Pozostali rolnicy składają wnioski o płatności bezpośrednie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Szczegółowe informacje udzielane są pod
bezpłatnym numerem infolinii ARiMR 800 38 00 84
Następnie Wójt Gminy Łyse przedstawił sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Sprawozdanie zawiera
opis podjętych działań przez Wójta Gminy Łyse – Jerzego Ksepki w roku 2017 w zakresie gospodarowania
mieniem komunalnym gminy i prowadzenia inwestycji, wykonania budżetu, przygotowania projektów
uchwał Rady wraz z określeniem sposobu ich wykonywania oraz zatrudniania i zwalniania kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych. Obowiązki te
wykonywane są przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych przy współpracy z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy.

Wójt Gminy Łyse podkreślił, że dzięki wzorowej
współpracy z Radą Gminy Łyse zaoszczędzono tylko
w ubiegłym roku ponad 5 milionów złotych. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu zasobami gminy z początkiem 2018 roku spłacona została ostatnia rata zaciągniętego jeszcze w poprzedniej kadencji kredytu. Planowy termin spłaty kredytu rozpisany był do 2021
roku, co pociągało za sobą wysoką kwotę kosztów
związanych z odsetkami naliczanymi od zaciągniętego zobowiązania.
Dzięki systematycznej realizacji poszczególnych inwestycji tylko w 2017 roku znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa Gminy Łyse, znacznym postępom uległy prace związane z budową Gminnego Centrum Kultury w miejscowości Łyse, rozbudowana
i wyremontowana została też infrastruktura komunalna (sala gimnastyczna w Lipnikach, budynki świetlic wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych).
Zdecydowana większość zadań zrealizowana została
przy współudziale pozyskanych środków zewnętrznych, bądź nieodpłatnemu wkładowi pracy mieszkańców.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse postanowiła
udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2018 w kwocie 108 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika
wzdłuż drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-ŁyseŁączki w msc. Łączki”. W związku z końcem roku budżetowego Rada Gminy Łyse przyjęła stosowną
uchwałę aktualizującą zapisy o wspólnej realizacji
z Powiatem Ostrołęckim inwestycji: „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 2502W od drogi 645 – Dęby
– Warmiak,- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W
Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie, -Rozbudowę drogi powiatowej Dudy Puszczańskie – Zalas.” Na podstawie podjętej uchwały Gmina
Łyse w 2018 roku przekaże na rzecz Powiatu Ostrołęckiego dofinansowanie na opracowanie dokumentacji
technicznej powyższego zadania w kwocie 49 200 zł.
Ponadto przyjęta została uchwała określająca wysokość dotacji, które zostaną przekazane na prace konserwatorskie zabytkowych obiektów na terenie
Gminy Łyse, tj. Kościoła Św. Anny w Łysych i Kościoła
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach.
Rada Gminy Łyse dokonała niezbędnych regulacji
w zakresie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze
i stałe obwody głosowania, w związku z pojawieniem
się nowych ulic na terenie miejscowości Łyse. Ponadto zmianie uległy zasady wynagradzania nauczycieli, w związku ze zniesieniem z dniem 1 stycznia
2018 roku dodatku mieszkaniowego przez ustawodawcę.
Podczas obrad przyjęte zostały uchwały dotyczące regulacji własności gruntów w celu przebudowy drogi
relacji Serafin-Popiołki oraz przyjęcia darowizny
gruntów stanowiących ulicę Pogodną w miejscowości
Lipniki.
Podczas Sesji Wójt Gminy Łyse przedstawił również
sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi na 2017
rok oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w kolejnych latach Wójt Gminy Łyse wymienił budowę stadionu w miejscowości Łyse oraz dalszą poprawę infrastruktury drogowej.
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Bezpieczeństwo

XLVI Sesja Rady Gminy Łyse
22 03 2018 r
Podczas obrad XLVI Sesji Radni Gminy Łyse podjęli
uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 2021 oraz budżet Gminy Łyse na
2018 rok. Powyższe zmiany wynikały z potrzeby zabezpieczenia w budżecie Gminy Łyse środków w wysokości 230 tyś. zł na zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby funkcjonowania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach. Gmina Łyse
wystąpiła już z wnioskiem o dofinansowanie zakupu
nowego samochodu strażackiego do Powiatu Ostrołęckiego oraz Województwa Mazowieckiego. Koszt
zakupu samochodu poznamy po rozstrzygnięciu
ogłoszonego w połowie marca 2018 roku przetargu.

Zwiększone zostały środki przeznaczone na realizację
przebudowy drogi gminnej Pupkowizna – Krusza
o długości blisko 2 5 km do kwoty 1 612 000 zł. Zgodnie z podpisaną umową planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2018r.
Warto zaznaczyć, że przy wydatkach budżetu gminy
w 2018 roku wynoszących ponad 48 mln zł, aż 17 5
mln zł (ponad 36%) stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne). Stawia to Gminę Łyse na pierwszym
miejscu wśród gmin powiatu ostrołęckiego pod
względem poziomu realizowanych inwestycji.
Ponadto Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na zakup
gruntu pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego (stadionu) w miejscowości Łyse. Łączna kwota
kosztów związanych z zakupem działki wyniosła 560
tyś. zł. Przedmiotowa działka o numerze 140 8 i powierzchni 0 9226 ha graniczy bezpośrednio z gruntami, na których mieści się budynek Szkoły Podstawowej w Łysych, Hala Sportowa, Gminne Centrum
Kultury oraz kompleks boisk Orlik 2012. Zakup w/w
działki umożliwi budowę obiektu sportowego w jednej lokalizacji z innymi obiektami kulturalno-sportowo-rekreacyjnymi.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Łyse czuwają
funkcjonariusze Posterunku
Policji w Łysych
ul. Ostrołęcka 2,
07 437 Łyse
tel. (29) 760 17 60.
Kierownikiem Posterunku jest mł. asp. Kornelia
Suchodolska-Krysińska.
Od 1 marca 2018 r. Kierownik Posterunku Policji
(mł. asp. Grzegorz Zdrojewski) pełni dyżur
w każdy poniedziałek w godzinach 10:00
– 14:00.
Dzielnicowi obejmujący 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

DEBATA EWALUACYJNA NA TERENIE
GMINY ŁYSE
W piątek 2 marca 2018 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych odbyła się debata ewaluacyjna poświęcona bezpieczeństwu na terenie Gminy Łyse.
Głównym celem debaty była ocena osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych przez mieszkańców podczas poprzedniej debaty,
która miała miejsce 13 czerwca ubiegłego roku. Podczas spotkania zostały także omówione narzędzia teleinformatyczne udostępnione w celu poprawy bezpieczeństwa.
W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Miejski Policji w Ostrołęce - nadkom. Krzysztof Szymański wraz
ze swoim I Zastępcą - kom. Andrzejem Dziadakiem,
Wicestarosta Ostrołęcki - Krzysztof Parzychowski,
Wójt Gminy Łyse - Jerzy Ksepka, Przewodniczący
Rady Gminy Łyse - Kazimierz Drężek, Prezes Zarządu
Gminnego ZOSP – Adam Chrzanowski, Komendant
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Komisariatu Policji w Myszyńcu - kom. Krzysztof Samul, a także naczelnicy i kierownicy ostrołęckiej komendy oraz mieszkańcy Gminy Łyse.
Na wstępie debaty Prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP - Adam Chrzanowski omówił zagrożenia związane z ogrzewaniem budynków, zachęcając
tym samym do instalacji czujek czadu i dymu.

Następnie kom. Krzysztof Samul przedstawił realizację wniosków sformułowanych podczas poprzedniej
debaty, przybliżył strukturę Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz omówił stan bezpieczeństwa na
terenie gminy Łyse.
Wnioski z realizacji debaty gminnej z dnia 13 czerwca
2017 roku:
1. Dyslokowanie patroli na trasę Łyse – Dęby – Myszyniec, celem eliminacji zdarzeń drogowych w tym
miejscu. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Łysych oraz policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, w ramach dyslokacji codziennej służby, mają za zadanie nadzorować
ruch na powyższej trasie. Są tam prowadzone pomiary prędkości, zarówno ręcznymi miernikami, jak
również i wideorejestratorem. Policjanci stanowczo
reagują na wszelkie wykroczenia popełniane przez
kierujących pojazdami. Wystosowano wniosek do zarządcy drogi o przedłużenie ograniczenia prędkości
w m. Dęby. Na dzień dzisiejszy nie odnotowano na tej
trasie wypadków drogowych, jedynie 3 kolizje w miejscowości Dęby.
2. Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem na terenie miejscowości Łyse. Patrole funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Łysych w codziennej
służbie kontrolują miejsca objęte zakazem spożywania alkoholu. Są to zadania dzielnicowego w ramach
planu priorytetowego, który będzie realizowany do
30 06 2018 roku. Do dnia 20 lutego 2018 roku nałożono 25 mandatów karnych osobom, które nie stosowały się do tego zakazu.
3. Zażywanie narkotyków i dopalaczy przez młodzież
na terenie miejscowości Łyse. Nie ujawniono osób
znajdujących się w stanie po zażyciu środków odurzających z terenu m. Łyse. Dzielnicowi z PP Łyse wspólnie z funkcjonariuszami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii systematycznie przeprowadzają spotkania z dziećmi, młodzieżą, a także

z kadrą pedagogiczną szkół na terenie całej Gminy
Łyse, podczas których uświadamiają o negatywnych
skutkach zażywania środków odurzających. To też
projekcja filmu „Najlepszy”, która odbyła się w dniu
27 lutego 2018 roku dla młodzieży z terenu powiatu
ostrołęckiego (również z Łysych). Film poprzedzony
był prelekcją policjanta oraz terapeuty z MONARu.
W okresie od 13 czerwca 2017 roku do 1 marca 2018
roku 76 osobom z terenu działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przedstawiono zarzut z art.
62 ust. 1 bądź art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 07 2005r.
o przeciwdziałaniu narkomanii.
4 Cyberprzemoc i agresja wśród młodzieży na terenie miejscowości Łyse. Tematyką przewodnią prowadzonych spotkań w szkołach zarówno podstawowych
jak i ponadgimnazjalnych są zagrożenia płynące z korzystania z Internetu. Policjanci uświadamiają młodych ludzi, że w sieci nie są anonimowi i mogą zostać
pociągnięci do odpowiedzialności za każdy wykonany
akt agresji. Policjanci uczą „mądrego” korzystania
z dobrodziejstw Internetu oraz przestrzegają zarówno
przed uzależnieniem jak i nieodpowiednimi treściami
czy działaniami. W okresie czasu od 13 czerwca 2017
roku do 1 marca 2018 roku dzielnicowi z PP Łyse przeprowadzili w sumie 30 spotkań w szkołach na terenie
całej Gminy Łyse. Funkcjonariusze z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału
Prewencji KMP Ostrołęka w w/w okresie przeprowadzili spotkania w Szkołach Podstawowych w Szafrankach, Dębach, Lipnikach oraz w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych. 4 osobom nieletnim z terenu gminy
Łyse sporządzono „Żółtą Kartkę” w związku z zachowaniem, które uznano za przejaw demoralizacji.

