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Minuta ciszy i słowa wójta Stefana Prusika 
,,Niech im ziemia lekką będzie. Niech spoczywają 
w Pokoju’’ skierowane do zebranych 23 grudnia 
na placu przed CK-BiS na rozpoczęcie gminnego, 
wigilijnego spotkania opłatkowego dla uczcze-
nia polskich górników, którzy zginęli w czeskiej 
kopalni, przywołały nastrój solidarności z tymi, 
których witamy pustym nakryciem przy wigilijnym 
stole, których wspomnienie i nieszczęście stają się 
także naszym. 

W świąteczny nastrój po tak smutnym powita-
niu wprowadzili licznie zebranych mieszkańców 
gminy bardzo przejęci przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego oraz członkowie zespołów, które 
działają przy CK-BiS. Do aktywnego udziału i śpie-
wania kolęd oraz kurpiowskich pastorałek zachęcał  
swoich dotychczasowych podopiecznych Bartosz 
Podolak, obecny wójt gminy Rzekuń. Ale nikt 
nie potrzebował jakiejś szczególnej zachęty, aby 
śpiewaniem i graniem ogrzać się w oczekiwaniu na 
opłatkowe życzenia. Po uroczych przedszkolakach 
wystąpili członkowie zespołu ,,Nowe latko’’, wy-
stąpiły członkinie Klubu Seniora, wystąpił gorąco 
witany zespół Pniaki i Krzaki w pełnym składzie a do 
tego wzmocniony Orkiestrą Kurpiowską, co nadało 
temu koncertowi niezwykłego kolorytu. O starych 
kurpiowskich pastorałkach nie zapomniała męska 
grupa śpiewacza z udziałem Henryka Kuleszy, 
której towarzyszyły panie z zespołu ,,Nasiadczanki’’, 

Wigilia z pustym nakryciem do stołu

Dzielenie się opłatkiem, chwila wspomnień, wiele wzruszeń

zaś o drobniejsze nuty postarały się panie Kółka 
Rolniczego ,,Zagajnica’’, z niewątpliwie utalento-
waną młodziutką solistką. 

Na tak przygotowany grunt przyjechał aż ze 
Szwendrowego Mostu na automobilowych sankach 
św. Mikołaj, któremu wór prezentów pomagała 
nieść Śnieżynka, w którą wcieliła się radna Mał-
gorzata  Wołosz. Dzieciaki skorzystały z okazji i już 
wkrótce zrobiło się im słodko od cukierków.

Życzenia świąteczne mieszkańcom gminy zło-
żył wójt Stefan Prusik, podkreślając, że obecnie 
szczególnie potrzebna jest wspólnota gotowa do 
pracy dla naszego dobra, a zdrowie i dobry nastrój 
w takiej wspólnocie mieszkańców zapewni godne 
świętowania Bożego Narodzenia i Nowego Roku.  
Swoje ciepłe słowa świątecznych życzeń przeka-
zała również Anna Dobkowska, przewodniczący 
Rady Gminy. Opłatek przekazał wraz z życzeniami i 
modlitwą ks. proboszcz Janusz Kotowski. 

– To były bardzo wzruszające słowa i przekażę 
je przy rodzinnym stole. A zdrowie przyda się nam 
wszystkim, bo jakże inaczej żyć i pracować – po-
wiedziała Anna Ogniewska, bardzo zadowolona 
z występu koleżanek z Łodzisk. Dobrze więc, że 
druhowie z OSP w Lelisie i Dąbrówki czuwali, bo 
temperatura życzeń przy odblaskowej choince 
przed CK-BiSem wyraźnie wzrosła. Podobnie jak 

gorący i pyszny czerwony barszcz, strażacka wigi-
lijna  specjalność. 

O gorący poczęstunek postarali się nie tylko 
strażacy, ale przede wszystkim serwowały go panie 
z CK-BiS oraz z opieki społecznej. Były parujące pie-
rogi z kapustą i grzybami, były śledzie, była kapusta 
z grzybami, ciasta, jednym słowem prawdziwie kur-
piowska wigilijna zastawa. Nikt nie odszedł głodny 
i nikomu nie zabrakło strawy. 

– Bardzo się cieszę z tegorocznego spotkania 
opłatkowego, bo takie chwile łączą nas wokół cho-
inki, tchną serdecznością, a w dobrym świątecznym 
nastroju zapominamy o sporach i problemach 
– powiedział nam wójt Stefan Prusik, pozując do 
pamiątkowych zdjęć.

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

Aniołki z przedszkola  zapraszają Mikołaja na choinkę

Mieszkańcom Gminy Lelis 
wszystkiego dobrego 
w Nowym Roku 2019, 

zdrowia i pomyślności na co dzień 
i od święta  życzą

Wójt Gminy Stefan Prusik

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Dobkowska
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II sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 
listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny przejdzie do historii jako data utworzenia 
Dziennego Domu ,,Senior +’’ w Durlasach. Radni 
w głosowaniu imiennym jednogłośnie przyjęli  
uchwałę powołującą do życia tę nową placówkę.

– Takie placówki mogą stać się alternatywą dla 
osób w starszym wieku, uzupełniając tym samym 
ofertę, jaką ma nasza gmina dla seniorów. Skorzy-
staliśmy z dofinansowania zewnętrznego, obiekt 
jest doskonale wyposażony i przygotowany do 
funkcjonowania. Korzystanie z obiektu  odbywa 
się za zgodą sołectwa Durlasy, które także będzie 
tam prowadzić swoją działalność. Dom Seniora 
będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-16. Grupa docelowa wynosi 15 
osób. Zasady funkcjonowania i rekrutacji zostaną 
podane do wiadomości mieszkańcom gminy. 
Będziemy chcieli, aby jednostka rozpoczęła 
funkcjonowanie od 1 stycznia 2019 r, ale trzeba 
jeszcze dokonać wyboru kierownika tej placówki.  
Prośba do sołtysów, aby przekazać tę informację  
osobom, które spełniają kryteria zaproponowane 
w uchwale  i chciałyby skorzystać z usług naszego 
domu seniora w Durlasach – poinformował przed 
uchwaleniem wójt Stefan Prusik. 

Anna Danuta Dobkowska, przewodniczący 
Rady Gminy zarządziła imienne głosowanie i nowa 
instytucja gminna została utworzona. 

W sprawach różnych wójt Stefan Prusik wyraził 
ogromne zaniepokojenie faktem dowożenia do 
PSZOK w Gibałce dużych ilości śmieci spoza re-
gulaminu, przy tym często przez mieszkańców in-
nych gmin. Obiekt jest monitorowany całodobowo 
i wszystkie takie przypadki będą wychwytywane. 

– Niepokoi nas także duża liczba bezpańskich 
psów, jakie musimy odławiać na terenie gminy. 

Wszystko wskazuje na to, że często są to przypadki 
celowego podrzucania zwierząt do gminy, która 
prowadzi takie odłowy. Koszta są znaczne i pono-
simy je z budżetu gminy – dodał wójt.

III sesja Rady Gminy odbyła się w sali wido-
wiskowej CK-BiS, a gośćmi byli szkolni sportowcy 
i ich opiekunowie, którzy w obecności radnych 
i sołtysów oraz zaproszonych gości dokonali 
podsumowania wyników rocznej rywalizacji w 
roku szkolnym 2017/2018. Wyniki przedstawiła 
Sylwia Smilgin-Kamińska, koordynator gminny 
Szkolnego Związku Sportowego (zob.: str. 10), a 
wręczenia nagród indywidualnych dokonali wójt 
Stefan Prusik oraz przewodniczący Rady Gminy 
Anna Danuta Dobkowska. 

– Jesteśmy bardzo dumni z Waszych osiągnięć 
na różnych arenach. Wyniki te świadczą nie tylko o 
Waszych zdolnościach, o pracowitości i ofiarności, 
ale także potwierdzają, że w naszej gminie wiele 
się dokonało w przygotowaniu odpowiedniej bazy 
do treningu, do uprawiania sportu . Oczywiście 
macie prawo liczyć na więcej, a my wiemy, że na-
szym zadaniem jest sprostać tym oczekiwaniom 
– zwrócił się do sportowców i ich trenerów wójt 
Stefan Prusik. 

Po przerwie i wysłuchaniu obszernej informacji 
wójta Stefana Prusika z działalności w okresie 
międzysesyjnym przystąpiono do pracy nad pro-
jektem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 
rok. Radni wysłuchali wystąpienia wójta, który opi-
sał uwarunkowania niezbędne do uwzględnienia 
przy planowaniu stanu gminnych finansów w roku 
2019 oraz zapoznali się z pozytywnymi opiniami 
Komisji Rady oraz Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, które przedstawiła Bogusława Parzych, 
skarbnik gminy, a następnie jednogłośnie w głoso-
waniu imiennym uchwalili zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019 – 2023 
oraz podjęli uchwałę budżetową na 2019 rok. Za 
tę jednomyślność, mimo wielu dyskusji i sporów 
na komisjach Rady, bardzo serdecznie dziękował 
Stefan Prusik, zaś Anna Dobkowska gratulowała 
wójtowie pierwszego budżetu w nowej kadencji 
Rady i życzyła dobrej współpracy z Radą i sołtysami 
w jego realizacji. (główne założenia budżetu, wraz 
z wykazem inwestycji zob.: str. 3).

W części dotyczącej podejmowania bieżących 
uchwał dokonano zmiany w uchwałach budże-
towych, uszczegółowiono zapisy Statutu Gminy 
Lelis, dokonano formalnych zmian w uchwale do-

tyczącej inicjatywy obywatelskiej, a przede wszyst-
kim przyjęto Lokalny Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających 
do szkół na terenie gminy. W osobnej uchwale 
określono szczegółowe warunki udzielania takiej 
pomocy, formy i zakres oraz tryb postępowania 
w tych sprawach, ustalając generalną zasadę, że 
wysokość świadczenia wyniesie 

Rada dokonała aktualizacji zapisów wieloletnich 
programów, które  wyniknęły z nowych rządowych 
ustaleń, a także przyjęła plany pracy komisji sta-
łych oraz pracy Rady Gminy w 2019 roku. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy sesji udali 
się do nowego budynku Urzędu Gminy i zwiedzili 
pomieszczenia, w których będą pracowali wójt, 
urzędnicy, a także gdzie będzie obradować Rada 
Gminy. Wszystkim bardzo się spodobało.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Pożegnanie ofiarnego działacza i sołtysa

Z życia samorządu 

 Gratulacje dla najlepszych sportowców. W centrum 
Jakub Sakowski.

