Gmina Łyse
BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY ŁYSE

NUMER I/2017

Wójt Gminy Łyse
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych
Parafia Rzymsko-Katolicka w Łysych
Starosta Powiatu Ostrołęckiego

zapraszają na

Niedzielę Palmową
9 kwietnia 2017 roku
Program
Od 7.00 Wystawa palm zgłoszonych do XLVIII konkursu
„Palma Kurpiowska” (Kościół Św. Anny)
9.30 Prezentacje artystyczne - plac przy OSP Łyse
- występ kapeli Jana Kani
- występ zespołu folklorystycznego „Łysoziańskie Nuty”
- występ zespołu folklorystycznego „Smyki ze wsi Lipniki”

11.00

Msza Święta z procesją barwnych palm kurpiowskich
Kościół Parafialny w Łysych

13.00

Prezentacje artystyczne - plac przy OSP Łyse
- występ zespołu folklorystycznego „Puszcza Zielona”
oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łyse
- występ Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wiśniewiacy”
im. Zbigniewa Myrchy
- występ Orkiestry Kurpiowskiej z Lelisa
- występ kapeli Jana Kani

14.30

Ogłoszenie wyników XLVIII konkursu „Palma Kurpiowska”
Imprezy towarzyszące
Wystawa i kiermasz sztuki ludowej
Kiermasz wydawnictw regionalnych
Prezentacja gospodarstw agroturystycznych
Współorganizatorzy:

Wydawca:

Urząd Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse
Tel.: 29 7725003, 29 7725027, Fax: 29 7725003 w. 41
www.gminalyse.pl, ug_lyse@wp.pl
Nakład 700 egzemplarzy

Samorząd Gminy Łyse
XXXII SESJA RADY GMINY ŁYSE
W piątek 3 lutego 2017r. miały miejsce obrady XXXII
Sesji Rady Gminy Łyse.
Radni Gminy Łyse jednogłośnie podjęli uchwały
zmieniające budżet Gminy Łyse na bieżący rok oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020.

Do budżetu Gminy Łyse wpisano zadanie polegające
na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie budowie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych i Lipnikach, Szkoły Podstawowej w Łysych, Zespołu Szkół
w Lipnikach oraz hali sportowej w Łysych. Wykonano
już linie przyłączeniowe do powyższych obiektów. Następnie wykonane zostaną instalacje wewnątrz budynków oraz wymiana pieców. Planowany koszt inwestycji wynosi blisko 190 tyś. zł.

Ponadto Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka poinformował o możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 40% kosztów budowy nowej stacji uzdatniania
wody w miejscowości Lipniki na potrzeby całej
gminy. Dofinansowanie realizacji inwestycji będzie
polegać na umorzeniu 40% zaciągniętej kwoty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi

3,6 mln zł. W celu sfinansowania budowy nowej stacji
uzdatniania wody Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Następnie przyjęty został Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łyse na lata
2017-2032. Gmina Łyse zamierza pozyskać środki finansowe na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach Programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Nr programu 2017-OA-14
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu odpadów zawierających
azbest z możliwością uzyskania dofinansowania do
85% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem odebrania i przekazania do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW. Koszt utylizacji 1 tony wyrobów zawierających azbest szacowany jest w granicach
400-500 zł. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, wyroby zawierające azbest powinny być wycofane z użytkowania do dnia 31 grudnia
2032 r.
W związku z obowiązkiem realizacji przez gminy nowej ustawy dotyczącej wsparcia rodzin „Za życiem”
zmianie uległ Statut Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łysych. W ramach realizacji zapisów
ustawy z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu stwierdza w zaświadczeniu lekarz posiadający specjalizację
II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez
względu na dochód. Warunkiem jego przyznania jest
pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną.
Ustawa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych. Osoby zainteresowane
szczegółowe informacje mogą uzyskać w siedzibie
GOPS w Łysych lub pod numerem telefonu
29 7725475.
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XXXIII SESJA RADY GMINY ŁYSE
23.02.2017r.
Na wstępie XXXIII Sesji Rada Gminy Łyse wyraziła
zgodę na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego na potrzeby Posterunku Policji
w Łysych. Kierownik Posterunku Policji w Łysych sierż. szt. Kornelia Suchodolska-Krysińska poinformowała, że podjęte zostały już działania związane
z zakupem samochodu przystosowanego do warunków terenowych - Suzuki Grand Vitara. Zakup pojazdu finansowany będzie ze środków Gminy Łyse
(21.250 zł), Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
(21.250 zł) oraz Komendy Głównej Policji.

Stwierdzone zostały 44 przestępstwa, z czego 38 wykryto, a 6 postępowań zakończono umorzeniem.
Wśród przestępstw na terenie Gminy Łyse odnotowano 2 kradzieże i 1 usiłowanie włamania.
Wykrywalność ogólna przestępstw na terenie Gminy
Łyse w II kwartale 2016r. wynosi 86,36%.
Rada Gminy Łyse wyraziła również zgodę na przystąpienie Gminy Łyse do konkursu ogłoszonego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse – etap II”.
Złożony w sierpniu 2016r. wniosek o dofinansowanie
realizacji powyższego zadania przeszedł pozytywnie
ocenę formalną. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozytywnej oceny merytorycznej, jednak konieczne jest
wprowadzenie zmian do wniosku.
W celu korekty wniosku niezbędne są zmiany w zapisie studium wykonalności oraz pozostałej dokumentacji projektowej inwestycji.

Posterunek Policji w Łysych został uroczyście otwarty
w dniu 15 czerwca 2016 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.
Uprzednio funkcjonująca na naszym terenie jednostka Policji została zlikwidowana w grudniu 2012 r.

W przeciągu pół roku działalności nasi funkcjonariusze odnotowali 51 zdarzeń drogowych, w tym 2 wypadki drogowe, z których 1 okazał się śmiertelny. Policjanci podczas czynności patrolowo-interwencyjnych wylegitymowali w sumie 1089 osób, wystawili
96 mandatów karnych oraz zatrzymali 29 dowodów
rejestracyjnych. Przeprowadzonych zostało 199 interwencji, w tym 146 publicznych i 53 domowych.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie kanalizacja centrum miejscowości Lipniki w oparciu
o system grawitacyjny. Z uwagi na właściwości terenu
zamontowanych zostanie również 17 urządzeń ciśnieniowych. Wybudowana zostanie linia tranzytowa
wody i ścieków do miejscowości Łyse.
Zmodernizowane zostaną wszystkie pompownie
w miejscowości Łyse, a także wybudowana zostanie
nowa pompownia w Łysych (ul. Jaśminowa, Chabrowa). Dodatkowo dla włączenia nowych budynków
do sieci kanalizacyjnej w Łysych przewidziano zakupienie 50 urządzeń zbiornikowo-tłocznych.
Planowana jest również budowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości Lipniki. Studnie pod planowane ujęcie zostały odwiercone na początku 2016
roku. Uzyskana z nich woda charakteryzuje się kilkunastokrotnie lepszymi parametrami fizykochemicznymi niż woda pochodząca ze studni na terenie miejscowości Łyse. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie w postaci umarzalnej pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Pozyskanie dofinansowania pozwoli
wybudować długo wyczekiwaną, nowoczesną stację
uzdatniania wody, dzięki której ostatecznie poprawi
się jakość dostarczanej mieszkańcom wody. Przewidywany nakład finansowy Gminy Łyse na realizację
powyższego zadania wynosi ok 3,6 mln. zł.
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W piątek 31 marca 2017r. Rada Gminy Łyse po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty podjęła
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Zgodnie z zapisami uchwały Zespoły Szkół w Lipnikach i Zalasiu (których organem prowadzącym jest
Gmina Łyse) zostaną przekształcone w 8 – letnie
szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
i oddziałami dotychczasowego gimnazjum. Natomiast w miejscowości Łyse 6-letnia szkoła podstawowa z mocy ustawy stanie się 8-letnią szkołą podstawową. Gimnazjum w Łysych natomiast ulegnie stopniowemu wygaszaniu, aż do końca sierpnia 2019
roku.

Cennik usług w ramach podpisanej przez Urząd
Gminy umowy z zakładem weterynarii przedstawiają
się następująco:
a) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia
w przypadku sterylizacji:
- kota – 75,00 zł
- psa 150,00 zł
b) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia
w przypadku kastracji:
- kota – 30,00 zł
- psa- 75,00 zł.
Radni Gminy Łyse podjęli również uchwałę w sprawie
zaliczenia drogi wewnętrznej na działce nr 775
w miejscowości Łyse (stanowiącej przedłużenie drogi
gminnej Łyse - kol. Worek) oraz drogi wewnętrznej
na działkach nr 50 i 63 w miejscowości Wyżega (stanowiącej przedłużenie drogi gminnej Zalas-WyżegaKlenkor-Piątkowizna) do kategorii dróg gminnych.
Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji planowanych przez Gminę Łyse inwestycji.
W związku z corocznym obowiązkiem zatwierdzenia
taryf za wodę oraz ścieki Radni Gminy Łyse jednogłośnie postanowili pozostawić dotychczasowe stawki
bez zmian, to jest:
• 2,90 zł brutto za 1m3 wody
• 3,20 zł brutto za 1m3 ścieków w przypadku kanalizacji ciśnieniowej
• 3,30 zł brutto za 1m3 ścieków w przypadku kanalizacji grawitacyjnej.

