
1

Józef Zyśk, oceniając zgodność repertuaru z regu-
laminem, technikę wykonania oraz muzykalność 
i rytmiczność przyznała następujące nagrody  
i wyróżnienia:

1. W kategorii - harmonia pedałowa 24 
basy: − debiutanci (po raz pierwszy): I miej-
sce – Krystian Bezłada, II miejsce – zaskakująca 
Ewelina Nowakowska, III miejsce – Paulina Gór-
ska; − uczestnicy od 8 do 16 lat: I miejsce – Karol 
Saciłowski, II miejsce – Dawid Rolka, II miejsce 
– Aleksander Pianka, co stanowi przyznanie racji 
jego prowadzącemu Janowi Kani, że wykonany 
przez niego stary utwór faktycznie należy do re-
pertuaru tańców kurpiowskich). III miejsce – Igor 
Grzybicki, wyróżnienie – Kacper Gorczyca, Maciej 
Bakuła; − uczestnicy od 16 do 25 lat: I miejsce – 
Karol Sadłowski, I miejsce – Dawid Sutkowski, II 
miejsce – Mateusz Dziczek, III miejsce – Adam 
Sadłowski, wyróżnienie – Wiktoria 

Z życia samorządu, s.2; Pracowite lato inwestycyjne, s. 3; Wybory rozgrzały Łodziska, s. 4; Jak to kiedyś było na wykopkach, s. 6; Dziękczynne 
pożegnanie zasłużonego duszpasterza, s. 7; Witamy w gronie pierwszoklasistów, s. 8; Frajda na grzybobraniu, s. 9; Nasze sportowe sukcesy, 
s. 11; Informacje, przypomnienia i smakowite danie Agnieszki, s. 12.
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Zadziwiająco żywotny przegląd 
Tegoroczne 24. Kurpiowskie Granie odbyło się 

przy zachowaniu rygorów epidemiologicznych,  
a więc bez udziału publiczności, natomiast 
zwyczajowe pozdrowienia dla wykonawców i 
widowni od przedstawicieli władz wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych przekazano uczest-
nikom w formie nagrań wideo. Za wszystkie 
niedogodności przepraszała Katarzyna Dobkow-
ska-Wiśniewska, dyrektor CK-BiS, otwierając 
imprezę i zapraszając na scenę, gdzie wszystkich 
uczestników przedstawiała prowadząca Małgo-
rzata Karczewska. 

Mimo takich osobliwych okoliczności to trzeba 
uznać, że przegląd stał na wysokim poziomie, a 
jego uczestnicy przygotowali się do występów 
bardzo starannie. 

– To już nasza regionalna tradycja, bo do wystę-
pu w Lelisie przygotowujemy się przez cały rok. 
Mali uczniowie ćwiczą, aby spotkać się z bardzo 
cenioną komisją i otrzymać ocenę swojej pracy. 
Oczywiście szkoda, że nie ma więcej widzów, ale 

liczy się okazja do występu – powiedział nam Jan 
Kowalczyk z Rozóg, harmonista i nauczyciel gry 
na instrumentach ludowych. 

Widzowie uczestniczyli w „covidowym” prze-
glądzie jako obserwatorzy bezpośredniej trans-
misji, którą można było obejrzeć na stronie FB CK-
-BiS. To bardzo dobra inicjatywa, do której warto 
będzie wracać także w czasach kiedy zniknie już 
zagrożenie pandemią.

Wyniki przeglądu zawiera Protokół, który opu-
blikowało CK-BiS. Wynika z niego, że: do przeglą-
du zgłosiło się 40. uczestników: 25. harmonistów 
(w tym 6., którzy wystąpili na naszej scenie po 
raz pierwszy, a jednak zaskakując dojrzałością i 
dobrym warsztatem), 11. skrzypków (w tym 6. 
po raz pierwszy) oraz 4. osoby grające na har-
monijce ustnej.

Komisja w składzie: Jacek Krupa, Joanna Niska, 

Dziadek Ryszard Maniurski z debiutującym wnukiem Marcinem

Zosia Muzyk, filigranowa, w pięknym stroju 
i bardzo utalentowana
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XIX sesja Rady Gminy zwołana na 29. 
września do sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy rozpoczęła się od wysłuchania obszernej 
informacji wójta Stefana Prusika o działalności 
międzysesyjnej. 

Radni bez uwag przyjęli informację o przebie-
gu wykonania budżetu Gminy za I półrocze br., a 
także jednogłośnie dokonali zmian w tegorocz-
nym budżecie. Również jednogłośnie uchwalono 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami do roku 
2023,  Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy, uchwałę w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok 
szkolny 2020/2021, wynoszącej: ON 4.19, Benz. 
95 – 4,51 zł. 

Po emocjach, które ujawniły się na komisjach 
Rady, tym razem na sesji przy jednym głosie 
wstrzymującym się, przyjęto uchwałę dotyczącą 
ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbo-
wej dla sołtysów. Przyjęte ostatecznie rozwią-
zanie (490 zł + 10 proc. inkaso) na komisjach 
przyjęto przy 4. głosach przeciwnych.   

Sołeckich spraw dotyczyła także uchwała o 
przyjęciu rezygnacji Anny Domalewskiej, sołtysa  
wsi Łodziska i zarządzenia wyborów sołeckich 
w tej wsi. O swojej rezygnacji dotychczasowa 
sołtys powiedziała, że odchodzi z podniesioną 
głową, a radni oraz sołtysowie podziękowali jej 
za dotychczasową pracę. Osobne podziękowanie 
wręczyli A. Domalewskiej wójt Stefan Prusik oraz 
Anna Dobkowska, przewodniczący Rady Gminy 
(zob. fot.)

XX sesja Rady Gminy, która odbyła się 
30.października w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy przebiegała w nietypowy sposób, 
bowiem czworo radnych brało w niej udział 
zdalnie, w tym także prowadząca obrady Anna 
Dobkowska, przewodniczący Rady Gminy. Udało 
się to zrealizować dzięki staraniom informatyka 
Piotra Parzycha, za co słusznie dziękowano mu 
po zakończeniu sesji. 

Na sesji bez uwag przyjęto informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, a także informacje wójta i przewod-
niczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń 
majątkowych. Termin ich analizy został prze-
dłużony, a mimo tego do Rady Gminy nadal 
nie wpłynęły wyniki oceny tych dokumentów z 
Urzędu Skarbowego. 

Po podjęciu niezbędnych uchwał budżeto-
wych, przyjęto uchwałę o udzieleniu pomocy 
finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu ustalającą 
kwotę wsparcia rozbudowy drogi Lelis – Długi 
Kąt – Kadzidło na 118 tys. zł. 

Przyjęto także uchwałę w sprawie odstępstw 
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych na terenie gminy, ustala-
jąc takie odstępstwa na wniosek sołtysów m. in. 
na placach przy remizach OSP w Łęgu Przedmiej-
skim i Dąbrówce, na placach przy świetlicach 
wiejskich w Durlasach, Gąskach, Płoszycach, na 
terenach wiejskich w Aleksandrowie, Dąbrówce,  
Długim Kącie, Gnatach, Gibałce, Kurpiewskich, 
Łęgu Starościńskim, Łodziskach, Olszewce, 
Szafarczyskach, Szwendrowym Moście i Szkwie .

W końcowej części sesji radni 13. głosami za i 
przy dwóch głosach wstrzymujących się podjęciu 
uchwałę o uchwaleniu studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lelis. Obecnie wójt może zlecić opra-
cowanie takiego planu, który trafi pod obrady 
Rady Gminy. 

Na zakończenie wójt Stefan Prusik przekazał 
gratulacje Justynie Niedzwieckiej z Obierwi, 
która zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Masters w 
podnoszeniu ciężarów, aa także odniósł się do 
wniosków mieszkańców Nasiadek i Szafarczysk 
dotyczących budowy przyłączy gazu, zachęcając 
mieszkańców tych wsi zainteresowanych bu-
dową odpowiedniej infrastruktury do podjęcia 
odpowiednich inicjatyw społecznych, które 
mogą stać się początkiem działań inwestycyj-
nych PGNiG. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

Cztery jednostki straży pożarnej z Ostrołęki, 
Dylewa, Lelisa oraz Dąbrówki gasiły w południe 
16. października pożar , który wybuchł w domu 
mieszkalnym w Obierwi. 

Pożar, który rozpoczął się prawdopodobnie z 
powodu zwarcia w nieprawidłowo wykonanej 
skrzynce przyłącza energii elektrycznej, strawił 
większość część budynku i cały dach. 

Dzięki życzliwości sąsiadów oraz pomocy 
gminy udało się ulokować czteroosobową 
rodzinę na tymczasowym zamieszkaniu, ale 
potrzebne będą środki, by odbudować dom. 