 Najlepszy sportowiec gminy Kamil Kaczyński

Rada Gminy obradująca jeszcze w dotychczasowym Urzędzie Gminy

Grób E. Pierzchały pokryły liczne wieńce i wiązanki

Edwarda Pierzchałę z Obierwi  pamięta bardzo 
wielu mieszkańców naszego regionu. Zmarł 3. grud-
nia i na ostatnie pożegnanie w kościele parafialnymi 
na miejscowym cmentarzu przybyła wielka rzesza 
ludzi, którzy bardzo wysoko cenili Jego życzliwość i 
ogromne zaangażowanie, a które wykazywał nawet 
złożony ciężką chorobą.

– Urodził się tu w Obierwi 25 sierpnia 1948 roku 
i z tą ziemią i z jej mieszkańcami związał się na całe 
życie. Tutaj mieszkał, spędził dzieciństwo i młode 
lata, założył rodzinę wychowując wspólnie z żoną 
Marianną pięcioro dzieci. Tu uprawiał tę piękną,  ale 
ciężką ziemię w rodzinnym gospodarstwie rolnym 
– mówił przy trumnie wójt Stefan Prusik. – Znaliśmy 
go jako pracowitego i energicznego człowieka. Był 
sołtysem wsi Obierwia w latach 1999 - 2006, także 
radnym IV kadencji Rady Gminy w Lelisie w latach 
2002 - 2006. Poświęcał dużo czasu jako Przewod-
niczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. To 
dzięki jego inicjatywie, Rady Sołeckiej i Komitetu 
Rodzicielskiego w 1984 r. podjęto decyzję o budowie 
nowej szkoły. Sam aktywnie angażował się w prace 
na rzecz uporządkowania terenu wokół szkoły, przy 
wykonaniu ogrodzenia, skweru wiejskiego. Dzięki 
jego zaangażowaniu pobudowano nowy przystanek 

i wykonano zatokę autobusową przy szkole, zwięk-
szając bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców. 
Pierwsze Majówki w Obierwi z potańcówkami to 
także  jego inicjatywa, sam aktywnie pomagał przy 
ich organizacji. Dzisiejszy wygląd zarówno szkoły, jak 
i wsi to w dużej mierze Jego zasługa – wspominał 
Stefan Prusik, przekazując w imieniu własnym, pra-
cowników Urzędu Gminy, Rady Gminy w Lelisie, soł-
tysów  z terenu gminy serdeczne wyrazy współczucia 
rodzinie i żonie Mariannie, z którą przeżył 48 lat. 

Edwardzie na zawsze pozostaniesz w tej kurpiow-
skiej ziemi otoczony pamięcią wszystkich, którzy Cię 
znali, szanowali i kochali. Żegnamy Cię w wielkim 
smutku, ale także z wiarą, że dzieło  Twoje nie prze-
minie i znajdzie godnych naśladowców. Zachowamy 
cię głęboko w naszych sercach i pamięci.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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Budżet Gminy Lelis na 2019 rok
Dochody budżetu Gminy wyniosą w 2019 roku - 
39 040 886 zł, w tym dochody bieżące 
38 690 000 zł i majątkowe 350 886 zł.
Wydatki budżetu Gminy wyniosą 
43 303 467,04 zł, w tym wydatki bieżące - 
35 266 583,56 zł, majątkowe - 8 036 883,48 zł. 
Na planowane dochody budżetu gminy w 2019r., 
które wyniosą 39 040 886 zł (w 2018 - dochody 
wynosiły 45 307 782,26 zł), złożą się przede 
wszystkim:

 Subwencja oświatowa - 8 927 077 zł, która stano-
wi 22,9 % dochodów budżetu gminy; 

 Subwencja wyrównawcza - 5 665 262 zł, która  
stanowi 14,5 % dochodów budżetu;

 Subwencja równoważąca - 353 237 zł, która sta-
nowi 0,9% dochodów budżetu;

 Dotacja na zadania zlecone z administracji rządo-
wej - 11 854 951 zł, która stanowi 30,4 % dochodów 
budżetu gminy;

 Podatki od mieszkańców gminy ( rolny, od nieru-
chomości, leśny i od środków transportowych, po-
datku od czynności cywilno-prawnych - 
1 434 300 zł, które stanowią 3,7 % dochodów 
budżetu gminy;

 Podatki od osób prawnych 2 708 000 zł, które  
stanowią 6,9 % dochodów budżetu gminy;

 Udział w podatkach stanowiących dochód budże-
tu państwa, w tym podatek dochodowy od osób 
fizycznych 5 878 394 zł, które stanowią 15,1 % 
dochodów budżetu gminy;

 Środki na pomoc społeczną i rodzinę (w tym 
świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne) 
11 975 640 zł co stanowi 30,7 % dochodów bu-
dżetu gminy;

W zaplanowanym budżecie gminy wydatki 
wyniosą 43 303 467,04 zł, z tego największe 
wydatki to:

 Wydatki na oświatę - 16 161 498 zł co stanowi 
37,3% wydatków budżetu gminy ( w 2018 roku była 
to kwota 16 040 366 zł, które stanowiły 32,0 % 
wydatków budżetu gminy). Przy tym kwota, którą 
gmina dokłada do subwencji oświatowej z własne-
go budżetu gminy wynosi 7 113 289 zł, czyli 80 % 
subwencji oświatowej przypadającej dla gminy na 
rok bieżący );

 Wydatki na opiekę społeczną i rodzinę (w tym 
świadczenia wychowawcze i zasiłki rodzinne) - 

13 082 418 zł, które stanowią 30,2 % wydatków 
budżetu gminy;

 Wydatki na administrację, w tym zadania zlecone 
z administracji rządowej, obsługa Rady Gminy, 
promocja - 2 630 401 zł; 

 Wydatki na kulturę - 1 050 000 zł, w tym utrzyma-
nie i działalność CK-BiS  - 1 000 000 zł; 

 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa - 201 800 zł;

 Transport i łączność ( w tym drogi publiczne ) -  
4 584 859 zł, które stanowią 10,6 % wydatków 
budżetu gminy; 

 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja - 
2 569 256 zł, które stanowią 5,9 % wydatków 
budżetu gminy;

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 
2 265 800 zł, które stanowią 5,2 % wydatków 
budżetu gminy, w tym gospodarka odpadami - 
1 204 250 zł. 

Ogółem zaplanowane wydatki inwestycyjne na 
2019 r. wyniosą 8 036 883,48 zł i stanowią 18,6 % 
wydatków budżetu gminy.

Zaprezentowany i przyjęty przez Radę Gminy 
w dniu 28 grudnia 2018 r. budżet Gminy wraz z 
jego częścią inwestycyjną oznacza, że  w ramach 
Funduszu Sołeckiego zostanie wydatkowana kwota 
546 214,17  zł, a są to środki w ramach budżetu 
wydzielane do potrzeb sołectw zgodnie z odpo-
wiednimi wskaźnikami. Trzeba przy tym podkreślić 
duże zaangażowanie niektórych sołectw, zaś w 
niektórych sołectwach widać brak pomysłów na 
wykorzystanie środków.  

Budżet na 2019 rok jest  realny  w swej konstrukcji 
czyli  do zrealizowania,  choć uzależniony od czyn-
ników i decyzji zewnętrznych.  Stanowi więc duże 
wyzwanie zarówno dla pracowników i władz gmin,   
jak również radnych i sołtysów.  konieczna  wyrozu-
miałość i wsparcie. Będziemy  analizować  zaangażo-
wanie radnych i sołtysów w procesie inwestycyjnym, 
bowiem o wiele łatwiej prowadzi się rozmowy z lo-
kalną społecznością przy udziale ich reprezentantów, 
a i później widać większe zaangażowanie i troskę o 
utrzymanie inwestycji zrealizowanych w przestrzeni 
publicznej i na rzecz mieszkańców.  

Stefan Prusik
Wójt Gminy Lelis

Treść Wartość

Rolnictwo i łowiectwo 2 434 886,00

Budowa sieci wodociągowej  na terenie  gminy Lelis 25 000,00
P - Budowa sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim 10 000,00
P - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce 550 000,00
P-Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewid.  Lelis, Durlasy, Białobiel 1 200 000,00

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc.Gnaty, 649 886,00
Transport i łączność 3 679 000,00

P - Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc.Łęg Przedmiejski kol. Pysklaki – inwestycja z 2018 roku 1 354 000,00

P - Rozbudowa drogi  gminnej w msc.Lelis kol. Dąbrowa 100 000,00

P - Rozbudowa dróg gminnych w msc.Białobiel wraz z budową łącznika – 3 miejsce na liście rankingowej MUW 1 650 000,00

P- Przebudowa drogi gminnej  (Łęg Walery) 575 000,00
Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00

Zakup działki z przeznaczeniem na plac wiejski w msc.Siemnocha 20 000,00
Działalność usługowa 1 197,48

P - Dotacja na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informa-
cyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 1 197,48

Administracja publiczna 187 000,00
P - Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie 187 000,00

Oświata i wychowanie 1 215 000,00
P- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Nasiadkach – koncepcja rozbudowy spowodowana złym stanem pokrycia dachowego 15 000,00
P - Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej  w Łęgu Przedmiejskim – do 25 stycznia ostateczny 
termin otrzymania dokumentacji 1 200 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 369 800,00

Urządzenie skweru przy Szkole Podstawowej w Olszewce 30 000,00

P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lelis w oparciu o technologie energooszczędną z wykorzystaniem 200 000,00

Zakłady gospodarki komunalnej 100 000,00

Udziały w spółce pn.Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 100 000,00
Pozostała działalność 39 800,00

Urządzenie placu wiejskiego w msc.Gnaty 16 300,00
Urządzenie placu wiejskiego w msc.Szwendrowy Most 10 500,00

Zagospodarowanie placu wiejskiego w msc.Gibałka 13 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130 000,00
P-Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc.Nasiadki – wykonano inwentaryzację i mapy do 
celów projektowych 30 000,00

P-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce 50 000,00

P - Dotacja na zadanie”Nadbudowa i przebudowa dachów oraz docieplenie budynku CK-BiS w Lelisie wraz z budową 
zadaszenia sceny przy budynku” 50 000,00

8.036 883.00
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Budowa ścieżki przyrodniczej w centrum Lelisa

Azbest znika z naszej gminy Kościół w Dąbrówce
z nowym dachem

Przeprowadzka 
rozpoczęła się

 W 2018 roku Gmina Lelis pozyskała dofinan-
sowanie na realizację projektu z zakresu ochrony 
ziemi pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyro-
bów zawierających azbest (płyty azbestowo-
-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu 
Gminy Lelis” w ramach programu „Usuwanie 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa mazowieckiego” 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
2018 r. Wartość projektu to 50.299,08 zł, z czego 
wartość dofinansowania wynosi – 33.924,38 zł.

