dzięki nim spektakularne inwestycje, 
mądrze gospodarować i rozwijać najważniejsze 
dziedziny życia społecznego, zachowując przy 
tym własną tożsamość. To samorząd lokalny 
przez ostatnie prawie 30 lat wykrzesał z ludzi 
autentyczną chęć działania, wyrobił świado-
mość, że my sami możemy zmieniać Polskę 
lokalną. Również dziś obserwujemy powrót 
do ważnych i twórczych działań, chociażby 
dzięki wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego 
w poszczególnych sołectwach. To ogromny 
dorobek także w skali europejskiej, bo niewiele 
jest krajów, którym udało się zbudować taki 
samorząd. Polska lokalna i samorządowa  stała 
się wzorem dla innych krajów – podkreślił wójt. 

– Ale dziś okazuje się, że idea samorządności 
stała się jakby mniej dobra, że jest źródłem 
rzekomych nieprawidłowości, choć nie po-
twierdzonych  żadnymi dowodami i to sprawiło, 
że coraz częściej zaczyna się mówić głośno o 
zagrożeniach dla samorządów, o próbach dys-
kredytacji dorobku wspólnot samorządowych 
– mówił wójt do zebranych. 

– Zmiany prawa w tak ważnej dziedzinie 
jakimi są samorządy muszą odbywać się w 
cywilizowanym prawnym procesie, nie można 
naruszać Konstytucji i trzeba je konsultować ze 
wszystkimi zainteresowanymi środowiskami. 
Dziś wiele samorządów wskazuje jednoznacz-
nie i głośno o tym mówimy, że tworzy się coraz 
więcej barier ograniczających rozwój funkcjo-
nowania samorządności, a najgłówniejsze to:

   Coraz bardziej skomplikowane i krępujące 
inicjatywę lokalną  prawo oraz jego niespój-
ność w interpretacji, możliwości dowolności 
interpretacji, a tym samym brak swobody w 
rozwiązywaniu wielu lokalnych spraw na 
skutek sztywnych,  bardzo szczegółowych 
przepisów, interpretacji, wykładni, wyroków 
sądowych, 

   Zlecanie nowych zadań bez zapewnienia 
środków finansowych, przekazywanie za-
dań do samorządów bez dostatecznych 
środków finansowych np. oświata, opieka 
społeczna, szeroko rozumiane bezpieczeń-
stwo, ale także zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej. 

   Ograniczenia ze strony ministerstw - 
szczególnie MEN. Zaledwie w 80 % zapew-
nione jest finansowanie wynagrodzenia 
nauczycieli z budżetu państwa, nie mó-
wiąc o rosnącym udziale gminy w utrzy-
mywaniu szkół, przy spadającej subwencji 
państwowej,  

   Rozbudowana do granic paradoksu spra-
wozdawczość, monitorowanie efektów re-
alizowanych inwestycji, a także „lustracje” i 
wizytacje, które wynikają często nie z troski 
o zapewnienie efektów, ale ze zwyklej nie-
ufności i podejrzliwości, znajdującej także 
odbicie w  tzw. patrzeniu na ręce włodarzom 
gminy i jej pracowników przez rzekomych, 
zatroskanych działaczy społecznych, 

   Obciążenie podatkiem VAT inwestycji samo-
rządowych.

Niemniej jednak, mimo tych trudności i 
ograniczeń, patrząc z perspektywy minionych 
lat na naszą Gminę należy stwierdzić, że jako 
samorząd  wykorzystujemy  szanse, które  wyni-
kają z pojawiających się możliwości ubiegania 
się o środki zewnętrzne. Udaje się wykorzystać 
nasz potencjał społeczny, zaś w jakim stopniu, 
to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć na 
to pytanie, pamiętając że ocena i opinia spo-
łeczeństwa jest dla nas wyznacznikiem i wska-
zówką do dalszego działania. Pamiętajmy, że w  
ocenie znawców tematu słyszy  się, iż  samorząd 
jako taki przetrwa dłużej niż jakakolwiek partia 
polityczna – i tym optymistycznym akcentem 
chcę zakończyć moją refleksję na temat stanu 
samorządności – stwierdził wójt Stefan Prusik, 
składając wszystkim zebranym pracownikom 
samorządowym serdeczne podziękowania i 
wyrazy uznania za trud i poświęcenie wno-
szone na rzecz rozwoju naszej gminy oraz za 
zaangażowanie w wykonywanie obowiązków 
służbowych. Podziękował także przewodni-
czącemu Rady Gminy Annie Dobkowskiej i 
wiceprzewodniczącemu Stanisławowi Szcze-
pankowi za bardzo dobrą i skuteczną współ-
pracę, za zrozumienie i wspieranie inicjatyw i 
proponowanych kierunków działania. 

 
– Jako organ uchwałodawczy wypełniacie 

swoją rolę z poszanowaniem praw naszej 
administracji samorządowej, co zasługuje na 
podkreślenie i docenienie – uznał wójt, który 
następnie wraz z Anną Dobkowską wręczył 
wszystkim pracownikom Urzędu pamiątkowe 
podziękowania. Podobne podziękowania 
otrzymali pracownicy OPS, CK-BiS, ZASiP. 

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy 
zebrali się do wspólnej fotografii przed nowym 
Urzędem Gminy.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Liczy się pomysł, wspólna praca i zabawa
Trudno szczegółowo opisać wszystkie okazje do spotkań i wspólnej 

zabawy, jakie zdarzyły się na majowych i czerwcowych festynach i pik-
nikach. Fotorelacje znalazły się na stronie www.lelis.pl. W każdym takim 
wydarzeniu liczy się dobry pomysł, jak wspólne świętowanie naszej 
regionalnej babki ziemniaczanej (Gnaty), imieniny wsi (Aleksandrowo), 
pokazy siły i sprawności (Długi Kąt),  powitanie lata (Łodziska),  wskrze-
szenie obrzędu nocy świętojańskiej (Szafarczyska) czy bezpieczny i 
aktywny senior (Łęg Przedmiejski). Pomagał CK-BiS, widać było wielką 
pracę, jaką wykonali w czasie przygotowań sołtysi, radni, panie z KGW, 
strażacy, LZS, wiejscy liderzy i społecznicy. Bez tej pracy nie byłoby 
dobrej zabawy dla swoich i dla gości, zabawy, o której długo będzie 
się mówić, wspominać, i do której nawiąże się w trakcie przygotowań 

do następnego wydarzenia. Stąd pomysł na fototelegraficzny przegląd 
na łamach ,,Wieści Gminnych’’. 

– Wszystkie takie festyny pokazują, jak w poszczególnych środo-
wiskach rodzi się zdolność do mobilizacji, umiejętność pozyskiwania 
funduszy, sponsorów, angażowania zespołów i artystów. A wszystko dla 
wspólnego dobra. W trakcie każdej imprezy widać także co zmieniło się  
na placu wiejskim, jakie wykonano tam prace, w czym gmina pomogła 
i co można jeszcze zrobić. Bardzo się z tego cieszę, bo aktywnym warto 
pomagać, zaś pozostali mogą brać przykład – stwierdził wójt Stefan 
Prusik w Łęgu Przedmiejskim, kiedy zachęcał seniorów do korzystania 
z festynowych atrakcji. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

IMIENINY WSI ALEKSANDROWO, PLAC WIEJSKI, 25 MAJA POWITANIE LATA, ŁODZISKA,
1. CZERWCA

PRZED FESTYNEM POŚWIĘCENIE PÓL, ŁĘG STAROŚCIŃSKI, 8 CZERWCA

Najmłodsze stażem sołectwo w naszej gminie, 
czyli Aleksandrowo i jej młody sołtys Kamil Step-
nowski, wciąż zadziwiają aktywnością i świeżymi  
pomysłami. Do takich nowych tradycji weszły już 
imieniny wsi Aleksandrowo obchodzone hucznie 
na rodzinnym festynie.  