Uchwalony został również „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2017 r”. W
związku z powyższym począwszy od miesiąca kwietnia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Łyse wnioski
związane z dofinansowaniem zabiegów sterylizacji i
kastracji zwierząt.
Właściciel lub opiekun chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do zakładu weterynarii Usługi Weterynaryjne Sławomir Popielarczyk,
ul. H. Sienkiewicza 9, w miejscowości Łyse, z którym
Gmina ma zawartą umowę na świadczenie tego typu
usług lub innego
zakładu weterynaryjnego,w celu
przeprowadzenia
zabiegu. Właściciel
zwierzęcia
składa oświadczenie dotyczące
wykonania
zabiegu weterynaryjnego, które lekarz weterynarii po
przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy
Łyse. Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokona zapłaty lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu, po
jego wykonaniu.

OBOWIĄZEK OZNACZENIA
NUMERACJI PORZĄDKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 47b ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dn.
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze
zm.) Wójt Gminy Łyse informuje i przypomina, iż
właściciele zabudowanych nieruchomości lub inne
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają,
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości. Na tabliczce oprócz
numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest
w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
ogrodzeniu.
Winni niewykonania powyższego obowiązku, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1094
z późn. zm.) podlegają karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany. Art. 64 § 1 stanowi: „Kto będąc
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właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany.”
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
zgłoszenia organowi administracji prowadzącemu
ewidencję gruntów i budynków zmiany danych objętych tą ewidencją w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.

Przypominamy, że adres zameldowania (czasowy lub stały) powinien być zgodny z faktycznym adresem zamieszkania. Zachęcamy
właścicieli nieruchomości oraz osoby przebywające na terenie Gminy Łyse bez zameldowania do dokonywania wyżej wymienionych czynności w Urzędzie Gminy Łyse, pokój nr 2 – parter budynku.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Łyse do
czytelnego oznakowania swoich posesji.

Urząd Gminy Łyse informuje, że
w dniach 9-10 maja 2017 r. na terenie Gminy Łyse zostanie zorganizowana bezpłatna zbiórka
elektrośmieci w ramach której
zostaną odebrane następujące
urządzenia: komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt HI-FI,
itp.), sprzęt AGD(lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty,
tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia itp.
świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY
NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

ZGŁASZANIE AWARII
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Przypomnienie o właściwym oznakowaniu swojego
budynku ma na celu ochronę i poprawę życia, uporządkowanie przestrzeni, w której poruszają się
sami mieszkańcy jak i instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firmy odbierające
śmieci.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.)
obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt
stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu
w organie gminy właściwym ze względu na położenie
nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt
stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu
w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na
formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego
właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być
w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis
z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub
orzeczenie sądu.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się
zameldowała.

Urząd Gminy Łyse informuje, że awarie kolektorów
słonecznych należy zgłaszać telefonicznie do Wykonawcy firmy Sanprod Sp. z o. o. pod numerem telefonu: 29 760 64 47.

INFORMACJA
Gmina Łyse w związku z przebudową strony internetowej uruchomiła zakładkę „Twórczość ludowa”,
która docelowo zawierać ma prezentacje postaci
twórców ludowych działających na terenie naszej
gminy wraz z ich dorobkiem artystycznym.
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3.

W związku z powyższym zachęcamy twórców ludowych do promocji swojej działalności również na łamach strony internetowej Gminy Łyse dostępnej pod
adresem: www.gminalyse.pl.
Zdjęcia oraz opis działalności prosimy kierować na
adres: agnieszka.polawska@wp.pl lub dostarczyć
osobiście do Urzędu Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2,
07-437 Łyse, pokój nr 113. Osobą do kontaktów jest
Agnieszka Poławska – Inspektor ds. Informatyki
i promocji gminy, tel. 29 7725003 w. 37.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
udzielana jest w Zespole Szkół Powiatowych
w Łysych, ul. St. Krupki 20, tel. 29 77 25 089,
w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec,
sierpień, październik, grudzień 2017 r. od
poniedziałku do piątku w godzinach
11.00 – 15.00.

4.

5.

6.

7.
INFORMACJA
O OSOBACH UPRAWNIONYCH
DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom
uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym
dniu.
Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015
r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie
pobranego świadczenia – prawo do nieodpłatnej
pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują
przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji
o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

– prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby
uprawnione wykazują przez przedłożenie ważnej
Karty Dużej Rodziny.
Osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.) – prawo
do nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie zaświadczenia,
o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego.
Osoby, które posiadają ważną legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań
poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 , poz.
1203) – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej
osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie
ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
o weteranach działań poza granicami państwa.
Osoby, które nie ukończyły 26 lat oraz osoby, które
ukończyły 65 lat – prawo do nieodpłatnej pomocy
prawnej osoby uprawnione wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej
znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły
straty – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej
osoby uprawnione wykazują przez złożenie
oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.
Kobiety w ciąży.
INFORMACJA
O ZASADACH UDZIELANIA
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej
uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach.
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach
1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
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Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw:
1. Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego.
3. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, iż mieszkańcy Gminy Łyse mają możliwość uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie
2016.

Grądzkie
Klenkor
Lipniki
Łączki
Łyse
Piątkowizna
Plewki
Pupkowizna
Serafin
Szafranki
Tartak
Tyczek
Warmiak
Wejdo
Wyżega
Zalas
Złota Góra
Ogółem:

Do odbioru artykułów żywnościowych uprawnia
SKIEROWANIE wydane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łysych. Skierowanie mogą
otrzymać osoby i rodziny, które spełniają ustalone
w Podprogramie kryteria dochodowe.

Bezpieczeństwo
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Łyse czuwają funkcjonariusze Posterunku Policji
w Łysych
ul. Ostrołęcka 2,
07-437 Łyse
tel. (29) 760-17-60.

Osoby uprawnione po otrzymaniu skierowania odbierają artykuły żywnościowe we własnym zakresie.
Punkt wydawania artykułów żywnościowych: Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Ostrołęce,
ul. Przemysłowa 1
Bliższe informacje dotyczące:
- warunków otrzymania pomocy żywnościowej
można uzyskać pod numerem telefonu:
29 77 25 475;
- terminów wydawania artykułów żywnościowych
można
uzyskać
pod
numerem
telefonu:
29 760 60 18.
PUNKT KONSULTACYJNY
WSPIERAJĄCY OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
Punkt Konsultacyjny wspierający osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, czynny jest we
wtorki w godzinach 9:30 - 12:30.
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum w Łysych, na piętrze przy hali sportowej.
LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH
MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŁYSE (POBYT
STAŁY) – STAN NA DZIEŃ 21.03.2017r.:
Antonia
Baba
Dawia
Dęby
Dudy Puszczańskie

- 86
- 266
- 84
- 337
- 237

- 110
- 51
- 1119
- 512
- 2447
- 417
- 101
- 415
- 340
- 458
- 197
- 120
- 126
- 428
- 81
- 549
- 49
8530

Kierownik Posterunku - sierż. szt. Kornelia Suchodolska-Krysińska.
Dzielnicowym obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Łyse jest:
Krzysztof Stypik, tel.: 696 497 169,
(Baba, Dawia, Lipniki, Łyse, Plewki, Szafranki, Tartak, Złota Góra);
Waldemar Gwiazda, tel.: 797 035 427
(Antonia, Dęby, Dudy Puszczańskie, Grądzkie, Klenkor, Łączki, Piątkowizna, Pupkowizna, Serafin, Tyczek, Warmiak, Wejdo, Wyżega i Zalas).
Posterunek Policji w Łysych został włączony w struktury Komisariatu Policji w Myszyńcu,
ul. dr. Pawłowskiego 15,
07-430 Myszyniec.
tel. (29) 760-17-70
fax (29) 760-17-73
Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu
kom. Krzysztof Samul przyjmuje Interesantów w poniedziałki w godz. 14.00-16.00

112 - telefon alarmowy
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 – Pogotowie
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JESTEŚMY BEZPIECZNI
BO JESTEŚMY WIDOCZNI
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Łysych uczestniczyli w kampanii społecznej Samorządu Województwa Mazowieckiego "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". Kampania jest akcją, której celem jest promowanie noszenia elementów odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo na drodze.

Niemało emocji dostarczył dzieciom konkurs wiedzy
przygotowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uczniowie mieli za zadanie wykazać się
znajomością zasad bezpieczeństwa dotyczących
uczestników ruchu drogowego. Wiedzą i odrobiną
szczęścia, a tym samym posiadaczką roweru - głównej nagrody została Katarzyna Szablak, kl. IIIa.

3 marca 2017 r. społeczność szkolna gościła Mirosława Augustyniaka - Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jarosława Kłosińskiego
z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Dariusza
Mierzejewskiego - Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce, Jana Pabicha - Zastępcę Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „SPZOZ Meditrans”
w Ostrołęce, mł.asp. Krzysztofa Kolator z Komendy
Miejskiej Policji w Ostrołęce, mł.asp. Kornelię Suchodolską - Krysińską i Krzysztofa Stypika z Posterunku Policji w Łysych, Jerzego Ksepkę - Wójta
Gminy Łyse oraz ratowników medycznych, pracowników WORD w Ostrołęce i UM w Warszawie.
W czasie spotkania wszystkie dzieci zostały wyposażone w zestawy odblaskowe. Zestawy zawierają
cztery elementy, które można przypiąć do plecaka
lub założyć na rękę czy nogawkę spodni. Można
także podzielić się nimi z najbliższymi członkami rodziny. Ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego „Noszę odblaski - jestem widoczny” zorganizowanego w szkole. Dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk
przedstawicieli zaproszonych gości odebrali w kategorii uczniów klas III-IV:
Oliwia Lisek, kl. IVa za zajęcie I miejsca,
Joanna Szablak, kl. IIIa za zajęcie II miejsca,
Martyna Bendykowska, kl. IIIa i Iga Dąbrowska, kl.
IVa za równorzędne zajęcie III miejsca.
Wśród uczniów klas V-VI nagrodzeni zostali:
Joanna Drężek, kl. V za zajęcie I miejsca,
Mikołaj Rynkiewicz, kl. V za zajęcie II miejsca,
Weronika Podzielna, kl. VIa za zajęcie III miejsca.