Apel w tej sprawie wraz z numerem konta  
znajdziemy na stronie gminnej oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który wspólnie z Oddzia-
łem Rejonowym PCK organizuje do 31, grudnia 
zbiórkę funduszy na ten cel, a także organizuje 
pomoc materialną. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

Z życia samorządu 

Pomóżmy pogorzelcom
Świetlica w Nasiadkach 
już żyje

Pożegnalne gratulacje dla Anny Domalewskiej Zdalna sesja to nowość, ale oby wyjątek

Tyle zostało z dorobku całego życia Jak zacząć to z przytupem, np. kursem komputerowym 

Po zakończeniu prac nad wyposażeniem 
świetlicy wiejskiej w Nasiadkach, a także przygo-
towaniu miejsc parkingowych na działce świetlica 
zaczęła służyć mieszkańcom. Pierwszym ważnym 
powodem był kurs komputerowy, który Koło 
Gospodyń Wiejskich ,,Bociani Zakątek’’ wraz z soł-
tysem zorganizowali 7. października. Gdyby nie 
pandemia, to było by tam już bardzo wesoło. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz
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mieszkańcy Gąsk domagali się podjęcia prze-
budowy drogi powiatowej idącej przez wieś 
od Stanisławowa w kierunku Kadzidła, tak aby 
pojawiła się tam ścieżka pieszo-rowerowa, 
można było ustawić oświetlenie i odpowied-
nie przystanki dla autobusów. Głosy takie 
zyskały na znaczeniu, skoro w zebraniu tym 

Pracowite lato pomimo pandemii

W trosce o przyszłość swoich wsi

W Płoszycach jest jeszcze wiele do zrobienia 
– przekonywano  wójta

W Gąskach w odnowionej świetlicy można liczyć 
na frekwencję

Przyłączanie instalacji do oczyszczalni 
przy SP w Dąbrówce 

Letnie miesiące, pomimo pandemii COVID – 19 
oraz wynikających z tego ograniczeń sanitarnych, 
przyniosły znaczące dokonania inwestycyjne, o 
których poinformował 29.września wójt Stefan 
Prusik na sesji XIX Rady Gminy. W tym czasie 
zrealizowano: 

1. W zakresie inwestycji:
1) zakończono i odebrano następujące inwe-

stycje:
1. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr 

ewid. 351/13 w miejscowości Lelis - koszt 
robót budowlanych  86 272,20 zł. Wykonano 
ok 98 mb. nawierzchni z kostki betonowej 
szerokości 4,00 m.

2. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcin-
kiem ciągu pieszego na drodze gminnej nr 
250610W w msc. Białobiel” -  koszt wykona-
nia robót 31 734,00 zł, Wykonano przejście 
dla pieszych wraz z chodnikiem długości ok 
35 m o szerokości 2. m z kostki betonowej 
oraz odtworzono oznakowanie poziome na 
długości ok. 150. M,

3. „Budowa dodatkowego stałego oznako-
wania na drogach gminnych nr 250609W 
w msc. Białobiel i nr 250624W w msc. Dur-
lasy” - koszt robót 29 028,00 zł. W ramach 
inwestycji zamontowano w msc. Białobiel - 2 
progi zwalniające,  w msc. Durlasy – 3 progi 
zwalniające płytowe,

2) wykonano koszenie poboczy wzdłuż dróg 
gminnych – kwota 8 424 zł,

3) dokonano wycinki krzewów w msc. Aleksan-
drowo – kwota 7 560 zł,

4) przeprowadzono remont dróg na terenie msc. 
Olszewka – kwota 6 678,90 zł,

5) zamontowano lampę LED  w msc. Gnaty- kwota 
950 zł,

6) zakupiono i zamontowano 7 szt. lamp. w msc 
Siemnocha. 

7) w ramach zadania:
• „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Pod-

stawowej o Przedszkole Samorządowe w 
Łęgu Przedmiejskim” - wykonano parter i 
piętro budynku (stan surowy) oraz więźbę 
dachową,

• „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Dąbrówce gm.Lelis i Budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawo-
wej w Dąbrówce” - wykonano zbiorniki ze 
stali nierdzewnej 2 x75,0 m3 oraz rurociągi 
od zbiorników  do budynku SUW,

• „Budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewi-
dencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski gm. 
Lelis” - w msc. Białobiel ul. Polna wykonano 
sieć  kanalizacyjną fi50 L=175,50 mb, 3 szt. 
przyłącza wyprowadzenie do granicy działek  
oraz sieć wodociągowa fi 110 L=323,0 mb, 
2 przyłacza  wyprowadzenie do granicy 
działek,

8) zakończono rozbudowę i przebudowę budyn-
ku zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowa-
nia na świetlicę wiejską w msc. Nasiadki,

9)  zakupiono i postawiono 3 garaże na placu 
wiejskim w Lelisie,

10) na oczyszczalni ścieków w Lelisie:  
• zmodernizowano kratę schodkową ścieko-

wą, 
• zamontowano układ sterowania pracą 

pomp oraz pracą sprężarek, 
• zamontowano moduł telemetryczny panel 

alarmowy monitorujący pracę oczyszczalni,
• zakupiono i zamontowano prowadnice w 

pompowni ścieku surowego.
• 

11) w ramach funduszu sołeckiego:
• zakupiono i postawiono garaż  w msc. Bia-

łobiel,
•  wykonano oświetlenie placu wiejskiego w 

msc. Aleksandrowo,
•  zakupiono  i zamontowano domek drewnia-

ny ze zjeżdżalnią na placu wiejskim w msc.
Durlasy,

•  zakupiono piłkochwyty na plac wiejski w 
sołectwie Łęg Starościński – Walery,

• zakupiono wyposażenie AGD do świetlicy 
wiejskiej w msc. Gąski,

• wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiej-
skiej w msc. Dąbrówka,

•  zakupiono i zamontowano tablice informa-
cyjne z opisem i mapą oraz upamiętnieniem 
wydarzeń historycznych w msc. Obierwia,

• zakupiono kosiarkę i kosę spalinową na plac 
wiejski w msc. Szafarczyska ,

12) w ramach MIAS 2020 :
• zakupiono sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Lelis, gmina Lelis,
• wykonano ogrodzenie placu wiejskiego 

świetlicy w msc. Gąski,
• wykonano utwardzenie placu kostką przy 

świetlicy wiejskiej w msc. Nasiadki,
•  wykonano wiatę z kominkiem na placu 

wiejskim w msc. Szkwa,
• wykonano wiatę na placu wiejskim w msc. 

Gibałka.
Oprac.: wójt Stefan Prusik

Fot.: Antoni Kustusz

Zebrania sołeckie poświęcone przyjęciu 
wniosków na przyszłoroczne inicjatywy finan-
sowane z gminnego funduszu sołeckiego za-
wsze wzbudzają wiele emocji, a pomysły takich 
potrzeb i zadań do wspólnego zrealizowania są 
bardzo różnorodne. Tym razem trafiliśmy do 
zebrań, które odbyły się w nowych świetlicach 
wiejskich w Płoszycach (15.września) oraz w 
Gąskach (20.września). 

Sołtysowie: Jarosław Puławski oraz Sylwia 
Kaczyńska, dokładnie rozliczyli się z wykonania 
dotychczasowego funduszu, informując ile i na 
co przeznaczyli fundusze przyznane z budżetu 
gminy. Oczywiście, ponieważ obie świetlicowe 
inwestycje  są jeszcze w trakcie realizacji, to 
propozycje zgłoszone do wójta o przyszło-
roczne fundusze dotyczyły przede wszystkim 
zagospodarowania terenu placów wiejskich, 
ich oświetlenia,  upiększenia i wyposażenia. 
Skoro jednak w zebraniach uczestniczył radny 
Zdzisław Kołodziejczyk, a także wójt Stefan 
Prusik (Płoszyce) to nie zabrakło jednak tema-
tów dotyczących potrzeb obu wsi. Szczególnie 

uczestniczyli także gościnnie sołtysi z Płoszyc 
oraz Anna Lenkowska ze Szkwy. Warto więc 
było poświęcić ten wieczór by porozmawiać o 
sprawach ważnych dla  przyszłości wsi.

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz
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Seniorzy, to osoby, które szczególnie narażone 
są na zakażenie koronawirusem, dlatego też 
powinni jak najmniej wychodzić z domu. Przypo-
mnijmy, że zgodnie z obowiązującymi obostrze-
niami zalecane jest ograniczenie przemieszczania 
się osób powyżej 70 roku życia - z wyjątkiem 
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych 
z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy 
też udziału we Mszy Świętej. Większość osób 
starszych jest zresztą wykluczona cyfrowo i sama 
nie sprawdza informacji w internecie, dlatego 
kierownictwo i pracownicy „Domu Senior +”  w 
Durlasach pozostają  w telefonicznym kontakcie z 
nimi, tak aby przekazać im interesujące ich infor-
macje, a niejednokrotnie po prostu porozmawiać, 
wsłuchując się w ich potrzeby i oczekiwania. To 

właśnie z myślą o nich w Gminie Lelis urucho-
miliśmy dowożenie ciepłych posiłków do miejsc 
zamieszkania uczestników projektu „Senior+”.

