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GMINA ŁYSE BEZ KREDYTU
zrealizowanych ponad 40 zadań inwestycyjnych
za kwotę b is 76 mln zł,
pozyskano blisko 33 mln zł ze źródeł zewnętrznych
przebudowano 77 km dróg
wybudowano 25 km sieci wodociągowej
wybudowano nową stację uzdatniania wody
prawie dwukrotnie zwiększono budżet Gminy Łyse
obecne dochody - 49 mln zł, wydatki - 52 mln zł

Zbliżający się czas wyborów samorządowych jest okresem podsumowania działań zrealizowanych przez władze samorządowe Gminy Łyse w kadencji 2014 2018. W wyniku ciężkiej pracy
zarówno Wójta, jak i Rady Gminy Łyse w mijającej kadencji zrealizowanych oraz będących
w trakcie realizacji jest ponad 40 zadań inwestycyjnych za kwotę blisko 76 mln zł, z czego prawie
33 mln zł pochodzą ze źródeł zewnętrznych. W powyższym okresie przebudowanych zostało
w sumie blisko 77 km dróg znajdujących się na terenie Gminy Łyse. Infrastruktura komunalna
i wodociągowa uległa znacznej rozbudowie. Więcej informacji na str. 2.
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
W KADENCJI 2014 2018 ZREALIZOWANYCH ZOSTAŁO PONAD 40 ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH SŁUŻĄCYCH
POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW GMINY ŁYSE
Zbliżający się czas wyborów samorządowych jest
okresem podsumowania działań zrealizowanych
przez władze samorządowe Gminy Łyse w kadencji
2014 2018. W wyniku ciężkiej pracy zarówno Wójta,
jak i Rady Gminy Łyse w mijającej kadencji zrealizowanych oraz będących w trakcie realizacji jest ponad
40 zadań inwestycyjnych za kwotę blisko 76 mln zł,
z czego prawie 33 mln zł pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

W powyższym okresie przebudowanych zostało w sumie blisko 77 km dróg znajdujących się na terenie
Gminy Łyse. Infrastruktura komunalna i wodociągowa uległa znacznej rozbudowie. Gminna Jednostka
Usług Komunalnych koordynowała budowę ponad 25
km sieci wodociągowej (w tym blisko 19 km zostało
wybudowane własnymi siłami GJUK). W przeciągu
ostatnich czterech lat długość sieci wodociągowej
Gminy Łyse zwiększyła się ponad dwukrotnie. Dodatkowo wykonano 120 przyłączy wodociągowych o długości blisko 5 km. W rezultacie na skutek prowadzonych inwestycji możliwość podłączenia do sieci wodo-

ciągowej uzyskało blisko 200 gospodarstw domowych. Wybudowano i uruchomiono nową stację
uzdatniania wody w miejscowości Lipniki, dzięki
czemu z końcem września 2018r. z wody doskonałej
jakości będą mogli już korzystać mieszkańcy Lipnik
i Łysych oraz wszyscy, którzy zechcą podłączyć się do
sieci wodociągowej. Realizacja tak dużej liczby inwestycji był możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania
do większości zadań ze środków zewnętrznych. Dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej i komunalnej
Gminy Łyse przyczyniły się niewątpliwie do poprawy
jakości życia mieszkańców oraz znacznie zwiększyły
jej atrakcyjność pod względem inwestycyjnym.
W drugiej połowie 2016 roku zakończony został remont budynku Urzędu Gminy, co umożliwi sprawną
obsługę interesantów w komfortowych dla nich i pracowników warunkach. Mieszkańcy Lipnik w czerwcu
2017 roku doczekali się otwarcia obiecywanej od
wielu lat sali gimnastycznej. Budynki służące jako
miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców zostały
gruntownie wyremontowane i odpowiednio doposażone, tak by umożliwić optymalne ich wykorzystanie
na potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Znacznej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Łyse, głównie w wyniku przywrócenia Posterunku Policji w Łysych oraz utworzenia nowej jednostki strażackiej – Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łączkach. Gmina Łyse w mijającej kadencji uczestniczyła w zakupie trzech wozów strażackich
na potrzeby lokalnie działających jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz udzieliła dotacji na zakup
wozu policyjnego wykorzystywanego na potrzeby Posterunku Policji w Łysych.
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majątkowe (inwestycyjne). Ponadto Gmina Łyse znalazła się na pierwszym miejscu, wśród gmin powiatu
ostrołęckiego pod względem wysokości środków
przeznaczonych na realizację inwestycji w stosunku
do ogólnej kwoty wydatków w 2018 roku. Realizacja
zadań inwestycyjnych na zasadach partnerskiej
współpracy z Powiatem Ostrołęckim umożliwiła pozyskanie korzystnego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Ogromnym sukcesem stało się przyznanie Gminie
Łyse tytułu „Mazowiecka Gmina Roku 2018” oraz statuetki Orzeł Polskiego Samorządu podczas uroczystej
gali jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, która miała miejsce
w czerwcu 2018 roku. Tym samym Gmina Łyse znalazła się wśród pięciu nagrodzonych gmin w skali kraju.
Plebiscyt realizowany jest w ramach Ogólnopolskiego
Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka
Roku. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orzeł Polskiego
Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu regionem.

Pomimo realizacji licznych inwestycji z początkiem
2018 roku Gmina Łyse spłaciła w całości zaciągnięte
przez władze samorządowe poprzedniej kadencji zadłużenie. Dzięki podjęciu odpowiednich kroków
przez Wójta oraz Radę Gminy, przez okres 3 lat spłacony został kredyt w wysokości b is 6 5 mln zł oraz
odsetki w kwocie 0 5 mln zł. Gmina Łyse zaoszczędziła z tego tytułu blisko 1 5 mln zł (odsetki od kredytów) dzięki przyspieszeniu spłaty kredytu o 3 5 roku.
Pierwotnie raty zaciągniętego zobowiązania rozpisane były do 2021 roku.
W dniu zaprzysiężenia obecnego Wójta Gminy Łyse Jerzego Ksepki (8 grudnia 2014 roku) budżet Gminy
Łyse kształtował się na następującym poziomie: dochody – 27 434 366 zł, wydatki 26 230 366 zł. Z końcem sierpnia 2018 roku dochody budżetu gminy wynoszą: 48 637 982 21 zł, przy wydatkach na poziomie
52 402 646 21 zł, z czego ponad 39 % stanowią wydatki

Przyznanie powyższej nagrodowy to swoiste docenienie działań zrealizowanych przez władze samorządu
Gminy Łyse w okresie ostatnich dwóch lat. Ocenie
podlegały zgłoszone działania inwestycyjne oraz społeczne zrealizowane lub będące w trakcie realizacji od
2016 roku.
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I Infrastruktura drogowa
Nazwa zadania

Ilość km

Przebudowa
drogi nr 645 relacji Myszyniec –
Łomża (ul. Sienkiewicza i Kościelna w miejscowości Łyse)
Przebudowa
drogi gminnej
Baba - Charubin