Później uczniowie uczestniczyli w panelach promujących bezpieczeństwo przygotowanych przez specjalistów. Swoim doświadczeniem dzielili się ratownicy medyczni. Dzieci przypominały sobie zasady
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
miały możliwość praktykowania udzielania pierwszej pomocy na fantomach. W czasie pogadanki z policjantami dzieci dowiedziały się m.in. o zasadach
bezpieczeństwa na drodze, na boisku, w domu czy w
kontaktach z nieznajomymi osobami. Punktem wyjścia do dyskusji był film „Tak, chcę być bezpieczny…”. Kolejna grupa uczniów sprawdzała
swoje umiejętności rowerowe na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Próbowała też swoich sił
na symulatorze jazdy motorem.
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Inwestycje
DOBIEGŁY KOŃCA PRACE ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ
W LIPNIKACH
We wtorek 14 marca 2017r. przedstawiciele wykonawcy oraz samorządu Gminy Łyse dokonali odbioru końcowego realizacji inwestycji pn. „Budowa
sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole
Szkół w Lipnikach”.

bliczności, za którymi zlokalizowano zaplecze sanitarno-socjalne. Komunikacja z budynkiem szkoły
została zapewniona przy pomocy łącznika. Obiekt
posiada również dwie klatki schodowe prowadzące
na piętro. Przewidziano tu antresole z widokiem na
płytę główną boiska sali gimnastycznej oraz pomocniczą salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem.
Obiekt przystosowany jest do korzystania przez
osoby niepełnosprawne i już wkrótce będzie ogólnodostępny dla lokalnej społeczności.
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej wyniósł
blisko 2.421 tys. zł. Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie na budowę obiektu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego
w łącznej wysokości 605 tys. zł. Środki na dofinansowanie dysponowane są z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministra Sportu i Turystyki.

GMINA ŁYSE JEST NA ETAPIE
ZAKOŃCZENIA ROZBUDOWY ULIC
STANISŁAWA KRUPKI I LEŚNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE

Firma KOLBUD z Kolna - rozpoczęła budowę
obiektu w lutym 2016r. W przeciągu roku intensywnych prac budowlanych i wykończeniowych przy Zespole Szkół powstała pełnowymiarowa sala gimnastyczna, z której już niebawem będą mogli korzystać
mieszkańcy Lipnik i okolic.

Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 934,75 m2,
powierzchnia użytkowa - 1143,76 m2, kubatura 7490m3 . Na parterze obiektu znajduje się sala gimnastyczna o wymiarach boiska 30,30m x 15,60m,
z naturalnym oświetleniem (przeszklenia w ścianie
południowo-wschodniej oraz świetlik kalenicowy).
Płyta boiska z posadzką elastyczną wykonana została
z wykładziny sportowej PCV na konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, nożną wraz z osprzętem. Połączono ją przestrzennie z przyległym korytarzem,
uzyskując dzięki temu miejsce na trybuny dla pu-

Wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o. z Ostrołęki jest w trakcie zakończenia rozbudowy ulic Stanisława Krupki i Leśnej w miejscowości Łyse.
W wyniku przeprowadzonych prac istniejąca jezdnia
na ulicy Krupki została poszerzona do 5,5m.
Wykonane zostały nowe warstwy nawierzchni ulicy.
Na poszczególnych odcinkach wybudowano
chodniki o szerokości do 1,5 m, po jednej (odcinek
od ul. Kościelnej do ronda) i obu stronach jezdni
(odcinek od ronda do ul. Leśnej), powiązane
sytuacyjnie i wysokościowo do chodników
istniejących.

Na skrzyżowaniu ul. Krupki z drogą wojewódzką nr
645 powstała wyspa kanalizująca oraz przejścia dla
pieszych. Dla zapewnienia dostępu z przebudowywanej drogi wykonano zjazdy na działki oraz drogi
boczne. Do działek zabudowanych wykonane zostały
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, natomiast
na drogi boczne o nawierzchni bitumicznej.
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Na ulicy Leśnej wykonano frezowanie korekcyjne
i ułożono nową warstwę ścieralną. Wybudowany
został tu chodnik z krawężnikami i obrzeżami
o szerokości 1,5 m po jednej stronie ulicy. Istniejący
wcześniej chodnik oraz krawężniki i obrzeża po
przeciwnej
stronie
pozostały
w
stanie
niezmienionym.
Oznakowanie pionowe istniejące zostało zastąpione
nowymi znakami, część znaków pionowych została
zaadaptowana lub przesunięta.
W ramach zadania wybudowano również nowy
parking przy Zespole Szkół Powiatowych
w Łysych. Podczas budowy wykonano korektę
odwodnienia. Skorygowano też konstrukcję
nawierzchni na ulicy Krupki. Istniejący wcześniej
parking
został
przebudowany
na
26-ścio
stanowiskowy, o nawierzchni z kostki betonowej
z miejscami postojowymi prostopadłymi do ulicy
Krupki. Przewidziane zostały tu również dwa
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Wzdłuż
parkingu
zaprojektowano
chodnik
o szerokości 2m wykonany z kostki betonowej
i usytuowany w odległości około 2 m od istniejącego
ogrodzenia Zespołu Szkół.
Zadanie realizowane jest przez Gminę
w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim.

Łyse

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi
1.218.568 zł, z czego 607.534 zł stanowi
dofinansowanie Powiatu Ostrołęckiego.

Już na początku maja 2016r. wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp.
z o.o. oddał do użytku odcinek przebudowanej drogi
gminnej o długości blisko 1,2 km (odcinek zaczynający się w pobliżu leśniczówki, a kończący przecięciem z drogą Serafin-Krusza).
Z początkiem października 2016 roku oddany do
użytku został kolejny odcinek drogi o długości
1,4 km: od skrzyżowania z drogą Serafin-Krusza do
rezerwatu „Torfowisko Serafin”.
W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową ostatniego, ponad 3 km, odcinka drogi rozpoczynającego się przy budynku dawnej szkoły w Serafinie, a kończącego za rezerwatem „Torfowisko Serafin”.
PRZEBUDOWA CIĄGU
DRÓG GMINNYCH: LIPNIKI - BABA,
LIPNIKI -DAWIA,
SZAFRANKI - KOL. KAMRODLA
30 sierpnia 2016r. na podstawie podpisanej umowy
Gmina Łyse zleciła przebudowę trzech dróg:
Nr 250706W Lipniki – Baba,
Nr 250732W Lipniki – Dawia,
Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla,
o łącznej długości 12,575 km Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.
z Ostrołęki.

PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI SERAFIN
Na początku marca 2016r. wyłoniony w ramach procedury przetargowej wykonawca rozpoczął realizację przebudowy odcinków dróg w miejscowości Serafin.

W ramach inwestycji do końca maja br. wykonana
zostanie nawierzchnia bitumiczna o łącznej długość
blisko 5,7 km i szerokości 4- 5 m wraz ze zjazdami
(nawierzchnia bitumiczna i kruszywo łamane).
Zgodnie z podpisaną umową koszt realizacji zadania
wynosi 2 629 486,74, z czego 500 tyś zł stanowi
wkład finansowy Nadleśnictwa Myszyniec.

Realizacja zadania obejmuje miedzy innymi przebudowę przepustów na rowach melioracyjnych pod
drogami, wyprofilowanie istniejących nawierzchni
gruntowych ulepszonych z uwzględnieniem lokalnych wyrównań kruszywem naturalnym. Po wyprofilowaniu wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego o grubości warstwy 10 cm. Następnie położona zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego grubości 4 cm, włącznie z nakładką na odcinku istniejącej nawierzchni bitumicznej.
W połowie lipca 2016 roku Gmina Łyse uzyskała
63.63 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych
realizacji zadania, na podstawie podpisanej umowy,
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w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub
modernizacja
dróg
lokalnych”
w
ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie
energii”.

Zgodnie z zapisami specyfikacji oraz dokumentacji
projektowej do końca sierpnia br. planowana jest
przebudowa odcinka o łącznej długości ponad
2,3 km stanowiącego połączenie komunikacyjne wewnętrzne miejscowości Łączki z miejscowością Piątkowizna.

Koszt realizacji zadania to kwota 3.214.087 zł,
z czego środki własne stanowią kwotę 1.168.963 zł.
Zgodnie z zapisami umowy przebudowa ciągu dróg
zostanie zakończona w czerwcu 2017r.

ROZBUDOWY CIĄGU DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE: KOLONIA
WOREK, KOLONIA MOŻDŻONEK,
UL. PIWNA I ŁĄKOWA
Gmina Łyse na początku lutego 2017r. rozstrzygnęła
przetarg na wykonanie zadania: „Rozbudowa ciągu
dróg gminnych nr 250729W Łyse – kol. Worek, nr
250731W Łyse – kol. Możdżonek i Łyse ul. Piwna i Łąkowa”. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA
Sp. z o.o. z Ostrołęki.

W ramach planowanych prac wykonane zostanie odwodnienie drogi, podbudowa z kruszywa łamanego,
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m, zjazdy
gospodarcze z kruszywa łamanego oraz zjazdy publiczne o konstrukcji jak droga główna, uzupełnienie
poboczy kruszywem naturalnym, bariery energochłonne przy istniejących przepustach oraz oznakowanie pionowe przebudowanego odcinka.
W połowie lutego 2017r. roku Gmina Łyse złożyła do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o dofinansowanie 50%
kosztów budowy drogi przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (środki związane z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych).