W dalszej części spotkania policjant ostrołęckiego zespołu komunikacji społecznej zaprezentował nowe
narzędzia informatyczne, dzięki którym można
w bardzo szybki sposób skontaktować się np. z dzielnicowym naszego rejonu służbowego oraz mieć
wpływ na bezpieczeństwo. Mowa tu o aplikacji ,, Moja
Komenda” oraz Krajowej Mapie Bezpieczeństwa.
,,Mapa” pozwala na dodawanie za pomocą aplikacji
zgłoszeń dotyczących różnych obszarów bezpieczeństwa. Po dodaniu zgłoszenia we wskazane miejsce
jadą policjanci i weryfikują zgłoszenie. Należy dodać,
że obydwie aplikację są całkowicie bezpłatne.
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Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt spotkania, czyli dyskusja. Była ona doskonałą okazją, by podzielić się swoimi uwagami w tak szerokim gronie
osób reprezentujących instytucję odpowiedzialne za
zapewnienie bezpieczeństwa. Podczas rozmowy
z mieszkańcami głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Omówiono także najczęstsze sposoby działania oszustów metodami na tzw.
,,wnuczka” oraz na ,,policjanta”, a także wskazano
sposoby na ich unikniecie.

Poinformowano także mieszkańców o zmianach
w posterunku policji w Łysych dotyczących stałych
dyżurów jego kierownika. Odbywały się będą one
w każdy poniedziałek w godzinach 10 00 – 14 00.

Na zakończenie debaty głos zabrali: Komendant
Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. - Krzysztof Szymański, Wicestarosta Ostrołęcki - Krzysztof Parzychowski oraz Wójt Gminy Łysy - Jerzy Ksepka. Podkreślili konieczność organizacji tego rodzaju debat,
podczas których mieszkańcy, a także przedstawiciele
instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mogą wymieniać swoje uwagi w tym zakresie oraz zgłaszać spostrzeżenia.
/Źródło: KMP w Ostrołęce/

PODSUMOWANIE 2018 ROKU W OSP ŁYSE
Minął kolejny rok kalendarzowy a wraz z nim nadszedł czas na podsumowanie całorocznej działalności
i nie chodzi tu tylko o wyjazdy na akcję, ale również
zaangażowanie w życie społeczne i kulturowe jednostki i gminy.

OSP Łyse w roku 2017 uczestniczyła 53 razy w akcjach
ratowniczych, w tym:
- w gaszeniu pożarów 9 razy,
- w likwidacji miejscowych zagrożeń 26 razy,
- alarmy fałszywe 1 raz,
- Inne – 42 razy.

Początek roku upłynął pod znakiem odwiedzin dzieci
w szkole podstawowej w Łysych oraz Wejdzie. Druhowie z jednostki OSP Łyse kontynuowali zapoczątkowaną jeszcze w grudniu 2016 roku akcję „Profilaktyka
dla bezpieczeństwa”, w której podczas spotkań
z dziećmi, uczyli jak prawidłowo się zachować w sytuacjach zagrożenia życia w przypadku pożaru, wypadku komunikacyjnego, ale również zwykłych zagrożeń czyhających każdego dnia podczas drogi do
szkoły, czy zabawy z rówieśnikami. Oprócz tego
w styczniu zorganizowaliśmy koncert pod tytułem
„Gramy dla Arka”. Arkadiusz Korytkowski z Łomży
stracił w pożarze cały swój dobytek. Włączyliśmy się
w pomoc gdyż od kilku lat przyjeżdżał do Łysych dzielić się swoim talentem na „Wieczorze z akordeonem”.
W ramach koncertu odbyła się zbiórka do puszek.
W miesiącu luty został wymieniony piec, który ogrzewał budynek naszej remizy. Stary zasilany olejem
opałowym został zastąpiony nowym piecem gazowym. W związku z tym jeden z boksów przeszedł małą
modernizację na potrzeby odbioru technicznego kotłowni. Została pomurowana ściana i wstawione
drzwi, po to aby w całości odizolować kotłownie od
boksu garażowego.
Pierwszą zbiórkę szkoleniową organizowaliśmy
w marcu. Tematem przewodnim było zapoznanie się
z wyposażeniem budową i obsługą samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania zakupionego w grudniu 2016 roku.
Kwiecień i maj to tradycyjnie miesiące uroczystości
kościelnych. 9 kwietnia uczestniczyliśmy w procesji
z palmami oraz pomagaliśmy w organizacji i zabezpieczeniu obchodów Niedzieli Palmowej. Nie udałoby
się nam to bez pomocy druhów z OSP Lipniki i OSP
Łączki. Z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy i po cichu liczy na pomoc w kolejnych latach. Kwiecień to
również Wielkanoc, jak co roku uczestniczyliśmy
w adoracji grobu Chrystusa i porannej mszy rezurekcyjnej, po której spotkaliśmy się w remizie na wspólnym święconku.
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3 Maja w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla
Wszechświata odbyła się msza dziękczynna z okazji
obchodów Dnia Strażaka, w której uczestniczyliśmy
my wraz z innymi jednostkami z naszej gminy.
W związku z rozbudową Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB, a dokładnie budową amoniakowni, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce zorganizowała w maju dla strażaków z naszej
gminy, strażaków zakładowych oraz druhów z okolicznych jednostek szkolenie z zakresu postępowania
w przypadku wycieku amoniaku. Podczas szkolenia
omówiono również charakterystykę amoniaku oraz
jego oddziaływanie na organizm człowieka.
Wraz z nadejściem lata i czerwca na pierwszym planie
pojawiły się zawody sportowo pożarnicze. Tym razem
zawody gminne odbyły się w Dylewie gdzie zajęliśmy
pierwsze miejsce. Kolejnym etapem rywalizacji był
szczebel powiatowy, na którym niestety nie powiodło
się nam i zajęliśmy dopiero 16 miejsce.

dające na ten sam czas 10-lecie istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi działającym przy ZG ZOSP RP
w Łysych. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem
Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych odbyła się
uroczysta msza święta, na której ksiądz Krzysztof Dylewski poświęcił sztandar Klubu HDK. Po mszy uroczystość przyniosła się na plac przy remizie w trakcie
której poświęcone zostały dwa średnie wozy ratowniczo-gaśnicze marki Scania oraz Iveco.
W listopadzie zakończyły się prace przy termoizolacji
budynku remizy. Strażnica nabrała świeżego wyglądu
to co najbardziej rzuca się w oczy to barwy szarości
i czerwieni, dzięki którym budynek sprawia wrażenie
nowocześniejszego. Na uwagę zasługuje także nowe
logo naszej jednostki które zawisło w szczycie nad
głównymi bramami. Dzięki oświetleniu na zewnątrz
budynek w nocy prezentuje się imponująco. W ramach prac wykonane zostały również napisy: „Ochotnicza Straż Pożarna w Łysych”, oraz „998’ i „112”.

W sierpniu byliśmy zaproszeni na festyn rodzinny
w Zalasiu oraz na otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej remizy w Łączkach. W sierpniu odbył się
także festyn w Łysych, na którym nas nie zabrakło.
We wrześniu ruszyły długo oczekiwane prace związane z termoizolacją naszej remizy, które sfinansowane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Z końcem września
zorganizowane zostały po raz drugi już ćwiczenia
zgrywające jednostek naszej gminy. Jak w ubiegłym
roku tematem ćwiczeń były wypadki komunikacyjne
oraz pierwsza pomoc poszkodowanym.
15 października delegacja naszych druhów wraz
z pocztem sztandarowym pojechała na mszę świętą za
zmarłych strażaków, która tym razem odbyła się
w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego w Goworowie. W październiku zyskaliśmy
dwóch ratowników medycznych. Nasi druhowie z powodzeniem ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej
pomocy organizowany przez Zarząd Główny Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Strażak” w Turawie.

Oprócz tych widocznych zmian na zewnątrz, zmianie
uległo również oświetlenie wewnątrz naszej remizy.
W boksach garażowych, pomieszczeniach socjalnych
jak również na sali zostały wymienione lampy. Na dachu zamontowano kolektory słoneczne a w garażu
termę dzięki czemu w końcu mamy ciepłą wodę
w kranie. Nasi druhowie rozprowadzili również okablowanie, które posłuży w przyszłości do obsługi monitoringu, oraz wymienili kabel antenowy radiostacji
selektywnej.
Grudzień to czas radości i przygotowań do świąt, dlatego chcieliśmy podzielić się tą radością z innymi i po
raz trzeci z inicjatywy druha Zbigniewa Czyża- sołtysa
gminy, zorganizowaliśmy świąteczną zbiórkę pieniędzy dla rodziny potrzebującej. W tym roku była to rodzina państwa Kozon. Sytuacja rodziny jest wyjątkowa dlatego zdecydowaliśmy się przekazać pieniądze, a nie jak to było w latach ubiegłych: bony towarów. Kwota, którą ofiarowaliśmy to 630 zł.
/Źródło: OSP Łyse/
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Inwestycje

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GMINIE ŁYSE - ETAP II

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ŁYSYCH

Ku końcowi zbliżają się prace związane z II etapem
termo-modernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łyse. Głównym celem
zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost
poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w siedmiu budynkach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Łyse.