– Chcemy przypominać i utrwalać historię 
naszej wsi, bowiem nazwa powstała w dowód 
wdzięczności dla cara Aleksandra II, który naszą 
wieś powołał do życia i uznał jej istnienie nada-
niami ziemi – stwierdził Kamil Stepnowski. 

W tym roku plac wiejski, wzbogacony o ob-
szerny garaż, stanowiący zaplecze i magazyn dla 
centralnej wiaty, zapełnił się gośćmi. Wszystkich 
witali Kubuś i Puchatek, a imieninowy poczęstunek 

zapewnili sponso-
rzy. Dzieci miały 
mnóstwo frajdy 
na dmuchańcach, 
przy alpakach, a 
także w trakcie 
pokazów ratow-
n i c t w a  g r u p y 
Nadzieja. Scenę 
na platformie cię-
żarówki, po tym, 
jak słowa imieni-
nowych życzeń 
przekazali uczest-
nikom sołtys, wójt 
Stefan Prusik oraz 
dyr. CK-BiS Katarzy-
na Dobkowska-Wiśniewska, opanowały zespoły 
Wszyscy byliśmy harcerzami (WBH) oraz Miglanc, 
zaś  na zakończenie w wieczornej dyskotece DJ’ej 
B&B Party. Wszyscy chodzili pomalowani przez 
artystów z kółka Beaty Zaorskiej, a sołtys i jego 
drużyna tylko biegali, wciąż dbając aby goście byli 
syci i zadowoleni, jak to na porządnych imieninach 
być powinno.

Panie z Kółka Rolniczego ,,Zagajnica’’ oraz 
sołtys Anna Domalewska zaprosiły do wy-
stępów na doskonale przygotowanym placu 
wiejskim zaprzyjaźnione ,,Pniaki i Krzaki’’ z 
Łęgu Przedmiejskiego, śpiewający Klub Se-
niora CK-BiS, a także KGW z Baby. Wystąpiła 
męska grupa śpiewacza Henryka Kuleszy oraz 
Orkiestra Kurpiowska. Dzieciaki wyczyniały 
cuda w konkursach, w których czekały nagro-
dy ufundowane specjalnie na Dzień Dziecka. 
Wszyscy skorzystali z gościnności miejscowej 
kuchni, więc zabawa trwała do rana. 

Szczególną atrakcją okazała się wystawa 
plansz edukacyjnych poświęconych występu-
jącemu jeszcze w okolicach Łodzisk niezwykle 
już rzadkiemu ptakowi, jakim jest przepiękna, 
barwna  kraska. Plansze wzbogaciły wyposa-
żenie placu wiejskiego dzięki zewnętrznym 
funduszom ekologicznym

Doskonale zagospodarowany i funkcjonalny 
plac wiejski nad Rozogą w Łęgu Starościńskim-
-Walery stał się 8. czerwca miejscem nie tylko do 
wspólnej zabawy, ale także miejscem parafial-
nych uroczystości. W tym dniu na placu z zada-
szoną sceną  ks. kan. dr Paweł Sobotka odprawił 
tam Mszę św. polową  w intencji rolników oraz 
dokonał poświęcenia pól, których symbolem 
była ziemia przyniesiona przez parafian. W homi-
lii ks. proboszcz podkreślił, jak wielkie znaczenie 
ma praca na roli, jak cenne są wartości wynoszo-
ne z domu rodzinnego i z jakimi obecnie zagro-
żeniami spotykają się wiejskie społeczności. Na 
zakończenie, zachęcając do godnego, radosnego 

użytkowania placu wybudowanego wysiłkiem 
całej społeczności wsi i dzięki pomocy gminy, 
ks. Paweł wspomniał, że za rzeką jest parafialny 
kościół, a także wraz z wójtem Stefanem Prusi-
kiem, radnymi Anną Dobkowską, Eugeniuszem 
Bieńkowskim  i Józefem Szczubełkiem, a także 
sołtysem Grzegorzem Czeleniem  oraz paniami 
z KGW ,,Zręczne ręce’’ ruszył do skosztowania 
doskonałego piwa kozicowego, fantastycznych 
ciast i wypieków, a także potraw z grilla,  jed-
nym słowem czym chata bogata, tym rada. A ja  
informuję o tym zachęcony wprost od ołtarza, 
ale także jako gość, któremu bardzo podoba się 
to co dzieje się w tamtym niezwykłym miejscu.

Kubuś i Puchatek w akcji 
powitalnej

Taki humor udzielał się wszystkim

Dzień Dziecka, więc nasze konkursy są najważniejsze

Panie z Kółka Rolniczego ,,Zagajnica’’ prezentują nowy 
przebój powitalnyMsza św. polowa na placu wiejskim z poświęceniem pól Jakjże smakują wyśmienite wyroby miejscowych gospodyń
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Liczy się pomysł, wspólna praca i zabawa

WESOŁO, SMACZNIE I NA SPORTOWO, DŁUGI KĄT, 23. CZERWCA MŁODZIEŻOWA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, 
SZAFARCZYSKA, 29 CZERWCA

FESTYN BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR, LĘG PRZEDMIEJSKI, 30 CZERWCA

ŚWIĘTO BABKI ZIEMNIACZANEJ W GNATACH, 9. CZERWCA

Doroczny festyn 
,,Niedziela na sporto-
wo’’ w Długim Kącie 
zorganizowali dzia-
łacze LZS na czele z 
Jerzym Dawidem wraz 
z sołtysem Moniką Kry-
stian i radą sołecką, a 
przy wsparciu CK-BiS 
oraz wójta. Miejscowe 
gospodynie rywalizo-
wały w konkursie ku-
linarnym, starając się 

przekonać uczestników festynu do swoich wyrobów, 
a dowodem uznania były nagrody ufundowane przez 
CK-BiS. Pierwsze trzy miejsca po długiej naradzie 
komisja przyznała: Halinie Kaliszewskiej za pierogi z 
mięsem, Iwonie Markowskiej za rogaliki i Stanisławie 
Kani za karkówkę z warzywami. Pozostałe nagrody 
otrzymały: Magdalena Lis – fafernuchy, Małgorzata 
Orzechowska – mięsiwo z jałowcem, Irena Pajka – go-
łąbki, Monika Krystian – chłodnik i ciasto marchewko-
we, Marianna Staśkiewicz – ryba z papryką, Marzanna 
Kozłowska – kurczak pieczony, Teresa Kaliszewska 
– kiełbasa kurpiowska, Anna Prusaczyk – naleśniki z 
parówką, Dorota Jaksina – pasztet Doroty, Marianna 
Dawid – kartacze. 

Główną atrakcją sportowej rywalizacji był mecz 
piłkarski pomiędzy Żonatymi i Kawalerami. Kawale-

rowie pokonali Żonatych wzmocnionych zaciągiem 
z różnych wsi, a nawet gmin 4:2. 

Rywalizowano także w przeciąganiu liny. W rywa-
lizacji każdy z każdym, w której wystąpiły 4 ekipy, 
najsilniejsi okazali się miejscowi Sąsiedzi Długi Kąt, 
którzy pozostawili w pokonanym polu Obierwia 
Team, gorąco kibicowany przez mistrzynię podno-
szenia ciężarów Justynę Niedzwiecką, ekipę Priwiet 
Lelis oraz Góry Długi Kąt. W przeciąganiu liny drużyn 
żeńskich zwyciężyły Silne Dziewczyny z Długiego 
Kątu, które przeciągnęły Amazonki Obierwia. 

