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Tego dnia nikogo nie zabrakło na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Nasiadkach. Na uroczy-
stość otwarcia wielofunkcyjnego boiska 26. wrze-
śnia przyszli nawet ci, którzy nie wierzyli, że całe 
przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Być może 
przekonało ich to, iż ks. Stanisław Grosfeld, pro-
boszcz parafii w Dąbrówce, która już ma podobne 
boisko przy tamtejszej szkole, postanowił odprawić 
polową Mszę św. oraz przywitać obraz patronki 
sanktuarium w Dąbrówce właśnie na płycie nowe-
go boiska, w obecności jego budowniczych oraz 
władz gminy i powiatu. Goście przyszli z prezen-
tami dla uczniów i mieszkańców obu wsi Nasiadki 
i Szafarczyska, przyszłych użytkowników boiska, 
a społeczność szkolna odwdzięczyła się sadzonka-
mi dębów oraz pięknymi występami na tartanowej 
scenie. Wszystkich witali dyrektor szkoły Sylwia 
Smilgin-Kamińska oraz radny Dariusz Mróz, a 
meldunek o gotowości do otwarcia boiska wygło-
siła Izabela Pawelczyk z VI kl.

Jak poinformował licznie zebranych uczest-
ników uroczystości wójt gminy Stanisław Subda 
ogółem koszt inwestycji wyniósł 559.245 zł, z tego 
środki unijne – 289 tys. zł,  tj.51,7 proc., a środ-
ki Gminy - 270.237 zł, tj.48,3 proc. Początkową 

wersję boiska rozszerzono w trakcie budowy o do-
datkowe elementy, takie jak: karczowanie drzew, 
chodniki, oświetlenie, monitoring, obsadzenie zie-
lenią, wykonanie tablic informacyjnych, a także 
bramy i ogrodzenia. Obiekt budowała firma MORIS 
SPORT z Warszawy z podwykonawcą  z Ostrołęki 
z kierownikiem budowy Agnieszką Skibniewską - 
Zera, zaś inspektorem nadzoru był Edward Kłos. 

-  Ostatnimi laty w naszej Gminie położyliśmy 
nacisk na budowę obiektów sportowych, ponieważ  
mamy już XXI wiek, a młodzież wciąż gra w pia-
sku. Dlatego w 2008 r. powstało  boisko wiejskie w 
Szafarczyskach, w 2009 r. wybudowaliśmy boisko 
sztuczne wielofunkcyjne w Dąbrówce oraz ,,Orlik’’ 
w Łęgu Przedmiejskim. W trakcie budowy są nastę-
pujące obiekty sportowe: sala sportowa w Obierwi, 
której oddanie nastąpi w tym roku, trwa przebudo-
wa stadionu w Lelisie, gdzie praktycznie powstanie 
nowy stadion, a planujemy w najbliższych latach 
budowę boiska sztucznego wielofunkcyjnego w 
Białobieli, Łęgu Starościńskim oraz ,,Orlika’’ w 
Obierwi – zaprezentował dorobek Gminy wójt S. 
Subda i dodał - W naszej Gminie stawiamy na sport 
masowy, aby zachęcić jak największą liczbę mło-
dzieży i dorosłych do aktywności. Realizujemy to 

poprzez szkoły, zwiększone limity godzin lekcyj-
nych na WF, SKS, Uczniowskie Kluby Sportowe 
oraz zawody sportowe. Nasza młodzież ciągle 
gdzieś wyjeżdża na zawody, a, że w sporcie nasza  
gmina jest silna , niech świadczy cytat z ostrołęc-
kich „Rozmaitości”, gdzie napisano, że „Jednym z 
najsilniejszych ośrodków ringo w Polsce jest podo-
strołęcka gmina Lelis”. Tym bardziej więc chciałem 
prosić młodzież oraz dorosłych o poszanowanie 
tego pięknego obiektu, by służył wszystkim długie 
lata. Trzeba także podkreślić, że LZS-y mamy w 
15. sołectwach na 22 sołectwa w Gminie, co także 
wyróżnia naszą gminę na Mazowszu – tu ukłon w 
kierunku gościa z Rady Wojewódzkiej LZS Leszka 
Piórkowskiego oraz radnego Sejmiku prof. Janusza 
Gołoty.

Po takiej prezentacji osiągnięć sportowych gmi-
ny jakże symbolicznej wymowy nabrało przekaza-
nie przez dyr. S. Smilgin-Kamińską na ręce wójta 
pucharu za I miejsce w drużynowej rywalizacji 
XXXVIII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w 
Ringo wywalczone 16-20 czerwca br. w Słupsku. 

Boisko szkoły, dwóch wsi i parafii

c.d. str. 5.
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Z życia samorządu

XXXIX (39) sesja Rady Gminy, która odbyła 
się 30 sierpnia w sali Urzędu Gminy, rozpoczęła 
się od burzliwej dyskusji dotyczącej melioracji na 
terenie gminy. Radny Wiesław Dawid przekazał 
wnioski i uwagi w tej sprawie uczestniczącym w 
sesji Sławomirowi Lipce i Henrykowi Kordkowi 
z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Użytków 
Wodnych. Uwag co do jakości pracy meliorantów 
zebrało się wiele, ale i goście mieli sporo zastrze-
żeń co do udziału rolników w konserwacji urządzeń 
wodnych. Po burzliwej dyskusji postanowiono 
skierować pismo do Urzędu Marszałkowskiego z 
wnioskiem o wydzielenie większej puli środków na 
meliorację w gminie Lelis. 

Po wysłuchaniu informacji wójta o działalności 
pomiędzy sesjami, radni przyjęli do wiadomości in-
formację o wykonaniu budżetu Gminy w I półroczu 
br. oraz o stanie realizacji gminnych zadań oświa-
towych za rok szkolny 2009/2010 w tym o wyni-
kach sprawdzianu w klasach szkół  podstawowych 
i egzaminów gimnazjalnych, którą przedstawił dyr. 
ZASiP Andrzej Przeradzki. (zob. s. 7)

Następnie radni dokonali oceny aktualności 
studium i planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy, stwierdzając, iż obowiązujący na terenie 
Gminy Lelis miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lelis wymaga w przyszłości  
zmian w zakresie rozszerzenie terenów budowla-
nych oraz terenów przeznaczonych do zalesienia. 

Radni Gminy Lelis w 20- leciu samorządu terytorialnego  

Radni przyjęli także do wiadomości uchwałę Sej-
miku Województwa Mazowieckiego wyznaczającą 
aglomerację Lelis o równoważnej liczbie miesz-
kańców 2428, położoną na terenie gminy Lelis, z 
oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowa-
ną w miejscowości Lelis, w skład której wchodzą 
miejscowości: Lelis, Durlasy, Nasiadki, Szafarczy-
ska. 

W części dotyczącej podejmowania uchwał 
Rada dokonała zmian w budżecie gminy na 2010 r. 
Przyjęto także uchwały zmieniające Plany Odnowy 
Miejscowości Lelis i Łęg Starościński, poprzez zo-
bowiązanie dyrekcji szkół do udostępnienia miesz-
kańcom planowanych do wybudowania wkrótce 
placów zabaw oraz zaktualizowanie planów krótko-
terminowych inwestycji w tych miejscowościach. 

Radni podjęli także uchwały dotyczące przezna-
czenia 20 tys. zł dla gminy Gąbin celem udzielenia 
pomocy w usuwaniu skutków powodzi, a także o 
przeznaczeniu 20 tys. zł dla parafii rzymsko – ka-
tolickiej p.w. św. Anny w Dąbrówce na remont 
więźby dachowej i pokrycie blachą tytanową wieży  
środkowej (sygnaturki) oraz założenie nowej insta-
lacji odgromowej na wieży w kościele w Dąbrów-
ce. Podjęto także uchwały intencyjne w sprawie 
udziału gminy w realizacji zadań inwestycyjnych 
powiatu, ale bez określania kwoty tego udziału

XL (40) sesja Rady Gminy, która odby-
ła się 28 września w sali Urzędu Gminy miała 
bardzo roboczy charakter i dlatego zwołano ja 
bez udziału sołtysów. Po dokonaniu niezbędnych 
zmian budżetowych przewodniczący Rady Jan 
Mrozek poinformował, że sesję zwołano wobec  

pilnych planów powiatu złożenia wniosków w spra-
wie  ubiegania się o środki z budżetu państwa w 
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NA-
RODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH 2008-2011”, na realizację projektu 
„Przebudowa ciągu drogowego Parciaki – Orzoł – 
Baranowo – Lipowy Las – Czarnotrzew – Chudek 
– Szwendrowy Most” wraz z wykonaniem ciągów 
pieszo-rowerowych, zjazdów na drogi gminne, za-
tok autobusowych oraz przebudowa przepustów. 
Jak wyjaśnił radnym wójt Stanisław Subda w ra-
mach tych zadań inwestycyjnych na terenie gminy 
przewiduje się wykonanie zaczynając od drogi kra-
jowej nr 53 i w stronę Szwendrowego Mostu wyko-
nanie zatok na trasie Szwendrowy Most –Olszew-
ka-Obierwia przez Małachowo, następnie  będzie 
zaplanowana nakładka z poszerzeniem drogi do 6 
metrów na  odcinku Szwendrowy Most (tam gdzie 
kończy się nowy odcinek drogi w Szwendrowym 
Moście do Olszewki wraz ze ścieżką pieszo-rowe-
rową), będzie uzupełniana ścieżka na dojazdach do 
mostu i na moście na Piasecznicy w Szwendrowym 
Moście, ścieżka koło szkoły w Obierwi i uzupełnie-
nie przerwy, która pozostała po ubiegłym roku oko-
ło 160 metrów, ścieżka od skrzyżowania w Obierwi 
do Chudka po prawej stronie i przepusty pod dro-
gami jeśli takie po drodze będą. Koszt inwestycji 
wyniesie około 6. milionów, 3 miliony pozyskamy 
na inwestycję z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w ramach ”schetynówek” i na pozo-
stałe 3 miliony będą się składać powiat i trzy gmi-
ny; Lelis, Kadzidło i Baranowo - wyjaśniał wójt  
St. Subda. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę de-
klarującą zarezerwowanie w przyszłorocznym bu-
dżecie gminy na ten cel kwoty 260 tys. zł. 