Trwają rozpoczęte w III kwartale 2016r. prace związane z budową kompleksu kulturalno-rekreacyjnego
w miejscowości Łyse. Obecnie wykonywane prace
skupiły się głównie na wykonaniu pokrycia dachowego całego obiektu, w skład którego wchodzą: biblioteka, przebieralnia podpiwniczona, scena podpiwniczona, sala wielofunkcyjna, budynek GOK oraz
widownia letnia z parterowymi krużgankami.
Całość stanowi bryłę o wymiarach: 48 m – długość,
45 m - szerokość. Wokół obiektu powstaną parkingi
z 96 miejscami parkingowymi oraz 4 zatokami autobusowymi.
Potrzeba budowy nowego kompleksu kulturalnego
spowodowana jest całkowitym brakiem obiektu
przystosowanego do prowadzenia działalności
kulturalnej przez Gminę Łyse. Dotychczas organizowane wydarzenia kulturalne odbywały się w obiektach użyczanych na te cele przez inne podmioty.
Konieczność budowy obiektu, poszerzenia i podniesienia jakości w zakresie działalności kulturalnej
wynika z oczekiwań lokalnej społeczności, potrzeby
upowszechniania lokalnej kultury kurpiowskiej
i zapewnienia warunków do jej rozwoju.

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Piątkowiźnie

Budynek Szkoły Podstawowej w Łączkach

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi blisko
4 4 mln zł. W IV kwartale 2017 roku zmianie uległ
termin zakończenia inwestycji, z uwagi na pojawienie się nowych możliwości dofinansowania realizacji
zadania.
Gmina Łyse w styczniu 2018 roku złożyła wniosek
o dofinansowanie kosztów budowy obiektu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok - „Infrastruktura Kultury”.
W planach znajduje się również pozyskanie dofinansowania budowy i wyposażenia części Gminnego
Centrum Kultury przeznaczonej na potrzeby biblioteki. Zakończenie prac związanych z budowa obiektu
planowane jest na wiosnę 2019 roku, pod warunkiem uzyskania przez Gminę Łyse dofinansowania
kosztów budowy.

Budynek Świetlicy Wiejskiej w Serafinie

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło Wykonawcę zadania – firmę „KOLBUD” Spółka
Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy z Kolna.
Koszt realizacji zadania wynosi 1 624 176 94 zł.
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Zgodnie z podpisaną umową zakres zleconych prac
obejmuje:
- Remiza OSP Łyse: ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie dachu, montaż kolektorów słonecznych,
montaż gazowego kotła kondensacyjnego, modernizacja systemu oświetlenia na typu LED;
- 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;
- Budynek po szkole w Serafinie: ocieplenie ścian
zewnętrznych, ocieplenie podłóg, ocieplenie stropu
i dachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
montaż kolektorów słonecznych, modernizacja
systemu oświetlenia na LED;
- Szkoła w Łączkach: montaż kolektorów
słonecznych, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu,
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.
W lutym 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 80% kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 1 2 mln zł. Planowany termin
zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2018r.

ochronnych, wykonanie zjazdów bitumicznych oraz
z kruszywa łamanego, wykonanie powierzchniowego
utrwalania nawierzchni drogi Pupkowizna-Łyse na
odcinku ok 100 m oraz wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Gmina Łyse otrzymała dofinansowanie realizacji powyższej inwestycji przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w wysokości 512 tyś. zł - środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi
1 596 989 39 zł, planowany termin zakończenia to lipiec 2018 rok.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH:
SZAFRANKI-LIPNIKI ORAZ ŁYSE
KOL. DĄBRÓWKI
4 kwietnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wspólnie z Jarosławem Zielińskim Wice
-ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
przekazali promesy samorządowcom podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
PUPKOWIZNA – KRUSZA
Gmina Łyse w marcu 2018 roku rozstrzygnęła
przetarg na przebudowę drogi gminnej Pupkowizna
– Krusza. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
z Ostrołęki. Blisko 2 5 km odcinek drogi rozpoczyna
się od skrzyżowania z drogą gminną PupkowiznaŁyse (nieopodal budynku szkoły podstawowej), aż
do granicy województwa mazowieckiego w kierunku
miejscowości Krusza.

Dzięki staraniom poczynionym przez Pana Jerzego
Ksepkę - Wójta Gminy Łyse Nasza Gmina, jako jedyna z powiatu ostrołęckiego uzyskała dofinansowanie odbudowy dwóch odcinków dróg gminnych:
W ramach realizacji inwestycji planowane jest
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz Szafranki – Lipni-ki (4 45 km) oraz Łyse kol. Dąłamanego, wykonanie nawierzchni wiążącej oraz brówki (0 35 km) w wysokości 2 69 ml zł, ze środków
bitumicznej o grubości po 4 cm każda i szerokości Wojewody Mazowieckiego. Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
5 m. Zakres planowanych prac obejmuje również
żywiołowych. Warto tu podkreślić, że otrzymaliśmy
wykonanie poboczy obustronnych, wykonanie
przepustu pod koroną drogi, ustawienie barier najwyższe dofinansowanie spośród 9 gmin zakwalifikowanych do dofinansowania.
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Gmina Łyse w związku z otrzymanym dofinansowaniem zleciła przygotowywanie dokumentacji projektowej realizacji poszczególnych zadań. Wkrótce
ogłoszony zostanie przetarg w celu wyłonienia wykonawcy.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Postępują prace przy realizacji zadania: „Budowa
stacji uzdatniania wody w miejscowości Lipniki na
potrzeby Gminy Łyse”.

szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania
zapraszamy do kontaktu z Panem Andrzejem
Szymczykiem – Kierownikiem Gminnej Jednostki
Usług Komunalnych w Łysych.

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA
POTRZEBY FUNKCJONOWANIA
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŁĄCZKACH
W połowie marca 2018 roku Gmina Łyse ogłosiła
przetarg na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łączkach.

Budynek stacji jest już przygotowany do zasadniczej,
kluczowej części inwestycji – tj. montażu armatury
technicznej, filtrów, pomp i orurowania. Prace
wykonawcze postępują zgodnie z założonym
harmonogramem, dzięki czemu jesienny termin
zakończenia inwestycji nie jest zagrożony.
Z niecierpliwością czekamy na pierwszą szklankę
krystalicznie czystej wody z tego niezwykle
nowoczesnego obiektu.

POPRAWA GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŁYSE
– ETAP II
Gmina Łyse jest w trakcie realizacji zadania pn.
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Łyse – etap II”.

W kwietniu 2018 r. planowane do rozpoczęcia są
roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Lipniki. W pierwszej kolejności
budowa odbywać się będzie w rejonie skrzyżowania
Lipniki-Łyse-Serafin-Baba, następnie w przebiegu
ulic Sierbińskiego oraz Pogodnej. W zdecydowanej
większości terenu, tam gdzie tylko jest to możliwe,
budowana sieć kanalizacyjna przebiegać będzie
w pasie dróg gminnych. O przebiegu prac w poszczególnych częściach miejscowości właściciele
nieruchomości będą informowani w stosownym
terminie. Wszystkich mieszkańców miejscowości
Lipniki, którzy pragną uzyskać dodatkowe

Według
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia dopuszczalna masa całkowita pojazdu
wynosić będzie do 3500 kg, przy napędzie w systemie 4x2 na tylną oś, wyposażoną w koła tylnie
bliźniacze. Samochód 4-drzwiowy przystosowany
będzie
do przewozu min. 6 osób. W skład
wyposażenia wejdzie między innymi: agregat
wysokociśnieniowy wodno-pianowy, silnik czterosuwowy, rozrusznik ręczny , linia szybkiego natarcia
min. 60 mb ze zwijadłem ręcznym, prądownica
pistoletowa z regulacją strumienia od mgłowego do
zwartego, zbiornik wody o pojemności min 200
litrów, maszt oświetleniowy teleskopowy ledowy
sterowany automatycznie pneumatyczny o mocy
min. 220W i strumieniem świetlnym 22000 lm
zasilany z instalacji elektrycznej samochodu,
wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 3500
kg i mocy silnika minimum 5 5 KM.
W pierwszym kwartale 2018 roku Gmina Łyse
wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie powyższego zakupu do Powiatu Ostrołęckiego oraz
Województwa Mazowieckiego. Z początkiem kwietnia podpisana została umowa na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach przez Województwo Mazowieckie
w kwocie 69 230 00 zł. Ponadto planowane jest
pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie oraz MSWiA. Ostateczny koszt zakupu samochodu poznamy po rozstrzygnięciu ogłoszonego w połowie marca 2018 roku przetargu.

ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC
WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH
ŁĄCZKI ORAZ WYŻEGA
W styczniu 2018 roku Gmina Łyse złożyła dwa wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowo-
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ści Łączki oraz Wyżega. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
- otwarte strefy aktywności (OSA).

W celu efektywnego wykorzystania pomieszczeń
przeznaczonych na potrzeby integracji społecznej
mieszkańców sołectw Łączki oraz Klenkor-Wyżega
niezbędne jest ich doposażenie w stoły i krzesła.
Gmina Łyse poniosła już znaczne koszty związane
z budową obiektów. Również mieszkańcy sołectwa
wnieśli ogrom pracy społecznej, często kosztem
czasu poświęconego pracy zarobkowej czy rodzinie.
Bardzo istotnym dla przedstawicieli Gminy Łyse
oraz lokalnej społeczności jest pozyskanie pomocy
finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Dofinansowanie zakupu wyposażenia obiektów
w istocie oznaczać będzie docenienie wkładu pracy
społecznej mieszkańców wyżej wymienionych sołectw.

W ramach zadania wybudowana zostanie ogólnodostępna i bezpłatna strefa sportowo-rekreacyjna
w miejscowości Łyse przy ulicy Padlewskiego,
umiejscowiona w pasie zieleni rozdzielającym ulicę
i ograniczonym nawierzchnią bitumiczną jezdni.