Realizacja zadania polegała na odbiorze, trans-
porcie i utylizacji płyt azbestowo-cementowych 
falistych dla budownictwa od ponad 80. właści-
cieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis. 

Osiągniętym efektem ekologicznym jest: 
przekazanie do utylizacji 176,488  Mg płyt azbe-
stowo-cementowych falistych dla budownictwa 
od  właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lelis.

Oprac. Adam Wiski 
Fot. archiwum UGm.

Gmina Lelis pozyskała dofinansowanie na re-
alizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej 
pn. „Budowa ścieżki przyrodniczej (przyrod-
niczo-dydaktycznej) – ścieżki edukacyjnej w 
miejscowości Lelis w gminie Lelis etap II” w 
ramach programu „Zadania z zakresu edukacji 
ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w 2018 r. Wartość projektu to 115 
828,76 zł, z tego wartość dofinansowania wynosi 
92 663,00 zł.

Głównym celem jest powstanie ścieżki 
przyrodniczej (przyrodniczo-dydaktycznej) 
– ścieżki edukacyjnej mającej na celu aktywi-
zację i podniesienie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, budowanie postaw proeko-
logicznych a także upowszechnienie wiedzy 
z zakresu ochrony środowiska i zrównowa-
żonego rozwoju. Ścieżka, na którą złożył się 
zakup i montaż 27 szt. pomocy edukacyjnych 
zlokalizowanych na skwerze w centrum Lelisa 
umożliwi zdobycie wiedzy, samodzielnie lub z 
edukatorem, a w szczególności promuje lokalne 
walory przyrodnicze.

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna  obejmuje 
tematykę z zakresu przede wszystkim odna-
wialnych źródeł energii oraz świata pszczół co 
przyczyni się do poszerzenia wiedzy z zakresu 
środowiska przyrodniczego. Wybrane urządze-
nia ekologiczne mają na celu edukację, uatrak-
cyjnienie odpoczynku na świeżym powietrzu, 
rozwój aspektów odkrywczo-poznawczych 
oraz aspektów sprawnościowych. Dodatkowo 
zostanie zorganizowane 21 godzin warsztatów 
merytorycznych związanych z nowopowstałą 
infrastrukturą. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Azbest przed utylizacją

Ścieżka edukacyjna 1 grudnia, tuż przed oddaniem do użytku Przenoszenie akt to najważniejsza część przeprowadzki

„Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawiera-
jących azbest (płyty azbestowo-cementowe fali-
ste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis” dofi-
nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji, w kwocie 33.924,38 zł.

Po wielu latach starań, pokonaniu niezliczo-
nych przeszkód i upartym przecieraniu ścieżek 
do sponsorów i wykonawców ks. kan. Stanisław 
Grosfeld może mówić o sukcesie. Kościół parafial-
ny pw. św. Anny w Dąbrówce  ma wreszcie nowy 
dach, którego ostatni fragment 8. grudnia pokry-
to blachą. Przykrycie z blachy tytanowej uzyskały 
nie tylko wieżyczki, ale dach nad nawą główną, 
a wszystko w terminie i bardzo starannie o co 
postarała się firma Dach-Plus wykonawcy pana 
Rafała Bednarczyka z Rzekunia – podkreśla ks. 
kustosz sanktuarium Matki Boskiej Dąbrowskiej. 

– Jestem bardzo wdzięczny JE ks, biskupowi 
Januszowi Stepnowskiemu za wielokrotne wyrazy 
wsparcia dla naszego wysiłku, władzom naszej 
gminy, wójtowi Stefanowi Prusikowi, władzom 
wojewódzkim, marszałkowi Adamowi Struzikowi  
oraz naszym  parafianom, którzy złożyli się na ten 
szczytny cel. To będzie dach na lata, którego pa-
tyna pokaże wielką wspólnotę naszego działania i 
szczerych intencji – powiedział nam ks. proboszcz. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Od rana 29. grudnia w sobotni, pracowity dzień 
rozpoczęła się przeprowadzka ze starego Urzędu 
Gminy do nowych pomieszczeń w okazałym, 
nowoczesnym budynku przy ul. Szkolnej 39. 

– W ten sposób, po 25.latach pracy w poprzed-
nich, ciasnych pomieszczeniach, zmieniamy 
warunki na lepsze, bardziej wygodne zarówno dla 
nas, jak dla naszych interesantów – powiedziała 
Barbara Żebrowska, która pamięta jeszcze prze-
prowadzkę do poprzedniego urzędu. 

– Oczywiście, że adaptacja nowych pomiesz-
czeń, podłączenie stanowisk do instalacji kom-
puterowej, segregacja dokumentów, to musi 
potrwać. Mam nadzieję, że w połowie stycznia 
wszystko ruszy pełną parą, a nasi interesanci 
nie odczują trudności w pracy Urzędu Gminy – 
stwierdził wójt Stefan Prusik. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz
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XXXV Kurpie Zielone w Literaturze

Jan Kania wychowuje następców

Poprzedzające finałowe zmagania eliminacje 
gminne konkursu dla klas V-VIII i III gimnazjum 
odbyły się 13 listopada w bibliotece w Lelisie 
zorganizowano eliminacje gminne. Wiersze o 
Kurpiowszczyźnie i gadki kurpiowskie recytowało 
22. uczniów ze szkół  w Dąbrówce, Obierwi, Łęgu 
Przedmiejskim, Łęgu Starościńskim, Nasiadkach 
i Lelisie. Do finału konkursu zakwalifikowali się:  
Piotr Łępicki, kl. VIII SP Łęg Starościński, Natalia 
Murach VIII SP  Łęg Przedmiejski, Wiktoria Kubeł, 
kl. III GP Łęg Przedmiejski oraz Zuzanna Szczepa-
nek, kl. VII SP Obierwia.

W finałowym spotkaniu Konkursu Recytator-
skiego Kurpie Zielone w literaturze które odbyło 
się w sali widowiskowej CK-BiS udział wzięło 
30 osób, w tym: w kategorii recytacji wierszy o 
Kurpiowszczyźnie 19 osób, w kategorii gadki 
kurpiowskiej 11 osób.

Uczestnicy reprezentowali gminy: z powiatu 
ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, 
Olszewo-Borki; z powiatu szczycieńskiego (woj. 
warmińsko-mazurskie): Rozogi; z powiatu kol-
neńskiego (woj. podlaskie): Turośl oraz z powiatu 
łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna.

Komisja po przesłuchaniu prezentacji konkurso-
wych (niestety Zuzanna Szczepanek nie dojechała) 
postanowiła przyznać następujące nagrody:
W kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie:
I nagroda: Karolina Auguściak (gm. Kadzidło), An-
toni Drężek (gm. Myszyniec), Wiktoria Kubeł (gm. 
Lelis); II nagroda: Maja Sęk (gm. Olszewo-Borki); 
III nagroda: Aleksandra Deptuła (gm. Rozogi), 
Wiktoria Wojtczak (gm. Rozogi);  wyróżnienie: 
Franciszek Parzych (gm. Myszyniec), Dominika 
Remiszewska (gm. Turośl), Emilia Szyszka (gm, 
Myszyniec), Katarzyna Szyszka (gm. Czarnia).

W kategorii gadki kurpiowskiej:
I nagroda: Piotr Łępicki (gm. Lelis); II nagroda 
Klaudia Cwalina (gm. Zbójna);  III nagroda Kamil 
Mróz (gm. Czarnia); wyróżnienie: Julia Mocek (gm. 
Olszewo-Borki).

Poziom recytacji był bardzo wysoki i wyrówna-
ny, a w ocenie recytacji nasi reprezentanci wypadli 
bardzo dobrze. 

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
ufundowane przez Powiat Ostrołęcki, Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd w Ostro-
łęce, Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce i 
Wójta Gminy Lelis.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Gminni finaliści ze swoimi reprezentantami Finaliści konkursu przed przystąpieniem do rywalizacji

Ja wszystkim młodym życzę jak najlepiej, 
bo nauka gry na instrumencie, a już zwłaszcza 
takim, jak harmonia pedałowa nie jest łatwa. 
Wymaga pracowitości, czasu no i talentu. Więc 
może wśród moich uczniów doczekam się na-
stępcy, bo niektórzy osiągnęli naprawdę wysoki 
poziom – powiedział Jan Kania, harmonista z 
Lipnik w gm. Łyse, instruktor w CK-BiS,  pokazując 
na 10 stremowanych, młodych ludzi, z którymi 
współpracował przez 3 lata, a nawet więcej. W ten 
sposób rozpoczęło się 12. grudnia podsumowanie  
trzyletniego projektu ,,Mistrz tradycji’’. 

W projekcie uczestniczyło  10 osób  (9 chłopców 
i jedna dziewczyna) w wieku od 12 do 16 lat. 7 
kandydatów na muzyków pochodzi z gm. Lelis, 
3. z gm. Turośl. Młodzi harmoniści zaprezento-
wali gościom, paniom z Klubu Seniora, członkom 
Orkiestry Kurpiowskiej i władzom gminy, efekty 
swojej pracy.  

Jak poinformowała Barbara Sęk projekt był 
finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. A napisał go Mieczysław 
Olender z Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa 
Kurpiowszczyzny.

– Zależy nam na tym, żeby 
muzyka ludowa była żywa, żeby 
została przeniesiona na następ-
ne pokolenia. Miło oczywiście 
będzie wychować mistrza w tej 
dziedzinie, ale nie to jest naj-
ważniejsze.  Już samo zetknięcie 
się młodzieży z tą muzyką jest 
bardzo istotne. Muzyka rozwija 
bowiem wszechstronnie. Czło-
wiek, który zajmuje się muzyką, 
ma lepsze osiągnięcia też w 
innych dziedzinach. Kiedy ten 
program ogłoszono, poszukiwa-
łem kandydata do prowadzenia 
warsztatów. A Janek Kania był 
dla mnie kandydatem idealnym. 
Bo on, oprócz tego, że gra, ma 

w sobie żyłkę pedagogiczną. Zawsze widziałem 
wokół niego młodych ludzi. To budujące, że 
tylu młodych ludzi zetknęło się dzięki niemu z 
muzyką. Serdecznie dziękuję Jankowi za te trzy 
lata pracy w projekcie – mówił Mieczysław Olen-
der, opisując powody, dla których przygotował 
trzyletni projekt. 

– Ja was tak łatwo spod swojej ręki nie puszczę 
- zwrócił się do młodzieży Jan Kania. – Niektórzy 
już grają w Kurpiowskiej Orkiestrze, kolejni też 
powoli będą przychodzić. I myślę, że gdy to gro-
no powiększy się, zmodyfikujemy trochę nasze 
granie. Ale to wszystko przed nami.