Na zakończenie sesji wójt Stanisław Subda po-
dziękował radnemu Dariuszowi Mrozowi, sołtysom 
wsi Nasiadki i Szafarczyska oraz dyrekcji szkoły w 
Nasiadkach za piękne przygotowanie dwóch im-
prez, które odbyły się 26 września br. tj. oddanie 
boiska w Nasiadkach i Święto Pieczonego Ziem-
niaka w Szafarczyskach. Radny Dariusz Mróz w 
imieniu własnym i sołtysów wsi Nasiadki i Szafar-
czyska podziękował Wójtowi i Radnym za udział w 
otwarciu boiska.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

I kadencja Rady Gminy Lelis (1990-1994)
  1. Arcichowski Czesław – Łęg Przedmiejski
  2. Antośkiewicz Eugeniusz  – Długi Kąt
  3. Bacławski Franciszek – Nasiadki
  4. Bednarczyk Władysław – Szafarnia
  5. Dzięgielewski Jan – Obierwia
  6. Kacprzak Kazimierz – Lelis
  7. Kobrzyński Stanisław – Gąski
  8. Kisiel Antoni – Szkwa
  9. Kaczyński Zygmunt – Gibałka
10. Kurpiewski Stanisław – Durlasy
11. Ogniewski Ryszard - Łodziska 
12. Pędzich Wiesław – Siemnocha
13. Plona Jan – Płoszyce
14. Prajs Stanisław – Kurpiewskie
15. Sobotka Marek – Lelis
16. Sierzputowski Jan – Łęg Przedmiejski
17. Szczubełek Zofia – Szwendrowy Most
18. Święcicki Wiesław – Obierwia
19. Tercjak Jerzy – Białobiel
20. Tercjak Kazimierz – Gnaty
21. Wiski Andrzej – Szafarczyka
22. Wołosz Stanisław – Olszewka

23. Wołosz Edward – Łęg Starościński-Walery
24. Zyśk Stefan – Łęg Starościński
II kadencja Rady Gminy Lelis (1994-1998)
  1. Szczepanek Stanisław - Durlasy 
  2. Plona Jan – Płoszyce
  3. Gontarz Bogdan – Nasiadki
  4. Bednarczyk Władysław – Szafarnia
  5. Kacprzak Kazimierz – Lelis
  6. Mrozek Jan – Lelis
  7. Gromek Wiesław – Kurpiewskie
  8. Kowalski Kazimierz-Łęg Przedmiejski
  9. Ogniewski Ryszard -  Łodziska
10. Zyśk Stefan – Łęg Starościński
11. Święcicki Wiesław – Obierwia
12. Wielga Mirosław – Obierwia
13. Ciak Antoni – Łęg Przedmiejski
14. Szczubełek Zofia – Szwendrowy Most
15. Choroszewski Jerzy – Łęg Starościński-Walery 
16. Puchalski Zdzisław – Długi Kąt
17. Gers Leszek – Olszewka
18. Tercjak Jerzy – Białobiel
19. Jurczak Zygmunt-Dąbrówka
20. Parzych Henryk - Szafarczyska

III kadencja Rady Gminy Lelis (1998-2002)
  1. Szczepanek Stanisław - Durlasy
  2. Bednarczyk Władysław – Szafarnia
  3. Ciak Antoni – Łęg Przedmiejski
  4. Kosek Edward – Łęg Przedmiejski
  5. Kurpiewski Tadeusz - Kurpiewskie
  6. Laskowski Robert – Gnaty
  7. Mrozek Jan - Lelis
  8. Niedźwiecki Mieczysław - Obierwia
  9. Parzych Henryk - Szafarczyska
10. Pawłowska Barbara - Olszewka
11. Pianka Marian - Dąbrówka
12. Puchalski Zdzisław – Długi Kąt
13. Plona Jan - Płoszyce
14. Prusaczyk Franciszek - Gibałka
15. Prusaczyk Zenon - Olszewka
16. Szczepanek Sabina - Obierwia
17. Szymczyk Teresa - Lelis
18. Bacławski Franciszek - Nasiadki
19. Tercjak Jerzy - Białobiel
20. Zyśk Stefan – Łęg Starościński
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Aktualności inwestycyjne Gminy
W zakresie prac inwestycyjnych oraz remontowych 
wykonywane są obecnie lub zostały zakończone 
następujące zadania:
• zakończono budowę ciągu dróg powiatowych 
Ostrołęka  -Białobiel –Durlasy – Lelis - Nasiadki 
o długości  około 12,14 km wraz ze ścieżką pieszo-
rowerową. Dokonano odbioru technicznego. Nasza 
gmina przekaże na tę inwestycję kwotę 1,2 mln.zł.
• zakończono oraz odebrano budowę drogi gminnej 
Białobiel – Łęg Przedmiejski o długości 1051mb.
• Zakończono, lecz jeszcze nie dokonano odbioru 
technicznego, następujących  dróg gminnych:
- Łęg Przedmiejski kolonia Baczewskie o długości 
730 mb.,
- Białobiel,  ulica Leśna o długości 680 mb., 
- Białobiel,  ulica Przemysłowa o długości 342 mb.
• zakończono prace remontowe chodników w Leli-
sie o długości około 600 mb.,
• trwają nadal remonty bieżące dróg gminnych po-
przez nawożenie piasku, żwiru oraz remonty prze-
pustów, 
• zakończona została budowa sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkół w Obierwi. Obecnie trwa wy-
posażenie sali w niezbędny sprzęt.
• 26 września br. dokonano uroczystego otwarcia 

sztucznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej w Nasiadkach, 
zaawansowane są prace przy generalnej przebudo-
wie stadionu w Lelisie.

Prawie gotowa jest piękna płyta z trawy ukła-
danej z gotowych rolek oraz ogrodzenie stadionu. 
Termin zakończenia prac nastąpi w 2011 roku.
• trwają nadal prace przy modernizacji oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. Obecnie, po rozstrzy-
gnięciu,  przetargu wykonywane są prace w kilku 
kolejnych miejscowościach.
• w miesiącu wrześniu został złożony wniosek o 
dofinansowanie  w ramach tzw. ,,schetynówek’’ na 
przebudowę ciągu drogi gminnej Łęg Przedmiej-
ski - Łęg Starościński o długości ponad 6 km. Przy 
pozytywnym zakwalifikowaniu się wniosku prace 
będą wykonywane w 2011r.
• W Urzędzie Wojewódzkim został złożony  wnio-
sek przez Starostwo Powiatowe na przebudowę 
ciągu  drogowego Szwendrowy Most - Olszewka 
- Obierwia wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. Gmi-
na dofinansuje tę inwestycję kwotą 260 tysięcy zło-
tych. Jeżeli wniosek zakwalifikuje się do dofinanso-
wania to prace będą wykonywane w 2011r.
• Urząd Gminy przygotowuje  wniosek  do fundu-

szy unijnych na kolektory słoneczne dla mieszkań-
ców gminy. Chętnych na kolektory jest około 400. 
mieszkańców. Realizacja tego wniosku jest uzależ-
niona od pozyskania funduszy unijnych. 
• Urząd Gminy przygotował wniosek do funduszy  
unijnych na termomodernizację budynku szkoły w 
Obierwi. 

• Urząd Gminy przygotowuje również do złoże-
nia dwa wnioski do funduszy unijnych na boisko 
w Obierwi oraz Łęgu Starościńskim zlokalizowane 
przy tamtejszych szkołach podstawowych.
• wykonany został projekt modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Lelisie. 

Sporządził: Stanisław Subda, Wójt Gminy
Fot. Antoni Kustusz

IV kadencja Rady Gminy Lelis (2002-2006)
  1. Szczepanek Stanisław - Durlasy
  2. Bednarczyk Władysław - Szafarnia
  3. Bieńkowski Jan - Lelis
  4. Ciak Antoni – Łęg Przedmiejski
  5. Dawid Wiesław - Obierwia
  6. Dymerski Zygmunt – Łęg Starościński-Walery
  7. Krukowski Mirosław – Łęg Przedmiejski
  8. Mrozek Jan - Lelis
  9. Pierzchała Edward-Józef - Obierwia
10. Plona Jan - Płoszyce
11. Prusaczyk Zenon - Olszewka
12. Tercjak Jerzy - Białobiel
13. Zyśk Stefan – Łęg Starościński
14. Surgiewicz Andrzej - Dąbrówka
15. Mróz Dariusz-Józef - Nasiadki
16. Marian Pianka - Dąbrówka (zmarł)
17. Franciszek Bacławski - Nasiadki (zmarł)

V kadencja Rady Gminy Lelis (2006-2010)
  1. Bednarczyk Czesław - Obierwia
  2. Szczepanek Stanisław - Durlasy
  3. Mróz Dariusz - Nasiadki

  4. Bieńkowski Jan - Lelis
  5. Ciak Antoni – Łęg Przedmiejski
  6. Dawid Wiesław - Obierwia
  7. Krukowski Mirosław – Łęg Przedmiejski
   8. Murach Krzysztof - Płoszyce
   9. Mrozek Jan - Lelis
 10. Mróz Krzysztof - Olszewka

 11. Łępicki Roman – Łęg Starościński-Walery
 12. Pianka Robert - Dąbrówka
 13. Piątek Janina - Łodziska
 14. Sierzputowski Antoni – Łęg Starościński
 15. Tercjak  Jerzy - Białobiel

Oprac. Barbara Żebrowska,
Fot. Antoni Kustusz



4

Pracowita jesień  Ośrodka Pomocy Społecznej  

D  –   j a k  D ł u g i   K ą t

Miejscowość Długi Kąt leży na terenie Gmi-
ny Lelis, w północno – wschodniej części woje-
wództwa mazowieckiego, przy trasie Kadzidło 
– Lelis – Ostrołęka. Odległość Długiego Kątu 
od gminnej miejscowości Lelis wynosi 4 km, 
a od miasta powiatowego Ostrołęka 19 km, 
natomiast od stolicy kraju 120 km. Do dwóch 
pozostałych większych miast Polski (Białego-
stoku oraz Olsztyna) jest również ok. 120 km. 
W podziale administracyjnym sołectwo Długi 
Kąt graniczy z miejscowościami Lelis, Gibałka, 
Nasiadki, Brzozówka (gm. Kadzidło), Tatary 
(gm. Kadzidło), Grale (gm. Kadzidło). 