8,255 km

Przebudowa
drogi gminnej
Lipniki - Baba
Przebudowa
ciągu dróg gminnych Zalas - Wyżega - Klenkor Piątkowizna
Przebudowa
drogi gminnej w
miejscowości Dawia
Przebudowa
trzech odcinków
dróg w miejscowości Serafin
Rozbudowa drogi
Łyse - Lipniki
wraz ze zjazdami
na ulicę
Sosnową i ulicę
Świerkową
Przebudowa
drogi gminnej
Baba skrz. - droga
powiatowa Grale
- Czarnia - Serafin
Przebudowa ulic
Krupki i Leśnej w
miejscowości
Łyse

2,480 km

Przebudowa
ciągu dróg gminnych: Lipniki Baba, Lipniki Dawia,
Szafranki - kol.
Kamrodla

3,050 km

2,944 km

Rodzaj
Droga o nawierzchni bitumicznej, przebudowa części
chodników w
centrum miejscowości Łyse
Droga o nawierzchni bitumicznej.
Droga o nawierzchni żwirowej
Droga o nawierzchni bitumicznej

Koszt całkowity
realizacji
zadania
ponad 8 mln zł

ponad 1mln zł

300 tys. zł

Zewnętrzne źródła finansowania
-

0,5 mln zł (50%) - środki pochodzące z
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych;
0,15 mln zł Nadleśnictwo Nowogród
-

blisko 1,3 mln zł

0,1 mln zł - Samorząd Województwa
Mazowieckiego - środki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej
Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JBB"
IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych

0,942 km

Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 0,5 mln zł

ponad 6 km

Droga o nawierzchni bitumicznej

2,6 mln zł

3,699 km drogi
2,239 km ścieżki
rowerowej
481 m.b. chodnika

Droga o nawierzchni bitumicznej

ponad 2 mln zł

ponad 1 mln zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
ponad 0,5 mln zł - Powiat Ostrołęcki

1,620 km

Droga o nawierzchni bitumicznej

ponad 0,8 mln zł

0,11 mln zł - Samorząd Województwa
Mazowieckiego - środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Droga o nawierzchni bitumicznej oraz
przebudowa
parkingu przy
Zespole Szkół
Powiatowych
w Łysych
Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 1,2 mln zł

ponad 0,6 mln zł - Powiat Ostrołęcki

ponad 3,2 mln zł

Ponad 2 mln zł (63.63%) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, 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”

0,94 km drogi
908 m.b. chodnika

12,575 km
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0,5 mln zł wkład finansowy PGL Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Myszyniec

Rozbudowa ciągu
dróg w miejscowości Łyse: kolonia Worek, kolonia Możdżonek,
ul. Piwna i Łąkowa
Przebudowa
drogi gminnej
Łączki – Piątkowizna
Przebudowa ul.
Chętnika w miejscowości Łyse

Przebudowa
drogi gminnej
Pupkowizna –
Krusza
Odbudowa dróg
gminnych:
Szafranki-Lipniki
oraz Łyse
kol. Dąbrówki
Przebudowa
chodników na
ulicy Szkolnej w
miejscowości
Łyse
Rozbudowa drogi
powiatowej Kadzidło – Łyse –
Łączki etap II
Rozbudowa drogi
powiatowej Kadzidło - Łyse –
Łączki etap III

Rozbudowa i
przebudowa
drogi powiatowej
Kadzidło - Łyse Łączki na terenie
Gminy Łyse

ponad 8 km
blisko 4 km
ścieżki rowerowej
2,9 km chodnika

Droga o nawierzchni bitumicznej

ponad 3,7 mln

1,8 mln zł - Wojewoda Mazowieckiego w
ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”

2,3 km

Droga o nawierzchni bitumicznej

ponad 0,5 mln zł

0,15 mln zł - Samorząd Województwa
Mazowieckiego - środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

0, 942 km

Droga o nawierzchni bitumicznej

-

Roboty zostały wykonane na podstawie
zawartej ugody przed Sądem Rejonowym w Ostrołęce. Zgodnie z zawartym
porozumieniem firma OSTRADA Sp. z
o.o. wykonała nieodpłatnie przebudowę
ulicy Chętnika za niedotrzymanie terminu zakończenia prac budowlanych
związanych z wcześniej realizowaną inwestycją pn.: „Rozbudowa ulicy Stanisława Krupki i Leśnej w m. Łyse”
-

730 m.b. chodnika
2,495 km

130 tys. zł
Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 1,6 mln zł

4,80 km, w tym:
Szafranki – Lipniki (4,45 km)
oraz Łyse kol.
Dąbrówki (0,35
km)
170 m.b.

Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 3,3 mln zł

-

blisko 30 tys. zł

9,495 km -przebudowa drogi
9 km ścieżki rowerowej
1,12 km chodnika
4,855 km - przebudowa drogi
4,485 km
ścieżki rowerowej
0,562 km chodnika
Inwestycja dwuletnia
Zakres na 2018
rok:
0,954 km przebudowa drogi,
budowa ronda
na drodze woj.
647

Droga o nawierzchni bitumicznej

ponad 6,5 mln zł

3 mln zł - PRGiPID
blisko 2,5 mln zł - Gmina Łyse
70 tys. zł - ZPM JBB w Łysych

Droga o nawierzchni bitumicznej, rondo

blisko 4,5 mln zł

blisko 1,6 mln zł - Gmina Łyse
ponad 2,2 – mln zł PRGiPID
5 tys. zł - ZPM JBB w Łysych

Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 3,6 mln zł

1,4 mln zł – Gmina Łyse
2,1 mln zł – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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Dofinansowanie z budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego w wysokości 0,1 mln zł - środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
2,69 ml zł, ze środków Wojewody Mazowieckiego (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

-

Przebudowa
skrzyż owania
drogi powiatowej
Kadzidło - Łyse Łączki z drogą
gminną Lipniki Baba w msc. Lipniki
Przebudowa
skrzyż owania
drogi powiatowej
Grale - Czarnia Serafin z drogą
gminną Lipniki Dawia w msc. Dawia
Przebudowa
skrzyż owania
drogi powiatowej
Szafranki - Baba
z drogą gminną
Szafranki - Komrodla w msc. Szafranki
Budowa chodnika
wzdłuż drogi
powiatowej
Kadzidło – Łyse –
Łączki w msc.
Łączki
SUMA

Przebudowa
skrzyżowania

Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 30 tys. zł

-

Przebudowa
skrzyżowania

Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 20 tys. zł

-

Przebudowa
skrzyżowania

Droga o nawierzchni bitumicznej

blisko 20 tys. zł

-

0,462 km chodnika

-

230 tys. zł

76,35 km drogi
19,724 km
ścieżki rowerowe
7,34 km chodników

-

45,1 mln zł

108 tys. zł – Gmina Łyse

17,6 mln zł

II Infrastruktura komunalna
Nazwa zadania
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - etap II
Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Rubinowej i diamentowej w msc.
Łyse
Budowa stacji uzdatniania wody w
Lipnikach
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie
Łyse - etap II
Budowa sali gimnastycznej w Lipnikach
Przystosowanie pomieszczeń
szkoły podstawowej w Lipnikach
na potrzeby oddziału przedszkolnego