GMINA ŁYSE UBIEGA SIĘ O DOFINANSOWANIE BUDOWY PLACÓW ZABAW
W MIEJSCOWOŚCIACH LIPNIKI I ZALAS
W celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania
w wysokości blisko 64% kosztów kwalifikowanych,
Gmina Łyse złożyła wniosek do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19 2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 2020. Wniosek po uzupełnieniu przeszedł już
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, wkrótce
zostanie podpisana umowa na dofinansowanie
realizacji powyższej inwestycji.
W ranach zadania wykonane zostaną place zabaw
dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lipniki oraz
w miejscowości Zalas, w terminie do końca września
2018r. Place zabaw będą ogólnodostępne, zlokalizowane przy obiektach oświatowych. Na terenie placu
zabaw zostaną zamontowane urządzenia zabawoworekreacyjne oraz elementy małej architektury (kosze, ławki, tablica). Plac zostanie ogrodzony i wyposażony w nawierzchnię nieurazową.
Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do
podniesienia standardu życia mieszańców poprzez
udostępnienie infrastruktury rekreacyjno-społecznej dotychczas niedostępnej w danych miejscowościach. Place zabaw będą służyć jako miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży, a także spotkań rodziców.
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE POWSTANIE
SIŁOWNIA PLENEROWA
W lutym 2018 roku Gmina Łyse złożyła wniosek do
Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach

Otwarta strefa aktywności składać będzie się z siłowni plenerowej, wyposażonej w 6 urządzeń poprawiających ogólną kondycję fizyczną, wydolność płuc
i serca:
- wyciąg-wyciskanie (funkcje urządzenia: budowa
i wzmocnienie górnych partii mięśni pleców, ramion, kończyn górnych, barków, mięśni piersiowych);
- surfer-twister (funkcje urządzenia: budowa
i wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, mięśni
bioder, mięśni brzucha, mięśni grzbietu, poprawa
zmysłu równowagi);
- orbitrek (funkcje urządzenia: budowa i wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, pasa barkowego,
ramion i bioder);
- wioślarz (funkcje urządzenia: budowa i wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, bioder, pasa barkowego, ramion, brzucha, grzbietu);
- ławka-prostownik (funkcje urządzenia: budowa
i wzmocnienie mięśni skośnych i prostych brzucha
oaz mięśni grzbietu);
- jeździec (funkcje urządzenia: budowa i wzmócnienie mięśni kończyn górnych i dolnych, partii
mięśni pleców, mięśni klatki piersiowej).
Projekt przewiduje również przygotowanie strefy
relaksu, składająca się ze stołu do szachów,
trampoliny, tablicy informacyjnej OSA, 4 ławek
zamontowanych na stałe, stojaka na rowery, 2 koszy
na śmieci oraz nasadzeń krzewów żywo-płotowych
o łącznej długości 28mb.
Wszystkie elementy strefy aktywności zostaną zamontowane na terenie o nawierzchni trawiastej
o wymiarach 76mb x 14 30mb. Powierzchnia siłowni
plenerowej wyniesie 1071m2. Teren OSA będzie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
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Wydarzenia kulturalne
NIEDZIELA PALMOWA
25 MARCA 2018 R
U
Uroczystości Niedzieli Palmowej w Łysych są wyjątkowe. Odbywa się tu co roku konkurs na najpiękniejszą, wykonaną zgodnie z lokalną tradycją palmę,
kiermasz oraz występy artystyczne. Uroczystą Mszę
Świętą, która zgromadziła rzeszę przybyłych tego
dnia na Kurpie gości, celebrował Jego Ekscelencja
Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

ds. Gospodarki Leśnej, Mariusz Frankowski - p. o.
Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Zbigniew Ostrowski - Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie, Andrzej Józef Nowak - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Mariusz Orzechowski - Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Marcin
Grabowski - Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
Mariusz Popielarz – Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Stanisław Kubeł - Starosta
Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta
Ostrołęcki oraz wiele innych osobistości ze świata
polityki, kultury i sztuki.

Mieszkańcy Kurpi, poprzez niesienie w procesji
palm wielkanocnych, po raz kolejny okazali bogactwo wyjątkowej i niepowtarzalnej kultury regionu,
tradycji, piękno oraz przywiązanie do Ziemi Ojczystej, a przede wszystkim swoją dumę z bycia Polakami. Palmy Wielkanocne stały się chlubą naszej
Ziemi Kurpiowskiej, odzwierciedleniem jej historii
i zwyczajów.

Swoją obecnością, w tym niezwykle ważnym dla lokalnej społeczności dniu, zaszczycili nas miedzy innymi: Julia Pitera i Jarosław Kalinowski - Posłowie
do Parlamentu Europejskiego, Arkadiusz Czartoryski oraz Czesław Mroczek - Posłowie na Sejm RP,
Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego, Krystyna Kiernozek - Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mirosław
Augustyniak oraz Marian Krupiński – Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Inspektor Marek Świszcz - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z s. w Radomiu, Bogusław Piątek - Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

W części artystycznej wystąpili: Kapela Jana Kani,
Kapela Czyżów z Łysych, a także zespoły folklorystyczne: "Smyki ze wsi Lipniki", „Łysoziańskie nuty”,
"Puszcza Zielona", Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łyse oraz Zespół „Kurpianka” z Kadzidła. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowali
również młodzi artyści - laureaci VII Konkursu
Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po kurpsiosku", przedstawiając gadki zawierające anegdoty
z życia dawnych Kurpiów.
W trakcie uroczystości Panowie Marian Krupiński
oraz Mariusz Popielarz w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego uroczyście wręczyli Pani
Annie Ceberek Pamiątkowy Medal „Pro Masovia”.
Pani Ania jest młodą i niezwykle utalentowaną twórczynią ludową pochodzącą z miejscowości Zalas,
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gmina Łyse. Specjalizuje się w wykonywaniu przepięknych wycinanek kurpiowskich, za co otrzymała
już wiele nagród i wyróżnień w konkursach.

Do XLIX Konkursu Palma Kurpiowska Łyse 2018,
zgłoszono w sumie 128 palm, w tym:
82 w kategorii indywidualnej
22 w kategorii zespołowej szkół podstawowych
24 w kategorii zespołowej pozostałych.

- Szkoła Podstawowa w Zalasiu kl. V
- Szkoła Podstawowa w Zalasiu kl. VI
III miejsce
- Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Łączkach kl. VI-VII
- Szkoła Podstawowa w Łysych kl. 0-III
KATEGORIA ZESPOŁOWA POZOSTAŁE:
I miejsce
- Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Lipnikach
- Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
- Świetlica Wiejska w Piątkowiźnie
II miejsce
- Publiczne Gimnazjum w Łysych
- Stowarzyszenie Kulturalne "RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ" z Rozóg
- Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie" z Rozóg
III miejsce
- Koło Gospodyń Wiejskich "Chudkowskie Gospodynie"
- Koło Gospodyń Wiejskich w Klimkach
- Kółko Rolnicze "Zagajnica"
- Dzienny Dom Senior + w Olszewie Borkach.

Po dokonaniu oceny nagrody otrzymali:
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
I miejsce
- Kuśmierczyk Mariola
- Nosek Halina Maria
II miejsce
- Ruszczyk Oliwia
- Kowalczyk Julia
- Bacławska Małgorzata
III miejsce
- Lemański Paweł
- Ogniewska Anna
- Dyga Irena
- Nurczyk Aleksander

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
wszystkim współorganizatorom, sponsorom oraz
uczestnikom Niedzieli Palmowej w Łysych za przybycie i udział w uroczystościach. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego
w Ostrołęce za udzielenie wsparcia finansowego na
organizację Niedzieli Palmowej w Łysych.

KATEGORIA ZESPOŁOWA SZKÓŁ PODSTAWOPOETYCKO W ZALASIU
WYCH:
Dom to nie tylko cztery ściany. Dom tworzymy my.
I miejsce
W
czwartkowy wieczór 15 marca 2018 roku nad sło- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych wami tymi zastanawiali się przybyli na coroczne ReBiblioteka Szkolna
kolekcje Poetyckie goście. Jak co roku Grupa Tea- Szkoła Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach
tralna działająca w Szkole Podstawowej w Zalasiu
II miejsce
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych pod opieką nauczycielki Renaty Rybki przygotowała
kl. IV-VII
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na wieczór poezji wiersze i piosenki zwiazane tym razem z tematyką domu jako dobra wspólnego – tego
rodzinnego, ale też lokalnego, kurpiowskiego, polskiego.

z Baby, Lipnik, Serafina i Tartaku przy akompaniamencie Kapeli Jana Kani oraz Kapela Czyżów. Pokaz
tradycyjnych tańców kurpiowskich zaprezentował
zespół "Puszcza Zielona".

Licznie zebrani goście mieli okazję poznać też bliżej
lokalnych utalentowanych artystów: laureatkę tegorocznego Kurpika 2017 dyrektor szkoły Danutę
Gwiazdę, Harmonistę Kurpiowskiego Ryszarda Maniurskiego, skrzypka i rzeźbiarza Andrzeja Staśkiewicza oraz akordeonistę, prezesa ogólnopolskiego
stowarzyszenia "Świat akordeonu" – Arkadiusza Korytkowskiego, który był autorem aranżacji muzycznych do rozważań poetyckich tego wieczoru. Relację
fotograficzną prowadził znany łomżyński fotograf
Zbigniew Ciborowski.
Podczas spotkania nie zabrakło dźwięków skrzypiec,
harmonii pedałowej oraz akordeonu cyfrowego.
Wszystko po to, aby uświadomić zebranym gościom,
że miłość do ojczyzny wychodzi z progów każdego
kurpiowskiego domu, a posiadane talenty należy
w trosce o ten wspólny dom: Ojczyznę – Kurpiowszczyznę rozwijać, aby mogły mu służyć.
Rekolekcje Poetyckie to inicjatywa nauczycieli
i uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Od roku
2005 nieprzerwanie organizowane są w okresie Wielkiego Postu i promują chrześcijańskie i ogólnoludzkie wartości moralne. Skupiają każdego roku coraz
większą ilość gości, którzy chętnie przyjmują zaproszenie do wspólnych rozważań i przemyśleń.