-  Osoby starsze narażone są na samotność 
bardziej niż inne grupy wiekowe. Przedłużające 
się pozbawienie ich możliwości korzystania z 
aktywności fizycznej, ograniczenie kontaktów 
społecznych prowadzi do izolacji, co może mieć 
katastrofalne skutki dla ich kondycji fizycznej 
i psychicznej. W czasie pandemii współpraca z 
seniorami  i kontakt z nimi nabiera szczególnego 
znaczenia dla utrzymania spójności społecznej. 
Uwrażliwienie seniorów na oszustów, wyko-
rzystujących obecną sytuację ma też ogromne 
znaczenie w ich życiu w warunkach izolacji  
– stwierdził wójt Stefan Prusik, popierając tę 
inicjatywę naszej placówki.

W czasie kiedy nasi seniorzy czują się zagubie-
ni, a jednocześnie widzą zagrożenia zachorowa-
nia pracownicy Dziennego Domu „Senior +” w 
Durlasach nie pozostają obojętni na ich potrzeby. 
Dodajmy, że i Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lelisie również podejmuje działania, które mają 
na celu zdrowie publiczne i walkę z epidemią się-
gając po środki zmniejszenie skutków epidemii. 
OPS na bieżąco współpracuje z Policją, Strażą 
Pożarną, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i 
innymi służbami, w celu ewentualnego objęcia 
pomocą szczególnie osób starszych, samotnych i 
niepełnosprawnych - niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji, które nie mogą liczyć na pomoc 
rodziny, sąsiadów czy organizacji społecznych. 
Dlatego warto kontaktować się z OPS-em jeśli 
pojawi się problem i trzeba uzyskać pomoc. 

Grażyna Bednarczyk
Fot. Archiwum

Takiej frekwencji na wieczornym zebraniu wiej-
skim, jak 16.października, gdy trzeba było wybrać 
nowego sołtysa i nową radę sołecką, to jeszcze 
nie było w dziejach Łodzisk. Na 177 osób upraw-
nionych do głosowania do wyborów stanęło  94. 
mieszkańców, w tym najstarsza mieszkanka wsi, 
90-letnia Regina Krystian. 

Mimo chłodu i późnej pory zebranie odbyło się 
na placu wiejskim zarówno na scenie, jak i pod 
wiatą. Prowadził z woli zebranych wójt Stefan 
Prusik, a obecni byli Anna Dobkowska, Stanisław 
Szczepanek i Jerzy Dawid, jako przedstawiciele 
Rady Gminy. Najpierw sprawozdanie z dotych-
czasowej działalności złożyła Anna Domalewska, 

dotychczasowa sołtyska, która we wrześniu zre-
zygnowała z tej funkcji, podkreślając w nim jakie 
prace zostały wykonane na placu wiejskim za jej 
kadencji. Wójt podziękował Annie Domalewskiej 
i poinformował, że okolicznościowe podzię-
kowanie wręczono sołtysowej 29. września na 
sesji Rady Gminy. Następnie wybrano komisję 
skrutacyjną, której przewodniczącą została Anna 
Ogniewska i przystąpiono do tajnego głosowa-
nia. Do wyborów stanęło dwoje kandydatów. Byli 
to Janusz Bałon, radny z Łodzisk oraz Agnieszka 
Grzegorczyk. Po podliczeniu głosów okazało się, 
że J. Bałon otrzymał 50 głosów, zaś A. Grzegor-
czyk 44 głosy.  

Gmina wspiera swoich seniorów 

Ofiary przemocy 
oczekują pomocy

Wybory, które rozgrzały Łodziska

Nowa rada solecka wraz z sołtysem. Na zdjęciu brak 
Anety Ejzemberg

Mieszkańcy Łodzisk tłumnie przybyli na swoje wybory

Na zdjęciu: Ciepły posiłek trafił do seniorów
Uczestnicy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Domu Senior + 

 Wobec zjawiska przemocy w rodzinie nikt nie 
może pozostać obojętnym. Po to funkcjonuje 
system zintegrowanej wymiany informacji oraz 
wsparcia dla ofiar tej przemocy, aby takiej przemocy 
było jak najmniej, ale i sprawcy nie pozostawali 
bezkarni – stwierdził wójt Stefan Prusik, otwierając 
kolejne spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscy-
plinarnego przy OPS w Lelisie, które odbyło się 30. 
września  w Dziennym Domu Senior+ w Durlasach. 
Na zaproszenie Grażyny Piersy, kierownika OPS,  w 
dyskusji na temat zjawiska przemocy w rodzinach i 
sposobów jej ograniczania, zwłaszcza w warunkach 
ograniczeń epidemiologicznych, uczestniczyli 
dzielnicowi, pracownicy socjalni, kurator sądowy 
oraz psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Podczas spotkania Zespołu  psycholog 
Ewa Mitra wygłosiła pogadankę pt.,, Psychologiczny 
obraz sprawcy przemocy”.   W dyskusji podkreślano, 
że nowelizacja przepisów dotyczących postępowa-
nia Policji wobec sprawców przemocy w rodzinach, 
a także  skoordynowane działania systemu opieki 
społecznej służą wsparciu ofiar przemocy w jej 
środowisku oraz wobec ich prześladowców. Wnioski 
z dyskusji posłużą usprawnieniu działania wobec 
tego zjawiska w naszej gminie, gdzie także spoty-
kamy się z rodzinami zarejestrowanymi w systemie 
Niebieskiej Karty . Obecnie w gminie procedura ta 
jest prowadzona w 15. rodzinach. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

– Dziękuję za wybór, obiecując, że będę działał 
na rzecz całej wsi, bez względu na to, kto i jak na 
mnie głosował – oświadczył po wyborze Janusz 
Bałon, zapraszając po zebraniu wszystkich chęt-
nych do świetlicy naprzeciwko placu wiejskiego. 

Przystąpiono do wyborów nowej rady sołec-
kiej. Zgłoszono tylko 4.kandydatów, a więc tylu 
ile było miejsc w radzie. Ponieważ część wy-
borców po dokonaniu wyboru sołtysa opuściła 
zebranie, a 15. głosów okazało się nieważnych, 
to poszczególni kandydaci otrzymali następu-
jącą liczbę głosów: Danuta Ejdys – 56, Aneta 
Ejzemberg – 54, Andrzej Grzyb – 56 i Zdzisław 
Majk – 59. 

Zebranie zakończył wójt Stefan Prusik, dzię-
kując mieszkańcom za tak liczne przybycie na 
zebranie.

– Takie zainteresowanie pokazuje jak ważna 
jest wspólna aktywność społeczności wiejskiej 
i dlatego zachęcam wszystkim do zgody, do 
współpracy na rzecz swojej wsi – zaapelował do 
zebranych S. Prusik.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Zadziwiająco żywotny przegląd (cd. ze str. 1)

Dąbrówka przywitała pielgrzymów Dożynkowe 
dziękczynienie 
w ostrołęckiej farze

Jan Kowalczyk, harmonista i nauczyciel wielu ludowych 
muzyków

Pielgrzymi, jak co roku,  dotarli do kaplicy MB Dąbrowskiej Nowy proboszcz ks. Artur Akimowicz debiutuje 
na Mszy św. dla pielgrzymów

Delegacje wsi z naszej gminy w ostrołęckiej farze

Krystyna Gromadzka  pokazała, że nie ma sobie równych 

Zielińska; 

− uczestnicy od 25 do 60 lat: II miejsce – Zygmunt 
Koziatek, wyróżnienie – Roman Parzych, Wiesław 
Butler; − uczestnicy powyżej 60 lat: I miejsce – 
Jan Kowalczyk,  Jan Kania, II miejsce – Ryszard 
Maniurski;  

2. W kategorii - skrzypce: − debiutanci (po raz 
pierwszy w przeglądzie): wyróżnienie – Zofia 
Muzyk; uczestnicy od 8 do 16 lat: I miejsce – 
Diana Stęcel, II miejsce – Amelia Kulas, III miejsce 
– Julia Bubrowiecka, Amelia Bakuła; wyróżnienie 
– Natalia Zadroga; − uczestnicy od 25 do 60 
lat: I miejsce – Paweł Dąbkowski; − uczestnicy 
powyżej 60 lat: wyróżnienie – Edward Kędzierski;  

3. W kategorii - harmonijka ustna: I miejsce – 
jak zawsze rewelacyjna i dynamiczna Krystyna 
Gromadzka z Kolna, II miejsce – Stanisław Muraw-
ski, III miejsce – Józef Wąsiewski, Ryszard Kruczyk.