– Poświęcacie swój wolny czas, nie wstydzicie 
się przywiązania do tradycji, to piękne. Obser-
wowałem miny waszych starszych kolegów, 
muzyków z Orkiestry Kurpiowskiej. Niektórzy 
pewnie poczuli się zagrożeni. Bo ktoś im po 
piętach depcze – wójt Stefan Prusik nie ukrywał 
żartobliwej intencji swojej wypowiedzi. – Wymia-
na pokoleń następuje, a to bardzo cieszy. Póki 
będę wójtem, będziemy więc dążyć do tego, by 
tradycja kurpiowska była kultywowana. Gratuluję 
wam ukończenia tego kursu – dodał.

Uczestnicy zajęć z Janem Kanią po pokazach 
otrzymali dyplomy certyfikaty, a także włączyli 
się do wspólnego grania do zabawy.

Antoni Kustusz
Fot. Antoni KustuszJan Kania bardzo uważnie śledzi postępy swoich uczniów
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GMINNE ŚWIĘTOWANIE    100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

,,Róża Polska’’ czyli ciąg dalszy ,,Wesela’’

Dzień nauki historii w Szkole Podstawowej w Nasiadkach

Próżno lamentować nad chochołem, gdy trzeba stawać do walki 

Narodowe Święto Niepodległości, które 
od wielu lat obchodzone jest 11. listopada 
stanowi symbol walki o wolność, miłości 
ojczyzny, wiary i zwycięstwa. W tym roku 
był to dzień szczególny. Polacy po raz setny 
cieszyli się odzyskaniem wolności i kolejny 
raz przypominali, że wolność raz zdobyta nie 
jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co 
trzeba pielęgnować. 

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodle-
głości, które świętowaliśmy w naszej gminie w 
2018 roku pokazały dobitnie, że była to spra-
wa żywo dotycząca każdego z nas. Obchody 
tej ważnej rocznicy nie były więc okazjonalne i 
sztampowe. W różnych środowiskach zarówno 
w szkołach, jak i w klubach LZS, we wspólno-
tach parafialnych, w trakcie różnych wydarzeń 
kulturalnych, pokazaliśmy jak bardzo nas 

ta sprawa obchodzi i w jak różnorodnych 
formach pragniemy upamiętnić tę rocznice. 

Nie wszędzie zdołaliśmy dotrzeć z naszym 
reporterskim aparatem, ale ku pamięci po-
tomnych pokazujemy jak obchodzono 100-le-
cie Niepodległości w naszej gminie. 

Antoni Kustusz 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
więcej zdjęć na www.lelis.pl

9 listopada o godz. 11.11 wspólnym odśpiewa-
niem wszystkich zwrotek hymnu państwowego 
rozpoczęliśmy świętowanie odzyskania niepod-
ległości – opisali ten dzień szkolni redaktorzy. A 
następnie, jak opisują, uczniowie przystąpili do 
rozgrywek historycznych. Wszyscy rozwiązywali 
quizy i zagadki, tworzyli mapę „Patroni ostrołęc-
kich ulic” oraz wykorzystali swoje umiejętności 

plastyczne by stworzyć „Graffiti dal Ojczyzny”. O 
godzinie 14.00 uczniowie, nauczyciele, pracowni-
cy szkoły oraz zaproszeni mieszkańcy wsi Nasiad-
ki i Szafarczyska spotkali się na sali gimnastycznej, 
by wspólnie obejrzeć montaż słowno-muzyczny. 
Przenieśliśmy się w czasie i poznaliśmy dzieje 
narodu polskiego od czasów zaborów, poprzez 
podejmowane próby walki o wyzwolenie aż 

do dnia, w którym Pol-
ska po 123 latach niewoli 
znowu pojawiła się na 
mapach. Przekazywane 
treści uzupełnione były 
patriotycznymi pieśniami, 
filmami archiwalnymi oraz 
recytacjami wierszy. 

O godzinie 15.00 pod-
czas wieczornicy wspól-
nie z wójtem Stefanem 
Prusikiem i mieszkańcami 
wsi śpiewaliśmy pieśni 
patriotyczne.

Na zakończenie cało-
dziennej lekcji historii 
przed szkołą zakopana 
zostałą kapsuła czasu, w 
której umieściliśmy list od 
potomnych, wspólne 

zdjęcie, monetę z 2018 roku. Kto wie, może za ja-
kiś czas ktoś odnajdzie nasz skarb i pozna historię 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Nasiadkach w dniu 9 
listopada 2018r.? – pytają redaktorzy szkolnej 
strony internetowej. 

Dodajmy, że wszyscy uczestnicy historycznych 
zmagań korzystali ze smacznych posiłków i 
wypieków, a każda klasa przygotowała okolicz-
nościowe dekoracje i rozetki. 

W szkole w Obierwi 9.listopada o godz. 11.11 
odśpiewano hymn państwowy w ramach akcji 
,,Rekord dla Niepodległej’’. Jednak głównym 
wydarzeniem było wystawienie widowiska opar-
tego na motywach dramatu ,,Wesele’’ Stanisława 
Wyspiańskiego zatytułowanego ,,Róża Polska’’. 
W utworze podjęli próbę napisania i odegrania 
zakończenia dramatu autora, któremu nie dane 
było doczekać niepodległości. 

Spektakl najpierw został bardzo dobrze 
przyjęty na szkolnym apelu, a po południu 
równie burzliwymi brawami został przyjęty 
na patriotycznej wieczornicy z udziałem 
mieszkańców wsi. Goście, a wśród nich wójt 
i proboszcz, śpiewali wspólnie z aktorami 
patriotyczne pieśni z okolicznościowego 
śpiewnika. 

Słowa uznania należą się aktorom i 
chórzystom, a także organizatorom, któ-
rymi byli: Bogumiła Mierzejewska, Monika 
Jatczak, Jarosław Kraska, a pomagał Piotr 
Gadomski.  (ak)

Zajęcia były bardzo emocjonujące, a na najlepsze prace 
czekały dyplomy

Takie zdjęcie trafiło do kapsuły czasu 
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GMINNE ŚWIĘTOWANIE    100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
W Olszewce nocny przemarsz na wieczornicę

Parafialna wspólnota Nasiadek i Dąbrówki

Turniej LZS o Puchar Wójta

Ułan dodawał kolorytu i wzbudzał emocje Humory na trasie przemarszu dopisywały 

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych Barwnie i uroczyście przy kaplicy w Dąbrowce 

Najlepsi zawodnicy w turnieju dla uczczenia 100.lecia Niepodległości.

Wieczorna zbiórka 10.listopada przy figurze na 
granicy Szwendrowego Mostu i Olszewki dostar-
czyła wielu emocji. Gdy zgodny pochód młodzieży 
i mieszkańców obu wsi ruszył z pochodniami do 
szkoły w Olszewce, zrobiło się podniośle i wzrusza-
jąco. Na czele przemarszu za pocztem flagowym 
szedł Kazimierz Gers, sołtys Olszewki, obok ułan 
w mundurze, a za nimi dziatwa i mieszkańcy. Do 
marszu przygrywał Jarosław Kraska, zaś porządku 
pilnował razem z nauczycielami sołtys Rajmund 
Mrozek ze Szwendrowego Mostu. Porządek był więc 
idealny, więc do szkoły, gdzie odbyła się okolicz-
nościowa wieczornica wszyscy dotarli w godnym 
i podniosłym nastroju. (ak)

Wspólną prezentacją społeczności szkół w 
Dąbrówce i w Nasiadkach, a także zespołu śpiewa-
czego CK-BiS był program wystawiony 11 listopada 
w czasie Maszy św. w uroczyście udekorowanym 
w barwy narodowe kościele parafialnym p.w. św. 
Anny w Dąbrówce. 

W homilii okolicznościowej ks. kan. Stanisław 
Grosfeld podkreślił, że miłość do Ojczyzny rodzi 
patriotyzm uczciwości, pracowitości, wiary i wa-
leczności aby nie dopuścić do ponownej utraty 
niepodległości, by nie trzeba było ponownie 
walczyć o jej odzyskanie, jak walczyli Polacy ponad 
123 lata pod zaborami. 

Wzruszający koncert pieśni pa-
triotycznych dopełnił obrazu jaki 
powstał z naszym udziałem w dą-
browskiej świątyni. Potwierdzeniem 
tych nastrojów i emocji stało się 
plenerowe widowisko przy kaplicy 
z uroczystym apelem, na którym 
odśpiewano hymn narodowy i wy-
puszczono w niebo białe i czerwone 
baloniki. (ak)

LZS w Łęgu Starościńskim nabiera rozpędu, 
a ponieważ dysponuje świetlicą wiejską oraz 
korzysta z obiektów sportowych przy szkole 
podstawowej, więc i jubileusz Niepodległej 
11.listopada uczczono tam na sportowo. Pomoc 
sponsorów oraz wójta, który ufundował puchar 
dla najlepszej piłkarskiej drużyny zapewniły wie-
le emocji. Roberta Majkowskiego, prezesa koła 
LZS wsparli działacze LZS i radni Dariusz Mróz i 
Stanisław Szczepanek więc wszystko było,  jak 
regulamin nakazuje. 

Zwyciężyła drużyna Ukrainy, przed LZS Kurpiew-
skie oraz dwiema ekipami z Łęgu Starościńskiego. 
Królem strzelców został Kamil Bednarczuk, Ukra-
ina, 8 bramek, najlepszym bramkarzem Jakub 
Klemensdorf, także z Ukrainy, a najlepszym zawod-
nikiem najmłodszy gracz turnieju Łukasz Kraska 
z Kurpiewskich. Puchary i nagrody wręczył wójt, 

co stało się okazją do 
wykonania okolicz-
nościowej fotografii.  
Nikomu nie zabrakło 
doskonałej  zupy z 
wkładką, pieczonej 
kiełbasy, ciasta i muzy-
ki, o którą postarała się 
kapela z Łęgu Przed-
miejskiego. A do tego 
parada samochodów 
z flagami narodowy-
mi, na czele z wozem 
bojowym OSP w Łęgu, 
które przejechały trasą 
po pobliskich kolo-
niach. Tak więc było z 
przytupem. (ak)



8

czowych wśród osób, które w tym roku oddawały 
krew. Kobiety – trzykrotnie, a mężczyźni – 4 razy. 
Nagrody ufundował wójt gminy, a także jedną 
Rejonowy Oddział PCK. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz

Honorowi dawcy krwi to szczególny rodzaj 
codziennych, zwykłych bohaterów. Ich ofiarność 
darem własnej krwi ratuje ludziom życie, ale dzieje 
się poza heroicznymi akcjami i medialnym szumem. 
A liczy się każda kropla tego bezcennego daru. Więc 
tym bardziej, gdy nadchodzi moment podsumo-
wań całorocznej działalności ruchu honorowego 
dawstwa krwi PCK, to warto pochylić się nad tym 
dorobkiem sięgającym już 60 lat. 