W ramach realizacji inwestycji do końca sierpnia
2017 roku wykonane zostanie ponad 8 km drogi o nawierzchni bitumicznej. Koszt realizacji zadania wynosi blisko 3,7 mln złotych, z czego 50% kosztów stanowi dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego,
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ŁĄCZKI – PIĄTKOWIZNA
Z końcem marca 2017r. Gmina Łyse rozstrzygnęła
przetarg na wykonanie przebudowy drogi gminnej
relacji Łączki –Piątkowizna. Wykonawcą zadania
będzie firma BUDOMOST Sp. z o.o. z województwa
podlaskiego. Koszt inwestycji wynosi ponad
560 tyś. zł.

PONADTO W KOLEJNYCH LATACH PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE
DROGOWE:
- przebudowa drogi gminnej Serafin - Popiołki,
planowana realizacja w latach 2018-2019r.
- przebudowa drogi gminnej Pupkowizna-Krusza,
planowana realizacja w 2019r.
- przebudowa drogi gminnej ul Chętnika w m. Łyse
w 2017r.

BUDOWA BUDYNKU
GARAŻOWO - TECHNICZNEGO DLA
OSP W ŁĄCZKACH
Pod koniec 2015 roku ruszyły intensywne prace budowlane budynku garażowo-technicznego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach. Gmina
Łyse opracowała dokumentację oraz uzyskała pozwolenie na budowę dla powyższego zadania.
Ogromne nakłady pracy mieszkańców Łączek oraz
wykorzystanie własnego sprzętu budowlanego zaowocowało powstaniem dwupoziomowego budynku.
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Parter budynku składa się z części garażowej oraz
pomieszczeń sanitarnych na potrzeby OSP. Pomieszczenia na poddaszu w przyszłości zostaną wykorzystane na cele funkcjonowania świetlicy wiejskiej.

z mieszkańcami sołectwa wzniesiono już i okryto budynek. Mieszkańcy są w trakcie budowy tarasu przylegający do budynku świetlicy. W chwili obecnej
trwają prace związane z wykonaniem ocieplenia budynku, instalacji elektrycznej i hydraulicznej.
Koszt budowy obiektu z początkiem 2017 roku szacowany jest na kwotę blisko 109 tyś. zł.
Budynek świetlicy stanowić będzie miejsce spotkań
integracyjnych mieszkańców.
BUDOWA GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ŁYSYCH
Trwają rozpoczęte w III kwartale 2016r. prace związane z budową kompleksu kulturalno-rekreacyjnego
w miejscowości Łyse.

Obecnie mieszkańcy Łączek skupili się na pracach
wykończeniowych wewnątrz budynku. Montowane
są płyty gipsowe i podwieszane sufity. Mieszkańcy są
w trakcie wykonywania docieplenia wewnątrz budynku oraz układania kostki brukowej na zewnątrz
obiektu. Trwają tez prace wykończeniowe łazienek.
Z początkiem 2017 roku koszty budowy obiektu wraz
z dokumentacją wyniosły blisko 390 tyś. zł. Realizatorem zadania jest Gmina Łyse przy znacznych nakładach pracy wykonywanych przez mieszkańców
Łączek.

W skład budowanego obiektu wchodzą:
- biblioteka
- przebieralnia podpiwniczona
- scena podpiwniczona
- sala wielofunkcyjna
- budynek GOK
- widownia letnia z parterowymi krużgankami.
Całość stanowić będzie jedną bryłę o wymiarach:
48 m – długość, 45 m - szerokość. Wokół obiektu powstaną parkingi z 96 miejscami parkingowymi oraz
4 zatokami autobusowymi.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi blisko
4,4 mln zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.

ŚWIETLICA WIEJSKA W WYŻEDZE
Jesienią 2016 roku mieszkańcy sołectwa KlenkorWyżega rozpoczęli budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyżega.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GMINIE ŁYSE - ETAP II

Gmina Łyse sfinansowała wykonanie dokumentacji
projektowej budynku, uzyskała stosowne pozwolenia związane z budowa obiektu, finansuje też zakup
materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Na początku lutego 2017 roku Gmina Łyse
podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.
„Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej w Gminie Łyse - etap II” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania wynosi blisko 80%
kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 1,4 mln zł.
Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji
to koniec czerwca 2018r.
Celem zadania jest poprawa jakości powietrza
poprzez zwiększenie efektywności energetycznej
oraz wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w siedmiu budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Łyse.

Mieszkańcy natomiast w ramach czynu społecznego
wykonują większość prac budowlanych we własnym
zakresie. Dzięki współpracy samorządu Gminy Łyse

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszania
strat zużycia energii, zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla do atmosfery, ograniczenie zużycia energii na
ogrzewanie budynków stanowiących własność
Gminy Łyse.
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W ramach realizacji projektu zaplanowano
wykonanie następujących prac:
- Świetlica w Piątkowiźnie: ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie podłóg, wymiana okien
i drzwi zewnętrznych, ocieplenie dachu, montaż
kotła na biomasę, modernizacja instalacji c o, w tym
montaż zaworów termostatycznych i podpionowych
oraz montaż kolektorów słonecznych;
- Szkoła w Łączkach: montaż kolektorów
słonecznych, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu,
modernizacja systemu oświetlenia na typu LED;
- Remiza OSP Łyse: ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie dachu, montaż kolektorów słonecznych,
montaż
gazowego
kotła
kondensacyjnego,
modernizacja systemu oświetlenia na typu LED;
- Świetlica w Tartaku: ocieplenie dachu i stropu,
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg,
montaż kolektorów słonecznych;
- Świetlica w Babie: ocieplenie stropu i dachu,
ocieplenie podłóg, ocieplenie ścian, montaż
kolektorów słonecznych, montaż kotła na biomasę;
- Hydrofornia Łyse: ocieplenie dachu, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian
zewnętrznych;
- Budynek po szkole w Serafinie: ocieplenie ścian
zewn., ocieplenie podłóg, ocieplenie stropu i dachu,
wymiana okien i drzwi zewnętrznych, montaż
kolektorów słonecznych, modernizacja systemu
oświetlenia na LED.
W styczniu 2016r. przeprowadzone zostały audyty
energetyczne, opracowano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia wykonania robót. Powyższe prace zrealizuje wykonawca wyłoniony w ramach ogłoszonego pod koniec marca postępowania
przetargowego.

POZYSKALIŚMY ŚRODKI
NA ZAKUP KOLEJNEGO
ŚREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Na podstawie podpisanej umowy z Województwem
Mazowieckim w dniu 27 marca 2017 roku Gmina
Łyse otrzyma 100 tyś zł dofinansowania na zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze
sprzętem gaśniczym zamontowanym na stałe. Szacowany koszt zakupu wyposażonego wozu strażackiego wynosi ok 1 mln. zł.
Z uwagi na spore koszty zakupu nowego wozu strażackiego Gmina Łyse zwróciła się z prośbą o dofinansowanie również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

XLVIII KONKURS
PALMA KURPIOWSKA ŁYSE 2017
ZOSTAŁ DOFINANSOWANY PRZEZ
MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w
Łysych, na podstawie złożonego w listopadzie 2016
roku wniosku, otrzymał dofinansowanie w
wysokości 20 tys. zł na przeprowadzenie XLVIII
Konkursu Palma Kurpiowska Łyse 2017. Pozyskana
dotacja pochodzi ze środków pozostających w
dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego - konkurs
KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2017

Celem zadania jest przeprowadzenie XLVIII
Konkursu na najpiękniejszą zgodną z tradycją palmę
kurpiowską.
Organizator
powołuje
komisję
konkursową składającą się ze specjalistów, która
wyłania laureatów w trzech kategoriach. Konkurs
odbywa się od 1969 roku w Niedzielę Palmową
w Łysych. Przez wieloletnią ciągłość konkursu palma
kurpiowska stała się wyróżnikiem i elementem
jednoczącym jeden z najciekawszych regionów
etnograficznych w Polsce. Obok konkursu organizowane są występy zespołów folklorystycznych,
pokazy rękodzieła ludowego i kiermasz sztuki
ludowej. Kulminacją Niedzieli Palmowej jest barwna
procesja, w której uczestniczą palmy zgłoszone do
konkursu.
Procesja
wychodzi
ze
starego
drewnianego zabytkowego kościółka i zmierza do
nowej murowanej świątyni.
Palma Kurpiowska jest niewątpliwie najważniejszym znakiem rozpoznawczym naszego regionu.
Planowane jest również pozyskanie wsparcia finansowego na organizacje i przeprowadzenia Niedzieli
Palmowej w Łysych przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego.