Po występach nadszedł czas na rozstrzygniecie konkursu kulinarnego "Weki na zimę". Przedmiotem
konkursu są weki - potrawy związane z obszarem
kurpiowszczyzny, wytwarzane tradycyjnymi metodami. 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 oraz zespół „Łysoziańskie Nuty”.

/Renata Rybka/

KOMINKI KURPIOWSKIE 2018
W sobotni wieczór 20 lutego 2018r. odbyły się Kominki Kurpiowskie zorganizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Łysych.
Uczestnikom imprezy swoje umiejętności wokalne
zaprezentowały zespoły folklorystyczne: „Łysoziańskie Nuty” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Łysych, "Puszcza Zielona", członkinie KGW

Zapraszamy za rok, tradycyjnie już w połowie ferii
zimowych.
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VII KONKURS GADKI KURPIOWSKIEJ
"MOZIEM O KURPSIACH
PO KURPSIOSKU"
Komisja Konkursowa w składzie: Frydrych Zdzisław
(KTS-K w Łysych) – Przewodniczący Komisji, Bakuła Adam (etnograf) - Członek Komisji oraz Nalewajk Jan (poeta ludowy) - Członek Komisji, na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2018 r. oceniła gadki wykonane w czasie VII Konkursu „ Moziem o Kurpiach
po kurpsiosku”.

II wojnie światowej walczyli o prawo do samostanowienia polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji kraju i podporządkowania go Związkowi
Radzieckiemu. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego są przecież podstawowym fundamentem naszej tożsamości narodowej.

Do konkursu zgłoszono w sumie 18 gadek, w tym:
• 11 w kategorii do 12 lat,
• 6 w kategorii od 13 do 18 lat,
• 1 w kategorii od 18 lat.
Zgodnie z warunkami regulaminu Komisja zakwalifikowała do konkursu 18 gadek. Po dokonaniu oceny
w oparciu o regulamin, Komisja postanawia przyznać następujące miejsca:
KATEGORIA DO 12 LAT
1 Zapert Gabriela (Dudy Puszczańskie) - „Ksiatky"
2 Plona Wojciech (Szafranki) - „Pomer Józio”
3. Krawczyk Gabriela (Lipniki) - „Jek się Jignac ze
Śwentem Piotrem rozmoziuł”
KATEGORIA OD 13 DO 18 LAT
1 Gołaś Julia (Piątkowizna) - "Przepoziednio"
2. Zapert Kacper (Dudy Puszczańskie) - "Wójt"
3. Cwalina Klaudia (Dębniki) - "Leformy"
KATEGORIA OD 18 LAT
1 Małż Daniel (Piątkowizna) - „Kiedyś bułem
młody”.

Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM
WYKLĘTYM
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono po to, by oddać hołd żołnierzom, którzy po

W zamian za ofiarną walkę, w obronie wartości, jaką
była niepodległość Ojczyzny, wielu z nich poległo
z bronią w ręku, innych zamęczono w więzieniach
ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni
po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe
procesy, które były kpiną z wymiaru sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – natychmiastowa
kara śmierci. Dziś przywraca się im należne miejsce
w historii naszego kraju.
W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, Publiczne Gimnazjum w Łysych po raz
drugi gościło przedstawicieli Biura Poszukiwań
i Identyfikacji IPN w Warszawie, Panią Monikę Mużacz–Kowal - naczelnika bazy materiału genetycznego i Pana Marka Nadolskiego - szefa wolontariatu.

Prelekcja wygłoszona przez naszych gości poświęcona była prowadzonym przez IPN pracom poszukiwawczym nieznanych miejsc pochówku żołnierzy
podziemia niepodległościowego. Była to przepiękna,
interesująca i wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu. Wzbogacona i uwiarygodniona prezentacją
multimedialną i materiałami źródłowymi.
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Wszystkim nam bliskie są wartości, takie jak wolność i niezawisłość, wyrażamy więc nadzieję, że
święto to zaistnieje w odpowiednim wymiarze
w świadomości naszej młodzieży.
Było nam bardzo miło gościć przedstawicieli władz
powiatowych i lokalnych oraz nauczycieli i młodzież
okolicznych szkół. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz liczny udział w uroczystości.
/RK/

Rozmaitości
SKO W WARMIAKU
SKO to największy i najstarszy program edukacji finansowej. Dzięki udziałowi w programie SKO uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej SIGiE
w Warmiaku uczą się oszczędnego i rozsądnego gospodarowania pieniędzmi.

nie wykonywali ozdoby choinkowe, które zdecydowali się wysłać do redakcji Teleekspressu. Nasze
ozdoby zawisły na Teleekspressowej choince.
Każdego roku uczestnicy SKO mają okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i wziąć udział w konkursach
organizowanych przez PKO Bank Polski. W tym roku
po raz kolejny nasza szkoła otrzymała nagrodę III
stopnia - 1000 zł w Etapie Regionalnym Konkursu
dla SKO. Ponadto, przez cały rok szkolny SKO-wicze
chętnie reprezentują szkołę na różnego rodzaju konkursach i konferencjach. 9 stycznia 2018r. uczniowie
zaprezentowali program artystyczny na konferencji
pedagogicznej nt. "Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej
edukacji", której organizatorami byli: Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce oraz Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna
w Gdańsku.

W naszej szkole podejmuje się wiele ciekawych działań. W ostatnim czasie uczniowie wzięli udział
w szkolnym konkursie Skarbonka promującym oszczędzanie.

Uczniowie z klas I - IV Szkoły Podstawowej przygotowali łącznie 14 skarbonek. Wszystkie prace były
starannie wykonane, a uczniowie okazali się być bardzo pomysłowi. Komisja konkursowa postanowiła
wyróżnić Wojciecha Kręciewskiego oraz Kingę Sobotkę. Najlepsze skarbonki zostały wysłane na ogólnopolski konkurs ,,Fajowy, SKO-wy portfelik dla
pancernika Hatetepesa” zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu wspólnie
z Bankiem PKO BP w Orzyszu. Kinga Sobotka zajęła
III miejsce w ogólnopolskim konkursie w Orzyszu
i otrzymała nagrody rzeczowe. Podczas grudniowych
zajęć natomiast, uczniowie z klas I – III własnoręcz-

11 stycznia 2018r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu dla najlepiej oszczędzających w SKO.
Nagrody główne zdobyli uczniowie: Adrianna Kulas
(I miejsce), Aleksandra Kobus (II miejsce) i Bartłomiej Kobus (III miejsce). Każdy z laureatów zaoszczędził ponad 1000 złotych na swoim rachunku
SKO. Pozostali oszczędzający otrzymali drobne upominki. Nagrody zostały wręczone przez opiekunów
SKO, jak również przez naszego gościa, panią Alinę
Sadłowską, Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddział
1 w Kadzidle. Po wręczeniu nagród, uczniowie klas
I-II oraz IV-V wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez panią Alinę Sadłowską nt. „Jak korzystać
z rachunku SKO” (spotkanie z klasami IV-V) oraz
„SKO – i co dalej?” (spotkanie z klasami I-II). Pani
Dyrektor Banku PKO bardzo dziękujemy za spotkanie oraz za owocną współpracę.

Chcemy także wspomnieć o osiągnięciach jednej
z uczennic Gimnazjum w Warmiaku. W Łysych dn.
7 stycznia 2018r. odbyły się zawody rejonowe w indywidualnym tenisie stołowym dziewcząt – Gimnazjada. Izabela Wysmułek zajęła tam I miejsce i uzyskała awans na zawody powiatowe.
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Zachęcamy do śledzenia bloga SKO naszej szkoły
www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-warmiak oraz naszego Facebook-a.
/Małgorzata Kaczmarczyk/

FERIE, TO ODPOWIEDNI CZAS DLA
MŁODZIEŻY NA SPOTKANIE
Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Dnia 17 stycznia 2018r, w czasie ferii zimowych
w Szkole Podstawowej w Lipnikach, odbyło się spotkanie warsztatowe, zorganizowane przy współpracy
pani pedagog – Alicji Parzych, pt: „Rynek pracy wybiera najlepszych ‘’ oraz „Jestem potrzebny” dla
dwóch grup młodzieży z doradcą zawodowym –
Anną Bors z Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu.

Pani pedagog – Alicja Parzych zadeklarowała dalszą
współpracę z doradcą zawodowym oraz korzystanie
z naszych pozostałych usług.
Na zakończenie uczestnicy dobrą zabawę i wolny
czas posłodzili słodkim poczęstunkiem, dzięki prywatnemu sponsorowi, którego pozyskała Pani pedagog – Alicja Parzych.
/Anna Bors doradca zawodowy MCK w Myszyńcu/

12 LUTEGO 2018R.W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W LIPNIKACH
ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZAPROSZONYCH PRZEDSTAWICIELI ZAKŁADU
KARNEGO W PRZYTUŁACH
Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ
Wybór zawodu w dużym stopniu przesądza o naszej
drodze życiowej, dlatego doradca zawodowy podczas
spotkania z młodzieżą uświadamiał, iż należy kierować się m.in. wiedzą o sobie, czyli poznawać swoje
zainteresowania, uzdolnienia, mocne i słabe strony,
predyspozycje i stan zdrowia, a także informacją
o zawodach i zapotrzebowania na rynku pracy.

Spotkanie zorganizowała Pani Alicja Parzych – pedagog szkolny we współpracy z Panem Kazimierzem
Drężkiem – Przewodniczącym Rady Gminy Łyse
i jednocześnie pracownikiem Zakładu Karnego.

Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do
racjonalnego planowania własnej kariery.
Poprzez pogadanki, ćwiczenia, pracę w grupach i parach oraz prezentację własną, młodzi ludzie poznawali siebie w aspekcie wyboru ścieżki edukacyjno zawodowej.
Uczestnicy dyskutowali o potrzebach człowieka,
o korzyściach płynących z pracy. Doradca zawodowy
omówił grupy zawodowe oraz przyporządkowane
mu zawody. Młodzież dowiedziała się również skąd
czerpać informacje o ścieżkach kształcenia. Atmosfera była bardzo miła. Rozdane zostały ulotki naszych usług. Młodzież w celu poszerzenia swoich
wiadomości poinformowała o dalszej potrzebie zajęć doradczych.