Koszt całkowity
realizacji zadania
ponad 7,8 mln zł
330 tys. zł

ponad 3,5 mln zł
ponad 1,6 mln zł

blisko 2,445 mln zł

-

Zewnętrzne źródła finansowania
ponad 3,39 mln Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko
-

2,6 mln zł w formie umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wysokość dofinansowania wyniosła 80% kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
0,6 mln zł - Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego. Środki na dofinansowanie dysponowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez
Ministra Sportu i Turystyki.
Adaptację pomieszczeń po dawnej salce gimnastycznej
wykonała Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych w ramach prowadzonej działalności.
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Budowa Gminnego Centrum
Kultury w Łysych

blisko 4,4 mln zł

Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipniki i Zalas

blisko 370 tys. zł

Budowa stadionu lekkoatletycznego
w miejscowoś ci Łyse

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA (2016r.)

boisko:
300 tys. zł
część lekkoatletyczna
ponad 800 tys. zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2016r.)

blisko 800 tys. zł

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby
funkcjonowania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łączkach (2018r.)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki
rozproszonej opartej o odnawialnej
źródła energii na terenie Gminy
Łyse
SUMA:

200 tys. zł

ponad 6,5 mln zł

0,6 mln zł - Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Infrastruktura Kultury” (300 tys. w 2018
roku i kolejne 300 tys. w roku 2019)
blisko 0,4 mln zł - „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
ponad 190 tys. zł - Stowarzyszenie LGD „Kurpsie Razem”
– działa-nie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Pro-gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
100 tys. zł - Urząd Marszałkowski - "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2018".
500 tys. zł – został złożony wniosek do Ministra Sportu i
Turystyki
200 tys. zł- dofinansowanie Powiatu Ostrołęckiego,
200 tys. zł dofinansowanie z MSWiA
300 tys. zł – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
150 tys. zł – dofinansowanie Powiatu Ostrołęckiego
100 tys. zł – dof. Województwa Mazowieckiego
100 tys. zł - dofinansowanie z MSWiA
blisko 70 tys. zł – dofinansowanie Województwa Mazowieckiego
blisko 4,7 mln zł (79.99%) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

29,1 mln zł

15,2 mln zł

III Zadania realizowane przy współudziale mieszkańców w ramach czynu społecznego
Nazwa zadania
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piątkowizna
etap I
Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej Klenkor-Wyżega
Wyposażenie budynku Świetlicy
Wiejskiej Klenkor-Wyżega
Budowa Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łączkach
Wyposażenie świetlicy w budynku
OSP Łączki
Budowa sceny oraz remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Babie
Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Tartaku
Remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Serafinie
Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Grądzkie
Remont budynku Ochotniczej
Straż y Poż arnej w Łysych
SUMA:
RAZEM I, II i III:

Koszt całkowity
realizacji zadania
blisko 100 tys. zł

Zewnętrzne źródła finansowania
-

ponad 347 tys. zł
blisko 24 tys. zł
443 tys. zł
blisko 24 tys. zł
blisko 38 tys. zł

10 tys. zł - budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
10 tys. zł - budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
-

Ponad 48 tys. zł

-

blisko 85 tys. zł

-

ponad 16 tys. zł

-

24 tys. zł

24 tys. zł - Województwo Mazowieckie

1,15 mln zł

0,04 mln zł

76 mln zł

32,84 mln zł
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LI SESJA RADY GMINY ŁYSE
We wtorek 31 lipca 2018r. odbyła się I Sesja Rady
Gminy Łyse. Podczas obrad Radni Gminy Łyse podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 2021 oraz zmieniającą budżet
Gminy Łyse na 2018 rok. Powyższe zmiany wynikały
między innymi z potrzeby wprowadzenia do budżetu
Gminy Łyse na bieżący rok planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

szych i miejsc parkingowych, a także wykonanie urządzeń małej infrastruktury i miejsc rekreacji. Dofinansowanie może wynieść nawet do 63 63% kosztów
kwalifikowanych realizacji zadania.
Ponadto drobnym zmianom uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse, a
także uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bezpieczeństwo

O kwotę 1 641 004 zł zmniejszone zostały środki przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości
Łyse. Zakończenie realizacji inwestycji planowane
jest w roku 2019, co umożliwi dofinansowanie budowy obiektu ze środków zewnętrznych, które w
chwili obecnej wynosi w sumie blisko 1 mln zł. Ponadto Jerzy Ksepka - Wójt Gminy Łyse poinformował, o złożeniu wniosku o dofinansowanie budowy
stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse ze
środków Ministra Sportu. Pozyskaliśmy również dofinansowanie realizacji inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 tys zł.
W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Łyse, zgodnie z aktualnymi
wymogami prawa, przy czym sam regulamin nie uległ
istotnym zmianom.
Kolejnym punktem obrad była aktualizacja Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Łyse, w ramach której
zmianie uległ rozdział określający zadania inwestycyjne w latach 2016 2021. Plan został zaktualizowany
o zrealizowane od 2016 roku, będące w trakcie i planowane do realizacji w latach kolejnych zadania inwestycyjne.
W sierpniu br. Gmina Łyse złożyła wniosek o dofinansowanie nowego zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, Lipniki i Zalas” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
W ramach realizacji inwestycji planowane jest zagospodarowanie centrów w/w miejscowości poprzez
dokonanie nasadzeń zieleni, wykonanie ciągów pie-

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 2018r. 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
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Inwestycje
GMINA ŁYSE ZAKOŃCZYŁA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ RELACJI
PUPKOWIZNA – KRUSZA
10 sierpnia 2018 roku miało miejsce oficjalne zakończenie przebudowy drogi gminnej relacji Pupkowizna – Krusza. W uroczystym odbiorze zrealizowanej
inwestycji udział wzięli: Wiesław Raboszuk Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosław
Augustyniak – Radny Województwa Mazowieckiego, Mariusz Popielarz – Dyrektor Delegatury
w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Jerzy Ksepka –
Wójt Gminy Łyse, przedstawiciele Rady Gminy
Łyse: Kazimierz Drężek – Przewodniczący oraz
Adam Zakrzewski – Wiceprzewodniczący, a także
przedstawiciel Wykonawcy - Przedsiębiorstwa
Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
z Ostrołęki.

W miesiącu marcu 2018 roku Gmina Łyse zleciła
wyłonionemu w przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym Wykonawcy realizację przebudowy
blisko 2 5 km odcinka drogi, rozpoczynającego się od
skrzyżowania z drogą gminną Pupkowizna-Łyse
(nieopodal budynku szkoły podstawowej), do
granicy z województwem podlaskim w kierunku
miejscowości Krusza.

nawierzchnia bitumiczna o grubości 8 cm i szerokości 5 m. Zakres wykonanych prac obejmował
również między innymi wykonanie poboczy
obustronnych, ustawienie barier ochronnych,
wykonanie zjazdów bitumicznych oraz z kruszywa
łamanego, wykonanie powierzchniowego utrwalania
nawierzchni drogi Pupkowizna-Łyse na odcinku ok
250 m oraz wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego.
Gmina Łyse otrzymała dofinansowanie realizacji
powyższej inwestycji z budżetu Samorządu
Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys.
zł - środki związane z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji
inwestycji wyniósł blisko 1 6 mln zł.
BUDOWA GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ŁYSYCH
Rozpoczęte w III kwartale 2016r. prace budowlane
w chwili obecnej skupiły się gównie na wykonaniu
elewacji zewnętrznej obiektu. Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Kazimierz
Mitelsztedt z Ostrołęki wykonał już w całości
pokrycie dachowe budynku, zamontował też okna
i drzwi, a także wykonał instalacje elektryczne
i sanitarne wewnątrz kompleksu.