Wieś Długi Kąt znajduje się na skraju kur-
piowskiej Puszczy Zielonej w niedalekiej odle-
głości od rzeki Rozoga. Bogactwem jej okolic 
są lasy obfite w grzyby i jagody, różnorodna 
roślinność i zwierzęta, czyste powietrze. Do 
dzisiaj w lasach można spotkać: jelenie, sar-
ny, dziki, wiewiórki, kuny leśne, zające, lisy, 
czasem pojawiają się wilki. Specyfiką Niziny 
Kurpiowskiej są piaszczyste tereny, o znacz-
nej przewadze lasów i użytków zielonych. 
Grunty wsi ogółem wynoszą 752 ha, użytki 
rolne miejscowości - 549 ha. Natomiast 195 ha 
powierzchni wsi stanowią lasy i grunty leśne. 
Długi Kąt według danych Urzędu Gminy w 
Lelisie na dzień 1 stycznia 2009 r. zamieszki-
wało  281 mieszkańców, tj. 3,2 % mieszkańców  
Gminy. 

Źródła historyczne podają, iż w pierwszej 
połowie XIX w. przez ok. 40 lat w Długim Ką-
cie istniała Kadzidłowska Mariawicka parafia 
Przenajświętszego Sakramentu. W 1907 roku 
na prywatnej działce został zbudowany drew-
niany kościół dla wiernych wyznania maria-
wickiego. W 1933 roku, gdy liczba parafian w 
Długim Kącie zmalała, a wzrosła w sąsiedniej 
miejscowości Brzozówka, drewniany kościół 
został tam przeniesiony. Tuż po II wojnie świa-
towej parafia liczyła tylko kilka osób, mariawi-
tyzm na Kurpiach zanikał. Kościół parafialny 
został zamieniony na szkołę podstawową, a 
w 1948 roku budynek rozebrano. Pamiątką 
po społeczności mariawickiej jest cmentarz w 
Długim Kącie. 

Spis powszechny przeprowadzony w 1921 r. 

Od sierpnia br. w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Lelisie rozpoczęto przyjmowanie wnio-
sków na świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego na nowy okres zasiłkowy, trwający od  
1 października 2010 r . do 30  września 2010 r..  
Na dzień 30 września przyjęto 35 takich wnio-
sków. Przypomnijmy więc, że pomoc w formie 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy-
sługuje osobom uprawnionym do alimentów od 
rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego, 
którego egzekucja była bezskuteczna za okres 
ostatnich dwóch miesięcy oraz dla których osią-
gnięty dochód rodziny za rok poprzedzający 
okres zasiłkowy nie przekroczył kwoty 725 zł w 
przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

Od miesiąca września rozpoczęto także 
przyjmowanie wniosków na świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 
listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. Na 
dzień 30 września br.  przyjęto 768 wniosków.

wykazał na Kurpiach (okolice Kadziła i Lelisa) 
71 osób należących do Kościoła mariawickiego. 
Źródła kościelne mariawickie podawały liczbę 
315 wiernych. 

DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA
Na terenie sołectwa Długi Kąt prowadzona 

jest następująca działalność gospodarcza:
1) Zakład Usług Leśnych;
2) usługi transportowe;
3) handel obwoźny. 

SPORT, REKREACJA, TURYSTYKA, 
AGROTURYSTYKA, KULTURA 

W Długim Kącie aktywnie działa koło LZS 
Długi Kąt. Uprawiane są różne dyscypliny 
sportowe, głównie: tenis stołowy, siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna, kulturystyka, sza-
chy, warcaby oraz sporty zimowe. Przeszkodą 
w dynamicznym rozwoju koła i, w szerszym 
znaczeniu kultury fizycznej, jest brak bazy 
sportowej we wsi. Wiejscy sportowcy korzysta-
ją więc ze szkolnego zespołu boisk w Lelisie. 

RZEKA ROZOGA

Oczywiście olbrzymią rolę dla turystyki i 
rekreacji w okolicach wsi Długi Kąt odgrywa 
bliskość rzeki Rozoga. W okresie letnim miesz-
kańcy chętnie korzystają z możliwości wypo-
czynku nad czystą  wodą tej malowniczej rze-
ki. A okoliczny teren leśny stanowi doskonały 
kompleks pod spacery i ścieżki rowerowe.

Na terenie miejscowości brak jest miejsca, 
które przystosowane byłoby do przeprowa-
dzania zawodów sportowych,  festynów i za-
baw plenerowych.   

DROGOWNICTWO
Przez grunty oraz miejscowość Długi Kąt 

przebiega droga powiatowa:
1. Nr 2542 W: Lelis – Długi Kąt – Kadzidło  

o nawierzchni bitumicznej.
Ważniejsze drogi gminne:

a. Nr 250608W – (od drogi Łodziska – Gąski) 
– Długi Kąt;
b. Nr 250622W  Kadzidło – Brzozówka – Długi 
Kąt (odcinek Brzozówka – Długi Kąt);
c. Nr 250623W – Lelis – Długi Kąt – Kadzidło 
(korekta odcinka przez Tatary).

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
W miejscowości Długi Kąt wybudowana 

została wodociągowa sieć rozdzielcza. Dłu-
gość sieci wodociągowej grupy „Lelis” wynosi 
około 21 km oraz 267 przyłączy, w tym w miej-
scowości Lelis długość tej sieci wynosi 5,8 km 
i posiada 139 przyłączy, Długi Kąt 5,3 km z 47 
przyłączami, Nasiadki 6,0 km z 47 przyłącza-
mi oraz Szafarczyska 2,8 km z 34 przyłączami. 
Pozostali mieszkańcy korzystają z wody z wła-
snych studni głębinowych. Ścieki komunalne 
odprowadzane są do przydomowych szamb. 

ROLNICTWO
W sołectwie prowadzonych jest 70 go-

spodarstw rolnych. Średnia wielkość gospo-
darstwa wynosi 10,21 ha użytków rolnych. 
Głównym kierunkiem produkcji rolnej jest 
produkcja mleka. Z rolnictwa utrzymuje się 
około 25 proc. ludności, z pracy najemnej oko-
ło 38 proc., pozostali utrzymują się z innych 
źródeł (własna działalność gospodarcza oraz 
emerytalno – rentowe). 

OŚWIETLENIE ULICZNE  
Na terenie wsi Długi Kąt przy głównych 

drogach zainstalowanych jest 30 lamp roz-
świetlających ulice pieszym oraz kierowcom, 
stanowiąc jednocześnie znaczący czynnik bez-
pieczeństwa mieszkańców oraz przejezdnych.

Opracowała: Beata Kraska – Romanowska
Fot. Antoni Kustusz

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych 
przysługuje  rodzinom na dzieci w wieku do 18 
roku życia, lub do 21 roku życia, jeżeli konty-
nuują one naukę w szkole średniej. Kryterium 
dochodowe na okres zasiłkowy 2010/2011 nie 
uległo zmianie i nadal wynosi 504 zł. w prze-
liczeniu dochodu za 2009 r. na jedną osobę w 
rodzinie. Kryterium to może być zwiększone 
o kwotę najniższego zasiłku rodzinnego pod 
warunkiem, że rodzina była uprawniona do 
świadczeń rodzinnych w poprzednim okresie 
zasiłkowym. Zasada jest bowiem taka, że jeżeli 
w jednym roku rodzina skorzysta z tego prze-
kroczenia, to na następny okres świadczeniowy 
obowiązuje kryterium niepodwyższone. Dla 
rodzin, w których członkiem rodziny jest dziec-
ko legitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
kryterium dochodowe wynosi 583 zł. lub jest 

podwyższone o kwotę najniższego zasiłku ro-
dzinnego z zachowaniem powyższej zasady. 

Od 23 sierpnia do 30 września były przyjmo-
wane wnioski na pomoc dla rodzin  rolniczych, 
w których gospodarstwach rolnych powstały 
szkody spowodowane przez powódź w 2010r. 
Przyjęto 396 wniosków. Wnioski o pomoc mo-
gli składać  rolnicy w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, objęci 
ubezpieczeniem społecznym rolników posiada-
jący protokół z oszacowania zakresu i wysoko-
ści szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto od 13. września kontynuowana jest 
pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach. 
Ośrodek również otrzymuje żywność z progra-
mu „Dostarczanie żywności dla najuboższej 
ludności PEAD”, którą obdarowuje naszych 
podopiecznych.

Danuta Piersa
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Jubilaci w blasku złota i srebra
Gdyby w sali GOK zebrać tego dnia wszystkich  

wnuków i prawnuków z rodzin dostojnych jubilatów, 
to zapewne nie starczyło by miejsca. 

- A przecież, tak na oko małżonkowie, którzy 
obchodzą Złote i Srebrne jubileusze pożycia małżeń-
skiego wyglądają na coraz młodszych – żartował przy 
powitaniu wójt Stanisław Subda. 

Spotkanie jubilatów, które odbyło się 7. paździer-
nika w GOK-u poprzedziła Msza św. w leliskim ko-
ściele parafialnym koncelebrowana przez probosz-
czów z Lelisa i Dąbrówki. Życzenia dla wszystkich 
we wzruszającej homilii przekazał ks. Stanisław 
Grosfeld, zapewniając jubilatów o ogromnej życzli-
wości i wsparciu ze strony społeczeństwa całej gminy 
i wszystkich parafii.

W GOK-u, przy stole zastawionym ciastem i 
słodyczami, o co postarali się stażyści wspierający 
Annę Ogniewską, dyr. GOK oraz Czesławę Ziemak, 
kierownika USC, poczuli się jak u siebie w domu. Na 
uroczystość przybył także Marian Krupiński, zastęp-
ca przewodniczącego Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, który obdarował wszystkim drobnymi 
prezentami.

-  Kiedy wspominacie dzień swoich zaślubin, 
wydaje się  Wam, że było to tak niedawno. Tak nie-
dawno budowaliście wspólny dom, cieszyliście się z 
narodzin dzieci, z radością witaliście pierwszych wnu-
ków, razem pielęgnowaliście swoje ognisko rodzinne. 
Dzisiaj poprzez swoje rodziny uczycie swoje dzieci 
i wnuki wzajemnej miłości, szacunku i zrozumienia 
dla drugiego człowieka. Od Was zależy to, jak będzie 

wyglądało życie następnych pokoleń – stwierdził wójt 
Stanisław Subda, witając wszystkich w imieniu władz 
gminy. Przy okazji S. Subda poinformował zebranych, 
że w tym roku w gminie, według danych USC, swój 
jubileusz 60-lecia pożycia obchodzi 4 małżeństwa, 
16 par doczekało Złotych Godów, a 51 par obchodzi 
Srebrne Gody.