W tradycyjnym konkursie podnoszenia ciężarka 
zwyciężył Grzegorz Gontarzewski, który wykonał 
50 pomyślnych podniesień. Kolejne miejsca zajęli: 
Marcin Polkowski - 45, Stanisław Jaksina – 40, Hubert 
Kaliszewski -36, Przemysław Grabowski – 31, Damian 
Prusaczyk – 28, Jakub Kuśmierczyk – 28 i Sebastian 
Prusaczyk – 24.  

Ech, jednym słowem bawiono się doskonale, we-
soło, smakowicie i ze sportowym temperamentem.

Organizatorem wznowionego po latach  festynu 
świętojańskiego były panie z KGW ,,Bociani zaką-
tek’’ w Nasiadkach z prezes Agnieszką Parzych na 
czele, a brawurowo poprowadził tę spontaniczną 
imprezę Dariusz Mróz. Do wicia wianków zapro-
szono wszystkie chętne panie i panienki, zaś ich 
ocenę przeprowadziła komisja z wójtem Stefanem 
Prusikiem, radnym wojewódzkim Mirosławem Au-
gustyniakiem i radnym gminnym Jerzym Dawidem. 
Po wręczeniu nagród wszystkie wianki spłynęły 
pobliską rzeczką, gdzie uczestnicy dostali się jadąc 
na ozdobnej platformie. 

Atrakcji było wiele. Dzieciaki rywalizowały w róż-
norodnych sprawnościowych konkurencjach, hojnie 
licytowano bardzo piękne wyroby rękodzieła i kubki 
KGW dla Tomka, niepełnosprawnego współmiesz-
kańca, wylosowano rower w konkursie WORD, który 
trafił do Iwony Nasiadki. A po powrocie ze spływu 
wianków zabawa trwała aż do porannego brzasku

Gospodarzami było KGW ,,Zręczne ręce’’ wraz z 
OSP, a do Łęgu dotarła silna reprezentacja Domu Se-
nior + w Durlasach, Klub Seniora przy CK-BiS, zespół 
,,Zagajnica’’ z Łodzisk. Wszystkich przyjęto i ugosz-
czono po występach. Atrakcji multum. Pokazy kara-
te, prezentacja zabytkowych aut i motocykli, sławna 
The Orchest Rose z Różana, formacja WISZU, zespół 
INESS, bawiono się do późna,  Konkurs strzelecki o 
Puchar Wójta Gminy wśród kobiet wygrała Magda 

Niedziela w Gnatach była dniem rodzinnego 
festynu na placu wiejskim, który miejscowe 
koło KGW oraz sołtys Andrzej Brzozowski zor-
ganizowali jako święto babki ziemniaczanej.  
I rzeczywiście tej smakowitej potrawy panie z 
nowopowstałego KGW w Gnatach napiekły tyle, 
ze starczyło dla wszystkich, a do tego porcje 

Babka ziemniaczana smakowała, więc panie z KGW w Gna-
tach wprost tryskały humorem

Doping Justyny Niedzwieckiej 
nie pomógł i Obierwia przegrała 
z miejscowymi Sąsiadami

Najlepsze  kucharki z nagrodami

Wicie wianków to sztuka 

Seniorki z Domu Senior + pokazały klasęRadni Anna Dobkowska i Eugeniusz Bieńkowscy z zespołem 
Pniaki i Krzaki witali wszystkich gorąco

Trudny wybór , a wybrać trzeba

Konkursy, jak zawsze podrywały publikę od stołu

Dymerska, przed  Ewą Suską i Patrycją Suską, a wśród 
panów Rafał Olech, przed Marcinem Arciechowskim 
i Rafałem Dymerskim. W konkursie rzutu oponą 
wygrał Robert Staśkiewicz z Łęgu Starościńskiego, 
przed Damianem Niedźwieckim z Różana i Danielem 
Suskim z Łęgu Przedm. Dla ochłody kurtyna wodna, 
darmowe lody dla dzieci, kiermasze, konkursy, w tym 
także ten Banku Spółdzielczego w Ostrowi, oraz nie-
odłącznie konkurs WORD z rowerem w roli głównej. 

karkówki i kiełbaski z dużego grilla i... żyć, nie 
umierać. 

Podczas festynu można było posłuchać ze sceny 
na przyczepie występu Kurpiowskiej Orkiestry pod 
kierunkiem Jana Kani, zespołu ,,Dylewianki’’ z Dyle-
wa, a także zespołu ,,Przekrój’’ z Chrostowa. WORD 
zorganizował konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w 

ruchu drogowym, w którym główną nagrodą był ro-
wer wygrany przez Darię Parzychowską z Białobieli. 

W trakcie festynu odbywała się również wy-
stawa zabytkowych motocykli i samochodów z 
kolekcji Pawła, Grzegorza i Tadeusza Karczewskich 
z Łęgu Starościńskiego. Na najmłodszych czekały 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, bańki 
mydlane, konkursy oraz animacje. Można było 
podziwiać wspaniałe motory członków klubu 
,,Salamandra’’ z Nowej Wsi Wschodniej, obejrzeć 
pokazy ratownictwa medycznego, uczestniczyć 
w zbiórce funduszy dla schroniska bezdomnych 
psów i kotów, a także po prostu doskonale się 
bawić, o czym świadczyła duża frekwencja miesz-
kańców Gnat i okolicznych miejscowości, a do 
czego gorąco zachęcała prowadząca imprezę red. 
Beata Modzelewska z ,,Tygodnika Ostrołęckiego’’, 
mieszkanka Gnatów od lat.
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Matma daje wiele frajdy Gimnastyka dla umysłu

Okruchy naszej historii 
Na łamach  Przeglądu Katolickiego nr 48 z dnia 

2 grudnia 1897 roku na stronie 764 znalazłem 
niezwykle ciekawą informacje o wydarzeniach, 
jakie rozegrały się w Dąbrówce w 1888 roku i o 
ówczesnej sytuacji Kurpiów. Myślę, że warto się z 
nią zapoznać jako cenną perełką naszej kultury, 
historii i wiary. Opisane wydarzenia stanowiły 
bowiem w tamtym okresie istotne wydarzenie, 
a i obecnie stanowią podwaliny pod parafię w 
Dąbrówce. Opisane w znalezionym artykule fakty 
potwierdza w swych wspomnieniach Henryk 
Dąbrowski – rodak z Dąbrówki. Oto tekst owego 
artykułu w oryginalnej pisowni. 