W skład kompleksu kulturalno-rekreacyjnego
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, poszeW ramach realizacji inwestycji wykonana została rzenia i podniesienia jakości w zakresie działalności
podbudowa z kruszywa naturalnego i łamanego oraz kulturalnej wynika z oczekiwań lokalnej społeStrona 9 z 27

czności, potrzeby upowszechniania lokalnej kultury
kurpiowskiej i zapewnienia warunków do jej
rozwoju.
Decyzja o budowie Gminnego Centrum Kultury
w Łysych była dość trudna. Jest to duży obiekt, który
w przyszłości pozwoli na kompleksową obsługę
najważniejszych imprez kulturalno-rekreacyjnych
organizowanych na terenie naszej gminy. Całkowity
koszt realizacji zadania wynosi blisko 4 4 mln zł
i stanowi znaczne obciążenie dla budżetu Gminy
Łyse. Z uwagi na pojawienie się nowych możliwości
dofinansowania realizacji zadania, zmianie uległ
termin zakończenia inwestycji i został przesunięty
na rok 2019.
W kwietniu 2018 roku Gmina Łyse otrzymała dofinansowanie kosztów budowy obiektu w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury” w wysokości 600 tys. zł
(300 tys. w 2018 roku i kolejne 300 tys. w roku 2019).
Pozyskaliśmy również dofinansowania budowy i wyposażenia części Gminnego Centrum Kultury przeznaczonej na potrzeby biblioteki w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie
blisko 400 tys. zł, również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie prac
związanych z budową obiektu planowane jest na
wiosnę 2019 roku.

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH:
SZAFRANKI-LIPNIKI ORAZ ŁYSE
KOL. DĄBRÓWKI
Do połowy października potrwają prace związane
z odbudową dwóch odcinków dróg gminnych w Szafranki – Lipniki (4 45 km) oraz Łyse kol. Dąbrówki
(0 35 km)

Dzięki staraniom poczynionym przez Jerzego
Ksepkę - Wójta Gminy Łyse Nasza Gmina, jako jedyna z powiatu ostrołęckiego uzyskała dofinansowanie odbudowy dwóch odcinków dróg gminnych
w wysokości 2 69 ml zł, ze środków Wojewody
Mazowieckiego. Są to środki przeznaczone na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Warto tu podkreślić, że otrzymaliśmy
najwyższe dofinansowanie spośród 9 gmin zakwalifikowanych do dofinansowania.

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
KADZIDŁO - ŁYSE – ŁĄCZKI ETAP III
W ramach zadania planowane jest poszerzenie
jezdni oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku
drogi powiatowej Łyse-Lipniki. Realizacja inwestycji
obejmuje rozbudowę oraz przebudowę w sumie
blisko 10 km drogi powiatowej, w tym odcinek od
miejscowości Sul do Lipnik, od Lipnik do Łysych,
skrzyżowanie drogi powiatowej Kadzidło - Łyse
- Łączki z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno
w dzielnicy Rudne (planowana jest tu budowa
ronda), odcinek przebiegający przez centrum
miejscowości Zalas oraz odcinek drogi w Wejdzie.
Realizacja inwestycji, z uwagi na zmianę sposobu
finansowania, została podzielona na 2 lata. Jeszcze
w tym roku wykonane zostaną prace na odcinkach
drogi w miejscowości Zalas i Wejdo, a także
wybudowane rondo w miejscowości Łyse.
Wysokość kosztów realizacji zadania szacowana jest
na 7 mln zł, w tym 1 4 mln zł wyniesie pomoc
udzielona przez Gminę Łyse w ramach partnerskiej
współpracy z Powiatem Ostrołęckim. Powiat
Ostrołęcki uzyskał dofinansowanie na realizację
powyższej inwestycji z budżetu Mazowsza.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania
przetargowego Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych
"OSTRADA" Sp. z o. o. z Ostrołęki. Koszt realizacji
inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi
3 269 595 zł.
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych
pod nowym kierownictwem od grudnia 2014 roku
jako priorytet postawiła przed sobą zadania
inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej. Dzięki zakupom sprzętu, i usprawnieniu organizacji pracy w tym okresie udało się
wybudować ponad 25 km sieci wodociągowej (w tym
blisko 19 km własnymi siłami). Jest to więcej niż
łączna długość sieci wodociągowej w gminie Łyse w
2014 r. Dodatkowo wykonano 120 przyłączy wodociągowych o długości blisko 5 km. W rezultacie na
skutek prowadzonych inwestycji możliwość podłączenia do sieci wodociągowej uzyskało blisko 200
gospodarstw domowych. Dodać należy, że mimo tak
dobrych wyników tempo pracy i realizacji kolejnych
odcinków sieci cały czas rośnie. Umożliwił to między
innymi tegoroczny zakup kolejnej koparki kołowej
oraz innego sprzętu umożliwiającego sprawne i dużo
tańsze w stosunku do wycen firm zewnętrznych
prowadzenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
W planach jest dalsza intensywna rozbudowa sieci
wodociągowej na terenie całej gminy.

POPRAWA GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŁYSE
– ETAP II
W zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na
terenie Naszej Gminy realizowane jest zadanie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Łyse – etap II”. Obecnie trwają roboty związane
z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Lipniki.
Stopień zaawansowania prac w realizowanym
zadaniu szacowany jest na 70 %. Zakończenie
i uruchomienie sieci nastąpi do końca 2018 r.
Pragniemy
również
dodać,
że
planujemy
i realizujemy już kolejne zadania związane
z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Wspomniane już
zakupy nowego sprzętu na potrzeby GJUK
umożliwiają budowę nowych odcinków sieci
kanalizacyjnej własnymi siłami. Taki schemat
działania, umożliwi realizację większej ilości
inwestycji kanalizacyjnych w ramach posiadanych
środków finansowych.

REMONT CZĘŚCI GARAŻOWEJ
I SOCJALNEJ BUDYNKU OSP ŁYSE

Budowanie nowych wodociągów nie miało by jednak
większego sensu, gdyby nie podjęte działania
zmierzające do budowy nowej stacji uzdatniania
wody. Dotychczas eksploatowane obiekty w Łysych
i Lipnikach wykazują duży stopień zużycia,
a życzeniem naszym jest dostarczanie mieszkańcom
wody o jak najlepszej jakości. Tym bardziej cieszy
nas fakt, że budowa nowej stacji uzdatniania wody
w Lipnikach została zakończona i obecnie dokonywane są rozruchy technologiczne w tym obiekcie.
Po zakończeniu formalności związanych z przyłączeniem nowej stacji do sieci wodociągowej
bezzwłocznie dostarczymy mieszkańcom Gminy
smaczną, bezpieczną i krystalicznie czystą wodę.
Nowa woda popłynie z kranów pod koniec września
2018 r. Mamy przekonanie, że pozytywna zmiana
w jakości wody będzie przez mieszkańców
zauważona i doceniona. O szczegółach związanych
z tą inwestycją oraz parametrach dostarczanej wody
poinformujemy Państwa oddzielną broszurą.