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przez Gminę Łyse
przetargu poznamy faktyczny koszt zakupu samochodu, który to planowany jest na 2017 rok.
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ JEDNOSTKI
USŁUG KOMUNALNYCH
Na początku grudnia 2016 r. Gmina Łyse złożyła
wniosek o dofinansowanie ze środków PROW 20142020 zadania polegającego na budowie nowej stacji
uzdatniania wody w miejscowości Lipniki na
potrzeby całej gminy. Niestety mimo pozytywnej
oceny wniosku gminy Łyse nie uzyskał on
dofinansowania ze względu na ograniczone środki
finansowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W związku z powyższym gmina Łyse bezzwłocznie
złożyła wniosek o pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w celu pozyskania środków na
realizację tej ważnej inwestycji. Podkreślić należy, że
pożyczka o której mowa powyżej ma bardzo
preferencyjne warunki na jakich jest udzielana.
Dzięki skorzystaniu z tej preferencyjnej możliwości
finansowania inwestycji z kwoty 2 mln 750 tys. zł.
Gmina Łyse będzie musiała ponieść koszt w
wysokości jedynie 1 mln 650 tys. zł. Pozostałe 1,1 mln
zł będzie umorzone przez Fundusz Ochrony
Środowiska po prawidłowym zakończeniu zadania.
Uwzględniając kwestie rozliczeń z tytułu podatku
VAT oraz ogólne koszty budowy stacji uzdatniania
wody z budżetu Gminy Łyse trafi na ten cel jedynie
około 50 % faktycznie poniesionych kosztów. Dzięki
takiemu rozwiązaniu nowa stacja uzdatniania wody
funkcjonować będzie zgodnie z wcześniejszymi
planami – a więc do końca 2018 r. Decyzja w sprawie
udzielenia gminie Łyse tej preferencyjnej pożyczki
już zapadła. W momencie publikacji tego artykułu
toczy się postepowanie przetargowe na wykonanie
tej inwestycji.
Kolejną niezwykle optymistyczną informacją jest
uzyskanie Przez Gminę Łyse dofinansowania ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na zadanie pod nazwą. „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse – Etap
II”. W ramach zadania planuje się budowę systemu
kanalizacji sanitarnej w msc. Lipniki wraz
z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni
w Łysych. Również w Łysych do sieci zostanie
przyłączone około 70 kolejnych nieruchomości.
Zostaną wyremontowane lub wybudowane od nowa
wszystkie
zbiorcze
pompownie
ścieków,
wyremontowane zostaną wymagające tego odcinki
sieci kanalizacyjnej. Połączone zostaną systemy
wodociągowe w msc. Łyse i Lipniki. Planowane
rozpoczęcie głównych robót nastąpi w lipcu 2017 r
i potrwa do końca 2018. Łączny szacunkowy koszt
realizacji zadania wyniesie blisko 8 mln. zł, z czego
Gmina Łyse bezpośrednio ze swojego budżetu
dołożyć do inwestycji musiała będzie niespełna
3 mln. zł. Ukończenie planowanej inwestycji pozwoli
na objęcie systemem kanalizacji sanitarnej blisko 99
% nieruchomości do tego przeznaczonych według
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.

Wydarzenia kulturalne
RELACJA Z KONCERTU
CHARYTATYWNEGO
"GRAMY DLA ARKA"
Koncert został zorganizowany przez przyjaciół Arkadiusza Korytkowskiego przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łysych i Gminnym Ośrodkiem
Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.

Arka poznaliśmy trzy lata temu, kiedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy "Wieczór z akordeonem" (aktualnie impreza cykliczna). Jako założyciel "fejsbukowej" grupy Świat Akordeonu zrzeszył instrumentalistów i pasjonatów tego instrumentu, a tym samym propagował go na naszym terenie.
Niestety 14 stycznia 2017 roku mieszkanie Arka
strawił pożar. Zarzewie miało miejsce w pokoju,
gdzie trzymał cały swój sprzęt muzyczny, książki,
płyty, dokumenty oraz laptop, w którym był też dorobek intelektualny Arka (2 część książki Świat
Akordeonu). Jak na przyjaciół przystało postanowiliśmy zrobić coś, co mogłoby Go wesprzeć - choćby
duchowo. Postanowiliśmy zorganizować koncert,
który by pokazał, że są ludzie, którzy go wspierają. W
tym celu zaprosiliśmy zespół Droga Na Ostrołękę,
który zawsze włącza się we wszystkie akcje mogące
komuś pomóc.

Naprawdę chłopaki mają wielkie serca, poświęcają
swój czas i pieniądze na dojazd - należy im się
ogromny szacunek za to co robią. Wystąpił również
sam poszkodowany w duecie z Michałem Sawickim
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"My z Łomży". Do tego dołączyli indywidualni instrumentaliści m.in. Wojciech Drężek, Rafał Gromek, Arkadiusz Korytkowski i Piotr Zakrzewski,
Stanisław Lejman i inni, którzy zechcieli dołączyć do
tej inicjatywy.
Podczas koncertu Przyjaciele postanowili wspomóc
Arka również finansowo - zebrano w sumie 1137 złotych. Dzięki firmie JBB mogliśmy też rozlosować
wśród przybyłej widowni gadżety, które były podziękowaniem za serce dla ludzkiego nieszczęścia.

kurpiowszczyzny, wytwarzane tradycyjnymi metodami. Zgodnie z zapisami regulaminu komisja zakwalifikowała do konkursu 21 weków. Wśród zaprezentowanych potraw znalazły się między innymi:
gruszki w syropie, ryby w occie, mięso w słoiku, żurawina, grzybki Hanusi czy świeżynki Halinki.

/Beata Pisiak/

KOMINKI KURPIOWSKIE 2017
W sobotni wieczór 18 lutego 2017r. odbyły się tradycyjne Kominki Kurpiowskie zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.
Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa postanowiła przyznać pierwsze miejsca wszystkim uczestnikom konkursu, a byli to: Stowarzyszenie "Uśmiech
Dzieci", KGW w Babie, KGW w Lipnikach, KGW w
Serafinie , KGW w Tartaku, Klub Seniora w Łysych
oraz „Łysoziańskie Nuty”.
Zapraszamy za rok.

Podczas imprezy swoje umiejętności zaprezentowały
zespoły folklorystyczne: „Łysoziańskie Nuty” ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łysych, "Puszcza Zielona" oraz "Serasiniaki", członkinie KGW z
Baby, Lipnik i Tartaku przy akompaniamencie Kapeli Jana Kani oraz Kapela Czyżów. Nasi artyści
przedstawili widowisko „Darcie pierza” oraz „Lany
Poniedziałek”.

Po występach nadszedł czas na rozstrzygniecie konkursu kulinarnego "Weki na zimę". Przedmiotem
konkursu były weki - potrawy związane z obszarem

VI KONKURS GADKI KURPIOWSKIEJ
„MOZIEM O KURPSIACH
PO KURPSIOSKU”
Komisja Konkursowa w składzie: Frydrych Zdzisław
(KTS-K w Łysych), Łaszczych Krystyna (bibliotekarz) oraz Nalewajk Jan (poeta ludowy) na posiedzeniu w dniu 18 marca 2017 r. oceniła gadki wykonane
w czasie VI Konkursu „Moziem o Kurpiach po kurpsiosku”.

W konkursie udział wzięło w sumie 15 uczestników,
w tym: 8 w kategorii do 12 lat oraz 7 w kategorii od
13 do 18 lat.

Strona 15 z 27

Zgodnie z warunkami regulaminu Komisja zakwalifikowała do konkursu 15 gadek w wykonaniu dzieci i
młodzieży kurpiowskiej.

w… piżamie! To nie przeszkodziło pani Lidii w zaprezentowaniu komisji swojego talentu – zdała za
pierwszym podejściem!

Po dokonaniu oceny w oparciu o regulamin, Komisja
postanawia przyznać następujące miejsca:

Pani Lidia ze swobodą i szczerością odpowiadała na
liczne pytania dotyczące rodziny, mieszkania w stolicy, pracy w teatrze, filmie, dubbingu. Stwierdziła,
że obecnie to właśnie dubbing jest Jej ulubioną
formą aktywności zawodowej.

KATEGORIA DO 12 LAT:
1.Popielarczyk Julia - Lipniki
2.Krawczyk Gabriela - Lipniki
3.Zapert Kacper – Dudy Puszczańskie
4.Zapert Gabriela - Dudy Puszczańskie

Nie usłyszeliśmy cudownych recept na tremę, pamięciowe opanowanie długich kwestii czy świetny
wygląd. Artystka podkreślała, że na sukcesy zawodowe składa się nie tylko talent, lecz także ciężka,
codzienna praca… Półśrodki i drogi na skróty są nie
dla Niej i nikomu ich nie poleca! Oczywiście trochę
szczęścia również się przyda.

KATEGORIA OD 13 DO 18 LAT
1.Małż Daniel - Piątkowizna
2.Bogdańska Klaudia - Chudek
3.Gołaś Julia - Piątkowizna
4.Dawid Szymon –Klenkor.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy oraz
zapraszamy za rok.
Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

OPOWIEM WAM O…
SPOTKANIE Z LIDIĄ SADOWĄ
20 MARCA 2017

Zadeklamowany przez Aktorkę fragment Wieczoru
Trzech Króli Szekspira (w sztuce Lidia Sadowa gra
podwójną rolę Sebastiana i Violi) został nagrodzony
przez publiczność wielkimi brawami.
Pani Lidia chętnie odpowiadała też na pytania widzów. Na koniec życzyła uczniom sukcesów w nauce,
powodzenia na maturze i zrealizowania życiowych
planów.

„Szczęście to rodzina, zdrowie, życzliwi ludzie…” –
taką definicję szczęścia usłyszeliśmy z ust Pani Lidii
Sadowej-aktorki teatralnej, filmowej i dubbingowej,
która odwiedziła Zespół Szkół Powiatowych w Łysych w Międzynarodowym Dniu Szczęścia!
Artystka okazała się osobą niezwykle bezpośrednią,
sympatyczną, przyjaźnie nastawioną do świata i ludzi. Jej naturalność i bezpretensjonalność z miejsca
podbiły serca widzów.
Pani Lidia opowiedziała licznej publiczności o swojej
nauce szkolnej, początkach kariery i pracy zawodowej. Aktorka wspominała lata nauki w szkole podstawowej, maturę, egzaminy do Akademii Teatralnej w
Warszawie. Z humorem opowiadała o jednym z egzaminów na tę uczelnię, zdawanym, z braku dresu,

Na spotkaniu krótko zaprezentowali się również uczniowie miejscowej „powiatówki”. Daniel Małż opowiedział po kurpiowsku o wizycie ciotki Leonki z
Wolkowych, a Szymon Dawid i Wiktoria Czyż przed-
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stawili widzom artystyczne definicje szczęścia: Szymon – poetycką, a Wiktoria – muzyczną. Młodym
artystom dużą przyjemność sprawiła pochwała i gorący aplauz Aktorki.