 Krzysztof Bulak

„Z Kurpiów, (dekanat ostrołęcki, dyecezyi płoc-
kiej).W dniu 19  października  w Dąbrówce bardzo 
rzadka uroczystość żałobna: wydobycie z miejsca 
niepoświęconego zwłok ś.p .ks. Placyda Podgórskie-
go i przeniesienie ich na cmentarz grzebalny. Nie 
dlatego uroczystość rzadka, jakoby samo przenie-
sienie z grobu do grobu nie miało się zdarzać, ale z 
powodu rozmaitych okoliczności, fakt to niebywały.  
Filia Dąbrówka należy do parafii kadzidleńskiej; filia 
ta pozostawała zależną pod wielu względami od 
parafii Kadzidło: nie miała dawniej swego cmenta-
rza, nie było prowadzonych aktów stanu cywilnego 
it.d. Otóż przed 10  laty był tam świątobliwy kapłan 
ś.p. ks.Placyd Podgórski, oddany ciężkiej pracy 
nad  umoralnianiem Kurpiów. A, że  praca nad tym 
ludem jest nader trudną, to nie ulega najmniejszej 
wątpliwości. Brak oświaty, wychodźstwo do Ameryki 
i sąsiednich Prus demoralizuje ten lud w okropny spo-
sób. Wszystka prawie młodzież, a i ze starszych wielu 
tam idzie na całe lato za robotą, za groszem. Ale 
jakżeż nisko „upadają moralnie w tej krainie” bojaźni 
Bożej  i dobrych obyczajów. „Wpływ zły wychodźców 
udziela się także i tym, którzy do  Prus nie chodzą. 
Stąd też, pomimo usilnej pracy duchowieństwa, lud 
ten zamiast być lepszym, łagodniejszym, podobno 
coraz bardziej staje się dzikim. Nad tym to ludem 
prostym i tak mocno zepsutym pracował z całem po-
święceniem przed 10 laty ks. Placyd Podgórski, aż w 
końcu, poderwawszy sobie zdrowie, przedwcześnie 
zakończył życie. Przybyli wtedy okoliczni kapłani do 
Dąbrówki na nabożeństwo żałobne, by następnie 
zwłoki te przenieść do Kadzidła i tam przyzwoicie 

pochować. Ale tu nastała straszna scena. Kiedy jedni 
biorą trumnę na swe barki, wpadają inni (z filii) do 
kościoła, rzucają się na te zwłoki, chcąc je u siebie 
zatrzymać.  Robi się nieopisana wrzawa i bijatyka 
w kościele, Zwłoki tarzano po ziemi, wydzierano je 
sobie, wzajemnie się bito aż do rozlewu krwi, miej-
sce święte zbezczeszczono, tak, że musiano kościół 
rekoncyliować; wreszcie filiacy, pochwyciwszy ową 
trumnę ze zwłokami, bez przewodnictwa kapłana, 
bez krzyża, bez Świecy i wody święconej, wykopaw-
szy dół niedaleko kościoła, sami te zwłoki na miejscu 
nie poświęconem pochowali. Tak pochowany został 
pasterz przez swe łagodne owieczki, tak kapłan, 
który niezmordowanie pracował nad tym ludem 
do ostatnich chwil swego życia! - Ach! Jak przykro 
było na te sceny patrzeć, jak przykro o nich dziś 
wspominać oto w dniu 19  października ks. Edward 
Umiński, Rezydujący obecnie w Dąbrówce, uzyskaw-
szy poprzednio pozwolenie Władzy Administracyjnej 
i Dyecezalnej  na przeniesie nie tych zwłok na cmen-
tarz grzebalny, obecnie tu już istniejący, urządził 
uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. 
ks. Placyda Podgórskiego, na które to nabożeństwo 
zjechali się Okoliczni kapłani w liczbie 7, a jeden z 
nich, ks. Linkowski z Lipnik dyec. Sejneńskiej wygłosił 
odpowiednią przemowę, zaznaczając słusznie, że 
zniewaga tych Zwłok pozostanie  na  długo jako  
wielka plama na tej filii. Nabożeństwo tego dnia 
celebrował ks. prałat Rejchel, proboszcz Kadzidła, z 
radością widząc spełnienie swych gorących życzeń, 
gdy zwłokom jego dawnego pomocnika i przyjaciela 
należna cześć ostała przywrócona. Ks. MP.”

W tegorocznym gminnym konkursie ,,Mate-
mASY z 6. klasy’’, który odbył się 7 czerwca w 
Obierwi pod okiem Danuty Godziny, jak zawsze 
niesamowicie zaangażowanej w to przedsię-
wzięcie, wystartowało 21 tęgich głów z 7. szkół. 
Rywalizowano indywidualnie, rozwiązując trud-
ny test, ale punkty liczyły się także drużynowo. 
Po zliczeniu wszystkich zwyciężyła ekipa SP 
Dąbrówka, 68 pkt.,  która startowała w składzie: 
Błażej Bastek, Kacper Murach i Julia Szymczyk. 
Na drugim miejscu uplasowała się SP Łęg Sta-
rościński, 64,5 pkt, startująca w składzie: Anna 
Kubeł, Magdalena Niechoda i Damian Mielnicki. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna gospodarzy w 
składzie: Tomasz Dawid, Aleksander Kędzierski 
i Karina Piersa.  Indywidualnie najlepszy wynik, 
bo aż 29 pkt., na 38 możliwych uzyskała Julia 
Szymczyk z Dąbrówki. Pozostałe premiowane 
miejsca zajęli: 2. Anna Kubeł, 27,5 pkt., 3. Magda 
Niechoda, 24 pkt., wyróżnienia: Kacper Murach, 
21 pkt.,  Tomasz Dawid, 19,5 pkt. i Karina Piersa, 

19 pkt. Otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez wójta Stefana Prusika, natomiast 
wszystkim uczestnikom dyrektor Agnieszka 
Szczubełek wręczyła dyplomy potwierdzające, 
że  mają głowę do matmy, bo ta daje przepustkę 
do liczących się wyników szkolnej edukacji. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Uczestnicy konkursu zadowoleni ze swoich wyników Po rozgrzewce pora się skupić

Najtęższe głowy. Od lewej: Anna Kubeł, Magdalena
Niechoda i Julia Szymczyk

Wiedza i sprawność dają umiejętności, chciało 
by się rzec po 14. edycji Olimpiady Wiadomości i 
Umiejętności Matematycznych dla uczniów kl. I – III 
szkół podstawowych z gminy Lelis, która odbyła się 
6. czerwca  w Szkole Podstawowej w Nasiadkach. Go-
spodarz szkoły dyr. Sylwia Smilgin-Kamińska zarządzi-
ła bowiem dla wszystkich na początek serię ćwiczeń 
rozgrzewkowych, a dopiero po niech finaliści zasiedli 
do rozwiązywania zadań.  Startowało 21 uczniów z 7. 
szkół, bowiem gospodarze honorowo nie startowali, 
ale pomagali przy gminnych zmaganiach.  

Po sprawdzeniu wyników 20-minutowego testu 
wyłoniono najlepszych asów  w poszczególnych kla-
sach: klasa I: I miejsce - Wojciech Bakuła, SP Białobiel; 
II miejsce-  Łukasz Staśkiewicz, SP Łęg Starościński; 
III miejsce - Karol Dzięgielewski, SP Obierwia; klasa 
II: I miejsce - Ada Śnietka, SP Dąbrówka; II miejsce 
-  Dominik Skórzewski, SP Białobiel; III miejsce -  Bar-
tosz Tyburzec, SP Łęg Przedmiejski; klasa III: I miejsce 
- Wojciech Piekarski, SP Białobiel; II miejsce - Mikołaj 
Szczubełek, SP Łęg Przedmiejski, III miejsce - Miłosz 
Niechoda, SP Łęg Starościński. Wszyscy uczniowie 
biorący udział w olimpiadzie otrzymali dyplomy i 
edukacyjne gry: matematyczne, strategiczne lub 
logiczne. Fundatorem nagród był Wójt Gminy Lelis 
Stefan Prusik. (ak)

Fot. Antoni Kustusz
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XV Majówka Kurpiowska, w tym roku zorgani-
zowana 12 maja, stała się po raz kolejny okazją 
do spotkania się szkolnej i lokalnej społeczności, 
zaprezentowania dorobku uczniów i ich wycho-
wawców, a przede wszystkim zapewniła dobrą 
zabawę, wyśmienite potrawy z kuchni Rady 
Rodziców, wiele atrakcji i niespodzianek. Na 
scenie popisywali się uczniowie szkól z Obierwi i 
Olszewki, a szczególny aplauz wywołały występy 
Mai  Zery oraz przedstawienie ,,Jadą goście jadą’’, 
które pokazały jak wielki potencjał teatralny 
drzemie w naszych uczniach i jak wiele talentów  
zostaje do odkrycia. 