Ponadto swoją obecnością zaszczycili szkołę przedstawiciele Zakładu Karnego w składzie:
chorąży Żubrowski Adam, sierżant Mamątow Marcin, plutonowy Choszczyk Daniel. Spotkanie odbyło
się z udziałem klasy VII oraz klas II i III gimnazjum
w ramach doradztwa zawodowego.
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Goście przedstawili specyfikę pracy służby więziennej. Pokazali środki przymusu bezpośredniego
i przedstawili sytuacje, w których ich użycie jest zasadne. Funkcjonariusze uzasadnili, dlaczego wybór
pracy w takiej placówce jest ciekawy, a zarazem niebezpieczny. Poinformowali zainteresowanych o drodze edukacyjnej jaką trzeba przebyć, a także jakimi
cechami i predyspozycjami trzeba się wykazywać by
móc zostać funkcjonariuszem takiego ośrodka.

Memory Master to konkurs leksykalny z języka angielskiego. Sprawdza bazę słownikową uczniów na
różnym etapie nauczania w poszczególnych klasach.
Jest to niezbędny, podstawowy element komunikacji w języku obcym. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy
dostrzegają potrzebę nauki języka angielskiego jako
uniwersalnego narzędzia komunikacji w świecie.
/Renata Rybka/

Wybór odpowiedniej drogi zawodowej jest dla młodego człowieka bardzo ważny a zarazem trudny.
Tym samym spotkanie umożliwiło młodzieży uzyskanie interesujących ich informacji związanych
z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza zakładu
karnego oraz poszerzyło ofertę wiedzy o profesjach
i możliwościach zatrudnienia.
Naszym Gościom za przyjęcie zaproszenia i cenne
informacje bardzo serdecznie dziękujemy.
/Alicja Parzych/

LAUREAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALASIU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW
"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI" 2018
2 marca 2018 r. w Publicznym Gimnazjum w Łysych,
podczas uroczystości związanej z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, podsumowano towarzyszące temu wydarzeniu konkursy:
- Szkolny Konkurs Plastyczny „Ryngraf Żołnierzy
Wyklętych”,
- Gminny Konkurs Historyczny na prezentację multimedialną „Żołnierze Niezłomni - Walka o pamięć
i cześć”.

W przeprowadzonym w listopadzie 2017 roku ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego Memory Master wzięło udział 24 uczniów
Szkoły Podstawowej w Zalasiu, w gminie Łyse.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczna edycja
konkursu leksykalnego z języka angielskiego Memory Master, językowego zakończyła się sukcesem
uczniowskim. Uczeń klasy VII – Adam Wysmułek,
otrzymał tytuł laureata II stopnia, uzyskując wynik
97%. W roku ubiegłym Adam był laureatem III stopnia z wynikiem 91%. Zarówno dyrektor Danuta
Gwiazda, jak i opiekun konkursu, nauczycielka języka angielskiego Renata Rybka, dostrzegają talent
językowy Adama Wysmułka oraz jego pracę i zaangażowanie w przygotowania do konkursu, życząc mu
w kolejnej edycji wygranej.

Organizatorem obu konkursów było Publiczne Gimnazjum w Łysych. Ich najważniejszym celem było
przybliżenie młodzieży postaci żołnierzy podziemia
antykomunistycznego walczących o suwerenną Polskę w latach 1944 1963.
W Szkolnym Konkursie Plastycznym „Ryngraf Żołnierzy Wyklętych” laureatami zostali:
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I miejsce - Aleksandra Puławska kl.IIIb,
II miejsce - Aleksandra Świerszcz kl.IIa,
III miejsce - Julia Kowalczyk kl.IIIa i Filip Gnatkowski kl.IIIa.
W Gminnym Konkursie Historycznym na prezentację multimedialną Komisja Konkursowa, po obejrzeniu nadesłanych prezentacji, dokonała następujących rozstrzygnięć:
I miejsce - Aleksandra Puławska, Kacper Chrostowski (Publiczne Gimnazjum w Łysych),
II miejsce - Małgorzata Jarząbek, Dawid Bałdyga
(Publiczne Gimnazjum w Zalasiu),
III miejsce - ex aequo: Julia Sawicka ( Publiczne
Gimnazjum w Lipnikach), Magdalena Kozłowska,
(Publiczne Gimnazjum w Warmiaku) oraz Aleksandra Ochocińska i Wiktoria Szablak (Zespół Szkół Powiatowych w Łysych).
Szczególną uwagę zwrócono na innowacyjność prac
i pomysłowość przyciągającą uwagę. Nie pominięto
zawartości merytorycznej, języka prezentacji, zwięzłości, czytelności, estetyki i czasu prezentacji.
Dziękujemy Uczniom za wzięcie udziału w konkursie
oraz nauczycielom i opiekunom za przygotowanie
ich do tego wydarzenia.
Za ufundowanie wspaniałych nagród rzeczowych dla
laureatów konkursów serdecznie dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej w Warszawie.
/RK/

MŁODOŚĆ, RADOŚĆ I EDUKACJA
MIĘDZYKULTUROWA CZYLI
PROGRAM PEACE W NASZEJ SZKOLE
Od 26 lutego do 9 marca 2018 roku gościliśmy u siebie studentki z Indii i Indonezji. Mili Ranka i Clara
Veronika przyjechały do nas w ramach programu
PEACE (People’s Enthusiasm Acting for Cultural
Education) realizowanego przez największą na świecie organizację studencką AIESEC. Oddział organizacji, z którym współpracowaliśmy – najstarszy
w Polsce – działa przy Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

Mili i Clara przygotowały dla nas prezentacje o Indiach i Indonezji i przedstawiły je wszystkim uczniom. Przeprowadziły w szkole szereg zajęć w języku
angielskim, zarówno dla całych klas, jak i mniejszych
grup zainteresowanych doskonaleniem umiejętności językowych.
Mili z Indii jest instruktorką salsy. Poprowadziła dla
naszych uczniów zajęcia taneczne i, jak mówiła, szło
im całkiem nieźle. Wszystkim dopisywały humory,
a rytmiczna muzyka dodała uczestnikom energii.
Wolontariuszki okazały się osobami bardzo otwartymi i szybko nawiązały dobry kontakt z młodzieżą.
Rozmowy w języku angielskim słychać było codziennie na szkolnych korytarzach. Studentki chętnie spędzały też z uczniami czas wolny – odwiedzały ich
w domach, wychodziły na pizzę czy kawę. Obejrzały
także gospodarstwo rolne. Mili uczestniczyła z przyjemnością w zajęciach salsation, odbywających się
w Zespole Szkół w Lipnikach. Któregoś dnia po
szkole wolontariuszki wybrały się z grupą uczniów
nad Jezioro Nidzkie w Karwicy, żeby choć zerknąć na
piękno Mazur.
W szkole zapoznawaliśmy dziewczyny z kulturą i tradycjami kurpiowskimi. Studentki miały okazję założyć nasze regionalne stroje – wyglądały w nich świetnie i równie dobrze się bawiły!

Program pod hasłem „Cross-Cultural Understanding” czyli „Porozumienie międzykulturowe” istnieje w Polsce od 17 lat. Jego cele to przełamywanie
stereotypów, szerzenie postawy tolerancji, zachęcanie do poznawania świata i języków obcych. Ważnym aspektem jest też kreowanie dobrego wizerunku Polski za granicą i innych krajów w Polsce.
W ramach tej inicjatywy do polskich szkół przyjeżdżają studenci z całego świata. Prowadzą zajęcia poświęcone swoim krajom ojczystym, pokazują młodym Polakom swoją kulturę, umożliwiają kontakt
z językiem angielskim. W zamian chcą poznać życie
codzienne i tradycje Polaków, zwiedzić kawałek naszego kraju.

Wzięły też udział w warsztatach rękodzieła kurpiowskiego. Pod kierunkiem Alicji Sakowskiej zapoznały
się z trudną sztuką tworzenia papierowych kwiatów
przeznaczonych do ozdoby kurpiowskiej palmy.
Szkolna pracownia piekarska prowadzona przez
Jacka Mulawkę zaprosiła wolontariuszki na,
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wspólne z uczniami Technikum Technologii Żywności, pieczenie fafernuchów. Wypiek się udał, o czym
mogliśmy się sami przekonać. Tradycyjne ciasteczka
z naszej piekarenki smakowały wyśmienicie!

PRZEDSTAWICIELE CENTRUM
SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LIPNIKACH

6 i 9 marca odwiedzili nas gimnazjaliści z Łysych,
Lipnik, Warmiaka i Zalasa. Clara i Mili opowiedziały
im o swoich dalekich ojczyznach, a następnie sprawdziły pamięć i wiedzę uczestników. Uczniowie zapamiętali dużo informacji o Indiach i Indonezji a najlepsi zostali nagrodzeni specjalnymi certyfikatami.

21 marca 2018 to dzień, w którym Szkoła Podstawowa w Lipnikach była najbezpieczniejszym miejscem w naszej gminie, a to dzięki naszym wyjątkowym gościom.

Pokazaliśmy też wolontariuszkom dumę naszej okolicy – Zakłady Mięsne JBB. Jak zawsze, spotkaliśmy
się tam z życzliwością i profesjonalizmem na najwyższym poziomie. Zwiedziliśmy zakład i zostaliśmy
obdarowani firmowymi smakołykami. Obie studentki pierwszy raz widziały z bliska tak duże specjalistyczne przedsiębiorstwo. Ultranowoczesne wyposażenie, sterylna czystość, doskonałe warunki pracy
zrobiły na gościach z Azji duże wrażenie. Z pewnością JBB jest wspaniałą wizytówką naszego kraju
i regionu. Serdeczne podziękowania dla właścicieli
i pracowników JBB za możliwość zwiedzenia zakładu i przemiłe przyjęcie naszej małej wycieczki!
W ostatnim dniu pobytu wolontariuszek przybył do
nas z wizytą Zespół Kurpiowski ze SP w Łysych „Łysoziańskie Nuty”. Zaprezentował piękny program
folklorystyczny, do którego wciągnął też publiczność. Wspólne tańce bardzo spodobały się widzom!
Dziękujemy młodym wykonawcom i opiekunkom
zespołu: Barbarze Kaczyńskiej i Urszuli Gawrych za
miłe chwile!
Dwutygodniowy pobyt wolontariuszek minął błyskawicznie. Na ten czas złożyło się wiele wspólnych
przeżyć, ciekawych rozmów, zabawnych momentów.
Będziemy bardzo ciepło wspominać sympatyczne
dziewczyny, które przyjechały z drugiego końca
świata! Fajnie, że miały chęć podzielić się z nami
swoim życiem i wiedzą. Może ich przykład zainspiruje któregoś z uczniów do udziału w studenckim
wolontariacie. To duże wyzwanie, ale jeszcze większa
przygoda.