W Rejonowym Oddziale PCK w Ostrołęce działa 
obecnie 8 klubów HDK i są to: klub przy Rejonowym 
Oddziale PCK, w Stora Enso Poland S.A., w Zespole 
Elektrowni ,,Ostrołęka’’, w Komendzie Miejskiej 
Policji, w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie, 
przy Oddziale Gminnym ZOSP RP w Łysych i Zakła-
dzie Karnym w Przytułach. Wyniki uzyskane przez  
skupionych w nich krwiodawcach podsumował 
17 listopada Jan Stryjewski, przewodniczący Rady 
Rejonowej Krwiodawstwa PCK, na rejonowym 
spotkaniu w Ostrołęckim Centrum Kultury. Z zesta-
wienia wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2018 r. 
oddano 1874 litry 692 ml krwi, a więc o 84 litry krwi 
więcej niż w tytm samym okresie 2017 roku. 

Działacze PCK nagrodzili na tym spotkaniu naj-
bardziej zasłużonych dawców oraz osoby, które 
wspierają ruch honorowego dawstwa krwi. Z okazji 
60-lecia ruchu HDK medale za długoletnią działal-
ność na tym polu otrzymali Henryk Chorąży i Stefan 
Prusik, a w gronie wyróżnionych instytucji znalazł się 
także Urząd Gminy w Lelisie. Indywidualne, hono-
rowe odznaki HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu 
przyznawane osobom, które oddały co najmniej 20 
litrów krwi otrzymali za 2017 rok: Kazimierz Gromek, 
Marek Poręba, Piotr Wieremiejczyk, Mariusz Prajs, 
Stefan Prusik, Kazimierz Majk, Jarosław Ciuchta, 
Mariusz Ciuchta, Sławomir Puchalski oraz za 2018 
rok: Ben Brzozowski, Adam Olender, Józef Krysiak, 
Paweł Krysiak,  Marek Kowalski. 

Podsumowania osiągnięć klubu HDK przy OSP 

w Lelisie dokona-
no na dorocznym 
zebraniu sprawoz-
dawczym, które od-
było się 14 grudnia 
w CK-BiS. Przybyli 
goście: Jan Stry-
jewski oraz Barba-
ra Sawicka, prezes 
Zarządu Rejono-
wego PCK wysłu-
chali sprawozdania 
przedstawionego 
przez prezesa HDK 
Henryka Chorąże-
go oraz wręczyli za-
służonym dawcom 
honorowe odznaki. 

– Do klubu należy obecnie 71 osób, w tym 59 męż-
czyzn i 12 kobiet. Nasi dawcy w okresie 20-letniej 
działalności klubu oddali ogółem 990 litrów i 230 
ml krwi. Średnio na osobę wypada więc prawie 14 
litrów krwi. W tym roku oddano 49 litrów, a dawca-
mi było co najmniej jeden raz 32 osoby – skrzętnie 
podliczał wszystkie wyniki Henryk Chorąży. 

Za szczególne zasługi i oddanie co najmniej 
20 l krwi w gronie swoich kolegów odznaki HDK 
,,Zasłużony dla Zdrowia narodu’’ otrzymali Paweł 
Bieńkowski oraz Dariusz Józef Mróz, natomiast  
odznakę Zasłużonego HDK II st. otrzymali: Piotr Pa-
rzych, Paweł Okoński, Dariusz Parzych, Karol Plona, 
a odznakę ZHDK III st. Tomasz Bastek,  Łukasz Sęk. 

W dyskusji już z udziałem wójta Stefana Prusika 
poszukiwano sposób większego spopularyzowania 
honorowego dawstwa krwi, a jednym z nich stał się 
wniosek wójta by z okazji 20-lecia działalności klubu 
ufundować naszemu klubowi sztandar. Zyskało to 
przychylność zebranych co potwierdzono w przy-
jętej uchwale. 

Zebranie zakończyło rozlosowanie nagród rze-

W trakcie posiedzenia Zarządu Gminnego Od-
działu ZOSP RP w remizie OSP w Lelisie 14 listopada 
odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego  
sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lelisie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu 
Przedmiejskim zakupionego ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dyspo-
nentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Progra-
mu I, Priorytetu IIIB ,,Wsparcie i rozwój systemu in-
stytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez 
jednostki sektora finansów publicznych zadań 
ustawowych związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 

likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem’’ 
dla jednostek sektora finansów publicznych – jed-
nostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na 
prawach powiatu z województwa mazowieckiego 
– polegających na nabyciu w roku 2018, w imieniu 
tych jednostek na rzecz ochotniczych straży po-
żarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, nie-
zbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

 W ramach środków o łącznej wartości  12 218,00 
zł zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Lelisie: automatyczny Defibrylator Zewnętrzny 
(AED) - szt. 1, detektor wielogazowy - szt. 1, detektor 
napięcia - szt. 1, latarka akumulatorowa - szt. 1, bosak 
dielektryczny - szt. 1. 

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przed-
miejskim zakupiono: bosak dielektryczny - szt. 
1, sprzęt do oznakowywania terenu akcji - szt. 1, 
latarka akumulatorowa - szt. 1. Łączna wartość 
zakupu  3052,11 zł.

– Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy 
skuteczności działania jednostek OSP, jak również 
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla 
mieszkańców gminy – stwierdził wójt Stefan Prusik, 
fachowo oceniając jakość zakupionego sprzętu. 
Podobnego zdania byli strażacy, którzy uznali ten 
zakup za bardzo udany.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Liczy się każda kropla

Sprzęt, który bardzo się przyda w akcji

Powiat nie ma tajemnic

Dariusz Mróz i Adam Bieńkowski po otrzymaniu medalu 
,,Zasłużony dla zdrowia narodu’’

Strażacy są bardzo zadowoleni z nowego sprzętu 

Kacper Szymański, uczeń III kl. Gimnazjum w 
Łęgu Przedmiejskim uzyskał tytuł Młodego Samo-
rządowca oraz główną nagrodę w I Turnieju Wiedzy 
o Powiecie Ostrołęckim, który zorganizowano 26 
października w Centrum Kultury w Troszynie z okazji 
20-lecia samorządności powiatowej. Startowało 
24.uczniów z  7. gmin naszego powiatu. Aby wygrać 
trzeba było wykazać się dużą wiedzą potrzebną do 
rozwiązania testu oraz rozegrania gry planszowej.

– Konkurs  stanowił próbę egzaminu z kierunku 
humanistycznego, a historią interesuję się na tylko 
na poziomie szkolnym. Lubię łączyć historię z 
geografią, wykorzystuję Internet, wiedzę z zakresu 
wiedzy o społeczeństwie  – stwierdza Kacper, kiedy 
rozmawiamy już w szkole po powrocie z Troszyna. 

– Kacper uzyskał 82 proc. pozytywnego wyniku, 
a to bardzo dużo, jak na wysoki poziom konkursu. 
Drugi nasz uczeń Aleksy Czeleń, który także wszedł 
do grona laureatów uzyskał 62 proc. – dodaje Gra-
żyna Szczubełek, opiekunka zdolnych uczniów. – 
Kacper samodzielnie, tuż po zakończeniu wyborów 
samorządowych wykonał prezentację pokazującą 
wyniki wszystkich kandydatów w gminie, opierając 
się na dostępnych danych i własnych badaniach w 
komisjach obwodowych, podsumował także wyni-
ki do Sejmiku Mazowieckiego, a to była ogromna 
praca – zdaniem wychowawczyni zasługująca na 
najwyższą nagrodę.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Kacper Szymański z G. Szczubełek 

Wójt prezentuje medal 60-lecia PCK 
dla Urzędu Gminy Lelis
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Wigilijne spotkanie w świetlicy przy Szkole Pod-
stawowej w Olszewce zorganizowały 16 grudnia 
panie z nowopowstałego Koła Gospodyń Wiejskich. 
Błogosławieństwa wraz z życzeniami opłatkowymi 
udzielił zebranym proboszcz kościoła parafialnego 
w Obierwi ks. Zdzisław Dylnicki, a w imieniu władz 
gminy życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz 
szczęśliwego  Nowego Roku życzyli zgodnie wójt 
Stefan Prusik i radna Małgorzata Wołosz.  

Dzieci ubrały choinkę, a o pyszne świąteczne 
potrawy zadbały panie z KGW  a także mieszkańcy 
Olszewki oraz Szwendrowego Mostu.

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce powstało 
9. grudnia. W zarządzie działają panie: Bogumiła 
Dzięgielewska, przewodnicząca, Marianna Mro-
zek, wiceprzewodnicząca, Justyna Wodeńska, 
skarbnik, Monika Pierzchała, sekretarz, Monika 

Laćkowska, członek. W Ko-
misji Rewizyjnej działają: 
Sylwia Wołosz, przewod-
nicząca, Anna Ewelina 
Antoszewska  i Joanna 
Sypniewska, członkinie. 
Wszystkie panie są pełne 
optymizmu i chęci do 
działania. Będzie to tym 
bardziej potrzebne, że 
liczba kół KGW w naszej 
gminie rośnie. 14. grudnia 
powstało koło KGW w Dą-
brówce, a do inauguracji 
działalności przygotowują 
się panie w Białobieli i 
Siemnosze. 

Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz

Zimowe kartki z ciepłymi życzeniami

Wigilijne spotkanie opłatkowe w Olszewce

Tadeusz Grec czyta 
dzieciom

Pierwsze takie przywi-
tanie Nowego Roku

Bożonarodzeniowe kartki zapisujące w swej 
treści wiekowe symbole i obrazy, pełne ciepłych 
i serdecznych życzeń stanowią trwały składnik 
świątecznej rodzinnej aury. O znaczeniu takiej 
właśnie tradycji przekonaliśmy się oglądając w CK-
-BiS wystawę prac nadesłanych na konkurs ,,Kartka 
Bożonarodzeniowa’’. Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem, o czym świadczy liczba nade-
słanych 204 prac uczniów z 8.szkół naszej gminy. 
Mogliśmy podziwiać różnorodność technik wyko-
nania świątecznych kartek: witraże, wydzieranki, 
tradycyjne rysunki malowane kredkami i farbami, 
wyklejanki i wiele, wiele innych. Wśród nadesłanych 
prac królowały postać Świętego Mikołaja, renifery 
oraz choinka. Zdarzyły się również oryginalne 
wykonanie stajenek.