Tyle komisja. Werdykt nie zbudził komentarzy, 
choć zgodnie podkreślano, że najciekawsze i 
najbardziej optymistyczne było to, iż pojawili się 
nowi, ciekawi debiutanci harmoniści, a także ro-
snąca z roku na rok liczba skrzypków.  Oczywiście 
szkoda, że w tym roku wielu dotychczas stałych 
uczestników pozostało w domach, ale i tak tra-
dycja została podtrzymana i o przyszłoroczny, 
jubileuszowy przegląd można być spokojnym.   

Nieliczne grupy pielgrzymów dotarły w 
niedzielę 13.września do Sanktuarium MB Dą-
browskiej, a jednak pl. Jana Pawła II przy kościele 
parafialnym pw. Św. Anny oraz przy kaplicy 
MB Królowej Ludu Kurpiowskiego zapełnił się 
wiernymi. Wszystkich witali słodkim gościńcem 
i napojami gospodynie z Dąbrówki. Pielgrzymki 
piesze dotarły z Kadzidła i Płoszyc. Przy kaplicy 
zamiast dziecięcego śpiewu pielgrzymkowego 
śpiewano obrzędowe pieśni religijne. Szczególne 
wrażenie zrobiła grupa kolarzy, którzy dotarli do 
Dąbrówki rowerami z Kolna, by tu uczestniczyć 
nie tylko w pielgrzymce, ale także aby wesprzeć 
swego dotychczasowego kapłana  ks. Artura Aki-
mowicza, który celebrował pielgrzymkową Mszę 
św. zapowiadającą objęcie parafii w Dąbrówce. 
Swego następcę przedstawił dotychczasowy 
proboszcz i kustosz sanktuarium ks. kan. Stani-
sław Grosfeld, witając wszystkich pielgrzymów 
i dziękując im za przybycie, mieszkańcom 

Parafialna wspólnota wiernych ostrołęckiej 
fary pw. NNMP uczestniczyła 13. września w 
uroczystej Mszy św. dziękczynnej na tegoroczne 
płody rolne i trud rolników. Delegacje sołectw z 
naszej gminy, które tworzą tę spólnotę: Białobiel, 
Siemnocha, Gnaty i część Łęgu Przedmiejskie-
go, przekazała do ołtarza dary z tegorocznych 
plonów oraz wysłuchała wzruszającej homilii 
skierowanej do ludzi rolniczego trudu. Mszę 
św. koncelebrowali duchowni parafii na czele z 
proboszczem ks. kan. dr Wiesław Białczak. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz 

Dąbrówki na czele z sołtysem Tadeuszem Dudą 
i radnym Robertem Pianką, a także mieszkań-
com wszystkich wsi wchodzącym do parafii, 
za ich wsparcie i pomoc w przygotowaniach, 
strażakom OSP za utrzymanie porządku, wła-
dzom gminy za uporządkowanie centrum wsi i 
otoczenia kościoła. 

– Dziękuję za pielgrzymkę i zapraszam za rok, 
a jeśli zdrowie pozwoli to i ja przybędę tu  jako 
pielgrzym – stwierdził przed swoją homilią ks. 
proboszcz. 

Po Mszy św. odbyła się procesja do kościoła, 
a przy kaplicy organiści z Dąbrówki wykonali 
bardzo piękny koncert muzyki religijnej. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Uczestnicy, zwłaszcza ci najmłodsi, zaraz po 
wykonaniu swoich  prezentacji wyjechali do 
domu, choć było sporo okazji do rozmowy, 
zwłaszcza że, jak zawsze gościnna załoga CK-BiS, 
ugościła wszystkich smakowitymi kiełbaskami 
w bułce. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Fot. z archiwów rodzinnych pani Kowalskiej i pana Tomczaka

Rowerzyści na starcie rodzinnego rajdu rowerowego do Lelisa

Z pamiętnika seniora 

Schodami do 
matematyki

Rodzinny rajd rowerowy
Ostrołęka - Lelis - Ostrołęka  

JESIENNE PRACE POLOWE 
NA KURPIACH - WYKOPKI

Wspomnienia naszych seniorów w Dziennym 
Domu Senior + w Durlasach dają nam wiele 
informacji na temat ówczesnych jesiennych 
prac polowych. 

Po okresie żniw na wsi przychodził bowiem  
czas na wykopki. Przede wszystkim kopanie 
ziemniaków to były prace, które skupiały niegdyś 
większą rzeszę sąsiadów, rodziny – wspominają 
seniorzy. – Nawet mieszkańcy miast zjeżdżali się 
do rodziny na wsi, aby pomóc przy wykopkach, a 
niejednokrotnie zapłatą za tę pracę był przysło-
wiowy worek kartofli do zaopatrzenia spiżarni na 
zimę. Także w szkołach dzieci we wrześniu miały 
wolne od nauki na wykopki, gdyż to one były 
często angażowane do zbierania ziemniaków. 
Była to bardzo żmudna praca. Na pole szli męż-

W Szkole Podstawowej w Lelisie można uczyć 
się matematyki podczas wchodzenia na scho-
dy, choć i tam pojawił się jeden błąd szybko 
wychwycony przez wnikliwych matemAsów.  
Można powiedzieć,  że każdy schodek do wiedzy 
jest dobry. (ak) 

Fot.: Antoni Kustusz

Dzięki dobrej współpracy prezydenta 
Ostrołęki Łukasza Kulika oraz wójta Stefana 
Prusika 26. września kilkudziesięciu rowe-
rzystów wyruszyło spod sceny przy Kupcu 
w Ostrołęce na 35. ilometrową trasę Waka-
cyjnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.  
Trasa. przebiegała z Ostrołęki przez Siem-
nochę, Durlasy, Gibałkę, Długi Kąt, Lelis, 
tu był postój przy współorganizującym to 

przedsięwzięcie CK-BiS, a następnie Durlasy, 
Białobiel. Metę wyznaczono  na placu gen. 
J. Bema w Ostrołęce.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, a 
gościnność naszej gminy oraz bardzo 
atrakcyjna trasa poprowadzona po dobrych 
drogach, dodała uroku kolarskiej eskapa-
dzie. (ak)

Fot.: portal eostrołęka.pl 

czyźni, kobiety, dzieci. Te które już były zdatne do 
pomocy pomagały rodzicom, zaś mniejsze posa-
dzone w wózkach albo na kocach zajmowały się 
sobą, zaś matka w tym czasie mogła pójść kopać 
kartofle. Motyka to było narzędzie, które w ręku 
rolnika pozostawało od drugich sianokosów aż 
do przymrozków. 

Nieco później na pola weszła kopaczka konna. 
To już było narzędzie w dużym stopniu uspraw-
niające prace przy wykopkach, choć z początku 
wzbudzało wiele emocji, a nawet zamieszania.  
Kopaczka składała się ze specjalnych wideł i 
pługa. Pług rozorywał skibę kartofli, a widły 
wyrzucały ziemniaki na glebę. Tak wyrzucone 
na powierzchnię gleby ziemniaki były zbierane 
przez tak zwanych zbieraczy. Powożenie końmi 
to już najczęściej męskie zajęcia, a zbieraniem 
zajmowały się kobiety. Teraz już kopanie szło 
szybko, choć i tak niejednokrotnie zajmowało 

to kilka dni. W większych gospodarstwach taką 
kopaczkę przyczepiano do traktora.

Po czasie weszła do prac też kopaczka ciągni-
kowa, dla gospodarza to już był rarytas. Przez 
oczka siatki, zgiętej w kształcie walca, po wpra-
wieniu go w ruch przelatywały wyorane ziemnia-
ki. Wystarczyło je pozbierać i później posortować, 
co do konsumpcji, co do sadzenia na rok przyszły, 
i co na paszę dla zwierząt gospodarskich.

Zakończenie wykopków na Kurpiowszczyźnie, 
jak każdej ciężkiej pracy na polu, było święto-
wane poprzez rozpalanie ognisk i pieczenie 
ziemniaków. Smak takiego pieczonego kartofla 
po dzień dzisiejszy wprawia nas w zachwyt. 
Zebrane kartofle zsypywano do lnianych lub 
konopnych worków, po czym wysypywano je 
przy „sklepie” do wysuszenia i przeprania, czyli 
opłukania,  przed ostatecznym zasypaniem ich 
w pryzmę na zimę. 

Ziemniaki na naszych terenach stanowiły 
podstawę codziennego jadłospisu. Gotowano 
je na śniadanie i spożywano z przegotowa-
nym mlekiem, gotowano na obiad, okraszone 
wówczas skwarkami i podawano najczęściej z 
kapustą, a kolacja odbywała się też zazwyczaj 
przy gotowanych kartoflach i białym lub czer-
wonym barszczu.