Majówce towarzyszył debiutancki mecz piłki 
nożnej, w którym talenty piłkarskie pokazała 
drużyna Aktywnych Dzieciaków z Obierwi oraz 
drużyna Olchy z Olszewki. Wygrali gospodarze, 

ale medale i nagrody przewodniczący Rady 
Gminy Anna Dobkowska wraz z dyrektor szkoły 
Agnieszką Szczubełek  oraz prezesem Stowarzy-
szenia Projekt Radomir Robertem Niedzwieckim, 
wręczyli obu drużynom. 

Ogłoszono także wyniki Gminnego Konkursu 
Wycinanki Kurpiowskiej, który cieszy się wielkim 
zainteresowaniem okolicznych szkół, a w tym 
roku zyskał zasięg powiatowy. Najlepsze prace 
zostały wystawione na wystawie, a na scenie 
najlepsi młodzi wycinankarze otrzymali nagrody. 
Wśród najmłodszych I nagrodę zdobyła Oliwia 
Brzozowska, kl. II, SP Dąbrówka, II – Julia Jaros, SP 
Dylewo, III – Szymon Orzoł, SP Kadzidło, a wśród 
starszych  I nagrodę otrzymała Julia Waszkiewicz, 
kl. V SP Obierwia, II nagrodę – Olga Wieremiejczyk 
kl. V,  SP Lelis, a III nagrodę – Gabriela Korzeniecka, 
kl. V, SP Lelis. 

Kulminacyjnym punktem programu były wy-
stępy zaproszonych gości, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele klubu sportowego UKS Atleta, 
trenujących z Justyną Niedzwiecką z Obierwi. 
Występ atletów spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem publiczności, a został on dodatkowo 
wzbogacony akcentem humorystycznym kabare-
tu Babeczki Podlaskie. Gwiazdy kabaretu jeszcze 
przez długi czas dbały o dobry humor widowni w 
przedstawieniu Baby Mleczne. Było więc fajnie, 
upalnie, ale i wesoło. 

Monika Jadczak, Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Wypowiedzieć zachwyt swój…

Jubileuszowo, z przytupem i dowcipnie

Tydzień Bibliotek

Etnosakralia po raz 
drugi w Lelisie

Najlepsze recytatorki, reprezentantki gminy wraz z Adrianną Kowalczyk

Koncert dostarczył niezwykłych wrażeń
Wzbudzający tyleż emocji, co śmiechu konkurs podnoszenia 
ciężarów 

Do tegorocznych gminnych eliminacji 36. 
Konkursu Recytatorskiego ,,Kurpie Zielone w 
Literaturze’’ dla klas. I-IV, które odbyły się 17. maja 
w CK-BiS, przystąpiło 12. recytatorów wierszy  i 
dwie uczennice opowiadające gadki. Wśród nich 
wyłoniono reprezentację gminy na finałowy 
przegląd do Myszyńca. Poziom recytacji był bar-
dzo różny, ale ze wszystkich płynął zachwyt nad 
naszą krainą, nad puszczą i wsią rodzinną. W na-
szej reprezentacji znaleźli się po decyzji komisji, 
której przewodniczyła Ewa Czerkas, rzeczywiście 
najlepsi: w gadce rewelacyjna, przebojowa i za-
dziwiająco dojrzała Maja Zera z kl. II SP w Obierwi 

z gadką ,,Jek u Gieni kartofle kopali’’ , natomiast 
wśród recytatorów poezji Julia Pawelczyk z kl. I 
w Lelisie  i Zuzanna Staśkiewicz z kl. III SP w Łęgu 
Starościńskim. Mimo bezsprzecznie najlepszej 
recytacji Adrianny Kowalskiej z kl. IV SP Lelis, 
nie można było zaliczyć jej udziału z powodu 
przekroczenia limitu wieku. A szkoda. 

W finale w Myszyńcu wybór naszej komisji po-
twierdził się. Maja Zera otrzymała jedną z dwóch  
pierwszych nagród w kategorii gadki, a Zuzanna 
Staśkiewicz zdobyła III nagrodę. Gratulujemy. 
(ak)

Fot. Antoni Kustusz

Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek w 
naszej gminie, które trwały od 8 do 15 maja,  
były dobrą okazją do wielu spotkań młodych i 
starszych czytelników, a także otworzyły oczy 
najmłodszym na to, jaki zaczarowany świat 
żyje w książkach. Odbyło się wiele konkursów 
czytelniczych, spotkań i zabaw edukacyjnych 
dla dzieci. We wszystkich 4.filiach wystawiono 
spektakl teatralny p.t. ,,Małe opowieści z teczki 
profesora książeczki’’. W każdej przeprowadzono 
także uroczystość Pasowania na Czytelnika, w 
której ślubowanie dochowania wierności książ-
kom złożyło 54. pierwszoklasistów. (BS)

Kościół para-
fialny pw. MBNP 
w Lelisie już po 
raz drugi gościł 
muzyków kon-
certujących 23 
czerwca w ra-
mach Festiwalu 

Etnosakralia. Artyści wystąpili z koncertem ,,Ad 
fontes – inspiracje’’, prezentując muzykę kame-
ralną trzech polskich kompozytorów – Szymona 
Laksy, Stanisława Moniuszki i Karola Szymanow-
skiego, którą łączy jeden wspólny mianownik 
– inspiracja polską sztuką ludową – jej pięknem, 
prostotą, symetrycznością. Zagrał: kwartet 
smyczkowy w składzie: Kornelia Grądzka, Paulina 
Kusa, Agnieszka Podłucka i Dobrawa Czocher. 
Muzykom gorąco podziękowali za wzruszające 
doznania wójt Stefan Prusik i ks. Janusz Kotowski, 
a widownia nie szczędziła oklasków.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz
Więcej: www.lelis.pl
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Gminny Dzień Strażaka

Kurpiowski Jantar przepustką do dużego sportu

Bez tolerancji na błąd
Gospodarzami tegorocznych obchodów 

Gminnego Dnia Strażaka, obchodzonego 3 maja,  
byli druhowi z OSP Łęg Przedmiejski. Rozpoczęła 
je Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
w Łęgu Starościńskim, sprawowana w intencji 
strażaków i ich rodzin przez ks. proboszcza Pawła 
Sobotkę oraz ks. Janusza Kotowskiego, gminne-
go duszpasterza strażaków. Następnie strażacy 
z pocztami sztandarowymi  przemaszerowali na 
parafialny cmentarz, gdzie po apelu i wspólnej 
modlitwie zapalili znicze na grobach druhów 
pochowanych na tym cmentarzu, a także uczcili 
pamięć druhów spoczywających na parafialnych 
cmentarzach naszej gminy. 