Andrzeja Staśkiewicza na skrzypcach, pana Ryszarda Maniurskiego na akordeonie wraz z akompaniamentem żony Barbary na bębenku.

To było naprawdę miłe spotkanie! Mogło się odbyć
dzięki zaprzyjaźnionym z Kurpiami Paniom: Jolancie Starowicz-Grabowskiej i Annie Grabowskiej.
Inicjatorem tego interesującego przedsięwzięcia
jest Radny Powiatu Ostrołęckiego Pan Stanisław
Lipka, a cykl spotkań Opowiem Wam o… ZSP w Łysych realizuje dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.
Warto wspomnieć, że w poprzednich latach gośćmi
szkoły byli aktorzy: Damian Damięcki, Izabella Bukowska-Chądzyńska i Hiroaki Murakami. Organizatorzy planują kolejne spotkania.

/ZSP w Łysych/

REKOLEKCJE POETYCKIE W ZALASIU
31 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Zalasiu miały
miejsce niezwykłe Rekolekcje Poetyckie. Wieczory
poezji w Zalasiu odbywają się regularnie od 2005
roku w okresie Wielkiego Postu.

Wieczory poezji organizowane w Zespole Szkół w Zalasiu dają możliwość ich uczestnikom nie tylko wsłuchania się w słowa poetów, ale też czas na wspólne
dyskusje. To prawdziwe Rekolekcje Poetyckie, które
mogą stać się początkiem zmian na lepsze w każdym
człowieku.
/Renata Rybka/

Rozmaitości

W tym roku spotkania z poezją zorganizowane
w szkole miały być inspiracją do zastanowienia się
nad wartościami potrzebnymi w codziennym życiu.
Licznie zebrani goście poszukiwali sposobu na odnalezienie w sobie ogromnych pokładów życzliwości
wobec drugiej osoby. Dowiedzieli się, że można powrócić do źródła, do dziecięcego okazywania światu
dobra drzemiącego w każdym z nas.

Czwartkowy wieczór w Zespole Szkół w Zalasiu dostarczył gościom dużej dawki muzyki, wykonanej na
pianinie, klarnecie, skrzypcach, akordeonie i bębenku. Grali i śpiewali uczniowie gimnazjum w Zalasiu, absolwentki szkoły, a gościnnie wystąpił z
Grupą Teatralną Marcin Drabik, którego skrzypcowe solo dostarczyło uczestnikom niezwykłych
przeżyć. Tego wieczoru mogliśmy też usłyszeć pana

SUKCES JĘZYKOWY UCZNIÓW
Z ZESPOŁU SZKÓŁ W ZALASIU

W przeprowadzonym 1 grudnia 2016 roku ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego Memory Master wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Zalasiu. Troje z nich osiągnęło wysokie wyniki:
- Adam Wysmułek, klasa VI szkoły podstawowej, został laureatem III stopnia, uzyskując wynik 91% ,
- Małgorzata Jarząbek, klasa IIa gimnazjum, jest
laureatką III stopnia z wynikiem 90%,
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- Dawid Bałdyga, klasa IIa gimnazjum, otrzymał wyróżnienie, uzyskując wynik 86%.
Gratulujemy! We współczesnym świecie posługiwanie się językiem angielskim to podstawa komunikacji.

USŁYSZANE NA WARSZTATACH
ZIMOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
W LIPNIKACH…
Pierwsze dni ferii w Zespole Szkół w Lipnikach okazały się pracowite, ale niezwykle ciekawe. W poniedziałek i wtorek t.j. 13 – 14 lutego, odbyły się warsztaty pt: „Jestem silny”, zorganizowane dla uczniów
gimnazjum przez pedagog szkolną - Alicję Parzych,
we współpracy ze Sławomirem Dymarczykiem oraz
psychologiem- panią Eweliną Majk – Hycnar pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Myszyńcu.

Pierwszego dnia uczniowie rozmawiali o asertywności, ucząc się mówić „nie” w określonych sytuacjach,
dyskutowali na temat prawidłowej komunikacji między ludźmi. Drugiego dnia uczniowie budowali poczucie własnej wartości we współczesnym świecie.
Nie zabrakło też elementów integrujących grupę –
wspólnego ogniska, próby tańca kurpiowskiego,
przygotowania posiłku, który był możliwy dzięki
szczerym sponsorom: Przedsiębiorstwu Handlowemu M.S. Brzózka oraz Piekarni Łyse J. Zakrzewski. Podczas wspólnej konsumpcji był czas do podzielenia się wrażeniami z zajęć, a było ich niemało.
Z pewnością wskazówki i działania warsztatowe,
podjęte wobec własnej osoby będą mieć przełożenie
w codziennym życiu, gdy trzeba będzie zmierzyć się
z asertywnym powiedzeniem: nie…

Uczniowie z gminy Łyse wzięli również udział w niezwykle ciekawych warsztatach tematycznych, które
poprowadzili:
-Mecenas Anna Szeląg - Zastępca Dyrektora Biura
Poszukiwań i Identyfikacji (IPN Warszawa) na temat prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej poszukiwań nieznanych miejsc pochówku żołnierzy podziemia niepodległościowego, którego
struktury były mocno osadzone również na Kurpiowszczyźnie.

-przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej
„Narodowe Zjednoczenie Wojskowe” w składzie:
Wojciech Konarski ps. „Bury”, Marek Piersa ps. „Roszpun”, Dominik Dudziak ps. „Dragon”, którzy przybliżyli nam historię bohaterów walczących na ziemiach m.in. powiatu ostrołęckiego.

RELACJA Z RAJDU
PO MIEJSCACH PAMIĘCI
W związku z tym zorganizowano szkolny konkurs
plastyczny oraz gminny konkurs historyczny o nazwie „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
Patronat nad konkursem objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Laureatami gminnego konkursu historycznego zostali:
- Uczennica Publicznego Gimnazjum w Łysych Zofia
Dąbkowska – wyróżnienie
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- Uczennica Publicznego Gimnazjum w Łysych Justyna Gadomska – wyróżnienie
- Uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Zalasiu - Łukasz Małż – wyróżnienie
- Uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Zalasiu - Robert Filipkowski – III miejsce
- Uczeń Publicznego Gimnazjum w Łysych – Patryk
Kowalikowski – II miejsce
- Uczeń Zespołu Szkół Publicznych w Lipnikach - Łukasz Zyśk – I miejsce
Opiekunowie laureatów:
Bogumiła Gołaś – n-l ZSP w Zalasiu
Danuta Kiernozek – n-l ZSP w Lipnikach
Sławomir Zawalich – n-l PG w Łysych.
Laureaci szkolnego konkursu plastycznego:
Uczennica Publicznego Gimnazjum w Łysych Aleksandra Kur – wyróżnienie
Uczennica Publicznego Gimnazjum w Łysych Klaudia Andrzejczyk – III miejsce
Uczennica Publicznego Gimnazjum w Łysych Patrycja Płochocka – II miejsce
Uczennica Publicznego Gimnazjum w Łysych Aleksandra Świerszcz – I miejsce.

Mazowszu. Obelisk jest symboliczną mogiłą żołnierzy, gdyż miejsce pochówku w/w nie jest znane.
Uczniowie uprzątnęli teren wokół pomnika oraz zapalili znicze.
/Monika Waszkiewicz /

II GMINNE TARGI EDUKACYJNE
23 marca 2017r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum odbyły się II Gminne Targi Edukacyjne.
Młodzież gimnazjalna z terenu gminy Łyse miała
możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną kilkunastu szkół, a także skorzystać z konsultacji i wsparcia doradców zawodowych dotyczącego planowania
kariery zawodowej. Nie zabrakło też wskazówek od
pracodawców, którzy udzielali porad związanych z
przedsiębiorczością.

Nagrody dla uczestników konkursów ufundował Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

/Beata Pisiak/

RELACJA Z RAJDU
PO MIEJSCACH PAMIĘCI
Od 2011 roku, 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", czyli
żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

W przeddzień tego święta, uczniowie klas IV-VI
Szkoły Podstawowej SIGiE im. Karola Adamieckiego
w Warmiaku wraz z opiekunem, udali się do wsi
Dudy Puszczańskie, gdzie znajduje się pomnik poświęcony żołnierzom Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego. Aleksander Góralczyk "Topór", Stanisław Grajek "Mazur" i Władysław Sadłowski
"Twardy" polegli 11 listopada 1953 roku podczas
ostatniej bitwy antykomunistycznej partyzantki na

Oferta targów edukacyjnych kierowana była również
do rodziców, aby mogli wspólnie ze swoimi dziećmi
zaplanować ścieżkę kariery zawodowej.
Za przyjęcie zaproszenia do udziału w Targach serdecznie dziękujemy: I Liceum Ogólnokształcącemu
w Ostrołęce, II Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrołęce, Zespołowi Szkół Zawodowych
Nr 1 w Ostrołęce, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2
w Ostrołęce, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 3
w Ostrołęce, Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 4
w Ostrołęce, Zespołowi Szkół Powiatowych w Łysych, Zespołowi Szkół Powiatowych w Kadzidle,
Zespołowi Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, Zespołowi Szkół Leśnych w Ruciane Nida, Zespołowi Szkół Nr 1 w Szczytnie, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce,
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce.
Mamy nadzieję, że pomogliśmy młodzieży w dokonywaniu wyboru swojej ścieżki edukacyjnej.
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Sport
II TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH
O TYTUŁ ,,MISTRZ GRY W WARCABY”
ROZSTRZYGNIĘTY
6 lutego 2017 r . od godz. 9.00 w hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum w Łysych rozpoczęły się
zmagania miłośników gry w warcaby. Po serdecznym przywitaniu zgromadzonych uczestników,
przedstawieniu Regulaminu Turnieju warcabiści
przystąpili do gier.