Powiew wiatru we włosach, wóz czekający 
na kolejne pełne kosze, zapach ogniska to już 
tylko garstka wspomnień naszych kochanych 
seniorów z Durlas. 

Wspomnienia seniorów spisała 
Grażyna Bednarczyk
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Ks. kan. S. Grosfeld bardzo lubił swoich parafian Dzieci namalowały obraz swojej świątyni Społeczności szkolne swemu proboszczowi

Wyrazy uznania i wdzięczności od naszej Gminy 

Delegacja sołtysów i radnych z wyrazami uznania 
od parafian i mieszkańców

Pożegnanie emeryta przez ks. dziekana Wiesława Białczaka 

Dziękczynne pożegnanie zasłużonego duszpasterza
Wiele ciepłych słów doceniających zasługi ks. kan. 

Stanisława Grosfelda, odchodzącego na zasłużoną 
emeryturę po 22.latach duszpasterskiej posługi 
proboszcza parafii pw. Św. Anny w Dąbrówce  
usłyszeli wierni, którzy licznie przybyli 20.września 
do swojej drewnianej świątyni. Okolicznościową 
Mszę św. dziękczynną i pożegnalną celebrował 
sam emeryt, ukrywając silne przeziębienie i łzy 
wzruszenia. Podziękowanie za wieloletnią posługę 
wraz z edyktem o przeniesieniu na emeryturę od JE 
ks. Janusza Stepnowskiego biskupa  łomżyńskiego 
przekazał dziekan ks. kan. dr Wiesław Białczak, który 
podkreślił zasługi ks. Stanisława dla utrzymania w 
dobrym stanie zabytkowej świątyni, wybudowanie 
domu parafialnego oraz powstania i prowadzenia 
jako kustosz  sanktuarium MMB Dąbrowskiej Kró-
lowej Ludu Kurpiowskiego wokół wybudowanej 
za jego czasów kaplicy. Przedstawił także życiową i 
duszpasterską drogę cenionego proboszcza.

Ks. Stanisław Grosfeld, s. Antoniego i Heleny, z d. 
Organek, ur. się 13. listopada 1950 r. w Białaszewie, 
historycznej, podlaskiej wsi w gm. Grajewo. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 24.maja 1975 r w Łomży od 
bpa. M. Sasinowskiego. Od 25. czerwca 1975 r.  był 
wikariuszem w Kaletniku, 17.06.1978 Szczuczyn, 
20.06.1981 Radziłów, 1.099.1984 Sokoły, 1.09.1987 
Augustów NSJ, 1.09.1988 parafia pw. Trójcy Prze-
najświętszej  Grajewo, 1.09. 1989 par. św. Krzyża 
Łapy. Proboszcz: 1.07.1990 r. Bokiny i od 8.09.2010 
r. par. św. Anny Dąbrówka k. Ostrołęki; od 20.11.2011 
asystent Kat. Stow. Młodzieży Dąbrówka. 

Po zakończeniu ceremonii i udzieleniu wraz z ks. 
W. Białczakiem komunii św. na emeryta spłynęły sło-
wa i świadectwa podziękowań. Prezent od kolegów 
z dekanatu przekazał ks. dziekan, dzieci przygoto-
wały piękny obraz kościoła, szkolne społeczności 

podarowały paczkę i kwiaty, a okolicznościową 
mowę wygłosiły panie dyrektorki szkół w Dąbrówce 
i Nasiadkach, a jak wspomniała Sylwia Smilgin-Ka-
mińska, ks. Stanisław wrył się jej w pamięć, kiedy 
zamiast opowiadać o tym co powinno być, pokazał 
dzieciom jak się klęczy i jak się modlić trzeba. Poże-
gnanie wygłosili wójtowie, wspominając lata owoc-
nej współpracy, czego świadectwem jest obecny 
stan i wygląd kościoła, placów i parkingów we wsi.  

Wielki bukiet kwiatów wraz ze szkatułką „Na 
szczęście”, w której znalazło się wsparcie dla nowego 
emeryta zebrane wśród wiernych, przekazali swemu 
pasterzowi sołtysowie i radni. W mowie, którą wygło-
sił sołtys  Jarosław Puławski, podkreślono szczególne 
zasługi, jakie ks. Grosfeld wniósł do życia parafii, 
jak zmieniało się otoczenie kościoła i jakie zmiany 
wniósł proboszcz do życia każdej rodziny.

Swoje wzruszające podziękowania przekazało 
kapłanowi jego rodzeństwo, a także w imieniu 
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego dr Jerzy 
Kijowski, autor monografii naszej gminy, który 
korzystał z wielu materiałów zebranych przez pro-
boszcza, zbieracza pamiątek i badacza, który sam 
w książce opisał dzieje swojej parafii. Jakże po tych 
podziękowaniach mocno wybrzmiały słowa pieśni 
wykonanej przez chór z Nasiadek, w którym panie 
śpiewały ,,I chociaż będziesz na emeryturze/ To po-
myśl nieraz o naszej Dąbrówce./Wielki szacunek dla 
Ciebie mamy/odwiedzaj nas, my Cię zapraszamy’’. 

Sam ks. Stanisław w pożegnalnej mowie wspomi-
nał, że objął swoje proboszczostwo w święto Matki 
Boskiej Częstochowskiej, a pierwszego chrztu udzie-
lił w rodzinie z Nasiadek i ostatniego chrztu udzielił 
także w tej rodzinie, ale w kolejnym pokoleniu. 

– Tak to Bóg wybiera osoby w czasie, przestrzeni, 
tu i teraz, do czynów i do zmian – stwierdził.

W swoich podziękowaniach  za te lata posługi o 
nikim nie zapomniał, a szczególnie dziękował  całej 
wspólnocie parafialnej, wioskom i ich sołtysom, 
radnym, wójtom Stanisławowi Subdzie i Stefanowi 
Prusikowi (którzy na pożegnalnej Mszy św. prze-
kazali pamiątkowe podziękowanie), dyrektorom 
szkól w Nasiadkach i w Dąbrówce, nauczycielom. 
Dziękował także organistom, kościelnym, mini-
strantom, lekarzom, strażakom, Darkowi Mrozowi, 
który fotografował kościelne wydarzenia, dziękował 
gospodyni, pani Irenie, która tyle lat, jak stwierdził 
,,mnie karmiła i opierała, służyła księżom i biskupom 
na wszystkich odpustach i innych uroczystościach, 
rekolekcjach’’ . Dziękował wszystkim mieszkańcom 
parafii , bo jak powiedział ,,Nie wyście mnie wybrali, 
ale ja Was wybrałem, abyście poszli i owoc przynieśli’’. 

– Te 22 lata mego probostwa, to jedno pokolenie, 
ale Dąbrówka to już nie ta sama wieś. Brałem udział 
w jej zmianach i sam je czyniłem. Wygłosiłem setki 
kazań i odprawiłem tysiące mszy św., ochrzciłem 
413. dzieci, 490 doprowadziłem do bierzmowania, 
udzieliłem 215 ślubów, pochowałem 375. parafian, 
poprzez kolędę, obrazki i zdjęcia z uroczystości je-
stem w każdym domu, dbałem o środowisko i sądzę 
, że pozostanę w pamięci. Pobiłem kilka rekordów, 
bo jestem od początku istnienia parafii najdłużej 
pracującym proboszczem, pierwszym kanonikiem 
i kustoszem, a nasze sanktuarium przez te lata 
odwiedziło ponad 70 tys. osób. Wszystkie składki, 
należności i tace są zapłacone, a jeśli mogę o coś 
prosić, to aby w Dąbrówce  nadać nazwy ulicom i 
placom według mego projektu, który skierowałem 
do radnych, Wójta i Rady Gminy – podsumował,  
jak zawsze szczerze i skrupulatnie, swoją posługę 
ks. Stanisław. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz
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Pierwszy dzwonek z wirusem w tle

Szkoła Podstawowa w Białobieli  (wychowawczyni – Anna Chojnowska)

Szkoła Podstawowa w Lelisie (wychowawczyni – Justyna Przeradzka)

Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim im. Św. Jana Pawła II  
(wychowawczyni – Alicja Brodzik)

Szkoła Podstawowa w Obierwi (wychowawczyni – Bożena Choroszewska ) Szkoła Podstawowa w Olszewce (wychowawczyni – Mariola Pawłowska) 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce (wychowawczyni – Joanna Duszak )

Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim (wychowawczyni – Elżbieta Stenka )

Szkoła Podstawowa w Nasiadkach (wychowawczyni – Elżbieta Późniewska)