Oceny prac plastycznych dokonała 12. grudnia 
komisja konkursowa w składzie: Barbara Sęk – prze-
wodniczący, Janina Rogalska , Jan Kania, Agnieszka 
Gromek, członkowie. Przy ocenie komisja brała pod 
uwagę pomysłowość, samodzielność, staranność, 
ogólne wrażenia estetyczne, trwałość formy oraz 
technikę wykonania. Niestety dużo prac zostało 
odrzuconych ze względu na niezgodność z regula-
minem, przede wszystkim brak danych o autorze na 
pracach oraz zastosowanie elementów gotowych. 

Po obejrzeniu i wnikliwym przeanalizowaniu 
kartek  komisja postanowiła przyznać następujące 
miejsca: 

W kategorii klas 0-III: I miejsce: Wiktoria Bałon 
,kl. III SP w Olszewce, II miejsce: Oliwia Brzozowska, 
kl. III SP w Dąbrówce, III miejsce: Zuzanna Brzozow-
ska, kl. III SP w Białobieli. Wyróżniono następujące 
osoby: Dominika Laskowska, kl. II SP w Białobieli, 
Aleksander Murach, kl. I SP w Białobieli, Julia Kubeł, 
kl. II Obierwia.

Kategoria wiekowa klas IV-VI: I miejsce: Julia 
Waszkiewicz, kl. V SP w Obierwi, II miejsce: Krzysztof 
Pawłowski, kl. IV SP w Olszewce, III miejsce: Maria 
Staniek, kl. IV b SP w Lelisie, III miejsce: Kornelia 

Gromek, kl. IV SP w Nasiadkach. Wyróżnienia 
otrzymały: Magdalena Niechoda, kl. VI SP w Łęgu 
Starościńskim, Natalia Skórzewska, kl. V SP w Łęgu 
Przedmiejskim oraz Joanna Sakowska, kl. IV SP w 
Lelisie.

Kategoria wiekowa klas VII – Gimnazjum:  
I miejsce: Iga Śnietka, kl. VIII SP w Dąbrówce, II 
miejsce: Patrycja Prusaczyk, 3a gimn. SP w Lelisie, 
III miejsce: Małgorzata Sul, kl. VII SP w Łęgu Przed-
miejskim. Wyróżniono prace Filipa Pawłowskiego, 
kl. VIII SP w Olszewce oraz Kacpra Sypniewskiego, 
kl. 3 gimn. SP w Obierwi.

– Konkurs organizowany był z myślą o dzieciach 
i młodzieży z terenu gminy Lelis. Celem konkursu 
było pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwycza-
jów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wypo-
wiedzi artystycznej, poszerzenie wiadomości na 
temat technik plastycznych, prezentacja talentów 
plastycznych, promowanie rodzinnego, wspólnie 
spędzanego czasu. Bardzo nas cieszy duże zainte-
resowanie tym konkursem, a wszystkim uczestni-
kom serdecznie dziękujemy za udział – stwierdziła 
Barbara Sęk, zastępca dyrektora CK-BiS. 

Antoni Kustusz
Fot. Antoni Kustusz 

Wystawa nagrodzonych prac plastycznych

Zarząd nowego KGW prezentuje dobry humor i optymizm

Czytanie jest 
dziś ważniejsze 
niż było kiedy-
kolwiek w prze-
szłości, gdyż tylko 
wyrobiony czytel-
nik jest w stanie 
radzić sobie w po-
wodzi informacji i 
nadążyć za szybkim rozwojem wiedzy. Zaszczepiona 
w dzieciństwie pasja do książek i czytania jest 
najlepszą witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a 
jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od me-
diów elektronicznych i fałszywych wartości masowej 
kultury.  Zachęcenie do czytania tych najmłodszych 
to jednak trudne zadanie dla nas dorosłych, chociaż 
przy mądrym wsparciu dorosłego literatura dziecięca 
staje się wspaniałym przewodnikiem pomagają-
cym młodemu czytelnikowi odkrywać otaczający 
go świat, rozbudza jego wyobraźnię i inspiruje do 
twórczych praktyk.

Takiego właśnie zadania podjął się Tadeusz Grec, 
urodzony w Obierwi poeta, regionalista, znawca 
regionu kurpiowskiego, ale przede wszystkim wie-
loletni nauczyciel. Nauczyciel, który kocha dzieci, bo 
żeby być dobrym nauczycielem, trzeba kochać dzieci. 
Nasz rodak zaprezentował 13 grudnia w bibliotece 
uczniom klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Obierwi 
wybrane wiersze Marii Konopnickiej ze zbioru pt. ,,Co 
słonko widziało’’, ale czytając je po kurpiowsku. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem wysłuchały kurpiowskiej 
wersji utworów i nie miały żadnego problemu z ich 
zrozumieniem. Na pamiątkę spotkania, każdy z jego 
małych uczestników otrzymał książkę od Stowarzy-
szenia ,,Projekt Radomir’’, które zostały ufundowane 
przez Fundację Oświatową im. Profesora Władysława 
Kobylińskiego z siedzibą w Ostrołęce.

Pamiętajmy, że jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na 
wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych lu-
dzi to wychowujmy je od najmłodszych lat w miłości 
do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: 
w domu, w przedszkolu i w szkole. O przyszłości 
naszego kraju zadecyduje poziom ludzi, których 
wychowujemy dziś – powiedział na zakończenie 
spotkania Tadeusz Grec. 

Tekst i fot. Robert Niedzwiecki

To jest pierwsze 
w historii Durlas ple-
nerowe przywitanie 
Nowego Roku, więc 
bawmy się i raduj-
my, skoro mamy tak 
dobre warunki do 
wspólnych spotkań -powiedział Stanisław Szczepa-
nek, sołtys i radny z Durlas, witając przybyłych na plac 
wiejski przy Domu Seniora. 

  Komu było zimno to mógł się ugrzać przy ognisku, 
nie zabrakło ciepłych napojów i smakowitych posił-
ków, a także gorącej muzyki puszczanej przez Jarka 
Kraskę. Przybyły przed północą wójt Stefan Prusik 
zagrzewał jeszcze do wspólnej zabawy, przekazując 
życzenia noworoczne wszystkim jej uczestnikom oraz 
mieszkańcom wsi. Na niebie rozbłysły fajerwerki, a 
lampka szampana i serdecznie życzenia zapewniły 
dobry nastrój wszystkim. Durlasy umieją się bawić i 
pracować – zapewniał sołtys i miał rację.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Dzieci były bardzo zainteresowane

Noworoczny nastrój dobrze wróży
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Pracowity rok szkolnych sportowców

Wigilia na sportowo Mistrzynie nagrodzone

W trakcie III sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 
grudnia w CK-BiS, koordynator sportu szkolnego 
SZS Sylwia Smilgin-Kamińska przedstawiła wyniki 
gminnej rywalizacji uczniów szkół podstawowych 
(kategoria dzieci i młodzież) w ramach Powiatowych 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, których organizatorem jest 
Powiatowy Grodzko-Ziemski SZS w Ostrołęce w roku 
szkolnym 2017/2018. 

– Wyniki nie są złe, skoro nasza gmina zajęła w łącz-
nej punktacji IV miejsce, a wyprzedziły nas tylko gminy, 
które dysponują większym potencjałem, mają więcej 
uczniów, tak jak Kadzidło, Myszyniec i Olszewo Borki 
– stwierdziła na wstępie Sylwia Smilgin-Kamińska.

Zdanie to podzielił wójt Stefan Prusik, który gra-
tulował młodzieży jej sukcesów i zachęcał do jeszcze 
większej pracy, bo istotą sportu jest rywalizacja z naj-
lepszymi, a więc także z tymi, którzy nas wyprzedzają.

W igrzyskach dzieci w klasyfikacji ogólnej (4 gry 
zespołowe i konkurencje indywidualne) najwięcej 
punktów w rywalizacji gminnej zdobyła Szkoła Podsta-
wowa w Białobieli – 186 pkt., co dało szkole 6. miejsce 
w powiecie. Następne miejsca zajęły kolejno:  SP Łęg 
Starościński, 92 pkt., 11 m. powiat; SP w Obierwi – 84 
pkt., 13 powiat; SP w Nasiadkach – 78 pkt., 14 m. po-
wiat; SP w Lelisie – 64 pkt., 16 m. powiat; SP w Łęgu 
Przedmiejskim – 49,5 pkt., 21 m. powiat; SP w Olszewce 
– 25 pkt., 29 m. powiat; SP w Dąbrówce – 23 pkt., 30 
m. powiat. Wśród dzieci najwięcej punktów zdobyły 
dziewczęta z Białobieli i chłopcy z Obierwi.

W igrzyskach powiatowych w kategorii młodzieży 
najlepszy łączny wynik w gminie uzyskała SP w Lelisie 
– 274 pkt, 7 m. powiat. Następne miejsca zajęły kolejno 
szkoły: SP w Łęgu Przedmiejskim – 84,5 pkt., 16 m. 
powiat; SP w Obierwi – 45 pkt., 22 m. powiat; SP w Na-
siadkach, 29 pkt. 25 m. powiat; SP w Białobieli – 1 pkt., 
35 m. powiat; SP w Dąbrówce – 1 pkt., 35 m. powiat.

Wśród nowych klas VII szkół podstawowych  i III 

kl. gimnazjum najbardziej usportowione okazały się 
dziewczęta i chłopcy ze szkoły w Lelisie 

Po podliczeniu wyników w startach indywidualnych 
w kategorii wiekowej dzieci najlepsze wyniki uzyskali 
wśród dziewcząt: Julita Pietruczuk, SP w Białobieli, 
wiodąca dyscyplina sportu indywidualny i drużynowy 
tenis stołowy,

piłka nożna, 164 pkt.; Eliza Pietruczuk, SP w Bia-
łobieli, indywidualny i drużynowy tenis stołowy, 
piłka nożna, 138 pkt. (obie zostały powołane do kadry 
narodowej U-15 w piłce nożnej dziewcząt); Weronika 
Przybyła, SP w Białobieli, Indywidualny i drużynowy 
tenis stołowy, piłka nożna, 132 pkt.; Anna Sakowska, 
SP Lelis, piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, 
120 pkt.; Wiktoria Nadolna , SP Łęg Starościński, in-
dywidualny i drużynowy tenis stołowy, 90 pkt.; Anna 
Kubeł, SP Łęg Starościński, Indywidualny i drużynowy 
tenis stołowy, 88 pkt.; Julita Pierzchała, SP Olszewka, 
Indywidualne biegi przełajowe, ringo, 57 pkt.; Zuzanna 
Gorczyca, SP Dąbrówka, unihokej, 42 pkt.; Teresa Ma-
rzewska,  SP Nasiadki, Indywidualny i drużynowy tenis 
stołowy, 41 pkt.; Martyna Łępicka, SP Łęg Przedmiejski, 
Indywidualne biegi przełajowe, 32 pkt..