Prace związane z remontem części garażowej
i socjalnej budynku OSP Łyse nabrały tempa. Zakres
prac obejmuje między innymi: wymianę zniszczonej
terakoty oraz wyeksploatowanych paneli podłogowych w pomieszczeniach garażowych i socjalnych,
uzupełnieni powstałych w tynkach ubytków, pomalowanie ścian, gruntowny remont łazienki znajdującej się wewnątrz budynku strażnicy, wymianę
płytek ściennych i podłogowych oraz ziszczonych
w znacznym stopniu urządzeń sanitarnych.
Powyższe prace maja zostać wykonane do końca
2018 roku.
Gmina Łyse na podstawie podpisanej w dniu 25
czerwca 2018r. umowy z Województwem Mazowieckim uzyskała pomoc finansową w formie dotacji
celowej na dofinansowanie remontu budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych. Otrzymana
dotacja w wysokości 23 724 zł została w całości przeznaczona na wykonanie remontu części garażowej
i socjalnej strażnicy.
Większość prac związanych z remontem wykonują
strażacy ochotnicy w ramach czynu społecznego.
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WYKONANIE OGRODZENIA
NIERUCHOMOŚCI PLACU
WIEJSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI
GRĄDZKIE I ŚWIETLICY
W MIEJSCOWOŚCI SERAFIN
Mieszkańcy sołectwa Serafin podjęli się wykonania
ogrodzenia nieruchomości, na której znajduje się
budynek świetlicy wiejskiej w ramach czynu społecznego. Równocześnie mieszkańcy zaangażowali się
w prace związane z utwardzeniem terenu wokół budynku świetlicy. Tym samym otoczenie budynku zyskuje zupełnie nowy, estetyczny wygląd, co niewątpliwie dobrze świadczy o mieszkańcach wioski Serafin.
Również mieszkańcy niewielkiego sołectwa Grądzkie wyrazili chęć pomocy w budowie ogrodzenia
nieruchomości placu wiejskiego w swojej miejscowości, na którym wcześniej również w ramach czynu
społecznego wybudowana została wiata rekreacyjna.
Władze samorządu Gminy Łyse widząc chęć współpracy oraz zaangażowanie ze strony mieszkańców
poszczególnych sołectw chętnie wspierają działania
na rzecz podniesienia komfortu korzystania z obiektów stanowiących centra integracji społecznej.

BUDOWA STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE
Z początkiem czerwca Gmina Łyse zleciła wykonanie
dokumentacji projektowej budowy stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse. W skład obiektu
wejdą: boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej
(wyposażone w bramki oraz instalację nawodnienia
i odwodnienia), a także elementy małej architektury:
• bieżnia okrężna 4-torowa dł. 200 m (+rezerwa
133 4 m)
• bieżnia prosta dł. 120 m,
• rzutnia do pchnięcia kulą,
• skocznia do skoku w dal,
• skocznia do skoku wzwyż,
• trybuny dla widowni,
• ławki dla zawodników,
• chodnik,
• oświetlenie boiska piłkarskiego,
• plac zabaw
• piłkochwyty.

W trzecim kwartale 2018r. Gmina Łyse złożyła wniosek na dofinansowanie części lekkoatletycznej stadionu (II etapu inwestycji) w wysokości 500 tys. zł ze
środków Ministra Sportu i Turystyki.

BUDOWA PLACÓW ZABAW
W MIEJSCOWOŚCIACH LIPNIKI
I ZALAS
Już niebawem firma APIS Polska Sp. z o.o. zakończy
budowę placów zabaw w miejscowościach Lipniki
i Zalas. Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie
realizacji inwestycji w wysokości blisko 64% kosztów
kwalifikowanych od 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. Całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi
369 054 81 zł, w tym wysokość dofinansowania
stanowi kwotę 190 856 zł.

Zadanie z uwagi na sposób finansowania zostało
podzielone na etapy. W pierwszej kolejności
powstanie boisko piłkarskie, którego Wykonawcą na W ramach zadania budowane są place zabaw dla
podstawie rozstrzygniętego w lipcu 2018 r. postępo- dzieci i młodzieży w miejscowościach Lipniki oraz
wania przetargowego została firma P.H.B.R.T. Zalas. Place zabaw będą ogólnodostępne, zlokalizo„TRANS DROG” Tadeusz Szlachetka z Dylewa za wane przy obiektach oświatowych. Na terenie placu
kwotę 297 678 36 zł. Gmina Łyse otrzymała dofi- zabaw zostaną zamontowane urządzenia zabawowonansowanie budowy boiska w wysokości 100 tys. zł rekreacyjne oraz elementy małej architektury (koz Urzędu Marszałkowskiego w ramach "Mazowie- sze, ławki, tablica). Obiekty zostaną ogrodzone i wyckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Spo- posażone w nawierzchnię nieurazową.
rtowej MAZOWSZE 2018".
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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.

GMINA ŁYSE UZYSKAŁA
DOFINANSOWANIE MONTAŻU
INSTALACJI KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH
Z końcem września 2018r. Gmina Łyse ogłosi przetarg na realizację zadania pn.: "Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki
rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na
terenie Gminy Łyse". Realizacja projektu obejmuje
montaż instalacji kolektorów słonecznych łącznie na
368 indywidualnych budynkach mieszkalnych,
a także 2 instalacje pomp ciepła oraz 8 instalacji
mikrowoltanicznych na obiektach użyteczności
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse.

Wydarzenia kulturalne
FESTYN WAKACYJNY
W SZAFRANKACH
Wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów
czekało na uczestników zorganizowanego 7 lipca
2018r. Festynu Wakacyjnego w miejscowości Szafranki. Malowanie twarzy, bańki mydlane, taniec
z pomponami, zjeżdżalnia, fotobudka, ognisko
z kiełbaskami oraz konkursy z nagrodami cieszyły się
dużym zainteresowaniem uczestników imprezy.
Warto wspomnieć, że dzięki staraniom organizatorów wszystkie udostępnione atrakcje były bezpłatne.

Zamontowane instalacje kolektorów słonecznych
zaspokajać będą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych na ciepłą wodę w okresie letnim,
częściowo jesiennym i wiosennym. Pompy ciepła
pozwolą na wykorzystanie OZE jako źródła ciepła
w instalacjach grzewczych obiektów użyteczności
publicznej, natomiast instalacje mikrowoltaiczne
pozwolą na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, jednocześnie
zwiększając produkcję energii elektrycznej z udziałem OZE o rozproszonej charakterystyce.