Zaproszenie przyjęli i zaszczycili nas obecnością
przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z Panią Komendant - insp. Anną Rosół.
Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była pani
Alicja Parzych – Pedagog Szkolny SP w Lipnikach.

W ramach realizacji programu z zakresu doradztwa
zawodowego Pani Komendant CSP podzieliła się
z uczniami swoimi doświadczeniami i wyzwaniami
jakie niesie zawód policjanta. Opowiedziała o krokach, które trzeba podjąć by zasilić szeregi policyjne.
Była niesamowitym motywatorem jako osoba, która
pochodzi z naszych kurpiowskich stron i osiągnęła
sukces zawodowy, co daje naszej młodzieży właściwy
wzorzec i odpowiednią postawę.

Mili! Clara! – BARDZO WAM DZIĘKUJEMY! Dziękujemy za Waszą obecność wśród nas, za otwartość,
za spędzony razem czas… Mamy nadzieję, że będziecie nas wspominać równie dobrze!
Wizytę wolontariuszek zorganizowały i koordynowały Maryna Krzyżewska, Monika Parzych i Joanna
Kubeł.

/ZSP w Łysych/

Równocześnie funkcjonariusze CSP w Legionowie
przeprowadzili z uczniami naszej szkoły zajęcia profilaktyczne, które miały na celu uświadomienie zagrożeń i przekazanie wiedzy na następujące tematy:
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• środki odurzające i uzależniające (narkotyki,
e-papierosy, alkohol);
• zagrożenia płynące z Internetu – podniesienie
świadomości i odpowiedzialności korzystania
z portali społecznościowych;
• bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Wszystkie podjęte działania pozwolą młodzieży naszej szkoły na poszerzenie swej wiedzy i dokonywanie świadomych wyborów w przyszłości.

Sport
XIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE
15 stycznia 2018 roku rozegrany został już po raz
trzynasty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Łyse. Tym razem do sportowej rywalizacji organizatorzy zaprosili mieszkańców Gminy Łyse do
Sali Sportowej w Lipnikach.

Naszym Gościom za przyjęcie zaproszenia i cenne
informacje bardzo serdecznie dziękujemy.
/Alicja Parzych/

W POSZUKIWANIU WIOSNY
I PALM KURPIOWSKICH
CZYLI RADIO ZET W ZALASIU
Kilka ostatnich dni reporter Michał Dzienyński i jego
ekipa z Radia Zet spędzili w Szkole Podstawowej
w Zalasiu, w gminie Łyse. Witali z uczniami i nauczycielami wraz z panią dyrektor Danutą Gwiazdą
pierwszy dzień wiosny, przy dźwiękach muzyki kurpiowskiej palili Marzannę, aby przywołać wiosenne
słoneczko, a społeczność szkolna miała okazję poznać od zaplecza, jak pracuje się w radio Zet, zwiedzić transmisyjny wóz satelitarny i wziąć udział
w konkursach przygotowanych przez dziennikarzy.

Regionaliści pracujący w szkole, dyrektor szkoły,
laureatka Kurpika 2017 Danuta Gwiazda, nauczyciele –Irena Górska i Renata Rybka oraz muzyk akordeonista, prezes stowarzyszenia „Świat akordeonu” – Arkadiusz Korytkowski wzięli udział w wywiadzie dla radia Zet. Opowiedzieli o tradycjach
związanych z palmami i ich wykonywaniem, pisankami, tradycjami wielkanocnymi. Zaprezentowali
też muzykę kurpiowską wykonywaną w tym regionie, zwłaszcza podczas Niedzieli Palmowej.
Miejmy nadzieję, że wiosenne słoneczko ogrzeje nas
podczas procesji z pięknymi szkolnymi palmami
w Łysych już w najbliższą Niedzielę Palmową.
/Renata Rybka/

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe
Dziewczęta:
1 Zuzanna Krysiak
Chłopcy IV i młodsi:
1 Wiktor Krawczyk
2 Ziemowit Krzyżewski
Chłopcy V-VI:
1. Wiktor Samul
2. Eryk Marcinowski
3 Bartosz Młynarczyk
Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Izabela Wysmułek
2. Anna Bednarczyk
Chłopcy:
1 Jakub Ciężar
2 Piotr Ksepka
3. Przemysław Pisarek
Open
1. Przemysław Olbryś
2 Jarosław Popielarczyk
3. Dariusz Gałązka
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XII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR KS. PROBOSZCZA PARAFII
PW. CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA W ŁYSYCH
Początek ferii zimowych upłynął na terenie Gminy
Łyse w sportowej atmosferze.

We wtorek 16 stycznia 2018 roku na hali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum w Łysych rozegrany
został już po raz dwunasty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Ks. Proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Łysych.

TURNIEJ BADMINTONA
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE
W środę 17 stycznia 2018 r. 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:
Szkoła podstawowa dziewczęta:
I miejsce – Mazuch Karolina
II miejsce – Mierzejek Anita
Szkoła podstawowa chłopcy:
I miejsce – Krzynowek Kacper
II miejsce – Gołaś Kamil
III miejsce – Małż Szymon
Szkoła podstawowa - gry podwójne
I miejsce – Małż Szymon i Gołaś Kamil
II miejsce – Mazuch Karolina i Mierzejek Anita

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Dziewczęta gimnazjum:
I miejsce - 001 KADZIDŁO
II miejsce - ZALAS
III miejsce – AVE WEPUŁY
Chłopcy:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – CWKS TĘCZA
II miejsce – COCO JAMBO ŁYSE
III miejsce – AC PAJACE

Gimnazjum dziewczęta:
I miejsce – Mazuch Natalia
II miejsce – Mazuch Sylwia
III miejsce – Mierzejek Amelia
IV miejsce – Ruszczyk Wiktoria
Gimnazjum chłopcy
I miejsce – Polewaczyk Michał
II miejsce – Sawicki Bartosz
III miejsce – Kubeł Piotr
Gimnazjum gry podwójne
I miejsce – Mazuch Natalia i Wiktoria Ruszczyk
II miejsce – Mazuch Sylwia i Sawicki Bartosz
III miejsce – Polewaczyk Michał i Kubeł Piotr

Gimnazjum:
I miejsce - UT WYMIAR
II miejsce – ŁYSE I
III miejsce – ŁYSE II
Open:
I miejsce – PO SIŁOWNI
II miejsce - TUROŚL
III miejsce - SZAMANY
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Open
I miejsce – Mazuch Mirosław
II miejsce – Żubrowski Andrzej
III miejsce – Kuliś Waldemar

Karol również w barwach reprezentacji Francji. Nagrody i dyplomy wręczyła w imieniu Stowarzyszenia
„Uśmiech Dzieci” Pani Sylwia Chojnowska oraz Pani
Danuta Szulc z GOKSiR w Łysych.

Gry podwójne open
I miejsce – Mazuch Mirosław i Żubrowski Andrzej
II miejsce – Kuliś Waldemar i Dziczek Zbigniew
III miejsce – Nicewicz Paweł i Mierzejek Sławomir.

ZAKOŃCZENIE FERII ZIMOWYCH
W GMINIE ŁYSE ZWIEŃCZYŁ
III TURNIEJ FIFA – RUSSIA 2018
Turniej był przeznaczony dla uczniów z terenu
Gminy Łyse w wieku szkolnym. Rozgrywki odbyły
się 27 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych. Turniej był rozgrywany na konsoli PlayStation 4 oraz grze FIFA 18.

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.
Zwycięzcą turnieju i I miejsce zajął Pupek Jakub
który wszystkie mecze rozegrał reprezentacją Belgii.
II miejsce zajął Kubeł Piotr (reprezentacja Francji),
natomiast ostatnie miejsce na podium zajął Parzych

/Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”/

III TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE
I TYTUŁ MISTRZA GRY W WARCABY
Dnia 23 02 2018 r. już po raz kolejny w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łysych odbył się III
Turniej o Puchar Wójta Gminy Łyse i tytuł ,, Mistrza
gry w warcaby ”. Oficjalne rozpoczęcie turnieju nastąpiło o godz. 9 00.