W rywalizacji chłopców, kategoria wiekowa dzieci 
najlepsze 10. miejsc zajęli: Kamil Kaczyński, SP Obier-
wia, Indywidualny tenis stołowy, piłka nożna, indywi-
dualne biegi przełajowe, piłka ręczna, koszykówka, 
czwórbój LA, 148 pkt.; Jakub Duszak, SP Obierwia, 
Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, piłka 
ręczna, koszykówka, czwórbój LA, 131 pkt.; Piotr Krajza, 
SP Obierwia, Piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, 
czwórbój LA, 127 pkt.; Bartosz Kowalczyk, SP Obierwia, 
Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, piłka 
ręczna, koszykówka, czwórbój LA, 117 pkt.; Wiktor 
Pawelczyk,   SP Nasiadki, Piłka siatkowa, ringo, uniho-
kej, 85 pkt.; Adrian Krukowski, SP Łęg Przedmiejski, 
Indywidualne biegi przełajowe, piłka siatkowa, 76 pkt.; 

Fabian Pawłowski, SP Olszewka, Indywidualne biegi 
przełajowe, Indywidualny i drużynowy tenis stołowy, 
62 pkt.; Patryk Stępień, SP Dąbrówka, Czwórbój, piłka 
nożna, piłka ręczna, 29 pkt..

Tytuł sportsmenki roku w kategorii dzieci 
zdobyła uczennica z Białobieli-  Julita Pietruczuk. 
Pozostałe zawodniczki otrzymały  wyróżnienie. 

Tytuł sportowca roku w kategorii dzieci zdobył 
uczeń z Obierwi – Kamil Kaczyński. Pozostali za-
wodnicy otrzymali  wyróżnienie. 

W kategorii wiekowej młodzież wśród dziewcząt 
najlepsze miejsca zajęły: Julita Kowalczyk, SP w Lelisie, 
piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, piłka 
koszykowa, indywidualna LA, piłka ręczna, sztafetowe 
biegi przełajowe, 154 pkt.; Łucja Kurpiewska, SP w 
Lelisie, piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, 
piłka koszykowa, indywidualna LA, 146 pkt.; Julita 
Kaczyńska, SP Lelis, piłka nożna, indywidualne biegi 
przełajowe, piłka koszykowa, indywidualna LA, piłka 
ręczna, sztafetowe biegi przełajowe, 129 pkt.; Kinga 
Piersa, SP Łęg Przedmiejski, piłka koszykowa, siatkowa 
i ręczna, 42 pkt.; Kinga Pędzich, SP Nasiadki, indywidu-
alny i drużynowy tenis stołowy, ringo, 42 pkt.. W gronie 
rywalizujących chłopców w tej kategorii wiekowej 
najlepsze wyniki uzyskali: Jakub Sakowski, SP Lelis, 
indywidualne biegi przełajowe, piłka nożna, unihokej, 
piłka ręczna, indywidualny i drużynowy tenis stołowy, 
130 pkt.; Maciej Sęk, SP Obierwia, indywidualny tenis 
stołowy, drużynowa piłka nożna, piłka siatkowa, dru-
żynowy tenis stołowy, halowa piłka nożna, 88 pkt.; 
Paweł Szymczyk, SP Łęg Starościński, indywidualny 
i drużynowy tenis stołowy, unihokej, 84 pkt.; Łukasz 
Ejzemberg, SP Lelis, piłka nożna, unihokej, piłka ręczna, 
82 pkt.; Jakub Podzielny, SP Łęg Przedmiejski, koszy-
kówka, siatkówka, piłka ręczna, indywidualne biegi 
przełajowe, 79 pkt.; Sebastian Mrozek, SP Nasiadki, 
indywidualne biegi przełajowe, ringo, 30 pkt..

Tytuł sportsmenki roku w kategorii młodzież 
zdobyła uczennica z Lelisa Julita Kowalczyk. Pozo-
stałe zawodniczki otrzymały  wyróżnienie. 

Tytuł sportowca roku w kategorii młodzież 
zdobył uczeń z Lelisa Jakub Sakowski. Pozostali 
zawodnicy otrzymali wyróżnienie. 

Wyróżnienia za wyniki uzyskane przez ich pod-
opiecznych oraz udział w działalności na rzecz SZS 
otrzymali następujący nauczyciele: Rafał Kosek - SP w 
Białobieli, Tomasz Jóźwiak, SP w Lelisie, Maciej Brzeski 
- SP im. św. Jana Pawła III w Łęgu Starościńskim oraz 
Wojciech Suska - SP w Obierwi. Wszystkim nagrodzo-
nym i wyróżnionym gratulujemy.

Tekst i fot. Antoni Kustuszwyróżnieni uczniowie i nauczyciele po otrzymaniu nagród na III sesji Rady Gminy

Przyjaźń i zgodna współpraca członków Stowarzy-
szenia Projekt Radomir, grupy Biegam Bo Lubię oraz 
ostrołęckich morsów, a także ogromne zaangażowanie 
wielu mieszkańców Obierwi i Aleksandrowa  – oto 
sekret udanego spotkania przy choince, które 15 
grudnia odbyło się na placu wiejskim w Aleksandrowie. 
Dzieciaki miały ogromną frajdę, bo i ubieranie choinki i 
wizyta Mikołaja, z doskonałym w tej roli Robertem Nie-
dzwieckim, którego powóz stał się arką do zwiedzania 
okolicy, wreszcie słodkie prezenty i smakowitości przy 

stole, zabawa w paintball, no i dron Marcina Piekar-
skiego latający nad głowami, a do tego strażacy z OSP 
Lelis w swoim bojowym samochodem. Aż w głowie 
się kręciło. Dorośli także mieli wiele powodów do 
radości, bo to i bieganie dla amatorów na dystansach 
5 i 10 km, ognisko z rozgrzewającymi kiełbaskami od 
Teresy Stepnowskiej, gorące zupy z kociołków Bożeny 
Brzozowej, a wreszcie zimna kąpiel dla najbardziej 
zdeterminowanych morsów,  w tym także sołtysa 
Kamila Stepnowskiego. Czegóż więcej trzeba, by ten 
dzień wigilijnego sportu dla wszystkich przeszedł 
do wspólnej historii Aleksandrowa i Obierwi skoro 
tak  ciepło i serdecznie brzmiały bożonarodzeniowe 
i noworoczne  życzenia od wójta Stefana Prusika i od 
Mikołaja i wzajemnie od każdego każdemu.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

  Podczas III sesji Rady Powiatu zostały wręczo-
ne Doroczne Nagrody Starosty Ostrołęckiego za 
2018 rok. W gronie nagrodzonych znalazły się 
dwie doskonałe lekkoatletki z naszej gminy. Są 
to Magdalena Żebrowska, wicemistrzyni Polski w 
skoku w dal oraz Magdalena Olszewska, brązowa 

medalistka Mistrzostw Polski 
U-20 i wcemistrzyni Polski LZS 
w rzucie dyskiem. Obie są re-
prezentantkami kraju i na arenie 
miedzynarodowej uzyskały już 
znaczące rezultaty. Gratulując 
nagrody życzymy obu sport-
smenkom wielu sukcesów w 
obecnym sezonie. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Magdalena Żebrowska 
i Magdalena Olszewska 
przed otrzymaniem 
nagrody od starosty 
Stanislawa Kubła
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Mistrzyni Polski z Obierwi

O puchar Marszałka i Wójta 

Walczyli o ,,Złotą Wieżę’’

Dobra passa trwa
     W sobotę 24 listopada 2018 r. w siłowni OSiR 

w Trzciance odbyła się kolejna edycja Międzynaro-
dowego Pucharu Polski ,,MASTERS’’  w podnoszeniu 
ciężarów - Memoriał Ryszarda Białczaka. W zawodach 
startowała  debiutantka, mieszkanka Obierwi, repre-
zentująca UKS Atleta Ostrołęka Justyna Niedzwiecka, 
która trenuje od trzech miesięcy pod opieką trenera 
Władysława Niedźwieckiego (urodzonego w Obierwi) 

i to były jej pierwsze zawody.
Pani Justyna startowała w drugiej grupie wiekowej 

(40-49 lat) w kategorii wagowej do 71 kg. Rwanie 
rozpoczęła pozytywnie od 31 kg w pierwszym 
podejściu, w drugim udźwignęła 34 kg, a w trzeciej 
próbie na 37 kg sędziowie dopatrzyli się błędu i nie 
zaliczyli tej próby. W drugim boju jakim jest podrzut 
bezproblemowo poradziła sobie kolejno z ciężarem 
40, 43 i w ostatniej próbie 45 kg co dało w dwuboju 79 
kilogramów. Uzyskany wynik pozwolił na zwycięstwo 
w kategorii wagowej 71 kg, a w  drugiej grupie wie-
kowej, zarazem ustanawiając nowe rekordy życiowe. 
Ponieważ od 1 listopada 2018 roku, Międzynarodowa 
Federacja Podnoszenia Ciężarów wprowadziła nowe 
kategorie wagowe to wszystkie trzy wyniki Justyny 
Niedzwieckiej są automatycznie rekordami Polski 
Masters w wyżej wymienionej kategorii wagowej i 
grupie wiekowej. (RN)

Fot. Dawid Czyż

Trwa dobra passa drużyny dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej  w Lelisie. W Mistrzostwach Powiatu w 
mini koszykówce dziewcząt w kat. dzieci ( kl. IV - VI), 
które odbyły się 18 listopada w Dylewie drużyna SP 
Lelis zdobyła wicemistrzostwo powiatu zajmując II 
miejsce  spośród 6. najlepszych szkół w powiecie. 
Nasza drużyna wystąpiła w składzie : Wiktoria 
Prusińska (kpt.), Olga Wieremiejczyk, Nikola Pru-
sińska, Sara Ejzemberg, Patrycja Sęk, Emilia Ciak, 
Kinga Dzięgielewska, Alicja Gontarzewska, Gabriela 
Korzeniecka, Aleksandra Sęk, Izabela Krystian, Ka-
tarzyna Orzechowska, Anna Sakowska. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została wybrana Wiktoria 
Prusińska z drużyny SP Lelis – gratulacje!  Trener: 
Tomasz Jóźwiak

Mistrzostwa Powiatu w koszykówce dziew-
cząt, które odbyły się 24. listopada w Kadzidle  
przyniosły nam kolejny ważny sukces. Drużyna 
reprezentująca PG w Lelisie zdobyła tam III miejsce. 
Dziewczęta wystąpiły w składzie: Anna Koziatek, 
Izabela Ejzemberg, Karolina Traczewska, Patrycja 
Czeropska,  Patrycja Gontarzewska, Julia Krystian, 
Alicja Kacprzak, Sylwia Szymańska, Małgorzata Gers 
i  Katarzyna Orzechowska. 