Do życzeń wójta dołączyła Czesława Ziemak, kie-
rownik USC, która zaprosiła wszystkich do złożenia 
jubileuszowego przyrzeczenia ,,W dniu naszego jubi-
leuszu dziękuję Ci mężu (żono), że nasze małżeństwo 
było szczęśliwe, zgodne i trwałe, wyrażam podzięko-
wanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. 
Przyrzekam nadal, że uczynię wszystko, by nasze mał-
żeństwo było nadal szczęśliwe’’, co wszyscy jubilaci 
chętnie i uroczyście spełnili. 

Po tych wzruszeniach wójt Stanisław Subda w 
towarzystwie radnego M. Krupińskiego udekorowali 
złotych jubilatów Medalami za długoletnie pożycie, 
przyznanymi przez Prezydenta RP, a Cz. Ziemak od-
czytała list, jaki otrzymali wszyscy jubilaci od pełnią-
cego wówczas obowiązki Prezydenta RP, Marszałka 
Sejmu Grzegorza Schetyny. Była okazja do pamiątko-
wych zdjęć i wzruszających spotkań. Medale otrzymali 
uczestniczący w tegorocznej uroczystości: Zofia Anna 
i Edward Krystianowie, Marianna i Zygmunt Kubło-
wie, Teresa i Eugeniusz Lenkiewiczowie, Jadwiga i 
Władysław Lipkowie, Halina i Franciszek Łępiccy, 
Zofia i Wacław Parciakowie, Janina i Marian Parzy-
chowie, Danuta i Jan Piekarscy, Wanda i Aleksander 
Puchalscy oraz Irena Krystyna i Tadeusz Zyśkowie. 

Boisko szkoły, dwóch wsi i parafii  (c.d. ze str. 1.)

Jak się dowiedzieliśmy6 złotych par małżeńskich 
nie uczestniczyło  w  uroczystości ze względu na stan 
zdrowia. Dlatego Medale za „Długoletnie pożycie 
małżeńskie’’ wręczy im  Wójt Gminy i Kierownik 
USC w miejscu  ich zamieszkania.

Zaraz po złotych jubilatach do dyplomów przy-
znanych przez gminę ustawiły się pary obchodzące 
jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego. Spośród  51 
par tegorocznych srebrnych jubilatów w uroczystości 
uczestniczyli: Grażyna i Zenon Antoszewscy, Bar-
bara i Jan Bałon, Danuta i Mirosław Bekisz, Anna i 
Wiesław Gadomscy, Bożena i Wincenty Jacek Kop-
czyńscy, Bożena i Dariusz Piotr Kowalscy, Elżbieta i 
Tadeusz Kraska, Anna Ewa i Jan Krukowscy, Urszula 
Małgorzata i Wiesław Kurpiewscy, Teresa i Krzysz-
tof Łępiccy, Janina i Adam Murach, Agnieszka i Jan 
Adam Murach, Sabina i Józef Parzych, Teresa i Kazi-
mierz Pierzchała, Elżbieta i Bogdan Zdzisław Pyskło, 
Jolanta i Bogusław Rudzik, Mirosława i Władysław 
Trzaska, Łucja i Stefan Wardak oraz Barbara i Dariusz 
Michał Sobiechowie.

Temperaturę wzruszeń wyraźnie poprawiły swo-
im występem dzieci ze szkoły w Obierwi, które pod 
kierunkiem Jarosława Kraski, przygotowały doskona-
le dobrany program wokalny. Nie obyło się bez tań-
ców, w których i ci ,,złoci’’ i ci ,,srebrni’’ pokazywali 
na co ich stać, zaś  wójt S. Subda tylko próbował im 
dorównać. Ech, co to był za dzień. Słodki od ciast i cu-
kierków, ale i od życzeń i uśmiechów, jak za dawnych, 
dobrych lat młodości.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

Symbolicznego otwarcia stadionu po zakończe-
niu uroczystości parafialnych, które ks. Stanisław 
zamknął wezwaniem do systematycznego, codzien-
nego napełniania ruchem i sportem nowego obiek-
tu, dokonali gospodarze gminy i ich goście, dzieląc 
się przeciętą wstęgą. Boisko poświęcił ks. Stani-
sław, a goście nader chętnie obdarowali szkołę i jej 
społeczność piłkami, sprzętem sportowym i książ-
kami. Tym lepsze humory dopisywały wszystkim 
kiedy po barwnych występach młodzieży rozegra-
no miniturniej ringo drużyn rodzinnych, w którym 
zmierzyli się: rodzina Orzołków: Klaudia, Marlena 
i Bogdan; Szymczyków: Martyna, Milena i Marek; 
Siernickich: Karolina, Ewelina i Milena oraz Ka-
bacików: Kinga, Konrad i Janusz. Tym sposobem 
boisko zaczęło spełniać swoje funkcje i żyć dla 
dobra całej społeczności Nasiadek oraz sąsiednich 
Szafarczysk. Oby jak najlepiej.

Tekst i fot. Antoni Kustusz
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Minął wrzesień. Rok szkolny rozpoczął 
się na dobre. Przed uczniami i nauczycielami 
czas długiej, wytężonej pracy.  

Szkoła Podstawowa w Olszewce to miej-
sce przyjazne dla uczniów. Wszyscy dbamy 
o to, by zdobywanie wiedzy dawało uczniom 
wiele radości i odbywało się w serdecznej at-
mosferze. Dlatego oprócz obowiązkowych za-
jęć dydaktycznych odbywają się u nas liczne 
zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mogą na nich 
rozwijać swoje zainteresowania i pomnażać 
talenty, odnosić sukcesy na różnych polach.

SPORT 
Ważnym elementem życia szkolnego jest 

sport. Umiejętności w tej dziedzinie uczniowie 
rozwijają nie tylko podczas lekcji, ale także na 
zajęciach SKS-u. Tradycją szkoły jest udział w 
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 
W minionym roku nasza szkoła w rywaliza-
cji szkół podstawowych zajęła III miejsce w 
gminie, uzyskując 106 punktów. Jest to jedno-
cześnie 13. wynik wśród 54 szkół z powiatu 
ostrołęckiego. Warto tu wspomnieć, że szkoła 
jest niewielka i ci sami uczniowie muszą się 
sprawdzić w wielu dyscyplinach. Dodać też 
należy, że ćwiczenia odbywają się w nieła-
twych warunkach. Szkoła ma do dyspozycji 
skromne boisko i mało komfortową niewielką 
salkę gimnastyczną.  Jednak we wszystkich 
występach na zawodach  uczniowie z Ol-
szewki pokazywali swój talent i zaangażowa-
nie sportowe.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczest-
niczą w zawodach gminnych, rejonowych i 
powiatowych. Bardzo dobre wyniki uzyskują 
w biegach przełajowych, w piłce siatkowej, 
w piłce ręcznej, trójboju i czwórboju lekko-
atletycznym oraz w tenisie stołowym. Naj-
ważniejszymi osiągnięciami minionego roku 
szkolnego są:
• III Ogólnopolski turniej ringo „Kurpiowski 
jantar” (2009r.) (pozaszkolne) - Adam Piątkow-
ski 2 m. – kat. ŻACY, Karolina Dzięgielewska  
4 m. – kat. ŻACZKI
• Biegi przełajowe o Puchar Wójta (2009 r.) 
(pozaszkolne) – 
I m. - A. Piątkowski kl. III, I m. - P. Pliszka kl. II,
• Biegi przełajowe (2009 r.) szczebel powiato-
wy - Adam Piątkowski, II m., 
• Tenis stołowy indywidualny szczebel rejo-
nowy - awans do powiatu: Anna Duszak (III 
m.), Karol Mróz (III m.), Kaja Mizerek (I m.)
• Tenis stołowy drużynowy - awans do re-
jonu: Anna Duszak i Karolina Dzięgielewska 
(I m.) 

Kinga Sobieraj, Kaja Mizerek i Justyna Mu-
rach (I-II m.) 

• Unihokej,  szczebel rejonowy – dziewczęta,  
IV miejsce, 
• Tenis stołowy drużynowy szczebel powia-
towy - Anna Duszak i Karolina Dzięgielewska 
(III m.)
• Tenis indywidualny szczebel powiatowy - 
Anna Duszak (VI m.)
• Siatkówka chłopców i dziewcząt - szczebel 
rejonowy:  I miejsce – chłopcy,  III miejsce – 
dziewczęta, 

• Siatkówka chłopców - szczebel powiatowy 
- III miejsce

Skład: Adam Ziemak, Grzegorz Laskow-
ski, Kamil Wołosz, Artur Prusaczyk, Piotr 
Mróz, Konrad Różycki, Łukasz Laskowski, 
Adam Piątkowski, Patryk Laćkowski, Piotrek 
Pliszka;

• Piłka ręczna chłopcy - I miejsce -awans do 
rejonów:
• Czwórbój lekkoatletyczny,  chłopcy - I miej-
sce w gminie i V miejsce w powiecie.  Skład: Adam 
Ziemak, Grzegorz Laskowski, Kamil Wołosz,  
Artur Prusaczyk, Piotr Mróz, Adam Piątkow-
ski;
• Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt - I miej-
sce w gminie

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego rozpoczęła się ponowna rywalizacja. 
Pierwszy miesiąc były dla nas bardzo emo-
cjonujący. W tym czasie udało się naszym 
uczniom zdobyć nowe wspaniałe sukcesy na 
powiatowych biegach przełajowych. Nasz 
uczeń Adam Piątkowski zajął I miejsce, a Ka-
tarzyna Murach VI m..

KÓŁKO TANECZNE
Już drugi rok w naszej szkole są  prowa-

dzone zajęcia taneczne. Specjalizujemy się 
w tańcu współczesnym.  Dzieci prezentują  
swoje umiejętności na imprezach szkolnych. 
Na  uroczystości dziesięciolecia szkoły dziew-
czynki mogły zaprezentować się szerokiej 
publiczności w tańcu irlandzkim. Występ 
wzbudził podziw i uznanie u wszystkich 

oglądających. Grupa taneczna wciąż dosko-
nali swoje umiejętności. 

KÓŁKO POLONISTYCZNE
Zaczęło działać od września. Przeznaczo-

ne jest dla starszych uczniów. Ma za zadanie 
skoncentrować uwagę uczniów wokół treści 
humanistycznych. Podczas zajęć członkowie 
koła będą kształcić umiejętność poprawne-
go posługiwania się językiem ojczystym w 
mowie i w piśmie, poszerzać wiadomości z 
zakresu nauki o języku, literatury i kultury, 
uczyć się korzystania z różnych źródeł infor-
macji. W ramach kółka uczniowie będą przy-
gotowywać się do różnych konkursów szkol-
nych i tych o szerszym zasięgu. 