Wykonane instalacje wykorzystujące odnawialne
źródła energii będą służyć ograniczeniu emisji
substancji szkodliwych do atmosfery, zwiększą
wykorzystanie odnawialnych źródeł na terenie województwa mazowieckiego, a przede wszystkim podniosą komfort użytkowania obiektów mieszkalnych
przez mieszkańców Gminy Łyse.

Podczas festynu przedstawiciele Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce oraz Carolina Toyota Ostrołęka (autoryzowany dealer Toyoty)
przeprowadzili konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Rower - główną nagrodę w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym trafił do mieszkanki Ostrołęki, natomiast hybrydowy model Toyoty
z pełnym bakiem na weekend wygrał mieszkaniec
Szafrank.
Organizatorzy zapewnili również zabawę taneczną
z zespołem POWER.

Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie w wysokości
4 653 632 72 zł (79 99 % wydatków kwalifikowanych) z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020.
Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę
6 535 716 39 ł
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FESTYN RODZINNY W ŁYSYCH

FESTYN RODZINNY W PIĄTKOWIŹNIE

22 lipca 2018 roku na palcu OSP w miejscowości Łyse
odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez sołectwo Łyse, radnych z miejscowości Łyse, OSP Łyse
oraz GOKSiR w Łysych.

Mieszkańcy Gminy Łyse i okolic niedzielne popołudnie 29 lipca 2018r. spędzili na festynie rodzinnym
w miejscowości Piątkowizna. Organizatorzy (Sołtys
oraz Rada Sołecka) zapewnili wiele atrakcji dla
uczestników imprezy.

Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów znalazły się konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, teatr mega baniek mydlanych,
skręcanie balonów przez klauna, chodzące maskotki,
malowanie twarzy i tatuaży, zjeżdżalnia oraz karuzela.
W części artystycznej wystąpił Waldemar Chorążewicz, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Łyse oraz
Wiktoria Maria Domurad i Martyna Trzcińska.

Podczas festynu przeprowadzony został konkurs
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce, w którym główną nagrodą był rower. Nagrodę w postaci książki przekazał również
Stanisław Lipka – Radny Powiatu Ostrołęckiego.
Dla uczestników festynu organizatorzy przygotowali
bezpłatny poczęstunek (kiełbaski z grila, pieczone
ziemniaki oraz regionalne przysmaki), a także zabawę taneczną z zespołem POWER.

Dzieci chętnie korzystały z dmuchanej zjeżdżalni
oraz licznie uczestniczyły w przygotowanych konkursach z nagrodami. Nieco starsi uczestnicy festynu
również wykazali się posiadanymi umiejętnościami
w konkurencjach sprawnościowych. Organizatorzy
zapewnili również bezpłatny poczęstunek: degustację potraw regionalnych, grilla oraz pieczone ziemniaki. Strażacy z OSP zaprezentowali wóz oraz akcesoria strażackie. Tradycyjnie już przedstawiciele
WORD Ostrołęka przeprowadzili konkurs wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym główną nagrodą był rower.

FESTYNY RODZINNE W LIPNIKACH,
ŁĄCZKACH I BABIE
Organizowane w okresie wakacyjnym festyny rodzinne w poszczególnych miejscowościach Gminy
Łyse cieszyły się jak co roku dużym zainteresowaniem mieszkańców. Liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników, darmowy poczęstunek czy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami sprawiały, że nasi mieszkańcy chętnie uczestniczyli w takiej formie integracji społecznej.
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Festyn Rodzinny w miejscowości Lipniki

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone konkursy i loterie. Samochód – Ford Ka
ufundowany przez lokalnego przedsiębiorcę FHU
„AUTO-DĄBEK” Michał Dąbkowski wylosowała
mieszkanka Mrągowa.

Festyn Rodzinny w miejscowości Baba

OGNISKO RODZINNE W ZALASIU
Mieszkańcy Gminy Łyse oraz zaproszeni goście licznie uczestniczyli w imprezie zorganizowanej tradycyjnie już co roku w dniu 15 sierpnia w Zalasiu.

Atrakcyjne nagrody w loterii ufundował również MD
Auto Marcin Dąbkowski. Dzięki życzliwości sponsorów, wśród mieszkańców sołectwa Zalas, rozlosowane zostały również nawozy firmy OrCal. Rower –
główną nagrodę w konkursie z wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzonym
przez przedstawicieli WORD Ostrołęka trafił również do mieszkanki Zalasa.

DOŻYNKI PARAFIALNE
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE

Wśród przygotowanych przez organizatorów atrakcji znalazły się między innymi: pokaz ratownictwa
w wykonaniu OSP Łyse przy współpracy Grupy Ratowniczej SPR Nadzieja z Łomży, występy: Arkadiusza Korytkowskiego z Łomży (akordeon), Władysława Czyż (harmonia pedałowa) oraz kwartetu Beauties 4 Reeds (klarnet, saksofon, saksofon, obój),
zabawy dla dzieci oraz starszych uczestników imprezy, a także bezpłatna zjeżdżalnia oraz darmowy
poczęstunek.

W niedzielę 02 września 2018r. w miejscowości Łyse
odbyły się Dożynki Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11 00 Mszą Dziękczynną.
W oprawę wokalno-muzyczną uroczystej Mszy Świętej włączyły się dzieci i młodzież z zespołu folklorystycznego "Łysoziańskie Nuty" ze Szkoły Podstawowej w Łysych. Piękny wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Serafina.
Następnie na placu przy pobliskiej plebanii rozpoczął się festyn rodzinny. Organizatorzy przygotowali
poczęstunek składający się z regionalnych przysmaków.
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Dzieci radośnie bawiły się na zjeżdżalni, a najmłodsi
uczestnicy festynu chętnie korzystali z udostępnionej karuzeli.

NARODOWE CZYTANIE
PRZEDWIOŚNIE
STEFANA ŻEROMSKIEGO
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji we
współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Łysych
po raz kolejny zaprosili mieszkańców Gminy Łyse do
uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Narodowego
Czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego pod
honorowym patronatem Pary Prezydenckiej RP. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter
- w związku z Jubileuszem 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

Akcja Narodowego Czytania miała w tym roku rekordowy zasięg. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego
odczytane zostało w blisko 3000 miejsc na całym
świecie, w tym w 134 miejscach poza granicami Polski, w 33 krajach.

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA
CHORĄGWI KOŚCIELNEJ
8 września 2018 roku w kościele p.w. św. Stanisława
Kostki w Zalasiu podczas nabożeństwa uroczyście
wyświęcono nową chorągiew kościelną przedstawiającą postać św. Izydora – patrona wsi i rolników.

Na specjalne zaproszeni mieszkańców w oprawie
muzycznej Mszy Świętej udział wzięła widowiskowa
orkiestra pod batutą Pawła Podeszwika z Kolna.