Warto wspomnieć, że dziewczęta ze szkoły 
Podstawowej z Lelisa dwa  dni wcześniej czyli 22. 
listopada wystąpiły na Mazowieckiej Gimnazjadzie 
Młodzieży Szkolnej w Strzegowie stanowiącej 
także Mistrzostwa Mazowsza LZS, zajmując tam 
VI miejsce. 

Dziewczęta reprezentujące Publiczne Gimna-
zjum w Lelisie zajęły także III miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu w unihokeju, które odbyły się 9 
grudnia w Chudku. 

Po nowym roku drużyna trenowana przez Toma-
sza Jóźwiaka wystartuje w turnieju piłki ręcznej i 
oby dobra passa trwała nadal. (ak) 

Fot. Archiwum

Justyna Niedzwiecka na pomoście

IV Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej tym 
razem o Puchar Marszałka Mazowieckiego Adama 
Struzika i Wójta Gminy Lelis Stefana Prusika, odbył 
się 9 grudnia w hali Zespołu Szkół w Lelisie. Turniej 
zorganizowało Gminne Zrzeszenie LZS w Lelisie. 
Sędziowali: Maciej Brzeski, Jarzy Dawid i Dariusz 
Mróz. Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn, w tym 4 
drużyny wyłonione drogą eliminacji z gminy Lelis. 
Drużyny podzielono na 3 grupy, a po wyłonieniu z 
eliminacji grupowych 6. drużyn rozegrano mecz o 
miejsce piąte oraz mecze o półfinał i finał. Grano po 
10 minut bez przerw i zmiany stron. W finale GLKS 
Lelis po dramatycznym meczu  uległ drużynie 
ubiegłorocznych zwycięzców, Szamany Łyse 0:1. 

Klasyfikacja, po niezwykle zaciekłych i dy-
namicznych meczach ułożyła się następująco: 
1. Szamany gm. Łyse, którzy otrzymali okazały 
puchar Marszałka Mazowieckiego, 2. GLKS Lelis 
(puchar Wójta Gminy), 3. The OFORS Zbójna, 
4.Black&White Turośl, 5. Art.-Met Kuźnia Szafar-
nia, 7. LZS Łęg Przedmiejski, 8. Czarnowyk, 9. 
Czasoprzestrzeń Durlasy, 10. FC Promil Olszewka, 
11. Czarnia 60, 12. Hobidd Kadzidło. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Krzysztof  Szymański, 
8 bramek, Szamany Łyse. Najlepszym bramka-
rzem – Kamil Dziczek, GLKS, który wpuścił tylko 
1 bramkę, ale niestety tę w meczu finałowym z 
Szamanami. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
wybrano Pawła Szymczyka ze Zbójnej. 

W trakcie turnieju odznaczono zasłużonych 
działaczy kół LZS w naszej gminie. Wójt Stefan 
Prusik oraz przewodniczący Rady Gminnego 
Zrzeszenia LZS Dariusz Mróz udekorowali Srebr-
ną Odznaką LZS za wybitne zasługi dla rozwoju 
sportu wiejskiego Rafała Bączka i Przemysława 
Pędzicha, a odznaką brązową – Lawiusza Laskow-
skiego. Odznaczeni otrzymali książki Jerzego 
Kijowskiego ,,Dzieje Ludowych Zespołów Ludo-
wych w gminie Lelis’’. 

Antoni Kustusz 
Fot. Antoni Kustusz

W sali widowiskowej Centrum Kultury, Biblioteki i 
Sportu 1. grudnia  spore grono szachistów zmierzyło 
się w VIII Turnieju Szachowym o ,,Złotą Wieżę’’. – Ce-
lem imprezy, która odbywa się od lat w Lelisie  jest 
popularyzacja szachów  wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych na terenie gminy Lelis. Dla mnie to dobra 
okazja do stworzenia możliwości do rywalizacji dla 
adeptów szkółki szachowej, która od roku działa w 
szkole w Łęgu Starościńskim – powiedział nam or-
ganizator Maciej Brzeski, która także stanął w szranki 
szachowej rywalizacji. 

Turnieje zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych 
rozegrane zostały systemem szwajcarskim na dystan-
sie 7 rund w tempie 30 minut na partię (15 minut 
dla zawodnika). Kojarzenie komputerowe zapewnił 
program  Chessarbiter, a zawody prowadził zgodnie 
z przepisami Kodeksu Szachowego PZSzach sędzia 
Tadeusz Nalewajk z Ostrołęki. 

W kategorii open najlepszym zawodnikiem okazał 
się Paweł Bakiera z Ostrołęki, który odniósł komplet 
siedmiu zwycięstw i wyprzedził Pawła Szeligowskie-
go z Łomży z dorobkiem pięciu wygranych i Pawła 
Krajewicza z Ostrołęki, który wygrał trzy partie, a 
dwie zremisował.

W rywalizacji kobiet zwyciężyła  Patrycja Bałdyga 
z Łysych, zaś w gronie najmłodszych szachistów 
do lat 10 zwyciężył Franciszek Kwaśny z Ostrołęki, 
przed Miłoszem Niechodą z Łęgu Starościńskiego i 
Wojciechem Tadrzakiem z Ostrołęki.

W gronie szachistów do lat 16 najlepszy okazał 
się Stanisław Wiszniewski przed Jakubem Firmugą, 
obaj z Łomży oraz  Mateuszem Zawistowskim z 
Małkini Górnej.

Zawody otworzył dyrektor CK-BiS Bartosz Podolak, 
a nagrody najlepszym zawodniczkom i zawodnikom 
wręczali wójt gminy Lelis Stefan Prusik i Marcin 
Śpiewak , prezes firmy Konkret market pozyczkowy.
pl. Poczęstunek dla zawodników przygotowały Pie-
karnia Kurpiowska Serafin oraz JBB Bałdyga.

Patronat medialny nad zawodami już po raz 
czwarty sprawował portal Moja Ostrołęka. (ak) 

  Fot. Antoni KustuszNajmłodsi walczą jak mistrzowie 

Drużyna koszykarska z trenerem po zdobyciu brązowego medaluPamiątkowe zdjęcia to dobra okazja do integracji
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 28 lutego, godz. 11.00 CK-BiS, sala widowiskowa – XXII ,,Darcie Pierza’’ regionalny przegląd 
widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów.

 Od 28 stycznia, godz. 10.00, CK-BiS – różnorodne i atrakcyjne zajęcia w ramach ferii szkolnych. 
Szczegółowy program na stronie CK-BiS oraz koncie FB Centrum - Kultury - Biblioteki i Sportu 
w Lelisie.

CK-BiS informuje i zaprasza… Ludność gminy Lelis

07–402 Lelis, ul. Szkolna 39, tel./fax 29 761 10 24, e–mail: sekretariat@lelis.pl; www.lelis.pl, www.bip.lelis.pl. Redaktor 
naczelny Antoni Kustusz, antoni.kustusz@neostrada.pl, antoni.kustusz1@gmail.com, tel. 600 240 750; zespół redak-
cyjny: Halina Gontarzewska, Henryk Kulesza, Andrzej Przeradzki. Projekt graficzny pisma, skład i druk: Agencja 
Informedia, e–mail: info@informedia.pl

Urząd Gminy przypomina, że…

Przypomnienie i ostrzeżenie

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
I rata do 15 marca 2019  r.

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

Uwaga: Przypominamy, że płatności za odbieranie odpadów komunalnych należy wnosić :  za  
styczeń i luty do 10 marca 2019 r.

Pamiętajmy, że dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy 
Lelis za pomocą instrumentu płatniczego (kartą płatniczą i telefonem), w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w miejscowości Gibałka pro-
wadzony jest samodzielnie przez Gminę Lelis, 
która nadała regulamin korzystania z PSZOK 
oraz wymaga jego przestrzegania. Niestety 
zdarzają się przypadki dostarczania do PSZOK 
odpadów niezgodnych z jego przeznaczeniem, 
a także podrzucanie odpadów przez miesz-
kańców innych gmin. W związku z tym warto 
uświadomić sobie, że obiekt jest monitorowany, 
a naruszenia regulaminu PSZOK będą karane.
Urząd Gminy w Lelisie informuje, że Punkt Se-
lektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych 
znajdujący się na terenie przy byłym składowisku 
odpadów w Gibałce (zjazd z drogi powiatowej w 
kierunku Łodzisk od strony Lelisa) czynny jest  w 
następujących godzinach:

 Poniedziałek:  nieczynne
 Wtorek: 7:00 - 15:00
 Środa: 10:00 - 18:00
 Czwartek: 8:00 - 16:00
 Piątek: 8:00 - 16:00
 Sobota: 11:00 - 19:00

Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są od-
pady (14 frakcji):
 

 Metale
 Tworzywa sztuczne
 Szkło
 Odpady komunalne ulegające biodegradacji
 Przeterminowane leki
 Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania
 Zużyte baterie i akumulatory
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 Odpady budowlane i rozbiórkowe
 Zużyte opony
 Odpady zielone
 Popioły

Do PSZOK nie są przyjmowane: zmieszane od-
pady komunalne, odpady zawierające azbest, 
smołę, papę i inne substancje niebezpieczne, 
części samochodowe,  papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 
szkło zbrojone i hartowane, metale, glazura i 
terakota, odpady, które są niezgodne z wykazem 
przyjmowanych odpadów, są nieposegregowa-
ne, a ich ilość oraz rodzaj wskazuje że pochodzą 
z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

Fot. Antoni Kustusz

wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.
(mieszkańcy stali)

Miejscowość Liczba
ludności

kobiety mężczyźni  

1. Lelis 907 447 460

2. Długi Kąt 267 125 142

3. Durlasy 468 242 226

4. Gibałka 127 64 63

5. Łodziska 205 107 98

6. Szafarnia 229 105 124

7. Nasiadki 530 260 270

8. Szafarczyska 246 119 127

9. Olszewka 654 327 327

10. Szwendrowy Most 193 86 107

11. Łęg Przedmiejski 1 332 673 659

12. Łęg Starościński 888 433 455

13. Gnaty 209 107 102

14. Dąbrówka 400 194 206

15. Szkwa 89 41 48

16. Gąski 187 95 92

17. Płoszyce 302 142 160

18. Kurpiewskie 282 153 129

19. Obierwia 732 368 364

20. Aleksandrowo 181 92 89

21. Białobiel 909 451 458

22. Siemnocha 294 145 149

RAZEM 9 631 4 776 4 855

Dane z 2018r.

1. Urodzenia 138

2. Liczba osób zawierających małżeństwo 127

3. Zgony 69

4. Zameldowania 331

5. Wymeldowania 238

Sporządził:
Heronim Laska

Inspektor