Uroczysty apel odbył się przed remizą OSP w 
Łęgu Przedmiejskim. Dowódcą uroczystości był 
dh Kamil Piaścik. Po powitaniu przez prezesa OSP 
druha Jarosława Kwiatkowskiego i podniesieniu 
flagi ZOSP RP, a następnie  powitaniu pocztów 
sztandarowych i pododdziałów przez druha Hen-
ryka Chorążego, członka władz wojewódzkich, 
wiceprzewodniczącego Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP, a także prezesa Gminnego Oddziału 
ZOSP, dokonano wręczenia brązowych medali 
,,Za zasługi dla Pożarnictwa‘’, które otrzymały 
druhny Anna Dobkowska oraz Karolina Duszak. 
Z kolei odznaką ,,Strażak Wzorowy’’ odznaczono 
druhnę Joannę Długokęcką. Wręczono także 

odznaki za wysługę lat. 
Wyrazy podziękowania 

dla strażaków ochotników 
za ich ofiarną służbę skiero-
wali do zabranych, a za ich 
pośrednictwem do jedno-
stek OSP w  Dąbrówce, Leli-
sie i w Łęgu Przedmiejskim 
wójt Stefan Prusik, zastępca 
komendanta miejskiego 
PSP bryg. Grzegorz Pra-
gacz, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy Marian  
Krupiński oraz przewodni-
czący Rady Gminy Lelis Anna  
Dobkowska.  (ak)

Fot.: Antoni Kustusz
Więcej na www.lelis.pl

Poczty sztandarowe na uroczystym apelu

XIII Ogólnopolski Turniej Ringo „Kurpiowski 
Jantar” rozegrany 1 czerwca na stadionie w 
Lelisie, zgromadził ponad 160. zawodników z 
10. szkół i klubów sportowych powiatu ostro-
łęckiego oraz ekipy z różnych stron Polski; MUKS 
Jedlicze Podkarpacie, KS Olimpia „Miłki”, UKS 
Goszczyn, Warszawskie Towarzystwo Ringo, 
UKS Mogielnica. Pogoda od trzynastu lat sprzyja 
rywalizacji ringowców, dla których był to już 
przedostatni sprawdzian przed letnimi Mistrzo-
stwami Świata i Mistrzostwami Polski w ringo, 
które odbędą się w sierpniu w Niepołomicach 
koło Krakowa. Dzięki wsparciu finansowemu 
od samorządu województwa mazowieckiego, 
a także ze starostwa powiatowego i z Gmin-
nego Zrzeszenia, zawodnicy mogli cieszyć się 
nie tylko ze zwycięstwa, ale również otrzymać 
okolicznościowe medale, statuetki i koszulki, 
które wręczały przewodniczący Rady Gminy 
Anna Dobkowska oraz dyrektorki ZS Lelis Marta 
Trzcińska i Justyna Przeradzka. W finale zawodów 
najlepsi, a więc zwycięzcy co najmniej dwóch 
konkurencji, otrzymali unikatową statuetkę z 
prawdziwym kurpiowskim jantarem. 

Medalowe miejsca na podium zdobyli:  
Kategoria: ŻAK: 1 m. Stanisław Godlewski- 
Warszawskie TR; 2. Bartosz Wewiórski – MUKS 
Jedlicze Podkarpacie; 3. Jakub Komorowski 
– UKS Goszczyn; Kategoria: ŻACZKA: 1 m. 
Barbara Jenczyk- KS Olimpia „Miłki”; 2. Maja 
Gawot – UKS Goszczyn; 3. Aleksandra Sęk- ULKS 
„Osak” Lelis; Kategoria: MŁODZIK: 1 m. Matteo 
Kruczek – MUKS Jedlicze Podkarpacie; 2. Adrian 

Wojnar – MUKS Jedlicze Podkarpacie; 3. Jakub 
Jarosz- UKS Goszczyn;  Kategoria: MŁODZICZKA: 
1 m. Anna Szporko – KS Olimpia „Miłki”; 2. Oliwia 
Sidorkiewicz- Kurpiowskie Towarzystwo Ringo; 
3. Amelia Lenda – KTR; Kategoria: KADET: 1 m. 
Przemysław Duszak – KTR, LUKS Nasiadki; 2. 
Michał Janocha – MUKS Jedlicze Podkarpacie; 3. 
Fabian Parzych – KTR; Kategoria: KADETKA: 1 m. 
Kinga Pędzich – KTR; 2. Aleksandra Jenczyk – KS 
Olimpia „Miłki”; 3. Aleksandra Wewiórska – MUKS 
Jedlicze Podkarpacie; Kategoria: Otwarta Kobiet: 
1 m. Izabela Pędzich – KTR; 2. Roksana Prusaczyk 
– KTR; 3. Karolina Siernicka – KTR; Kategoria: 
Otwarta Mężczyzn: 1 m. Paweł Wangryn – UKS 
Mogielnica; 2. Konrad Surgiewicz – Kurpiowskie 
Towarzystwo Ringo; Kacper Brzeski; Kategoria: 
Trójki mieszane do lat 10: 1 m. Jenczyk Barbara/ 
Bartosz Wewiórski/ Stanisław Godlewski; 2. Maja 
Gawot/ Jakub Komorowski/ Iga Osińska; 3. Julia 
Parzych/ Filip Parzych/ Iga Gerwatowska; Kate-

goria: Dwójki szkolne dziewcząt do lat 13: 1m. 
Amelia Lenda/ Anna Szporko; 2. Wiktoria Matel-
ska/ Julia Grzegorzewska; 3. Kornelia Gromek/ 
Oliwia Sidorkiewicz; Kategoria: Dwójki szkolne 
chłopców do lat 13: 1 m. Mateusz Prusaczyk/ Wik-
tor Pawelczyk; 2. Adrian Wojnar/ Matteo Kruczek; 
3. Kacper Nalewajk/ Mikołaj Brzeski; Kategoria: 
Dwójki szkolne dziewcząt do lat 16: 1 m. Martyna 
Rydzewska/ Aleksandra Jenczyk; 2. Aleksandra 
Wewiórska/ Amelia Sendek; 3. Kinga Pędzich/ 
Oliwia Głowacka; Kategoria: Dwójki szkolne 
chłopców do lat 16: 1 m. Sebastian Kamiński / 
Przemysław Duszak; 2. Michał Janocha/ Dawid 
Grzelak; 3. Kacper Babiel/ Cezary Kowalczyk;  
Turniej towarzyszący – dzieci młodsze: 1 m. 
Małgorzata Łępicka; 2. Konrad Wołosz, 3. Daria 
Kaczyńska; 4. Marcin Kaczyński; Turniej towarzy-
szący – single dziewcząt: 1 m. Weronika Kraska; 
2. Izabela Łępicka; 3. Natalia Zawojek; 4. Kamila 
Zatryb; Turniej towarzyszący- single chłopców: 
1 m. Patryk Gutowski; 2. Igor Niedźwiedzki; 
3. Marek Chodakowski; 4. Emanuel Łępicki; 5. 
Konrad Siwek; Turniej towarzyszący- mixty: 1 
m. Weronika Kraska/ Emanuel Łępicki; 2. Patryk 
Gutowski/ Izabela Łępicka; 3. Kamila Zatryb/ Igor 
Niedźwiedzki.  

Zdobywcami Kurpiowskiego Jantaru dla naj-
lepszych zawodników zostali: Przemysław Duszak 
oraz Anna Szporko.

Sylwia Smilgin Kamińska 
Fot. Antoni Kustusz

Więcej: www.lelis.pl

W powiatowych zawodach sportowo-pożar-
niczych OSP, które odbyły się 16. czerwca na 
stadionie MZOSiIT w Ostrołęce, wystartowało 18 
drużyn męskich OSP, w tym dwie z gminy Lelis, 
czyli OSP Lelis i OSP Łęg Przedmiejski. W tym 
roku zabrakło na starcie naszej drużyny żeńskiej, 
więc o palmę pierwszeństwa ubiegały się jedynie 
druhny z OSP Dzbenin, gm. Rzekuń.