Chorągiew towarzyszyła ludzkości od czasów starożytnych. Na przestrzeni dziejów znak ten identyfikował i jednoczył oddziały zbrojne, grupy narodowościowe lub społeczne. Bez względu na to, czy
dana chorągiew funkcjonuje jako sztandar, bandera
czy proporzec, zawsze jest elementem łączącym
daną społeczność. Symbolika ta jest chyba najmocniej zakorzeniona i pieczołowicie kultywowana
w wojsku, gdzie pozornie nie mający żadnej
wartości bojowej, ani nie zawierający jakiejkolwiek
tajemnicy kawałek materiału zwany sztandarem,
chroniony jest na równi z najtajniejszymi
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dokumentami oraz nowoczesną technologią. Utrata
sztandaru przez jednostkę wojskową skutkuje jej
rozwiązaniem.
Mieszkańcy Klenkoru i Wyżegi wspólnie zdecydowali o potrzebie posiadania chorągwi, obierając
jednocześnie za patrona św. Izydora (patrona wsi
i rolników), którego wizerunek zalazł się na tle
nowego znaku. Mamy nadzieję, że to nasze wspólne
dzieło, tak jak sztandar wojskowy, zdołamy otaczać
szczególną troską, a zjednoczona pod tym szyldem
wieś pokona wszelkie trudności i przeciwności losu
przez kolejne dziesięciolecia.

W biegu uczestniczyła liczna grupa reprezentantów
Ostrołęki i regionu. Gminę Łyse dzielnie reprezentował Kazimierz Puławski z wynikiem 182 746 km,
który wywalczył brązowy medal zajmując 3 miejsce
w kategorii wiekowej M5 (50 60 lat) oraz 23 miejsce
w klasyfikacji ogólnej.
W ramach zawodów odbyła się również sztafeta,
w której rywalizowało 8 drużyn. Gminę Łyse reprezentowała drużyna KWK ŁYSE w składzie: Krzyżewski Adam, Wiśniewska Andżelika, Wiśniewski Aleksander, Wiśniewski Mariusz, Krzyżewski Grzegorz
i Kobus Bogusława, zajmując piąte miejsce.

/Mieszkańcy Klenkoru i Wyżegi/

Sport
XI MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU
24-GODZINNYM!

Organizatorami mistrzostw byli: Powiat Ostrołęcki,
Gmina Łyse, Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB
w Łysych oraz ULKS ATHLETIC Nowa Wieś. Koordynatorem imprezy był Waldemar Pędzich, natomiast kierownictwo nad mistrzostwami sprawował
Polski Związek Lekkiej Atletyki.

W dniach 8 9 września 2018r. gościliśmy w miejscowości Łyse XI Mistrzostwa Polski w Biegu 24-godzinnym. Na starcie w sobotę o godzinie 11 00 stanęła ponad setka zawodników, wśród nich wiele utytułowanych postaci polskich biegów.

Po raz piąty z kolei najlepszą zawodniczką została
Patrycja Bereznowska z rezultatem 232 km 390 m,
wśród mężczyzn najdłuższy dystans pokonał Andrzej Piotrowski 243 km 414 m.

IV TURNIEJ FIFA – LIGA NARODÓW
Zakończenie wakacji w gminie Łyse zwieńczył
IV Turniej FIFA – Liga Narodów. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Uśmiech
Dzieci” oraz GOKSiR w Łysych. Turniej był przeznaczony dla uczniów z gminy Łyse w wieku szkolnym.

Rozgrywki odbyły się 1 września 2018r. w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych. Turniej był rozgrywany na konsoli PlayStation 4 oraz
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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 został Marcel Ogniewski, który
wszystkie mecze rozegrał reprezentacją Francji. II
miejsce zajął Kubeł Piotr (reprezentacja Belgii), natomiast ostatnie miejsce na podium zajął Parzych
Karol również w barwach reprezentacji Francji. Nagrody ufundowała Kurpiowska Kraina w Wykrocie
oraz Pan Mirosław Augustyniak z WORD Ostrołęka.
/Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”/

MIĘDZYSOŁECKI TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ POD PATRONATEM
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
I WÓJTA GMINY ŁYSE
W niedzielę 16 września 2018r. reprezentanci poszczególnych sołectw z terenu Gminy Łyse uczestniczyli w Międzysołeckim Turnieju Piłki Nożnej pod
patronatem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy
Łyse. Zawodników dzielnie wspierali kibice. Inicjatorem oraz koordynatorem rozgrywanego już od pięciu lat turnieju jest Pan Stanisław Lipka - Radny Powiatu Ostrołęckiego.

W tegorocznej edycji udział wzięło 9 drużyn składających się z mieszkańców sołectw Gminy Łyse. Organizatorzy w drodze losowania podzielili drużyny
na dwie grupy, które równolegle rozgrywały mecze
na obu łysowskich Orlikach - przy Publicznym Gimnazjum (ul. Szkolna) i przy Zespole Szkół Powiatowych (ul. St. Krupki).
W wyniku bardzo emocjonujących rozgrywek zwycięstwo w turnieju wywalczyła drużyna z Lipnik,
drugie miejsce zajęła reprezentacja sołectwa Łyse,
a trzecie Dawia - Złota Góra. Tytuł najlepszego

strzelca turnieju otrzymał Jarosław Drężek, najlepszym bramkarzem został Patryk Lis.

Po zakończeniu rozgrywek rozstrzygnięto "Konkurs
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym" zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną nagrodę w konkursie rower w wyniku losowania otrzymał mieszkaniec Serafina.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

MISTRZOSTWA GMINY ŁYSE W PIŁCE
NOŻNEJ
W dniu 11 września 2018r. na Orliku przy Szkole
Podstawowej w Łysych odbyły się gminne zawody
w piłkę nożną. Rozgrywki odbywały się w kategoriach 2006 i młodsi oraz 2005 2003 z podziałem na
chłopców i dziewczęta.

Wśród dziewcząt w kategorii 2005 2003 tryumfowała
drużyna ze SP w Zalasiu przed Gimnazjum Łyse i SP
w Łysych. W kategorii 2006 i młodsze także zwyciężyły dziewczęta z Zalasa przez drużynami Łączek
i Łysych.

W kategorii chłopców 2005 2003 zwyciężyła drużyna
Gimnazjum Łyse przed SP w Łysych i SP w Zalasiu.
Mistrzami w kategorii 2006 i młodsi została drużyna
SP w Łysych pokonując drużyny z Lipnik i Zalasa.
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Informacje
dla mieszkańców
POMOC SUSZOWA NA HEKTAR
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
poz. 187 z późn. zm.), informuje, iż od dnia
26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni,
w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r.
suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej
30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać
wnioski o udzielenie pomocy.

aby uzyskać tę pomoc nie muszą ponownie składać
wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych
wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których
uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej
30% i mniej niż 70% danej uprawy.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).
Powyższa pomoc będzie udzielana:
• poza formułą pomocy de minimis na warunkach
określonych w rozporządzeniu nr 702 2014 –
w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze
względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
• w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie
z przepisami rozporządzenia nr 1408 2013 –
w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić
nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu
o 50% dla producentów rolnych nieposiadających
polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni
upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.
/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/

Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi,
obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej
uprawy.
Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy
należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania
szkód.