Pierwsze spotkanie po wakacjach

Witamy w gronie pierwszoklasistów

Uczniowie naszych szkól rozpoczęli tegorocz-
ny rok szkolny nie jak zwykle od radosnych i 
uroczystych spotkań, ale od wysłuchania wielu 
komunikatów organizacyjnych dotyczących 
ograniczeń sanitarnych oraz rygorów antywi-
rusowych. Obserwowaliśmy jak to się odbyło 
1. września w Szkole Podstawowej w Białobieli, 
gdzie mamy najliczniejsze grupy uczniów w 
młodszych rocznikach. Wychowawczynie ze-
brały swoje gromadki w Sali gimnastycznej, a 
po krótkim przemówieniu dyr. Urszuli Wielczyk, 
opisały uczniom jak będzie wyglądał porządek 
ich zajęć szkolnych, następnie rozdały pakiety 

wyprawek szkolnych oraz zapoznały z tymcza-
sowym porządkiem lekcji. Przedstawiono także 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.  W 
szkole w Białobieli w klasach młodszych rocz-
ników edukację polonistyczną, matematyczną, 
przyrodniczą oraz społeczną poprowadzi Anna 
Chojnowska, edukację plastyczną techniczną,  i 
muzyczną – Aleksandra Majk, religię – Małgorzata 
Koślik, język angielski – Edyta Prusaczyk, WF – 
Rafał Kosek, edukację informatyczną – Krzysztof 
Gawrych.  (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

Tegoroczny nowy rok szkolny dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w naszej Gminie to szczególnie wielkie przeżycie. Swoją przygodę 
z nauką szkolną z wieloma jej obecnymi rygorami sanitarnymi rozpoczęli zarówno najmłodsi uczniowie, jak i ich rodzice oraz wychowawcy. Wszyscy 
pierwszoklasiści są dla naszej Gminy powodem do domy i dlatego publikujemy ich zbiorowe portrety życząc jednocześnie uczniom pierwszych klas 
oraz ich wychowawcom i nauczycielom, a także rodzicom całorocznych sukcesów oraz ciekawych przygód.
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Tegoroczny wysyp prawdziwków i podgrzyb-
ków stał się doskonałą okazją do zorganizowania 
I Kurpiowskiego Grzybobrania pod hasłem 
,,Panienki za wysmukłym gonią borowikiem’’, 
które odbyło się 12. września. Inicjatorem i 
organizatorem kapitalnej imprezy był Paweł 
Parzychowski, radny i prezes KGW w Białobieli 
wraz aktywem koła, a także Łukasz Budniak, 
sołtys Siemnochy,  któremu pomogli koledzy 
sołtysowie Kamil Stepnowski z Aleksandrowa 
i Robert Niedzwiecki z Obierwi, a także dyrek-
tor CK-BiS Katarzyna Dobkowska-Wiśniewska 
i radny powiatowy Artur Kozłowski.  Pogoda 
dopisała, grzyby jakby czekały na grzybiarzy, a 
piękny las po sąsiedzku w Siemnosze otworzył 
swoją sekretną szkatułę. Do tego po dostarczeniu 
zbioru przed oblicze komisji, ognisko z kiełba-
skami i wielu niespodziankami od sponsorów. 

Do naszej biblioteki gminnej CK-BiS i jej filii 
trafiły wyjątkowe wyprawki czytelnicze przygoto-
wane  przez Instytut Książki dla każdego Małego 
Czytelnika w wieku przedszkolnym.  

– Zaprzyjaźnienie się z książką i jej bohaterami 
to najlepszy sposób na długie jesienne wieczory 
zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. Szczególnie 
liczy się taki książkowy przyjaciel w czasie izolacji 
związanej z koronawirusem. Dlatego serdecznie 
zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii „Mała 
książka – wielki człowiek” bowiem wśród 5861 
bibliotek w Polsce biorących udział w tej akcji   
jest również Biblioteka Publiczna w Lelisie – po-
wiedziała nam Barbara Sęk 

Projekt jest realizowany od 2018 roku przez 
Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kam-
panii promującej czytelnictwo. Każde dziecko w 
wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę 
biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze 
czytanki dla…” dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak 

otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W 
Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – 
przygotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe 
inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestni-
kiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest 
w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytanie generacyjne „Mała książka – wielki czło-
wiek”. (ak)

Więcej informacji: www.wielki-czlowiek.pl 

Fot.: Antoni Kustusz

Operalia ponownie 
w Lelisie

Zdalne narodowe 
czytanie ,,Balladyny’’

Wyprawki czytelnicze czekają na małych czytelników 

Artyści nie żałowali bisów

Humory i grzyby, jak widać, dopisywały

Miłość do czytania prezentem na całe życie

To była wielka frajda
Czegóż więcej potrzeba, aby stwierdzić, że to 
była wielka frajda. 

Po podsumowaniu wyników nagrody za zebra-
nie największej ilości prawdziwków i podgrzyb-
ków – 1. Grzegorz Baczewski (3,33 kg), 2. Julita 
Jakubiak (2.585 kg), 3. Ewa Parzychowska (2,095 
kg), 4. Joanna Dymerska (2,060), 5. Arkadiusz 
Deptuła (1.910), 6. Magdalena Piotrowska (1,145). 
W dodatkowych konkursach nagrody otrzymali:  
w rywalizacji rodzinnej: p.p. Garbalińscy; naj-
młodszy uczestnik: Patryk Garbaliński; najstarszy 
uczestnik – Antoni Kustusz; najcięższy borowik 
zebrany przez kobietę: Ewa Parzychowska; 
najcięższy borowik zebrany przez mężczyznę: 
Kamil Stepnowski; najlepszy wynik wśród miesz-
kańców wsi Siemnocha: Grzegorz Baczewski; za 
borowika z największym obwodem kapelusza: 

Ewa Parzychowska; 
najsmuklejszy, czyli 
najwyższy boro-
wik: K. Stepnowski.

M i e j m y  w i ę c 
nadzieję, że za rok 
grzybów nie za-
braknie, a KGW w 
Białobieli wykaże 
się podobną pomy-
słowością. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz 

W ramach piątej edycji Festiwalu Muzycznego 
Ostrołęckich Operaliów ich dyrektor artystyczny 
i pomysłodawca Jakub Milewski 30. sierpnia 
ponownie zawitał wraz z artystami scen polskich 
i światowych do sali widowiskowej CK-BiS z do-
skonałym koncertem  znanych i popularnych arii 
operetkowych ,,Nie kochać w taką noc…’’ Oczywi-
ście przytulanie się wykluczały rygory sanitarne, a 
ilość słuchaczy była ograniczona do 53.osob, ale 
warto było posłuchać i obejrzeć wspaniałą orkiestrę 
,,Strauss Ensemble’’ oraz solistów: urzekającą i eks-
presyjną Justynę Sławiec – Kozub, wzruszającego 
Kacpra Kuszewskiego,  a przede wszystkim Jakuba 
Milewskiego, którego wykonanie starej ukraińskiej 
pieśni ,,Biały ręcznik, Mamo ty wiesz’’ porwało 
wszystkich za serce.  

Koncert otworzyła Katarzyna Dobkowska-Wi-
śniewska, dyrektor CK-BiS. Patronat nad koncertem 
objął wójt Stefan Prusik, a sponsorem  wydarzenia 
był Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz

Tegoroczne Narodowe Czytanie ,,Balladyny’’ 
Juliusza Słowackiego z powodu ograniczeń 
sanitarnych pracownicy CK-BiS postanowili 
zorganizować  sami, korzystając z transmisji 
opublikowanej na stronie internetowej.  Spo-
tkanie odbyło się 5. września w czytelni naszej 
biblioteki. Sprawnie przygotowana relacja, a 
także bardzo dobre przygotowanie zespołu do 
swoich aktorskich zadań zapewniło widzom 
niewątpliwie wiele dobrych wrażeń. 

   Dodajmy, że 9. odsłonę ogólnopolskiej  akcji, 
która realizowała się w ponad trzech tysiącach 
miejsc,  zainaugurowała w Ogrodzie Saskim 
w Warszawie Para Prezydencka. Andrzej Duda 
ogłosił też przyszłoroczną lekturę Narodowego 
Czytania. Będzie to „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz
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Wyniki klasyfikowania i promowania w szkołach podstawowych 
za rok szkolny 2019/2020 

WYNIKI Z EGZAMI-
NÓW PO KLASIE  VIII  
W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020  

UWAGA!
W ciągu roku szkolnego 
liczba uczniów zmniejszyła 
się o 2 uczniów. W ubie-
głym  roku szkolnym 100% 
uczniów  szkół zostało klasy-
fikowanych i promowanych. 

Najwyższe średnie wyniki z języ-
ka polskiego i języka angielskiego  
powyżej średniej gminy, powiatu a 
nawet województwa osiągnęła szkoła 
w Olszewce. Najwyższy średni wynik z 
matematyki powyżej średniej gminy i 
powiatu osiągnęła szkoła w Białobieli. 
Najniższe średnie wyniki ze wszystkich 
trzech egzaminów osiągnęła szkoła w 
Nasiadkach.