Start naszych ekip nie wypadł tak okazale, jak 
dotychczas. OSP Lelis wygrał wprawdzie bieg 
sztafetowy z wynikiem 64 pkt., ale w konkurencji 
ćwiczenie bojowe już było gorzej i nasza wiodąca 
OSP zajęła dopiero 10 miejsce, co po podsumo-
waniu wyników obu konkurencji dało naszym 
strażakom piąte miejsce z dorobkiem 107,6 pkt. 
Gorzej poszło OSP Łęg Przedmiejski, bowiem 
po przeciętnym biegu sztafetowym i fatalnym 
ćwiczeniu bojowym, w którym nic nie szło tak jak 
trzeba, ostatecznie zajęli ostatnie miejsce, skoro 
OSP Rzekuń nie ukończyła konkurencji. 

– Mamy co poprawiać. Wnioski nasuwają się 
same. Trzeba więcej ćwiczyć, warunki mamy 
dobre, sprzęt podobny do innych, więc trzeba 
ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć – powiedział nam 
prezes OSP Jarosław Kwiatkowski.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Zdobywcy Kurpiowskich Jantarów z organizatorkami zawodów
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Ileż to emocji, sportowego ducha i radości 
po zwycięstwie można było zobaczyć kibicując  
małym sportowcom, uczestnikom X Gminnej 
Olimpiadzie Przedszkolaka. Na boisku przy szkole 
w Białobieli stawiły się 23 maja reprezentacje 

wszystkich przedszkoli poza Obierwią. Kto przy-
jechał na pewno nie żałuje. O sportowe atrakcje 
postarali się członkowie klubu UKS Białobielki z 
opiekunem Rafałem Koskiem. Uczniowie prze-
brani i dowcipne kostiumy sędziowali, pomagali, 
dopingowali. A przedszkolaki dawały z siebie 
wszystko. Po wspólnej rozgrzewce  rywalizowali 
w biegach, zbieraniu piłeczki, przeciąganiu liny i 
wielu innych sprawnościowych konkurencjach.  
Prawdziwa olimpiada. A na zakończenie meda-
le, dyplomy, które wręczyli wójt Stefan Prusik i 
dyrektorka szkoły Urszula Wielczyk. No i słodki 
poczęstunek, kanapeczki, radość z wygranej, 
ale czasem łzy po przegranej. Tak oto olimpijskie 
szlify wykuwa się w Białobieli.  

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Piłkarze GLKS Lelis i ich trener Jerzy Dawid zapo-
wiadali, że do solidnie przepracowanej przerwie 
zimowej wznowią grę i postarają się uzyskać dobry 
wynik w wiosennych meczach. Niestety nic z tego 
nie wyszło, ale na pociechę pozostaje fakt, że nie 
zajęli ostatniego miejsca, a kilka srogich porażek, a 
nawet mecze oddane walkowerem, nie przekreśla 
szansy na lepsze wyniki w przyszłym sezonie. O ile 
do niego dojdzie.

– Musimy zastanowić się nad stanem organi-
zacyjnym naszego klubu i drużyny w B-klasie. 
Niby mamy sporo chętnych do gry, ale kiedy 
przyjdzie zebrać kompletną drużynę, to już jest 
problem – stwierdził w rozmowie z nami Witold 
Kwiatkowski, prezes klubu. – B-klasa już przestała 
być pospolitym ruszeniem dla drużyn LZS, a 

coraz częściej staje się pierwszym stopniem do 
prawdziwych rozgrywek, ligą dla klubów dobrze 
zorganizowanych i solidnie prowadzonych – dodał 
Witek z pewnym rozgoryczeniem.

  Nic dodać, nic ująć, ale dla historii przypo-
mnijmy, że po wiosennych rozgrywkach, nasz 
klub zajął ostatecznie 10, a więc przedostatnie 
miejsce, gromadząc 17 pkt. z bilansem bramek 
26-80. Wyniki rundy wiosennej: z GKS Andrze-
jewo 2:2, z Wymakraczem Długosiodło 0:0, a to 
lider rozgrywek, z GUKS Krasnosielc 3:0 (v), z Iskrą 
Zaręby Kościelne 4:2, z Koroną II Ostrołęka 1:3, z 
WKS Mystkówiec Stary 0:13 (!),  z KS Pniewo 1:9, z 
Orzem Goworowo 2:4, z FC 2013 Różan 0:3 (v), z 
ULKKS Ołdaki 2:5, choć ten mecz podarowali go-
ściom skandalicznie sędziujący faceci z Mławy. No 
cóż poczekajmy. Fakt, że w okolicznych drużynach 
gra bardzo wielu chłopaków z naszej gminy nie 
oznacza, że ktoś nam spuścił krew i nie mamy moż-
liwości porządnie wypaść w następnym sezonie 
B-klasy, w którym wystartują: FC 2012 Różan, GKS 
Andrzejewo, GLKS Lelis, Iskra Zaręby Kościelne, 
Korona II Ostrołęka, KS Pniewo, Kurpik Kadzidło 
(spadkowicz), Orz Goworowo, Świt Baranowo 
(spadkowicz), ULKS Ołdaki, WKS Mystkówiec.  A 
więc skończą się dalekie wyjazdy. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Słaba wiosna w B-klasie

Olimpijskie szlify zdobywa się w Białobieli

Upalny rajd rowerowy

Radomir Cup 2019

Nagroda od starosty

Sukces młodej 
biegaczki

GLKS przed wiosennym meczem z Koroną II

Młoda karateczka wraz z mamą, która także trenuje karate

Uczestnicy upalnych zmagań z nagrodami

Przyszli olimpijczycy fetują sukces 

Z powodu upału tegoroczny IV Rodzinny  
Rajd Rowerowy przejechał 29 czerwca po nieco 
zmienionej trasie, ale nikt nie narzekał, bo organi-
zatorzy Dariusz Mróz z LZS oraz Grzegorz Czeleń, 
sołtys Łęgu Starościńskiego Walery spisali się na 
medal. Na mecie przy leśniczówce w Łęgu Staro-
ścińskim witał wszystkie ekipy  leśniczy Bogusław 
Jerominek. Szybko rozegrane konkurencje spraw-
nościowe  pozwoliły przystąpić do wręczania 
nagród i spożycia kiełbaski z ogniska.  Nagrody 
wręczył wójt Stefan Prusik. Kolejność rodzinnych 
ekip ukształtowała się następująco: 1. Ultimate 
Team, 2. Za szybcy, za wściekli, 3. Długi Kąt, 4. 
Motyle, 5. Mróz and Więcek Team, 6. Lelisianki, 7. 
Złote Szprychy.  (ak) 

Fot. Antoni Kustusz

Z okazji Dnia Dziecka w niedzielę 2 czerwca w 
Obierwi odbył się turniej piłki nożnej dla uczniów 
kl. I-III Radomir Cup 2019. Zawody zorganizowali: 
Stowarzyszenie Projekt Radomir, wójt gminy Le-
lis, Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie, 
Rada Gminnego Zrzeszenia LZS w Lelisie. Pogoda 
nie sprzyjała młodym uczestnikom, było upalnie, 
ale emocji i zaciętości w grze nie brakowało. Przy 
tym organizatorzy postarali się o dostateczną 
ilość napojów i regeneracyjne posiłki ufundo-
wane przez sponsorów. 

Wyniki: 1 m. Szkoła Podstawowa w Lelisie, 2. 
Klub Aktywnych Dzieciaków z Obierwi, 3. Szkoła 
Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w 
Rżańcu, 4. ULKS Ołdaki, 5. Szkoła Podstawowa 
w Łęgu Starościńskim. Wręczono także nagrody 
indywidualne, które otrzymali: najlepszy bram-
karz – Kacper Mróz (KAD), najlepsza zawodniczka 
– Paulina Madrak (KAD), najlepszy zawodnik – 
Bartłomiej Niedźwiecki (ULKS Ołdaki) i najlepszy 
strzelec – Filip Parzych (SP Lelis).  