Tematyka zajęć podporządkowana jest 
również bieżącym potrzebom. Członkowie 
kółka będą bowiem przygotowywać akade-
mie i imprezy o charakterze szkolnym oraz 
środowiskowym.

Praca na zajęciach koła nieco różni się od 
tej, którą wykonuje się  podczas lekcji. Panuje 
tu więcej swobody, dominują metody aktywi-
zujące, często zabawowe. Zadania stawiane 
uczniom mają ich zainteresować i sprawiać 
radość jednocześnie. Wszelkie działania są 
okazją do integracji, uczą otwartości i współ-
pracy. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w 
zajęciach koła przyniesie pożądane efekty i 
stanie się atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego.

PRZEDSZKOLE 
Przedszkole dla maluchów (3-5 lat) istnie-

je przy Szkole Podstawowej w Olszewce już 
trzeci rok szkolny. Początkowo  funkcjonowa-
ło dzięki władzom gminy. Od kwietnia bieżą-
cego roku pieczę nad nim sprawuje stowarzy-
szenie „Kurpsie razem”. Przedszkole cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Uczęszczają 
do niego dzieci z Olszewki, Szwendrowego 
Mostu i z Obierwi. W czasie wakacji w szkole 
wykonano dodatkową szatnię do dyspozycji 
przedszkolaków.  

W obecnym roku szkolnym opieką objęto 
15. dzieci. Maluchy pod opieką  Moniki Wiel-
gi przebywają w szkole 4 godziny.  Wspaniale 
razem się bawią, rozwijają aktywność rucho-
wą, poznają nowe rzeczy, uczą się piosenek i 
wierszyków, rozwijają swoje talenty plastycz-
ne, itp. 

Dzieci z przedszkola żyją życiem szkoły 
poprzez uczestnictwo. Razem z uczniami, 
biorą udział w przedstawieniach teatralnych 
dla dzieci w wykonaniu aktorów studiów te-
atralnych „Magic” Białegostoku i z Krakowa. 
W tym roku szkolnym oglądały już przed-



Wyniki egzaminu zewnętrznego w gimnazjach i sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2010 roku

Nowy samorząd szkoły 
w Białobieli

Nie ma to jak 
życie przedszkolaka

Wrzesień w Szkole Podstawowej w Bia-
łobieli był czasem  wyborów do Samorządu 
Uczniowskiego. W tym  roku w głosowaniu 
uczestniczyli  również uczniowie klas I-III.

Oto skład obecnego Samorządu Uczniow-
skiego SP Białobiel:

Konrad Gut,  kl. VI -przewodniczący,  Mar-
lena Ruszkowska,  kl. V - zastępca , Jakub Mą-
czyński kl. IV- sekretarz (na zdjęciu).  Człon-
kowie: Maja Korzeniecka, kl. I, Oliwia Piersa, 
kl. II, Łukasz Rolka, kl. III, Natalia Perzan, kl. 
IV, Aneta Sieruta, kl. IV, Wiktoria Piersa, kl. 
V, Magdalena Olszewska, kl. V oraz Klaudia 
Chełstowska, kl. VI. Opiekunem samorządu 
jest Małgorzata Koślik.

Redakcja gazety ,,Szkoła Przetrwania’’

W Szkole Podstawowej w Białobieli funk-
cjonuje oddział przedszkolny, którego wycho-
wawczynią jest Monika Parzych. Po minach 
dzieciarni widać, że pobyt w szkole dobrze im 
służy i zapowiada dobrą naukę już w szkol-
nych ławach. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Egzamin w gimnazjach - Średnia liczba punk-
tów:

a) część humanistyczna 
1. Publiczne Gimnazjum w Lelisie - 25,79
2. Publiczne Gimn. w Łęgu Przedmiejskim- 30,37
3. Publiczne Gimnazjum w Obierwi - 32,00
Średnia liczba punktów dla Gminy Lelis - 28,71

b) część matematyczna
1. Publiczne Gimnazjum w Lelisie - 19,37
2. Publiczne Gimn. w Łęgu Przedm. - 23,37

3. Publiczne Gimnazjum w Obierwi - 26,38
Średnia liczba punktów dla Gminy Lelis - 22,24

c) język angielski
1. Publiczne Gimnazjum w Lelisie - 24,31
2. Publiczne Gimn. w Łęgu Przedm. - 26,73
3. Publiczne Gimnazjum w Obierwi - 33,38 
Średnia liczba punktów dla Gminy Lelis - 27,03

Sprawdzian w szkołach podstawowych  - Śred-
nia liczba punktów
1. Szkoła Podstawowa w Białobieli - 25,60

2. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - 24,14
3. Szkoła Podstawowa w Lelisie - 18,40
4. Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedm. - 20,31
5. Szkoła Podstawowa w Łęgu Starośc. - 22,40
6. Szkoła Podstawowa w Nasiadkach - 19,00
7. Szkoła Podstawowa w Obierwi - 25,36
8. Szkoła Podstawowa w Olszewce - 22,75
Średnia liczba punktów dla - Gminy Lelis - 21,57
Średnia liczba punktów dla- Powiatu ostrołęc-
kiego - 22,08

  
Sporządził: Andrzej  Przeradzki
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stawienie  pt. „Lisek Chytrusek”. Ponad-
to uczestniczą w ważnych uroczystościach 
szkolnych, takich jak: Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Rodziny. Popisują się swoimi zdolno-
ściami wymowy podczas recytacji wierszy i 
śpiewu piosenek. Uczestniczą w choince no-
worocznej.

Stowarzyszenie ,,Kurpsie razem’’  dba o 
swoich podopiecznych, wzbogacając bazę 
materialną przedszkola oraz  finansując atrak-
cje przygotowane dla dzieci. Z okazji Dnia 
Dziecka przedszkolaki otrzymały prezenty w 
postaci różnorodnych słodkości. 

W czasie wakacji przedszkolaki wyjechały 
na wycieczkę do Niestumia. Zwiedziły „Mini 
Zoo”. Zobaczyły m.in. strusie, daniela, sarny, 
renifery, lamy, osły, dziki, kucyki, jaki, pawie. 
Jeździły także bryczką oraz na koniu. Specjal-
nie dla nich został zorganizowany grill. Dzieci 
miały do dyspozycji plac zabaw. 

W lipcu dla przedszkolaków odbył się 
piknik. Przybyły nań  wszystkie dzieci  wraz 
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Było to 
spotkanie integrujące, któremu towarzyszyła 
wspólna zabawa i  miłe rozmowy, podczas 
którego można było wymienić się doświad-
czeniami w zakresie wychowania dzieci i nie 
tylko.

Tak, szkoła to  obowiązek, ale wypełniany 
rzetelnie daje wiele radości!

Redakcja szkolna
Fot. archiwum szkoły



Jesień w bibliotece
Filia Biblioteczna w Łęgu Przedmiejskim 

zakończyła już  wakacyjne prace nad selekcją 
i porządkowaniem księgozbioru. Wychodząc  
naprzeciw potrzebom naszych czytelników bi-
blioteka wykorzystała dotację z Ministerstwa 
Kultury na zakup lektur szkolnych, co niewąt-
pliwie korzystnie wpłynie na aktywność czy-
telników w nowym roku szkolnym i znacznie 
ułatwi im dostęp do książki.

Co więcej w bibliotece na dobre zagościła 
jesień. Z tej okazji w lokalu biblioteki pojawiły 
się jesienne dekoracje, a każdy odwiedzający 
miał możliwość  obejrzenia wystawy jesien-
nych darów przyrody. Zorganizowano także 
sześciokrotnie zajęcia biblioteczne, w których 
łącznie uczestniczyło 112. czytelników z klas 0 
– III wraz z wychowawcami.  Na spotkaniach 
dzieci mogły obejrzeć prezentację multime-
dialną  „Cztery Pory Roku” oraz „Polska Złota 
Jesień” oraz uczestniczyć w przygotowanych 
zabawach. Najwięcej emocji, jak zawsze wśród 
małych czytelników,  wzbudziły zagadki – tym 
razem oczywiście o tematyce jesiennej. 

Jesienne zajęcia biblioteczne zorganizowano 
także w Fili Bibliotecznej w Łęgu Starościńskim. 
Ze względu na ścisłą współpracę obu bibliotek 
miały on podobny przebieg. W spotkaniach 
uczestniczyli uczniowie klas 0 –IV wraz z wy-
chowawcami. 

Michalina  Arcichowska, Janina Mielnicka 
 Fot.: M. Arcichowska

Nuty Chopina 

 W związku z obchodami Roku Chopinow-
skiego  16 września w bibliotece w Lelisie odbyło 
się spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską.  

Pani Izabella jest absolwentką Akademii 
Muzycznej w Łodzi, autorką scenariuszy pro-
gramów telewizyjnych i radiowych dla dzieci i 
młodzieży. Jest także  autorką książek dla dzieci 
„Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”, 
„Muzyczna zgraja”, „Kaprys, żart i inne muzycz-
ne fanaberie”, w których w niezwykle dowcip-
ny i przystępny sposób popularyzuje muzykę  
wśród najmłodszych. Autorka współpracowała 
również z twórcami programu „Domowe Przed-
szkole”  i „5-10-15”.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I, II i 
III Szkoły Podstawowej w Lelisie oraz młodzież 
klasy III Gimnazjum. W trakcie tego niezwykle 
żywiołowego spotkania dzieci poznały biografię 
Fryderyka Chopina, a także miały możliwość za-
poznania się z fragmentami jego najsłynniejszych 
utworów muzycznych  zarówno odtwarzanych z 
płyty, jak i wykonywanych na żywo przez Izabel-
lę Klebańską.  Po zakończeniu spotkania można 
było otrzymać od autorki autograf z nutką. (BS)
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Nasza pieśń przywitała pielgrzymów

Szafarczyska nie żałowały pieczonych ziemniaków

Szczególnego znaczenia nabrały tego-
roczne spotkania pielgrzymów przy ka-
pliczce ,,Tam gdzie barć cudowna stała’’ 
w Dąbrówce. 12 września zostało bowiem 
ustanowione w kościele parafialnym pw. św. 
Anny sanktuarium, a decyzje o tym w trak-
cie uroczystej Mszy św. dla pielgrzymów 
ogłosił JE bsp. łomżyński Stanisław Stefanek. 
Wszystkich pielgrzymów przybywających 
od strony Ostrołęki i Łęgu Przedmiejskie-
go, a także Lelisa i Łomży witali proboszcz 
ks. Stanisław Grossfeld, a także uczestnicy 
VI Przeglądu Pieśni Pielgrzymkowej, który 
z roku na rok zdobywa sobie coraz większe 
znaczenie i wykazuje wyższy poziom. O 
dobre samopoczucie zgłodniałych pielgrzy-
mów postarały się panie z Płoszyc, Dąbrów-
ki i Nasiadek, które przygotowały dla nich 
smakowite wypieki. 