Dane opracowane w  ZASiP Lelis
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SP Białobiel 19 17 15 23 17 20 15 18 144 53 144 144 
SP Dąbrówka 11 8 18 6 8 5 13 0 69 12 69 69 
SP Lelis 20 25 21 2 44 19 20 20 171 71 171 171 

SP Łęg Przedmiejski 27 19 21 18 18 27 30  21 181 37 181 181 
SP Łęg Starościński 11 5 10 8 8 9 7   9 67 23 67 67 

SP Nasiadki 4 6 11 0 11 5 6 7 50 8 50 50 
SP Obierwia 0 7 11 2 9 9 9 10 57 12 57 57 
SP Olszewka 6 8 4 6 11 8 4 11 58 31 58 58 

Liczba uczniów 
ogółem 93 109 65 122 99 103 99 84 797 179 797 797 

 
 

 

Lp. Nazwa jednostki 
Liczba uczniów 

piszących 
sprawdzian 

Język polski 
 Matematyka Język angielski 

1 Szkoła Podstawowa w Białobieli 18 60,00 49,3 62,3 

2 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 0 - - - 

3 Szkoła Podstawowa w Lelisie 20 55,89 36,55 43 

4 Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim 21 48,2 33,0 49,0 

5 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła  II w 
Łęgu Starościńskim 9 54,44 36,44 36,88 

6 Szkoła Podstawowa w Nasiadkach 7 31 23 25 

7 Szkoła Podstawowa w Obierwi 10 57 44 53 

8 Szkoła Podstawowa w Olszewce 11 65 45 67 

 Średnia %  dla - Gminy Lelis  54 39 50 

 Średnia %  powiatu ostrołęckiego  55 42 45 

 Średnia %   województwa mazowieckiego  62 51 59 

Na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce 28.paź-
dziernika odbyła się skromna uroczystość pogrze-
bowa ks. Zygmunta Gontarza, który spoczął w 
kurpiowskiej ziemi wraz ze swym ojcem Stefanem, 
zm. w 1973. roku. 

Ks. kan. Rochettum et Mantolletum, Zygmunt 
Gontarz urodził się 17 lipca 1934 roku w Dąbrówce. 
Tu się wychował i stąd wyruszył szukać swego miej-
sca w posłudze kapłańskiej. Święcenia prezbiteriatu 
przyjął 21.czerwca 1959 r. we Wrocławiu. Mszę 
prymicyjną odprawił w rodzinnej Dąbrówce. Tu 
spoczywają jego rodzice i mieszka siostra, którą 
systematycznie odwiedzał. Ten cichy i skromny 
kapłan odwiedzając rodzinne strony służył też 
swoim ziomkom.

Po święceniach kapłańskich, najpierw został 
skierowany jako wikariusz na parafię pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Leśnej , później do parafii św. 
Antoniego z Padwy w Siekierczynie, św. Mikołaja 
w Głogowie i Starej Kamienicy. Pierwsze probosz-
czostwo otrzymał w parafii pw. Św. Antoniego 

Padewskiego w Grabiszycach, potem Wniebo-
wzięcia NMB w Zarębie, w Dąbiu i w Kawicach, 
gdzie pełnił duszpasterską służbę aż do przejścia 
na emeryturę w 2010 r. W 2002. roku ksiądz Gon-
tarz zainicjował wybudowanie kościoła w Dąbiu, 
którego poświęcenia dokonał 30 maja 2009. roku 
ówczesny bp legnicki Stefan Cichy. Ks. Zygmunt 
Gontarz długo nosił się z zamiarem budowy tejże 
świątyni. W czerwcu 2002. roku delegacja parafian 
wraz z ks. Zygmuntem udała się do Krakowa z na-
dzieją, że przebywający wówczas w Łagiewnikach 

papież Jan Paweł II dokona poświęcenia kamienia 
węgielnego pod budowę kościoła. Tak też się stało 
na krakowskich Błoniach. W 2010. roku przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Legnicy, gdzie zmarł 
26. października br.  

Krzysztof Bulak 
Fot. Antoni Kustusz i archiwum

ks. Zygmunt Gontarz na emeryturze w Legnicy 

Powrócił w rodzinne strony

Grób ks. Zygmunta Gontarza
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Sport pozwala przetrwać trudne chwile

Jesień minęła, czekamy na wiosnę

Na mistrzostwo 
nigdy za późno

Pasy, które poprawią 
bezpieczeństwo

Wobec braku tegorocznych Regionalnych Doży-
nek, zastąpionych uroczystościami w parafialnym 
kościele w Lelisie, a także wystawą fotografii na ta-
blicach CK-BiS, jedynym tradycyjnym punktem do-
żynkowego programu stał się turniej piłki nożnej o 
Puchar Wójta Gminy zorganizowany przez Gminne 
Zrzeszenie LZS. Turniej z udziałem 10. drużyn odbył 
się 13. września, oczywiście z uwzględnieniem 
rygorów sanitarnych dotyczących COVID-19, a 
więc po wypełnieniu stosownych oświadczeń. Na 
starcie stanęły następujące drużyny: X Car Auto 
Lakiery Ostrołęka, FC Promil Olszewka, KP Biało-
brzeg Bliższy (gm. Olszewo Borki), Czarnia (gm. 
Kadzidło), Na farcie Zamość (gm. Sypniewo), Atak 
Chmielu Olszewo Borki, LZS Obierwia, OLISAR Lelis, 
Bad Boys Myszyniec, Master Kadzidło. 

Grano na dwóch boiskach wytyczonych na 
płycie stadionu Zespołu Szkół w Lelisie. Druży-
ny 5-osobowe grały mecze 2x7 min. W dwóch 

grupach po 5 drużyn grano systemem każdy 
z każdym. Drużyny, które zajęły dwa pierwsze 
miejsca w grupach systemem na krzyż zmierzyły 
się w walce o finał, a następnie o 3.miejsce oraz o 
zwycięstwo w turnieju. Sędziowali oraz prowadzili 
sekretariat Dariusz Mróz, Witold Kwiatkowski oraz 
Maciej Brzeski. 

Nagrody dla najlepszych drużyn oraz zawodni-
ków wręczył wójt Stefan Prusik, który gratulował 
najlepszym osiągniętego sukcesu, zapewniając 
jednocześnie, że gmina Lelis, nawet w warunkach 
ograniczeń sanitarnych, stara się organizować wy-
darzenia sportowe, bowiem młodzież musi mieć 
warunki do rozwoju i dbania o zdrowie. 

W turnieju zwyciężyła drużyna FC Promil 
Olszewka, która w finale pokonała 3:0 OLISAR 
Lelis. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Czarni gm. 
Kadzidło, która pokonała  X Car Auto Lakiery 2:0.  
Najlepsze drużyny otrzymały okazałe puchary 

oraz piłki, a pozostałe drużyny 
puchary ,,za uczestnictwo’’. 

Wyłoniono także najlepszych 
zawodników. Królem strzelców 
został Marcin Podporski z druży-
ny X Car Auto Lakiery, zdobywca 
9.bramek. Najlepszym bramka-
rzem wybrano Patryka Laćkow-
skiego z FC Promil Olszewka, a 
najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Rafał Ostrowski z 
OLISAR Lelis. 

Tekst i fot.: 
Antoni Kustusz

Zwycięska drużyna FC Promil Olszewka 

Drogowcy znakują drogę w Obierwi 

Justyna Niedźwiecka ze złotym medalem

O rozgrywkach jesiennej rundy piłkarskiej B-klasy 
z udziałem naszego GLKS można tyle powiedzieć, 
że jesień minęła, a teraz czekamy na wiosnę.  W 
drużynie, która szykowała się z udziałem trenera 
Przemysława Kowalczyka nie udało się wskrzesić 
umiejętności wygrywania i zdobywania bramek, 
aa to spowodowało, po serii bolesnych porażek, 
zmianę  w sztabie drużyny  i do roli pierwszego 
trenera powrócił Jerzy Dawid.  Niestety, szybko się 
okazało, że przed drużyną jeszcze wiele pracy i po 
zwycięstwie 1-0 z Zarębami Kościelnymi   znów 
przyszła porażka 3-1 z ULKS Ołdaki.

- Chłopaki muszą znów nauczyć się trafiać do 
bramki. W meczu oddajemy dużo strzałów na 
bramkę przeciwnika, a jak przyjdzie co do czego, to 
nawet karnych nie strzelamy – stwierdził rozżalony 
trener Jerzy Dawid. 