Pan dyrektor Szkoły Podstawowej - Jan Drężek przywitał zgromadzonych gości: nauczycieli, rodziców,
uczniów i oczywiście osoby, bez których ten turniej
nie miałby miejsca - zawodników. Dyrektor zaznaczył, że turniej ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W tym roku
w zmaganiach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Wejdzie, Szkoły Podstawowej SiGE i Publicznego Gimnazjum w Warmiaku, Szkoły Podstawowej w Pupkowiźnie, Szkoły Podstawowej w Lipnikach, Szkoły Podstawowej w Łysych i Publicznego
Gimnazjum w Łysych. W sumie było to 58 uczestników, którzy rywalizowali w trzechkategoriach:
a) Szkoła Podstawowa kl. I-III
b) Szkoła Podstawowa kl. IV-VII
c) Gimnazjum.
Celem turnieju było rozbudzanie u dzieci zainteresowania warcabami, rozwijanie i doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz zasady logicznego
myślenia.
Poprzez uczestnictwo w turnieju warcabowym
członkowie mieli możliwość doskonalenia swoich
umiejętności i sprawdzenie ich poprzez rozgrywki
w turnieju oraz nawiązania nowych przyjaźni i kontaktów towarzyskich.
Dzieci i młodzież dojrzale podeszła do rywalizacji
w turnieju. Wykonanie każdego ruchu było decyzją
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wcześniej przemyślaną i analizowaną. Uczestnicy
potrafili przyjąć zwycięstwo jak i porażkę.
Wszystkim warcabistom należą się gratulacje za grę
zgodną z zasadami „fair play”.
A tak przedstawiają się wyniki:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Pisarek Kacper kl. III - SP Łyse
II miejsce – Orzech Mateusz kl. III - SP Lipniki
III miejsce – Kręciewski Wojciech kl. III SP SiGE
Warmiak

wyróżnienie otrzymała również uczennica Katarzyna
Kobus, która została uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju.
Wyniki meczy:
1. Zalas - Łyse 3:1
2. Zalas - Lelis 1:0
3. Zalas - Baranowo 2:0 -mecz półfinałowy
4. Zalas - Lelis 3:1- mecz finałowy

Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Rybiński Norbert kl. VII SP Łyse
II miejsce – Trzciński Patryk kl. VII SP Łyse
III miejsce – Zapert Kacper kl. VI SP SiGE Warmiak
Gimnazjum:
I miejsce –Wezner Daniel kl. II - PG Łyse
II miejsce – Gnatkowski Filip kl. III - PG Łyse
III miejsce – Mazuch Sylwia kl. II - PG Łyse
Puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostały
wręczone przez dyrektora SP na uroczystym podsumowaniu i zakończeniu turnieju.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :
- Wójtowi Gminy Łyse – Panu Jerzemu Ksepce,
- właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego
JBB - Państwu Barbarze i Józefowi Bałdygom,
- właścicielowi Piekarni Kurpiowskiej w Serafinie Panu Andrzejowi Żubrowskiemu,
- właścicielowi Piekarni Łyse - Panu Jarosławowi
Zakrzewskiemu,
- właścicielce Sklepu Wielobranżowego - Pani Małgorzacie Lis,
- Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych,
- Radzie Rodziców Publicznego Gimnazjum w Łysych.
Organizatorzy składają również podziękowania nauczycielom, opiekunom i rodzicom zawodników za
czynną pomoc i wsparcie zawodników podczas rozgrywek.
Uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w potyczkach warcabowych, bo kolejny turniej już za rok.
/B.K , U.G./

DZIEWCZĘTA Z GIMNAZJUM
W ZALASIU MISTRZYNIAMI POWIATU
OSTROŁĘCKIEGO W HALOWEJ
PIŁCE NOŻNEJ
Drużyna dziewcząt z gimnazjum w Zalasiu zajęła
pierwsze miejsce w finałach powiatowych Halowej
Piłki Nożnej i będzie reprezentować powiat ostrołęcki w finałach międzypowiatowych. Dodatkowe

Drużyna wystąpiła w składzie: Amelia Małż, Katarzyna Kobus, Katarzyna Kowalczyk, Julia Lis, Marta
Chorążewicz, Klaudia Bałdyga, Michalina Filipkowska, Natalia Sawicka, Małgorzata Jarząbek, Alicja
Szmigiel.
Opiekun drużyny - Tomasz Gwiazda.
/DG/

Rada Gminy Łyse
Kadencja 2014-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Kazimierz Drężek - Przewodniczący Rady
Gminy Łyse, tel.: 692 531 258
Adam Zakrzewski - Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łyse, tel.: 880 335 730
Łukasz Piotr Abramczyk, tel.: 511 304 239
Kazimierz Ciak, tel.: 660 481 181
Kazimierz Dymarczyk, tel.: 514 744 723
Mirosław Krysiak ,tel.: 517 476 835
Janusz Adam Krzyżewski, tel.: 604 143 544
Stanisław Eugeniusz Lisek, tel.: 600 358 938
Barbara Jolanta Murach, tel.: 502 937 954
Adam Grzegorz Pisiak, tel.: 502 846 512
Adam Pliszka, tel.: 501 239 263
Jarosław Samsel, tel.: 604 473 205
Janusz Szok, tel.: 693 284 053
Robert Wiśniewski, tel.: 504 106 322
Adam Żubrowski, tel.: 505 756 254

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. 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.

Informacje
dla mieszkańców
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.
Urząd Gminy Łyse informuje, że awarie kolektorów słonecznych należy zgłaszać telefonicznie do Wykonawcy - firmy Sanprod Sp. z o. o.,
ul. T. Zawadzkiego "ZOŚKI" 8, 07 410 Ostrołęka pod
numerem telefonu: 29 760 84 72,
email: sanprod@sanprod.com.pl .

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
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.”

Apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Łyse do
czytelnego oznakowania swoich posesji.
Wójt Gminy Łyse
/-/ Jerzy Ksepka

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Urząd Gminy Łyse informuje, że w dniach 12 13 i
14 czerwca 2018 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.
Harmonogram odbioru w poszczególnych miejscowościach:
• 12 czerwca 2018 r. miejscowości: Pupkowizna,
Łyse, Serafin, Lipniki, Tartak,
• 13 czerwca 2018 r. miejscowości: Dawia, Złota
Góra, Plewki, Szafranki, Baba, Zalas, Wejdo,
• 14 czerwca 2018 r. miejscowości: Antonia, Warmiak, Grądzkie, Łączki, Dudy Puszczańskie, Piątkowizna, Wyżega, Klenkor, Tyczek, Dęby.

INFORMACJA
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.
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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.
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.

INFORMACJA
Urząd Gminy Łyse informuje, że dnia 17 czerwca
2017r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017
r., poz. 1074), która przywraca obowiązek uzyskania
zezwolenia na wycinkę drzew (dotyczy to zwłaszcza
rolników, przedsiębiorców).

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
lub krzewu powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130
cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty
krzew;
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
8. rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia:
1) jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków
drzew
2) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
3) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym
drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach
w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r.
o lasach – w powyższym przypadku należy zgłosić
się do właściwego miejscowo leśniczego;
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
8) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
9) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku
narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego
ochroną krajobrazową;
10) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań
wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu
zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru
Natura 2000;
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11) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki
ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe
służby ustawowo powołane do niesienia pomocy
osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub
zdrowia;
12) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki
oczyszczania lub inne podmioty działające w tym
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu
oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub
wywrot;
W przypadku pozostałych osób fizycznych (niebędących przedsiębiorcami), jeżeli obwód pnia drzewa
mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać
zgłoszenia, które powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma
być usunięte,
• nazwę gatunku drzewa wraz obwodem mierzonym na wysokości 5 cm
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie
drzewa na nieruchomości.
Szczegółowych informacji udziela Urząd
Gminy Łyse, pokój nr 107, pod nr telefonu:
29 7725027 w. 28.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca
2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki
i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc
to rodziny wspierające.

• prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom racjonalnego
dysponowania budżetem.
• kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz
aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
w rodzinie wspieranej.
Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej?
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina
z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby
chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej
mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne.
Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:
• istnieje problem alkoholowy,
• nie ma stałego źródła utrzymania,
• występują problemy opiekuńczo - wychowawcze
z własnymi dziećmi,
• członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
• członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
• skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,
• występują zaburzenia lub choroba psychiczna.
Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze.
PUNKT KONSULTACYJNY
WSPIERAJĄCY OSOBY W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ
Punkt Konsultacyjny wspierający osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, czynny jest w drugi
i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach 8 30
12 30
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Publicznego Gimnazjum w Łysych, na piętrze przy hali sportowej.

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.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca
z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych w przezwyciężaniu problemów w opiece
i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć:
• doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, ra- Do odbioru artykułów żywnościowych uprawnia
cjonalnego gospodarowania posiadanymi środ- SKIEROWANIE wydane przez Gminny Ośrodek
kami
Pomocy Społecznej w Łysych. Skierowanie mogą
• opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja
czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.
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otrzymać osoby i rodziny, które spełniają ustalone
w Podprogramie kryteria dochodowe.
Osoby uprawnione po otrzymaniu skierowania odbierają artykuły żywnościowe we własnym zakresie.
Punkt wydawania artykułów żywnościowych:
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrołęce,
ul. Przemysłowa 1.

NFORMACJA
Od miesiąca maja 2018 roku zezwolenia na amatorski połów ryb na zbiorniku wielofunkcyjnym „Jezioro Krusko” wydawane będą przez
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łysych, ul. Szkolna 1, po uprzednim uregulowaniu opłaty.

Bliższe informacje dotyczące:
- warunków otrzymania pomocy żywnościowej
można uzyskać pod numerem telefonu: 29 7725475;
- terminów wydawania artykułów żywnościowych
można uzyskać pod numerem telefonu: 29 7606018.

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO
Gminna Jednostka Usług
Komunalnych w Łysych
przypomina, że w związku
z intensywnie prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi posiada w sprzedaży drewno opałowe pozyskiwane z terenów przygotowywanych pod inwestycje drogowe i inne. W chwili obecnej możliwy jest
zakup w naszej jednostce drewna sosnowego, niewielkich ilości drewna innych gatunków oraz zrębki
drzewnej frakcji 5-35 mm.

W celu nabycia kart należy kontaktować się z Panią
Danutą Szulc, tel. 29 772 50 47.

W sprawie zakupu prosimy o kontakt z biurem jednostki z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Łyse przy
ul. Ostrołęckiej 2 – piętro 2.
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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

Bogusława Orzołek

Tartak 12, 07-436 Lipniki

666 964 575

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Łysych

Szkoła Podstawowa w Lipnikach

Pełniąca obowiązki Dyrektora
- Danuta Szulc
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 297725047
e-mail: goksirlyse@wp.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

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

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

LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY
ŁYSE (POBYT STAŁY I CZASOWY ) STAN NA DZIEŃ 31 03 2018r.:
Antonia
Baba
Dawia
Dęby
Dudy Puszczańskie
Grądzkie
Klenkor
Lipniki
Łączki
Łyse
Piątkowizna

- 85
- 256
- 82
- 337
- 233
- 110
- 50
- 1113
- 523
- 2530
- 419

Plewki
Pupkowizna
Serafin
Szafranki
Tartak
Tyczek
Warmiak
Wejdo
Wyżega
Zalas
Złota Góra
Ogółem:
Strona 30 z 32

- 97
- 408
- 343
- 460
- 202
- 117
- 127
- 428
- 83
- 560
- 48
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