Zaraz po uroczystym otwarciu boiska w 
Nasiadkach 26 września do Szafarczyk wyru-
szył barwny korowód uczestników tamtejszej 
uroczystości, by bawić się na tradycyjnym 
Święcie Pieczonego Ziemniaka w Szafarczy-
skach. Gospodarze postarali się o całą górę 
gorących przysmaków i wielki gar pieprzowej 
wody, tak więc apetyt dopisywał, a o dobre 

Przegląd przygotował GOK w Lelisie, a śpie-
wakom towarzyszył Jarosław Kraska. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali drobne upominki i nagro-
dy. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyli: 
Anna Szewczuk, Monika szczecińska, Ange-
lika Dzięgielewska, Ewa Prusaczyk, Agniesz-
ka Szczecińska, Natalia Laskowska, Patrycja 
Ejzemberg, Klaudia Kołodziejczyk, Ola Po-
lewacz, Wiktoria Bubrowiecka, Katarzyna 
Ruszczyk, Karolina Brzóska, Bartosz Serowik, 
Cezary Prusaczyk, Marcin Laskowski, Mate-
usz Milewski, Zuzanna Denkiewicz, Justyna 
Pędzich, Klaudia Potkaj, Oliwia mrozek, Aneta 
Prusińska, Jowita Popielarczyk, Marietta Stolar-
czyk, Jolanta Traczewska,  Iwona Traczewska, 
Paulina Laskowska. Opiekunami śpiewających 
dzieci byli: Wanda Aptacy, Jarosław Kraska i  
Barbara Prusaczyk. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

humory postarali się artyści, gwiazda festynu 
Agata Werner oraz zespół Dexmit. Oczywiście 
nie zabrakło sportowych emocji. W piłkarskim  
meczu kawalerów i żonatych tym razem góra 
byli żonaci, którzy wygrali 4:1.  Okazji do do-
brej zabawy nie zabrakło, a że i pogoda dopi-
sała, to bawiono się do późna. (ak)

Fot. Antoni Kustusz, GOK-O.



Daliśmy posmakować kurpiowskiego chleba 

Tak gra tylko Kurpiowszczyzna 
Wspólne granie uczestników XIV Przeglądu 

Harmonistów i Skrzypków Ludowych na scenie 
GOK jeszcze raz wspaniale udowodniło, że tylko 
Kurpiowszczyzna zrodziła tak masowy i trwa-
ły ruch artystyczny, że pozwala on wszystkim 

uczestnikom, bez dodatkowych prób, sponta-
nicznie grać melodie wyrosłe z tej krainy. Prze-
konali się o tym kolejny raz 3. października wi-
dzowie i uczestnicy tegorocznego przeglądu i ich 
goście: wójt gminy Stanisław Subda, który w fi-
nale przekazał nagrody dla wszystkich członków 
Kurpiowskiej Orkiestry, zastępca przewodniczą-
cego Sejmiku Mazowieckiego Marian Krupiński, 
zastępca przew. Rady Powiatu Tadeusz Lipka i 
wielu innych. A kiedy na scenę weszła Apolonia 
Nowak, by wspólnie z wszystkimi muzykami 
zaśpiewać przepiękne ,,Jadą goście jadą’’ to od 
owacji bolały ręce. 

- Rosnąca od kilku lat liczba wykonawców 
zmusiła nas w tym roku do wprowadzenia po-
działu na kategorie wiekowe, ale i tak wspólne 
granie pogodzi wszystkich, a za to jury będzie 
miało możliwość łatwiejszej oceny poziomu 
wykonania tańców kurpiowskich przez poszcze-
gólnych muzyków – powiedziała organizatorka 
przeglądu Anna Ogniewska, dyr. GOK. 

Jury w składzie: Jarosław Kraska, przewod-
niczący, Katarzyna Mróz i Elżbieta Sikora, wy-
słuchało w tym roku 49 uczestników, w tym 33. 
harmonistów, 5. skrzypków i 11.osób grających 
na harmonijce ustnej. Można więc powiedzieć, 
że przegląd w Lelisie staje się coraz poważniej-
szą próbą dla mistrzów ustnej harmonijki, a to 
co pokazał nam Witek Kuczyński z Czarni to już 

W drugą niedzielę września odbył się w 
Mińsku Mazowieckim VI Festiwal Chleba, co-
roczna impreza folklorystyczna o charakterze 
ogólnopolskim. W tym roku zgłosiło się ze-
społy ludowe z 28. etnoregionów Polski. Kur-
piowszczyznę reprezentowali twórcy ludowi  
z Lelisa i Myszyńca. 

można nazwać wirtuozerią. Zgodnie z regulami-
nem każdy uczestnik wykonał po dwa utwory 
kurpiowskie, w tym jeden wylosowany. Do-
piero podczas finałowego występu wszystkich 
muzyków został zaprezentowany komplet kon-

kursowych utworów muzyki tanecznej, a więc 
stara baba, fafur, powolniak, oberek, polka, polka 
trampolka, żuraw, konik, okrąglak i olender. 

Najstarszym uczestnikiem przeglądu w kate-
gorii skrzypiec był liczący sobie już 91 lat  Ignacy 
Zyśk z miejscowości Dąbrowy, gmina Rozogi, 
powiat Szczytno, a w kategorii - harmonia peda-
łowa – liczący sobie po 83 lata  Józef Wróblewski 
z Wydmus i Stanisław Kulas Stanisław z Ostro-
łęki. Niestety trochę zabrakło młodzieży, bo ka-
tegorii poniżej 25 roku życia uczestniczyło tylko 
7 osób, a i to za sprawą rozwijającej się bardzo 
prężnie sekcji instrumentalnej zespołu Carniacy 
z Czarni. 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców 
jury przyznało następujące nagrody i wyróżnie-
nia: w kategorii harmonia pedałowa: uczestni-
cy do 25 lat biorący udział w konkursie po raz 

Festiwal rozpoczęła  grupa wokalna ,,Lelisia-
ki’’ z Lelisa, prowadzona przez Henryka Kuleszę 
z Ośrodka Etnograficznego. W programie sce-
nicznym wykorzystano motyw XIX wiecznego 
starca wracającego z Sybiru do zbożnej ziemi i 
„Chwilę myśli”, wiersz C.K. Norwida, do którego 
muzykę skomponował prof. Henryk Gadomski.

Przez cały festiwalowy dzień kilka tysięcy 
ludzi podziwiało ludowe piękno kultury kur-
piowskiej. Stół chlebowy z  Lelisa w barwnej i 
funkcjonalnej oprawie etnograficznej wzbudzał 
ogromne zainteresowanie. W jego organizacji 
pomocy udzielili: starosta powiatu ostrołęckiego, 
OSM Milandia Ostrołęka, Zakłady Przetwórstwa 
Mięsnego  Nowa Wieś, restauracja Ostoja, piekar-
nia Serafin, Teresa Szymczyk z Lelisa ze swoim 
słynnym już wyrobem ,,Łolsynowym Wędzo-
nym’’. Dodajmy, że Teresa Szymczyk nie mogła 
uczestniczyć w mińskim festiwalu, bowiem  mia-
ła zaproszenie na „Polagrę” do Poznania. 

pierwszy: wyróżnienia: Kamil Rydel, Patryk 
Deptuła i Dawid Szydlik; uczestnicy do 25 lat: 
wyróżnienia: Karol Samsel Karol i Andrzej Ry-
del; uczestnicy w grupie wiekowej od 25 do 55 lat:  
I miejsce Jan Kania i Zenon Kaczyński, II m. 
Grzegorz Golan, III m. Roman Parzych Roman, 
wyróżnienie: Zygmunt Koziatek; uczestnicy w 
grupie wiekowej powyżej 55 lat: I m. Wiesław 
Grochocki i Ryszard Maniurski, II m.Edward 
Sierzputowski, III m. Stanisław Młynarski i Cze-
sław Drząszcz, wyróżnienia: Ryszard Kruczyk i 
Bronisław Gołaś; w kategorii skrzypce: uczest-
nicy do 25 lat biorący udział w konkursie po raz 
pierwszy: wyróżnienia: Karolina Kuta i Karolina 
Samsel; uczestnicy w wieku powyżej 55 lat: I m. 
Marian Góralski, II m. Ignacy Zyśk Ignacy, III 
m. Stanisław Kolimaga; w kategorii harmonij-
ka ustna: I m. Witold Kuczyński , II m. Wiesław 
Kuskowski i Stanisław Sieruta, III m. Eugeniusz 
Wróblewski i Jan Kraska, wyróżnienie: Stanisław  
Murawski . 

Przeglądowi towarzyszyli, jak zawsze wier-
nie od lat, twórcy ludowi prezentujący swoje 
wyroby, a więc dary z pasieki Czesław i Teresa 
Niedźwiedzcy, Stanisław Młynarczyk z Olszyn,  
Czesława Lewandowska, Grażyna Dziekońska, a 
także Apolonia Nowak, która sprzedawała swoje 
płyty z autografami. Dla nikogo nie zabrakło cie-
płego posiłku, można było potańczyć przy kur-
piowskiej muzyce, więc nastrój święta na Kur-
piach, jaki od lat towarzyszy październikowemu 
spotkaniu kurpiowskich muzyków w naszym 
GOK udzielał się wszystkim. A za rok jubileuszo-
we spotkanie o czy już teraz wielu uczestników 
przypominało.

Tekst i fot. Antoni Kustusz

W tym roku na kurpiowski stół chlebowy, 
który otrzymał wyróżnienie jury,   przygotowano 
smakołyki z żurawiny, konfitury, soki, pieczywo 
z dodatkiem żurawiny, nalewki, etc. Największą 
radość miały maluchy z powodu otrzymania 
smakowitych  serków z OSM Milandia, za co ni-
niejszym w ich imieniu dziękujemy. 