Ostatecznie nasza drużyna zakończyła jesienną 

rundę rozgrywkową na przedostatnim, 8. miejscu w 
tabeli, z dorobkiem 4. punktów i odnosząc w ośmiu 
meczach 1 zwycięstwo, uzyskując 1 remis oraz do-
znając 6 porażek. Bilans bramkowy, czyli 10-25  nie 
wystawia dobrego świadectwa ani bramkarzom, 
ani obronie. 

W tabeli prowadzi raczej niespodzianie , ale w 
pełni zasłużenie ULKS Ołdaki z dorobkiem 19. punk-
tów. Na drugim miejscu znalazła się odnowiona 
drużyna Orza Goworowo -  16 punktów, a na trze-
cim dotychczas słaba, ale  teraz przeoganizowana 
i  bardzo waleczna drużyna FC 2013 Różan , także z 
dorobkiem 16. punktów. 

 Tak więc przed nami zimowy sezon halowy i 
wiosenny powrót na boiska, oby już w innych 
warunkach epidemiologicznych. 

Tekst i fot.: Antoni Kustusz 

Dzięki uporowi i pracowitości Justyny Nie-
dzwieckiej mamy w Obierwi sportowca w 
tytułem mistrza Polski. Pani Justyna, zawod-
niczka UKS Atleta Ostrołęka 24-25 października 
wystartowała w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Masters w podnoszeniu ciężarów 
w kategorii do 71 kg, które odbyły się w Piekarach 
Śląskich. Startując w dwuboju olimpijskim nasza 
reprezentantka  uzyskała łącznie 92 kg, w tym 39 
kg w rwaniu i 53 kg w podrzucie, co dało jej złoty 
medal i tytuł mistrzowski. Gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów, tym bardziej że na kolejne 
mistrzostwo nigdy nie jest za późno. (ak) 

Fot.: archiwum 

Starostwo Powiatowe, przy współpracy z na-
szą gmina, przeprowadza malowanie pasów na 
jezdniach dróg powiatowych oraz ich skrzyżowa-
niach z drogami gminnymi. Dzięki odpowiedniej, 
wielowarstwowej technologii, pasy ten wydają 
ostrzegawczy dźwięk przy najechaniu, a także 
dłużej pozostają na jezdni. Jak twierdzi starosta 
Stanisław Kubeł, można ich nie malować ponow-
nie przez 2-3 sezony. My natrafiliśmy na ekipę 
drogowców malujących pasy na skrzyżowaniu 
w Obierwi. Dzięki nowoczesnym maszynom 
cala operacja odbywa się bardzo sprawnie 
 i szybko. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz 
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  CK-BiS w Lelisie rozszerza działalności o funkcjonowanie platformy „E-learning”. Jednocześnie zapraszamy 
do zapoznania się z prezentowaną tam ofertą kulturalną oraz szkoleniowo-edukacyjną.  Dostęp do niej 
możliwy jest po kliknięciu zakładki „E-learning” na naszej stronie internetowej, bądź pod adresem www.
elearning.ckbislelis.pl i założeniu konta użytkownika. 

  Projekt ,,Platforma e-learning” realizowany w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w 
Sieci” obejmuje: modernizację strony internetowej CK-BiS wraz z platformą e-learning,   koncert Patrycji 
Runo z zespołem p.t.: „Inne oblicza folkloru”, recital  Michała Sawickiego p.t.: „Muzyka łączy pokolenia”, 
koncert pieśni patriotycznych, koncert p.t.: „Ojcu Świętemu” koncert Orkiestry Kurpiowskiej, warsztaty 
tworzenia: wycinanki kurpiowskiej, kwiatów z bibuły, witrażu, ceramiki, warsztaty decoupage w Domu 
Seniora w Durlasach, warsztaty wyplatania z wikliny, warsztaty kulinarne, prezentacje lokalnych twórców.

Oto instrukcja krok po kroku, jak założyć konto użytkownika na platformie „E-learning”: 
1.  Na stronie głównej CK-BiS odnajdujemy zakładkę „E-learning” i klikamy WIĘCEJ. Wówczas automatycznie 

zostajemy przekierowani na stronę platformy:
  http://www.elearning.ckbislelis.pl/login/index.php; 
2.  Tutaj klikamy ,,Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!’’ i wypełniamy wymagane pola, po czym 

klikamy ,,Moje nowe konto’’. 
3. W tym momencie pojawia się komunikat o wysłaniu na Waszą pocztę maila z linkiem aktywacyjnym, 

który należy kliknąć, a tym samym  zakończyć rejestrację. Klikamy ,,Kontynuuj’’ i odbieramy pocztę, 
aby odnaleźć link; 

4. Kliknięcie w link aktywacyjny na naszej poczcie ponownie odsyła nas na stronę platformy, gdzie bez 
problemu powinniśmy już się zalogować. Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, co do wymagań hasła! 

5.  Po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Strona główna” uzyskujemy dostęp do prezen-
towanych treści. 

Życzymy miłego odbioru oraz zapraszamy do częstych odwiedzin, ponieważ oferta będzie systema-
tycznie aktualizowana. 

Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie 
                                                        ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, ckbislelis.pl 

   Urząd Gminy w Lelisie informuje, że 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 w każdej placówce w/w banku.

   W przypadku należności za podatek oraz za odbiór odpadów komunalnych płatności należy 
dokonywać na indywidualne konta bankowe podatników, które zostały  dostarczone stosow-
nym zawiadomieniem.

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

Seniorzy  z Dziennego Domu Senior+ w Durlasach dają dobry przykład dbałości o piękne otoczenie 
swego ulubionego domu. Sami przynieśli i posadzili kwiaty,  dbają o utrzymanie kwiatowego gazonu, 
a taki przedogródek przy wejściu  chciałby mieć każdy dom w naszej gminie. (ak)

Fot.: Antoni Kustusz

POSTNE, WIGILIJNE KROKIETY 

Minęło cudowne lato, 
zaczęła  się polska złota 
jesień. Ogromnymi kroka-
mi zbliżamy się do końca 
roku kalendarzowego, a 
tym samym do Wigilii i 
Świąt Bożego Narodze-
nia, które w każdym polskim domu mają swoją 
tradycję i szczególne obrzędy. Zdaje się, że tak jak 
tegoroczne Święta Paschy miały inny charakter, tak 
też będzie i z nadchodzącymi świętami – spędzimy 
je najprawdopodobniej z pandemią za oknem. 

Czy jednak pandemia może wpłynąć na tradycję 
w obchodzeniu świąt i przygotowanie naszych do-
mów, rodzin i stołów na Wigilię? Otóż twierdzę, że 
nie. I dlatego chciałabym zaproponować wszystkim 
gospodyniom i smakoszom postnych wigilijnych 
potraw pyszne krokiety z kiszoną  kapustą i suszo-
nymi grzybami, których przecież w tym sezonie nie 
brakowało. 

Składniki na farsz:
1 kg kiszonej kapusty, 2 garście suszonych borowi-
ków lub podgrzybków,  4średnie cebule, olej lniany, 
sól, pieprz;

Składniki na naleśniki: ½ kg mąki, 2 jajka, mleko, 
woda mineralna gazowana, olej rzepakowy, sól.  

Najpierw  do garnka należy wrzucić grzyby, zalać 
je wodą i zagotować. Następnie do drugiego garnka 
włożyć niepłukaną  kapustę i zalać ją wodą z grzy-
bów – kapustę gotować do miękkości na małym 
ogniu. Namoczone grzyby drobniutko poszatkować 
nożem lub zmielić w maszynce. Również  ugoto-
waną kapustę pokroić nożem. Cebulkę drobno 
pokroić i przesmażyć na oleju lnianym, połączyć 
wszystkie składniki, doprawić solą i pieprzem. Farsz 
przełożyć na patelnię i jeszcze przez chwilę dusić 
na wolnym ogniu.

Teraz pora na naleśniki. Do wysokiego naczynia 
wsypać mąkę, wbić jajka, dodać sól do smaku, dodać 
trochę mleka i miksować do momentu aż powstanie 
gładka masa. Do tej zmiksowanej masy dodać 50 
ml oleju rzepakowego, ponownie miksować przez 
chwilę. Na koniec dodawać po trochu wodę gazo-
waną i delikatnie mieszać rózgą. Wody dodajemy z 
umiarem, aby ciasto nie wyszło nam zbyt rzadkie, ale 
i nie za gęste. Z tak przygotowanego ciasta smażymy 
naleśniki, które należy zarumienić tylko odrobinkę.

Na usmażone naleśniki wykładamy farsz i zawija-
my bądź składamy według uznania. Tak przygoto-
wane krokiety możemy jeszcze namoczyć w rozkłó-
conym jajku, obtoczyć w tartej bułce i podsmażyć 
na patelni – gotowe. Z czerwonym barszczykiem 
smakują wybornie.

Życzę zdrowia i wszystkiego dobrego na nadcho-
dzący czas oraz powodzenia w kuchni.

Pozdrawiam serdecznie 
Agnieszka.