poziomu możliwości. Dzieci i młodzież bardzo odpowiedzialnie podeszły do każdej rozgrywki. Wykonanie każdego ruchu było decyzją wcześniej przemyślaną i analizowaną. Umiały przyjąć właściwie zwycięstwo jak i porażkę.
Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz upragnione puchary zostały wręczone przez dyrektorów obu szkół
na oficjalnym podsumowaniu i zakończeniu turnieju. Serdecznie dziękujemy Właścicielowi Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych - Panu Józefowi Bałdyga za wsparcie finansowe, Nauczycielom
za pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek, uczniom
za wsparcie rówieśników w czasie zmagań, a rodzicom za aprobatę tego typu atrakcji.
Cieszy nas fakt, że rozgrywki warcabowe cieszą się
dużą popularnością zarówno wśród dzieci jak i
wśród młodzieży. Świadczy o tym liczba uczestników. W tym roku do turnieju przystąpiło około stu
osób z terenu Gminy Łyse. Za rok może być nas jeszcze więcej. Na co oczywiście liczymy.
A oto wyniki zmagań w poszczególnych kategoriach:

Turniej ten rozpoczął serię konkursów i rozgrywek,
które przeprowadzone były dla dzieci i młodzieży w
czasie ferii zimowych w hali sportowej w Łysych pod
nadzorem doświadczonych instruktorów i sędziów.
Dzięki dobrej organizacji i wsparciu nauczycieli, zawody przebiegały sprawnie i bez żadnych zakłóceń.
Celem turnieju było rozbudzanie u dzieci zainteresowania grami planszowymi - zwłaszcza warcabami,
rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo ruchowej oraz zasady logicznego myślenia i przewidywania. Gra w warcaby rozwija szczególnie możliwości logicznego myślenia, przewidywania i strategicznego działania.

Szkoła Podstawowa
1. miejsce – Patryk Trzciński kl. VI - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych
2. miejsce – Adrian Bastek kl. VI- Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku
3. miejsce – Bartłomiej Płocharczyk kl. V - Szkoła
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych
Publiczne Gimnazjum
1. Szymon Kiernozek kl. II - Publiczne Gimnazjum
w Łysych
2. Natalia Mazuch kl. II - Publiczne Gimnazjum w
Łysych
3. Kacper Kania kl. I - Publiczne Gimnazjum w Łysych.

/Organizatorzy: Urszula Gawrych i Barbara Kaczyńska/

SPRAWOZDANIE
Z I TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE
W środę 15 lutego 2017 r. o godzinie 9.00 został rozegrany w świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy
Łyse, który skierowany był do wszystkich chętnych
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i osób dorosłych z terenu gminy Łyse, bez względu na posiadany ranking oraz posiadany poziom gry.
Uczestnictwo uczniów w turnieju warcabowym dało
im możliwość aktywnego spędzania czasu, intelektualnego rozwoju oraz realizowania siebie zgodnie z
własnymi zainteresowaniami. Poprzez uczestnictwo
w turnieju warcabowym uczniowie mieli możliwość
doskonalenia swoich umiejętności oraz sprawdzenia

Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyłonienie indywidualnych mistrzów gminy Łyse.
Ta niezwykle pasjonująca, wymagająca logicznego
myślenia gra planszowa, której współczesne zasady
ukształtowały się jeszcze w średniowieczu, przyciąga
niczym magnez coraz to młodszych graczy. Podczas
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rozgrywania partii szachowych widać było na twarzach dzieci radość, pozytywne emocje oraz skupienie uwagi.

Organizatorzy turnieju składają serdeczne podziękowania sponsorom za wsparcie finansowe, mediom za
popularyzację tego typu działań i wszystkim, którzy
włączyli się w sprawy organizacyjne.
Mamy nadzieję, że ten turniej na stałe wpisze się do
sportowego kalendarza imprez szkół.
/Barbara Kaczyńska, Urszula Gawrych/

XI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR KS. PROBOSZCZA
PARAFII PW. CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA W ŁYSYCH
Zawody były rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych. Rozgrywki przeprowadzono systemem kołowym, w którym gracze musieli przystąpić do ośmiu
partii gry.
Nad przebiegiem rozgrywek czuwali specjaliści pani Katarzyna Zapert i pan Robert Michalak z
Klubu Szachowego Maraton z Łomży. Oni też w dniu
13 i 14 lutego przeprowadzili warsztaty,, Graj w szachy”, podczas których uczestnicy mogli uczyć się i
doskonalić technikę gry.

Tradycyjnie już podczas ferii zimowych na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Łysych (ul.
Szkolna 1) rozegrany został niezwykle emocjonujący
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Ks. Proboszcza Parafii
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych.

W piątek (17 lutego) zmierzyło się w sumie 17 drużyny dziewcząt oraz chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów. Sobota (18 lutego) należała do zawodników kategorii open, gdzie do rywalizacji sportowej przystąpiło 16 drużyn.
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Szkoła Podstawowa:
1 miejsce – Patryk Trzciński – kl. VI - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
2 miejsce – Kacper Zapert kl. –V - Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku
3 miejsce – Piotr Pliszka - kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
Publiczne Gimnazjum:
1 miejsce Filip Gnatkowski – kl. II Publiczne Gimnazjum w Łysych
2 miejsce Zofia Dąbkowska kl. II –Publiczne Gimnazjum Łysych.
Na zakończenie turnieju przybył Wójt Gminy Łyse
Pan Jerzy Ksepka, który podziękował organizatorom, a w szczególności dzieciom za udział w rozgrywkach oraz wręczył wraz z Dyrektorami Szkół Panem Janem Drężkiem i Panem Mariuszem Bacławskim puchary, dyplomy i nagrody dla zwycięzców
turnieju.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Dziewczęta (szkoły podstawowe i gimnazjum):
I miejsce - GIMBA ŁYSE
II miejsce -001 KADZIDŁO
III miejsce - ZALAS
Chłopcy:
Szkoły podstawowe:
I miejsce - KOKO JAMBO ŁYSE
II miejsce - EKIPA SZMIGLA LIPNIKI
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III miejsce – KOLEDZY SĘDZIEGO ŁYSE
Gimnazjum:
I miejsce - UT-WYMIAR KOLNO
II miejsce - NO NAME ŁYSE
III miejsce - KADZIDŁO KURPIK

I miejsce - SZAMANY
II miejsce - ŁYSE
III miejsce - BEZ NAZWY
IV miejsce - CZARNIA
Najlepszy bramkarz - Bartek Aptacy
Najlepszy strzelec - Mateusz Lisek

Open:

XII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE
W dniu 20 lutego 2017 roku odbyły się rozgrywki XII Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łyse
w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Łysych (ul. Szkolna 1).

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe
Dziewczęta:
1. Krysiak Zuzanna
2. Popielarczyk Julia
3. Popielarczyk Wiktoria
Chłopcy IV i młodsi:
1. Krawczyk Wiktor
2. Ruszczyk Jakub
3. Parzych Dawid
Chłopcy V-VI:
1. Ruszczyk Adrian
2. Grala Paweł
3. Pisarek Przemysław
Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Wysmułek Iza
2. Trzcińska Martyna
3. Filipkowska Michalina
Chłopcy:
1. Kozon Dominik
2. Ksepka Piotr
3. Deptuła Wojciech

Open
1. Olbryś Przemysław
2. Popielarczyk Jarosław
3. Gałązka Dariusz
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4. Domian Rafał
5. Gwiazda Adrian
6. Żubrowski Marcin.

TURNIEJ BADMINTONA
O PUCHAR WÓJTA GMINY
W czwartek 23 lutego po raz pierwszy rozegrany został Turniej Badmintona o Puchar Wójta Gminy
Łyse w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Łysych. Poniżej prezentujemy najlepszych zawodników wszystkich rozegranych tego dnia kategorii:

Gimnazjum dziewczęta - gra pojedyncza
I miejsce – Mazuch Natalia
II miejsce – Mazuch Sylwia
III miejsce – Kowalczyk Julia
IV miejsce – Trzcińska Wiktoria

Gimnazjum chłopcy - gra pojedyncza
I miejsce – Sawicki Bartosz
II miejsce – Polewaczyk Michał
III miejsce – Nicewicz Norbert
IV miejsce – Sztejna Paweł

Szkoła podstawowa - gra pojedyncza
I miejsce – Trzciński Marcin
II miejsce – Kubeł Piotr
III miejsce – Rybiński Norbert
IV miejsce – Krzynowek Szymon

Gimnazjum gry podwójne
I miejsce – Mazuch Natalia i Sawicka Julia
II miejsce – Mazuch Sylwia i Trzcińska Wiktoria
III miejsce – Kowalczyk Julia i Kur Aleksandra
Szkoła podstawowa - gry podwójne
I miejsce – Krzynowek Szymon i Rybiński Norbert
II miejsce – Kubeł Piotr i Trzcińki Marcin

Singiel kobiet open
I miejsce – Dziczek Bogusława
II miejsce – Janowska Halina
III miejsce – Puławska Bożena
IV miejsce – Olszewska Marianna
Singiel mężczyzn open
I miejsce – Bednarczyk Kamil
II miejsce – Żubrowski Andrzej
III miejsce – Kuliś Waldemar
IV miejsce – Dziczek Zbigniew
Gry podwójne open
I miejsce – Kuliś Waldemar i Dziczek Zbigniew
II miejsce – Mazuch Mirosław i Żubrowski Andrzej
III miejsce – Olszewska Marianna i Bacławski Mariusz.
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II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR RADY GMINY ŁYSE
W niedzielę 26 lutego 2017 roku odbyły się rozgrywki II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rady
Gminy Łyse w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Łysych (ul. Szkolna 1). Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn składających się z zawodników w
wieku powyżej 30 lat.