W końcowej części występów scenicznych 
jako solista wystąpił Jerzy Dawid z Długiego 
Kątu gm. Lelis i zdobył dla GOK Lelis wyróżnie-
nie. Prawdziwą sensacją stał się występ zespołu z 
Myszyńca, w którym  tancerzami byli m.in. sam 
burmistrz Bogdan Glinka oraz  dyrektor MOK-
SIR Ścibek, ucichło przy kramach, bowiem każdy 
biegł pod scenę. Nie dziwota więc, że najwyższe 
wyróżnienie dla solisty tzw. „Bochna Mińska” 
przypadło właśnie  Myszyńcowi za program 
artystyczny, przede wszystkim za jego orygi-
nalność, temperament wielobarwność, żywość. 
(H.K.)

9



SPORT W GMINIE

10

B-klasa: jesień raczej na straty
Ze zmiennym szczęściem, ale przy wyraź-

nym braku skuteczności, grali piłkarze naszej 
gminnej ,,eksportowej’’ jedenastki z LUKS Łęg 

Jesień sprzyja bieganiu na przełaj 
Na trasach wokół przebudowywanego sta-

dionu gminnego w Lelisie 18 września odbyły 
się doroczne XI Jesienne Biegi Przełajowe Pod 
Patronatem Wójta Gminy Lelis, o Puchar Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, Starosty 
Powiatu Ostrołęckiego. Zawody prowadziła 
komisja sędziowska w składzie: Maciej Brzeski 
– sędzia główny, Kazimierz Majk i Stanisław 
Szczepanek, członkowie. Zawody rozgrywano 
wg kategorii wiekowych oraz Open dla kobiet i 
mężczyzn.  Startowało 315. biegaczy z powiatu 
ostrołęckiego i powiatów ościennych. Otwarcia 
imprezy dokonał wójt Stanisław Subda, a za-
stępca wójta Stefan Prusik strzałem z pistoletu 
dał sygnał do pierwszego biegu. Nad bezpie-
czeństwem biegaczy czuwali strażacy z OSP 
Lelis. 

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: 
kategoria I, chłopcy klasy I-II szkół podsta-
wowych, dystans 500 m., 1 m. Cezary Waszkie-
wicz, SP Obierwia, 2 m. Bartłomiej Karczewski 
Bartłomiej, SP Łęg Przedmiejski, 3 m. Wiktor 
Grzejka, SP Białobiel; dziewczęta klasy I-II 
szkół podstawowych, dystans  500 m, 1. Oliwia 
Piersa Oliwia, SP Białobiel, 2. Weronika Go-
dlewska, SP Pasieki gm. Goworowo, 3. Amelia 
Gromek , SP Nasiadki; kat. II, dziewczęta kl. 
III-IV szkół podstawowych na dystansie 800 
m, 1. Viktoria Ejzemberg, SP Dąbrówka, 2. 
Klaudia  Nasiadka, SP Dylewo gm. Kadzidło, 
3. Magdalena Malon, SP Chudek gm. Kadzidło; 
chłopcy kl. III-IV szkół podstawowych na dy-
stansie 800 m. 1. Adam Piątkowski, SP Olszew-
ka, 2. Artur Lemański, SP Dylewo, 3. Maciej 
Prusiński,  SP Łęg Starościński; kat. III, kl. V-VI 
dziewczęta szkół podstawowych 1000 m. 1. 
Magdalena Olszewska, SP Białobiel, 2. Jolanta 
Skierkowska, SP Pasieki, 3. Agnieszka Pędzich, 
SP Antonie gm. Olszewo Borki; kl.  V-VI chłop-
cy szkół podstawowych na dystansie 1000 m, 
1. Krystian Święcki, SP Laskowiec gm. Rzekuń, 
2. Karol Rogoziński, SP Dzbenin gm. Rzekuń, 
3. Sebastian Kowalczyk, SP Pasieki; kat. IV, 

kl. I-III gimnazjum dziewczęta  na dystansie 
1000 m, 1. Sylwia Sadłowska, Gimnazjum w 
Dylewie, 2. Klaudia  Święcka, Gimnazjum w 
Łęgu Przedmiejskim, 3. Julita Ruszczyk, Gimn. 
w Lelisie; kl. I-III gimnazjum chłopcy na dy-
stansie 1500 m, 1. Mariusz Szczepanek, PG w 
Dylewie, 2, Miłosz Zabielski, PG w Nowej Wsi, 
3. Bartłomiej Olbryś, PG Łęg Przedmiejski; bieg 
OPEN mężczyzn 5 km, 1. Damian Świerdziew-
ski, Dzbenin, 2. Mateusz Grabowski Mateusz, 
Nowa Wieś gm. Olszewo Borki, 3. Mirosław 
Wilkowski, Lelis - Ostrołęka; 4. Łukasz Wilk, 
Obierwia, 5. Marcin Piątkowski, Obierwia, 6. 
Łukasz Dawid, Obierwia; bieg OPEN kobiet 
na dystansie 3,5 km, 1. Kamila Wołosz, Obier-
wia, 2. Maria Wołosz, Szwendrowy Most, 3. 

Przedmiejski gm. Lelis. Zaczęło się od pecho-
wej porażki 1:0 z beniaminkiem ligi GUKS 
Krasnosielc na stadionie w Sypniewie, a póź-

Anna Sawczak, Obierwia. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzy-

mali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Uroczystego wręczenia nagród dokonali Wójt 
Gminy Lelis Stanisław Subda, zastępca wójta 
Stefan Prusik, dyrektor ZS w Lelisie Urszula 
Laska i przedstawicielka Starostwa Ostrołęc-
kiego Katarzyna Grodzka. 

Goście w swoich wystąpieniach pozytyw-
nie wyrażali się o naszej imprezie. Również 
biegacze byli bardzo zadowoleni, tym bardziej 
że  wszyscy uczestnicy mieli zapewniony gorą-
cy posiłek. A więc do zobaczenia za rok, już na 
nowym stadionie w Lelisie. 

Tekst i fot. Antoni Kustusz

niej było albo gorzej, albo nieco lepiej. Trzeba 
jednak dodać, że poziomowi gry naszych pił-
karzy nie służyło granie na obcych stadionach 
w okresie remontu macierzystego stadionu w 
Lelisie, a także fakt, że niektóre drużyny jesz-
cze w trakcie tej rundy wyraźnie wzmocniły 
swoje składy. Tak więc jesienną rundę roz-
grywek B-klasy można spisać na straty, skoro 
nasza drużyna uzyskała następujące wyniki: 
0:1 z GUKS Krasnosielc, 2:3 z LKS Zatory, 6:0 z 
Huraganem Lipniki, 0:3 z Bartnikiem Myszy-
niec, 7:0 z Jantarem Parciaki, 0:3 ze Świtem Ba-
ranowo oraz  3:2  z Narwią Zambski Kościelne. 
W rezultacie LUKS Łęg Przedmiejski zajmuje 
po rundzie jesiennej piąte miejsce z dorobkiem 
9. punktów oraz bilansem bramek 18-12. Do 
wiosny będzie czas, by wszystko przemyśleć 
i potrenować.  (ak)

Fot. Antoni Kustusz
Na zdjęciu: Piłkarze LUKS Łęg Przedmiejski 
gm. Lelis przed meczem z GUKS Krasnosielc 
w Sypniewie.   
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Zbiórka piłkarskich 
talentów

Powiatowe bieganie 
na plaży

Na sztucznym boisku przy SP Dąbrówka 19 
września spotkali się młodzi piłkarze ze szkół 
podstawowych aby rozegrać gminne elimina-
cje Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców. Pogoda była piękna, 
więc humory dopisywały, a na boisku pokaza-
ło się kilka talentów. W rywalizacji chłopców 
zwyciężyła drużyna z SP Lelis przed SP Biało-
biel, a wśród dziewcząt najlepiej grały piłkarki 
z SP Nasiadki, które wyprzedziły SP Lelis. 

Najlepsze drużyny trafiły do eliminacji 
rejonowych, z których drużyna chłopców, 
zajmując drugie miejsce za SP Olszewo Borki 
zakwalifikowała się do mistrzostw powiatu. 
Natomiast dziewczęta z Lelisa zajęły trzecie 
miejsce, a z Nasiadek czwarte miejsce i odpa-
dły z dalszych rozgrywek. (ak)

Fot. Antoni Kustusz

Powiatowe eliminacje jesiennych biegów 
przełajowych, które odbyły się 2. października 
na plaży miejskiej w Ostrołęce przyniosły wiele 
sukcesów biegaczom z naszej gminy. 

W biegach dla uczniów szkół podstawowych 
najlepsze miejsca na mecie, które dają awans do 
eliminacji międzypowiatowych, a więc w gronie 
pierwszych 12. zawodników, zajęli:  rocznik 2000 
– Viktoria Ejzemberg , SP Lelis – I miejsce, Adam 
Piątkowski, SP Olszewka – I m.,  Wioleta Jarzyło, 
SP Łęg Przedmiejski – V m., Katarzyna Murach, 
SP Olszewka – VI m.; roczn. 1999 - Magdalena Ol-
szewska,  SP Białobiel – I m.; roczn. 1998 - Klaudia 
Chełstowska, SP Białobiel – IX m.

Tekst i fot. Antoni Kustusz 

Medale na początek roku szkolnego 

Kurpiowski Jantar po raz czwarty 

Reprezentanci gminy Lelis w ringo zaraz po 
rozpoczęciu zajęć szkolnych wystartowali w 
prestiżowych zawodach, które zgromadziły całą 
czołówkę krajową oraz najlepszych zawodników 
z Białorusi i  Litwy. Zawody te, a były nimi IX 
Memoriał im. Włodzimierza Strzyżewskiego oraz 
XVII Międzynarodowy Turniej Warsa i Sawy w 
Ringo rozegrano 4 września na boisku WAT w 
Warszawie w 14. kategoriach indywidualnych, 
dwójkach dziewcząt i chłopców do lat 13 i lat 16 
oraz dwójkach mieszanych w kategorii otwartej. 
Słoneczna pogoda sprzyjała sportowym zmaga-
niom. Zgodnie z tradycją wrześniowych turnie-
jów memoriał rozpoczęto od złożenia wiązanki 
kwiatów na grobie twórcy ringo Włodzimierza 
Strzyżewskiego. 

Nasi reprezentanci potwierdzili wysoką po-
zycję, jaka zajmują w rankingach ringo i  w naj-
ważniejszej po Mistrzostwach Polski imprezie 
zdobyli 12 medali,  w tym: 3 złote, 4 srebrne i 5 
brązowych. 

Złoto: Patryk Brzeski- młodzik, Martyna 
Szymczyk i Kinga Kabacik – dwójki dziewcząt 
do lat 13, Jakub Brzeski i Piotr Pawlak (Bartoszy-
ce)- dwójki chłopców do lat 16. 