Robert Niedzwiecki
Fot. Antoni Kustusz

 Julita Sęk, trenująca w leliskiej sekcji ostrołęc-
kiego klubu Karate Kyokushin wywalczyła brązo-
wy medal Mistrzostw 
Europy we Wrocła-
wiu. W uznaniu tego 
s u k ce s u  s t a ro s t a 
ostrołęcki Stanisław 
Kubeł przyznał za-
wodniczce nagrodę 
okolicznościową, któ-
ra została wręczona 
na sesji Rady Powiatu 
29 czerwca. (ak)

Julia Kaczyńska, uczennica SP Lelis zajęła III 
miejsce w biegu na 200 m rocznika 2004-2005 
z czasem 27,23 sek. w rozegranych 31. maja w 
Warszawie 31. Mazowieckich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej. (ak)
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 CK-BiS informuje i zaprasza…

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy

Urząd Gminy informuje…

Agnieszka radzi 
i gotuje…

  14. lipca, godz. 14.00, plac wiejski w Łodziskach – Święto Jagody w Łodziskach. W programie 
występy zespołów KGW, konkurs na wypieki z jagodami, wiele atrakcji dla dzieci, a także wspólne 
grillowanie i wiele innych atrakcji.

  17 sierpnia, boisko Długi Kąt, godz. 15.00 – Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Lelis, 

  18. sierpnia, godz. 13.30, plac przed Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu – Dożynki Regio-
nalne na Kurpiach. Imprezę poprzedzi Msza Święta w intencji rolników w kościele parafialnym 
pw. MBNP w Lelisie o godzinie 12.00, po której o godz. 13.30 wyrusza spod Kościoła korowód 
dożynkowy z paradą wieńców. Gwiazdą dożynkowego koncertu będzie zespół DEJW.  Pozostałe 
szczegóły na plakatach. 

  24. sierpnia, godz. 15.00, plac wyznaczony w Obierwi – II Turniej Piłki Siatkowej na trawie 
,,Polówka 2019’’. Organizator LZS Obierwia, Stowarzyszenie ,,Radomir’’, sołectwa Obierwia i Alek-
sandrowo. 

  31.sierpnia, godz. 16.00, świetlica i plac wiejski z boiskiem w Durlasach – Festyn Rodzinny 
„Pożegnanie Lata” . Organizatorzy: sołectwo Durlasy, CK-BiS, Dom ,,Senior+’’ LZS. W programie  
przewidziano liczne gry i zabawy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz turniej dla mam z dzieć-
mi, mecze w piłkę nożna i siatkówkę o Puchar Wójta Gminy. 

  Wakacje ‘2019. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych zajęciach i warsztatach 
w CK-BiS, które rozpoczną się od 15 lipca i potrwają do 26. lipca . W pierwszym tygodniu dzieci 
będą uczestniczyć w kursie tańca towarzyskiego, który zakończy się wspólnym występem. Drugi 
tydzień to: wycieczka do siłowni w Lelisie PAC Boxing Gym Lelis, a także  jednodniowy kurs kara-
te, zajęcia z psem policyjnym, spektakl  Teatru Maska z Krakowa oraz dzień kulinarno-plastyczny.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej rok 2019 ustanowił 
Rokiem Stanisława Moniuszki. Dlatego biblioteka CK-BiS 
w Lelisie włącza się w obchody Roku Moniuszkowskiego 
i zaprasza do obejrzenia niezwykle ciekawej wystawy 
plansz  poświęconej wielkiemu kompozytorowi. Wystawa 
ma na celu przybliżenie życia i twórczości wielkiego Pola-
ka a fundatorem ekspozycji jest Samorząd Województwa 
Mazowieckiego.

Ekspozycja znajduje się w wypożyczalni biblioteki i w 
holu CK-BiS w Lelisie. Dodajmy, że prezentowane plansze 
pozostaną do dyspozycji naszej biblioteki i będzie można 
je wypożyczać do celów edukacyjnych. (BS)

Fot. Antoni Kustusz

  Urząd Gminy Lelis informuje że od dn. 1 lipca 2019 r. zmienia obsługę bankową z banku Spół-
dzielczego w Ostrołęce, obecnie Bank Spółdzielczy w Brodnicy na Bank Spółdzielczy w Ostrowi 
Mazowieckiej i po w/w dacie będą obowiązywać nowe numery rachunków bankowych do płat-
ności na rzecz Gminy Lelis. W związku z powyższym zmienią się również numery kont bankowych 
mieszkańców, na które są wpłacane opłaty za podatek i odbiór odpadów komunalnych 

  Urząd Gminy w Lelisie informuje także, że z dniem 1 lipca 2019 r. zostanie zlikwidowana KASA 
w Urzędzie Gminy Lelis, ul. Szkolna 39. Wpłat należności z tytułu np. opłaty skarbowej można 
dokonywać bez opłat na konto Urzędu Gminy Lelis Nr: 70 8923 0008 0180 0210 2018 0001 w 
Banku Spółdzielczym Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Lelisie (adres: budynek Urzędu Gminy 
Lelis ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis) oraz każdej placówce w/w banku.

  W przypadku należności za podatek oraz za odbiór odpadów komunalnych płatności należy 
dokonywać na indywidualne konta bankowe podatników, które zostaną dostarczone stosownym 
zawiadomieniem.

  Przypominamy również, że mieszkańcy Gminy Lelis nadal mogą wpłacać podatek gotówką  
u sołtysów.

W czasie wakacji nie ma czasu na wystawne i 
ciężkie przyjęcia, a najbardziej smakują lekkie, 
szybkie potrawy, w których można wykorzystać 
bogactwo dostępnych składników warzywnych 
i owocowych. Do moich ulubionych dań należą 
w tym czasie potrawki, a zwłaszcza potrawka z 
piersi kurczaka. 

POTRAWKA Z PIERSI KURCZAKA 

Składniki:

–   1 podwójny filet z piersi kurczaka,
–   2 torebki ryżu (paraboliczny),
–   30 dag żółtego, twardego sera,
–   2 pietruszki,
–   5 marchewek, 
–   2 papryki czerwone,
–   4 cebule,
–   4 łyżki oleju,
–  przyprawy: sól, pieprz, Vegeta, listek, ziele 

angielskie.

Przygotowanie:

Pierś z kurczaka umyć, pokroić w paski i włożyć 
do garnka. Marchew i pietruszkę obrać, umyć, 
pokroić w słupki i wrzucić do mięsa, zalać wodą 
tak aby zakryć produkty. Doprawić do smaku. 
Gotować na wolnym ogniu 30-40 min. Po ugoto-
waniu wyjąć pierś i warzywa z wywaru – ostudzić.
Ryż ugotować w lekko osolonej wodzie. Po ugo-
towaniu torebki z ryżem spłukać zimną wodą.
Paprykę i cebulę obrać, umyć i pokroić w kostkę. 
Podsmażyć na oleju.

Ugotowaną i wystudzoną pierś porwać na drobne 
kawałki, marchew i pietruszkę pokroić w kostkę.
Połowę żółtego sera zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach.

Wszystkie składniki przełożyć do miski, wymie-
szać i doprawić.  

Tak przygotowaną potrawkę przełożyć do naczy-
nia żaroodpornego. Zetrzeć resztę sera i posypać 
wierzch potrawy. Wstawić naczynie do nagrza-
nego do 180°C piekarnika. Po 30-40 minutach 
potrawa jest gotowa do spożycia.

Pozdrawiam i życzę smacznego!
Agnieszka
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