„Uśmiech Dzieci” oraz na portalu społecznościowym
Facebook organizacji. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zawodnicy chętnie komunikowali się z organizatorem drogą elektroniczną, wymieniali uwagi i chwalili się osiągnięciami. E-sport
jest bardzo popularną dyscypliną w której duże sukcesy osiągają zawodnicy z Polski. W wielu turniejach
e-sportowych na świecie jedną z najpopularniejszych gier jest seria FIFA.
Podczas dwutygodniowych rozgrywek zwycięzcą
turnieju i I miejsce zajął Szablak Hubert który
wszystkie mecze rozegrał klubem Tottenham Hotspur. II Miejsce zajął Gołaś Kacper (Manchester
United) natomiast ostatnie miejsce na podium zajął
Parzych Karol również w barwach klubu Manchester
United. W imieniu Fundacji Legii i Winners Sports
Bar Ostrołęka nagrody i dyplomy wręczył prezes Stowarzyszenia „Uśmiech Dzieci” Pan Adam Żubrowski
oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Pani
Marianna Olszewska.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
1. Lipniki
2. Kadzidło
3. Najemnicy Łyse
4. Bad Boy Myszyniec
5. Nadleśnictwo Myszyniec
6. Transport Łyse
Król Strzelców – Tomasz Gwiazda
Najlepszy Bramkarz – Sławomir Dymarczyk.

II TURNIEJ FIFA
– LEGIA EUROPA LEAGUE
Podczas ferii zimowych w gminie Łyse odbył się II
Turniej FIFA – Legia Europa League. Turniej był
przeznaczony dla uczniów z gminy Łyse w wieku od
7 do 15 lat. Rozgrywki odbyły się w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych. Turniej był rozgrywany na konsoli PlayStation 4 i grze
FIFA 17.

Organizator, Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci” które
posiada status OPP, dzięki przekazanemu 1% podatku może aktywniej włączać się na rzecz organizacji wolnego czasu i pomocy dzieciom z gminy Łyse.
Stowarzyszenie oprócz corocznej rywalizacji w grze
Fifa prowadzi Świetlicę Opiekuńczo Wychowawczą
im. kpr. Misia Wojtka w Łysych, organizuje cyklicznie od czterech lat Rajd Rowerowy o Uśmiech Dzieci,
zbiera surowce wtórne (makulaturę, nakrętki, baterie), odwiedza z dziećmi miejsca edukacyjne i kulturalne (muzeum, park dzikich zwierząt). Na początku
jesieni organizuje spotkania pod nazwą „Jesień z
Uśmiechem” oraz wyłania w turnieju karaoke najlepszy głos z gminy Łyse (w 2016 nagrody ufundował
zespół ENEJ). Najnowszym nowatorskim pomysłem
jest zarażenie dzieci jazdą na rolkach, podczas organizowanych spotkań RollerDay. Więcej o naszych
działaniach można obejrzeć i przeczytać na naszej
stronie internetowej www.usmiechdzieci.strefa.pl.
Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie
„Uśmiech Dzieci” i GOKSiR w Łysych natomiast fundatorem nagród Fundacja Legii Warszawa oraz Winners Sports Bar Ostrołęka.

Terminy i wyniki rozgrywek można było na bieżąco
śledzić na stronie internetowej Stowarzyszenia
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Rada Gminy Łyse
Kadencja 2014-2018
1. Stanisław Eugeniusz Lisek
Przewodniczący Rady Gminy Łyse
Tel.: 600 358 938
2. Kazimierz Drężek
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łyse
Tel.: 692 531 258
3. Łukasz Piotr Abramczyk
Tel.: 511 304 239
4. Kazimierz Ciak
Tel.: 660 481 181
5. Kazimierz Dymarczyk
Tel.: 514 744 723
6. Mirosław Krysiak
Tel.: 517 476 835
7. Janusz Adam Krzyżewski
Tel.: 604 143 544
8. Barbara Jolanta Murach
Tel.: 502 937 954
9. Adam Grzegorz Pisiak
Tel.: 502 846 512
10. Adam Pliszka
Tel.: 501 239 263
11. Jarosław Samsel
Tel.: 604 473 205
12. Janusz Szok
Tel.: 693 284 053
13. Robert Wiśniewski
Tel.: 504 106 322

Komisje Rady Gminy Łyse
Komisja Rewizyjna
1. Jarosław Samsel
Przewodniczący Komisji
2. Adam Pliszka
Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Kazimierz Ciak
Członek Komisji
4. Mirosław Krysiak
Członek Komisji
5. Adam Grzegorz Pisiak
Członek Komisji

Komisja do Spraw Rozwoju
Gospodarczego:
1. Robert Wiśniewski
Przewodniczący Komisji
2. Łukasz Piotr Abramczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Jolanta Barbara Murach
Członek Komisji
4. Adam Pliszka
Członek Komisji
5. Adam Zakrzewski
Członek Komisji

Komisja do Spraw Rozwoju
Społecznego
1. Janusz Adam Krzyżewski
Przewodniczący Komisji
2. Kazimierz Drężek
Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Kazimierz Dymarczyk
Członek Komisji
4. Janusz Szok
Członek Komisji
5. Adam Żubrowski
Członek Komisji

14. Adam Zakrzewski
Tel.: 880 335 730
15. Adam Żubrowski
Tel.: 505 756 254
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WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW
GMINY ŁYSE
Kadencja 2015-2019

Lp.

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Adres

Telefon

1. Antonia

Mieczysław Waszkiewicz

Antonia 20, 07-438 Zalas

501 664 189

2. Baba

Teresa Mielnicka

Baba 20, 07-436 Lipniki

663 540 499

3. Dawia

Justyna Kadelska

Dawia 19, 07-436 Lipniki

573 121 307

4. Dęby

Ewa Krysiak

Dęby 45, 07-437 Łyse

519 585 942

5. Dudy
Puszczańskie

Jadwiga Pisowłocka

Dudy Puszczańskie 27,
07-438 Zalas

511 816 723

6. Grądzkie

Mariusz Bałdyga

Grądzkie 7, 07-438 Zalas

502 605 578

7. Klenkor-Wyżega Krzysztof Dawid

Klenkor 8, 07-438 Zalas

797 186 319

8. Lipniki

Sławomir Brzózka

ul.Ks.Kan.E.Sierbinskiego 36,
07-436 Lipniki

516 085 936

9. Łączki

Sławomir Łukasik

Łączki 10, 07-438 Zalas

501 361 917

10. Łyse

Zbigniew Czyż

ul. H. Sienkiewicza 28,
07-437 Łyse

889 998 203

11. Piątkowizna

Mirosław Krysiak

Piątkowizna 41, 07-438 Zalas

517 476 835
(29)7725742

12. Plewki

Adam Ciupa

Plewki 5, 07-436 Lipniki

797 412 844

13. Pupkowizna

Sławomir Mierzejek

Pupkowizna 34, 07-437 Łyse

603 490 108

14. Serafin

Halina Mikulska

Serafin 42, 07-437 Łyse

602 181 364

15. Szafranki

Jolanta Niebrzydowska

Szafranki 80, 07-436 Lipniki

697 938 536

16. Tartak

Bożena Kowalczyk

Tartak 42, 07-436 Lipniki

668 015 988

17. Tyczek

Andrzej Gleba

Tyczek 18, 07-437 Łyse

606 325 631

18. Warmiak

Anna Kręciewska

Warmiak 26, 07-438 Zalas

665 737 061

19. Wejdo

Katarzyna Pawelczyk

Wejdo 20, 07-438 Zalas

504 682 101

20. Zalas

Mirosław Bałdyga

Zalas 46B , 07-438 Zalas

509 392 699

21. Złota Góra

Adam Bazych

Złota Góra 5, 07-436 Lipniki

606 344 953
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Jednostki Organizacyjne

Gminy Łyse:
Publiczne Gimnazjum w Łysych
Dyrektor - Mariusz Bacławski
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 7725001
e-mail: gimnazjumlyse@gmail.com

Gminna Biblioteka Publiczna
w Łysych
Kierownik - Marianna Olszewska
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 511 474 711
e-mail: biblioteka.lyse@neostrada.pl

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
Dyrektor - Jan Drężek
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 772 50 01
e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com

Gminna Jednostka
Usług Komunalnych
Kierownik - Andrzej Szymczyk
ul. Chętnika, Łyse
tel. 502 354 831, 29 772 50 57
e-mail: zgk_lyse@wp.pl

Zespół Szkół w Lipnikach
Dyrektor - Joanna Kurowska
ul. Ks. Kanonika E. Sierbińskiego 30,
Lipniki
tel. 29 772 63 07
e-mail: zslipniki@poczta.onet.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Łysych
Pełniąca obowiązki Dyrektora
- Danuta Szulc
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 297725047
e-mail: goksirlyse@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik - Halina Nicewicz
ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 772 54 75
e-mail: gops2_lyse@wp.pl
Przedszkole Samorządowe w Łysych
Dyrektor - Bernadeta Guzowska
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 772 50 29
e-mail: pslyse@onet.eu

Zespół Szkół w Zalasiu
Dyrektor - Danuta Gwiazda
Zalas 1, tel. 29 772 52 21.
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl
Zespół Obsługi Placówek Oświaty
Kierownik – Joanna Nadolna
ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 7725024
e-mail: zopo_lyse1@wp.pl
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