Boisko LZS w Szafarczyskach okazało się 11 
września bardzo gościnne dla miłośników gry w 
ringo. Organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju 
w Ringo ,,Kurpiowski Jantar’’ z LUKS Nasiadki 
wygospodarowali tam aż 20 boisk, na których 
walczyło o cenne nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Lelis oraz dofinansowane przez 
Starostwo Powiatowe, rekordowa rzesza 192 
najlepszych zawodniczek i zawodników z całej 
Polski. Walczyli oni w 8.kategoriach indywidu-
alnych oraz w dwójkach mieszanych. W gronie 
najlepszych ringowców znaleźli się także zawod-
nicy z Lelisa, Nasiadek, Lęgu Starościńskiego i 
Łęgu Przedmiejskiego. 

W pierwszych, nagradzanych, szóstkach za-
wodów znaleźli się zawodnicy z naszej gminy: 
w grach indywidualnych, kategoria żak: Kacper 
Brzeski, ULKS ,,OSAK’’ Lelis, 2 miejsce, Sebastian 
Szczubełek, LUKS ,,Tygrys’’ Łęg Starościński, 5 
m.; kategoria żaczka; Natalia Nadolna, ,,Tygrys’’, 
2 m., Martyna Skórzewska, ,,Tygrys’’, 3 m., Iza-
bela Pędzich, LUKS Nasiadki, 4 m.; kat. młodzik: 
Patryk Brzeski, ,,Oska’’, 2 m., Wiktor Puław-
ski, LUKS Nasiadki, 4 m., Łukasz Kraska, ILKS 
,,Przedmieście’’ Łęg Przedmiejski, 6 m., kat. mło-
dziczka: Daria Kawałek, ,,Przedmieście’’, 3 m., 
Marzena Mielnicka, ,,Przedmieście’’, 4 m., Izabe-
la Kowalczyk, ,,Tygrys’’, 5 m., Natalia Parzych, 
,,Oska’’, 6 m.; kat. kadet: Jakub Staśkiewicz, 
,,Przedmieście’’, 2 m., Jakub Brzeski, ,,Tygrys’’, 
3 m.; kat. kadetka: Marlena Orzołek, LUKS Na-
siadki, 3 m., kat. junior: Damian Piersa, ,,Tygrys’’, 

2 m., Michał Łępicki, ,,Tygrys’’, 5 m., Mateusz 
Archacki, ,,Tygrys’’, 6 m.; kat. juniorka: Karolina 
Kamińska, LUKS ,,Nasiadki’’, 6 m.; gry druży-
nowe (dwójki mieszane), zawodnicy do lat. 10; 
K. Brzeski, ,,Osak’’, N. Nadolna ,,Tygrys’’, 1 m., 
I. Pędzich, Damian Szymczyk, LUKS Nasiadki, 4 
m.; zawodnicy do lat 13: P. Brzeski ,,Osak’’, Kaja 
Medwecka, Legnickie Towarzystwo Ringo, 1 m., 
Klaudia Orzołek, LUKS Nasiadki, Przemysław 
Figurski, IKS przy ZS w Mogielnicy, 2 m., D. Ka-
wałek, Dariusz Grochocki, ,,Przedmieście, 4 m., 
Lidia Kamińska, W. Puławski, LUKS Nasiadki, 5 
m.;  zawodnicy do lat. 16: Sylwia Kontroniewicz, 
Legnickie Tow. Ringo, Jakub Brzeski, ,,Tygrys’’, 
2 m., Marzena Orzołek, LUKS Nasiadki, Marceli 
Dubczyk, ULKS przy LO w Białobrzegach, 3 m., 
Jakub Staśkiewicz, Karolina Siernicka ,,Przedmie-
ście’’, 5 m., Cezary Ejzemberg, Klaudia Śnietka, 
,,Osak’’, 6 m.; zawodnicy do lat 19: Magdalena 
Czyżowska, LTR, Damian Piersa, ,,Tygrys’’, 5 
m.. 

W rywalizacji o tytuł najlepszego zawodnika 
powiatu ostrołęckiego zwyciężyli: Marlena Orzo-
łek, LUKS Nasiadki oraz Jakub Brzeski, LUKS 
,,Tygrys’’ Łęg Starościński. 

Nagrody dla najlepszych ringowców wręczali 
wójt Gminy Stanisław Subda, radny Rady Gminy 
i prezes Zarządu Gminnego LZS Dariusz Mróz, 
wiceprzewodniczący RW LZS Leszek Piórkow-
ski oraz dyrektor Zespołu szkół w Lelisie Urszula 
Laska. 

- Ringo ma szansę stania się wizytówką na-
szej gminy. Kiedy zakończymy przebudowę 
stadionu w Lelisie to na pewno znajdą się tam 
dobre warunki do rozwoju tej dyscypliny spor-
tu, chociaż i teraz jest gdzie trenować, choćby 
na nowoczesnych boiskach w Nasiadkach czy 
na ,,Orliku’’ w Łęgu Przedmiejskim – stwierdził 
w podsumowującym przemówieniu wójt Stani-
sław Subda. (ak)

Fot. Archiwum 

Srebro: Kacper Brzeski- żak, Martyna Szym-
czyk- młodziczka, Jakub Parzych i Patryk Brze-
ski- dwójki chłopców do lat 13, Jakub Brzeski- 
kadet.

Brąz: Natalia Nadolna- żaczka, Jakub Pa-
rzych- młodzik, Marlena Orzołek- kadetka, Syl-
wia Smilgin-Kamińska- seniorka, Marlena Orzo-
łek i Karolina Siernicka- dwójki dziewcząt do lat 
16.

Sylwia Smilgin-Kamińska
Fot. archiwum 
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OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  
LELIS  z dnia 28 września 2010 r.
Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
(Dz. U. z 2003r., Nr 159, poz.1547  ze zmianami ) podaję do 
publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich 
granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym 
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin zarządzonych na 
dzień 21 listopada 2010 r. :

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Lelisie,  
ul. Szkolna 37, pokój nr 12.

Prawdziwe znaczenie punktu opieki zdrowotnej

INFORMACJE
GOK-O informuje i zaprasza…

Urząd Gminy przypomina

10 listopada, godz. 10.30, sala GOK – Akademia z okazji Dnia Niepodle-
głości, spotkanie kombatantów, emerytów i rencistów.

17 listopada, godz. 10.00, sala GOK – Konkurs Recytatorski ,,Kurpie Zielone  
w Literaturze’’, finał gminny, organizuje Gminna Biblioteka Publiczna, 

25 listopada, godz. 12.00, sala GOK – Konferencja naukowa ,,Żywienie 
Kurpiów  dawniej i dziś’’. Organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Kurpiowskiej ,,Puszcza’’, 

21 grudnia godz. 11.00, sala GOK – Wigilia dla seniorów ,,Podzielmy się 
opłatkiem’’, 

31 grudnia, godz. 20.00, sala GOK – Bal Sylwestrowy. Grają zespołu Jarka  
i Janka. Zapisy GOK. 

GOK zaprasza dzieci do udziału w zajęciach zespołu folklorystycznego 
,,Nowe latko’’ oraz do Pracowni Plastycznej, której bezpłatne zajęcia od-
bywają się w środy od godz. 12.30 do 14.30. zajęcia prowadzą  Karolina 
Kiełczewska i Katarzyna  Rudzik,  

GOK przypomina, że od 1. września korzystanie z komputerów w Gmin-
nym Centrum Informacji jest płatne. Natomiast bezpłatny jest dostęp do 
komputera dla osób bezrobotnych oraz absolwentów w zakresie związanym 
z pośrednictwem pracy i przygotowaniem dokumentów. Cennik znajduje się 
w GCI i na stronie www.goko-lelis.eu

Terminy płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości:
.
IV rata do 15 listopada 2010 r.

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

Jak się dowiedzieliśmy od lek. Jerzego 
Nowaka w centrum Lelisa nie funkcjonu-
je żaden ,,punkt opieki zdrowotnej’’, jak 
informowaliśmy w poprzednim nume-
rze ,,Wieści Gminnych’’, tylko NZOZ 
Przychodnia Lekarska ,,MAK –MED’’, 
która zatrudnia 2. specjalistów medycyny 
rodzinnej, 2. internistów i lekarza w trak-
cie specjalizacji z medycyny rodzinnej. 
Aby więc nie było nieporozumień co w 
naszym pojęciu oznacza termin ,,punkt 
opieki zdrowotnej’’ prezentujemy tę 
zasłużoną placówkę służby zdrowia w 
całej okazałości na zdjęciu.

Tekst i fot Antoni Kustusz

Nr okręgu 
wyborczego

Granice okręgu
Solectwo:

Liczba wy-
bieranych 
radnych

1. Długi Kąt , Lelis 2
2. Durlasy 1

3. Gibałka, Łodziska, 
Szafarnia 1

4. Nasiadki, Szafarczyska 1

5. Olszewka, Szwendrowy 
Most 1

6. Gnaty, Łęg Przedmiejski 2
7. Łęg Starościński-Walery, 1
8. Dąbrówka, Szkwa 1
9. Gąski , Płoszyce 1

10. Kurpiewskie, Łęg Staro-
ściński, 1

11. Obierwia 1
12. Białobiel, Siemnocha 2

Numer 
obwodu.

Granice   
obwodu
Sołectwo:

Siedziba obwo-
dowej komisji  

wyborczej 

Numer
okręgu

1.

Lelis, Długi Kąt, 
Durlasy, Gibał-
ka, Łodziska, 
Szafarnia

Gminny Ośro-
dek Kulturalno-
Oświatowy w 
Lelisie

1 ,2, 3

2. Nasiadki,  
Szafarczyska

Szkoła Podsta-
wowa Nasiad-
kach

4

3.
Olszewka,
Szwendrowy 
Most

Szkoła Pod-
stawowa w 
Olszewce

5

4.

Gnaty, Łęg 
Przedmiejski, 
Łęg Starościń-
ski-Walery

Szkoła Podsta-
wowa w Łęgu 
Przedmiejskim

6, 7

5.
Dąbrówka, 
Szkwa, Gąski, 
Płoszyce

Szkoła Pod-
stawowa w 
Dąbrówce

8, 9

6.
Łęg Starościń-
ski, Kurpiew-
skie

Szkoła Podsta-
wowa w  Łęgu 
Starościńskim

10

7. Obierwia
Szkoła Pod-
stawowa w 
Obierwi

11

8. Białobiel,  
Siemnocha

Szkoła Pod-
stawowa w  
Białobieli

12