HARMONOGRAM
udzielania porad prawnych
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej
w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych
Adres punktu
świadczenia
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
Łyse
ul. Krupki
20,
sala nr 20

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych
szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej
uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku
z tymi szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy
w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy,
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Miesiące
udzielania
nieodpłatnej
pomocy
prawnej

Harmonogram
pracy punktu
(dni i godziny)

• luty

od poniedziałku

• kwiecień

do piątku

• czerwiec
• sierpień

w godzinach

• paździer-

od 10:00

nik
• grudzień

do 14:00

INFORMACJA
O OSOBACH UPRAWNIONYCH
DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA
O ZASADACH UDZIELANIA
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom
uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym
dniu.

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.

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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Kobiety w ciąży.

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.

ZGŁASZANIE AWARII
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

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 .
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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.”
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.
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.
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).

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

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
lub krzewu powinien zawierać:
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1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posia- 9) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku
dacza i właściciela nieruchomości
narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym właochroną krajobrazową;
dania nieruchomością
10) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymawynikających z planu ochrony lub zadań ochrongana,
nych parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu
zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130
Natura 2000;
cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
11) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe
niżej korony drzewa;
służby ustawowo powołane do niesienia pomocy
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty
osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub
krzew;
zdrowia;
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunię- 12) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wycia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięwroty usuwanych przez:
cie wynika z celu związanego z prowadzeniem
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki
działalności gospodarczej;
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli
8. rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruki obiektów budowlanych istniejących lub projektotury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki
wanych na tej nieruchomości;
oczyszczania lub inne podmioty działające w tym
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia:
b)
inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu
1) jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokooględzin przez organ właściwy do wydania zezwości 5 cm nie przekracza:
lenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzaa) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jejących, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub
sionolistnego oraz klonu srebrzystego,
wywrot;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist- W przypadku pozostałych osób fizycznych (niebędących przedsiębiorcami), jeżeli obwód pnia drzewa
nego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionodrzew
listnego oraz klonu srebrzystego,
2) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o pob) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
wierzchni do 25 m2;
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym zgłoszenia, które powinno zawierać:
drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisa• imię i nazwisko wnioskodawcy,
nej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomobyć usunięte,
ściach stanowiących własność osób fizycznych i są
• nazwę gatunku drzewa wraz obwodem mierzousuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
nym na wysokości 5 cm
działalności gospodarczej;
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie
5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócedrzewa na nieruchomości.
nia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rol- Szczegółowych informacji udziela Urząd
niczego;
Gminy Łyse, pokój nr 107, pod nr telefonu:
6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach
29 7725027 w. 28.
w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r.
o lasach – w powyższym przypadku należy zgłosić
się do właściwego miejscowo leśniczego;
ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ
7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do re- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu
jestru zabytków lub na terenach zieleni;
8) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decy- rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca
zji właściwego organu ze względu na potrzeby 2011r poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rozwiązane z utrzymaniem urządzeń melioracji wod- dzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki
nych szczegółowych;
i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc
to rodziny wspierające.
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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, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
• opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja
czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce.
• prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom racjonalnego
dysponowania budżetem.
• kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

INFORMACJA
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.

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.

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

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.

Rada Gminy Łyse
Kadencja 2014-2018
1.

Kazimierz Drężek
- Przewodniczący Rady Gminy Łyse
tel.: 692 531 258

2. Adam Zakrzewski
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łyse
tel.: 880 335 730

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

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.

8. Stanisław Eugeniusz Lisek,
tel.: 600 358 938

9. Barbara Jolanta Murach,
tel.: 502 937 954

10. Adam Grzegorz Pisiak, tel.: 502 846 512
11. Adam Pliszka, tel.: 501 239 263
12. Jarosław Samsel, tel.: 604 473 205
13. Janusz Szok, tel.: 693 284 053
14. Robert Wiśniewski, tel.: 504 106 322
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

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 w Łysych

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

Kierownik - Halina Nicewicz
ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 772 54 75
e-mail: gops2_lyse@wp.pl

Samorządowe Przedszkole
w Łysych
Pełniąca obowiązki Dyrektora
- Grażyna Burbula
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 05.09.2018r.:
Antonia
Baba
Dawia
Dęby
Dudy Puszczańskie
Grądzkie
Klenkor
Lipniki
Łączki
Łyse
Piątkowizna

- 88
- 253
- 82
- 336
- 230
- 109
- 48
- 1115
- 517
- 2526
- 420

Plewki
Pupkowizna
Serafin
Szafranki
Tartak
Tyczek
Warmiak
Wejdo
Wyżega
Zalas
Złota Góra
Ogółem:
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- 100
- 404
- 344
- 455
- 200
- 118
- 127
- 429
- 83
- 568
- 48
8600
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NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ŁYSE

Papier

WRZUCAMY
opakowania z papieru;
kartony;
tekturę (także falistą);
katalogi;
ulotki;
prospekty;
foldery;
gazety;
czasopisma;
papier szkolny i biurowy;
zadrukowane kartki;
zeszyty;
książki;
papier pakowy;
torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY
× papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego;
× zatłuszczonych papierowych opakowań i
naczyń jednorazowych;
× kalek, papieru lakierowanego
i powleczonego folią;
× ręczników papierowych
i zużytych chusteczek
higienicznych;
× kartonów po mleku i
napojach;
× papierowych worków
po nawozach, cemencie
i innych materiałach
budowlanych,
× tapet;
× pieluch jednorazowych, podpasek;
× ubrań.

Szkło

WRZUCAMY
szklane butelki i słoiki po napojach lub
żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych);
szklane opakowania
po kosmetykach i
chemii gospodarczej
(o ile nie są wykonane z kilku surowców).

NIE WRZUCAMY
× szkła żaroodpornego,
kryształowego, okularowego;
× szyb okiennych, zbrojonych, samochodowych;
× luster;
× ceramiki, porcelany,
doniczek;
× zniczy z zawartością
wosku;
× żarówek i świetlówek;
× reflektorów;
× monitorów i lamp telewizyjnych;
× opakowań po lekach,
olejach silnikowych i
rozpuszczalnikach;
× termometrów;
× strzykawek.

Metale i tworzywa
sztuczne

WRZUCAMY
plastikowe butelki
i nakrętki;
plastikowe torby,
worki, reklamówki i
inne folie;
opakowania i koszyki
po produktach spożywczych;
opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach (np. szamponach, proszkach do
prania, płynach do
mycia naczyń, pastach do zębów itp.);
aluminiowe puszki po
napojach i sokach;
puszki z blachy stalowej (konserwy);
kapsle,
zakrętki od słoików;
folię aluminiową;
odpady wielomateriałowe (np. kartony po
mleku i sokach);
zabawki z tworzywa
sztucznego (o ile nie
są wykonane z kilku
surowców).
NIE WRZUCAMY
× strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
× opakowań po lekach i
zużytych artykułów
medycznych;
× opakowań po olejach
silnikowych;
× części samochodowych;
× puszek i pojemników
po farbach i lakierach;
× zużytego sprzętu elektronicznego i AGD;
× zużytych baterii i akumulatorów;
× plastikowych zabawek elektrycznych.

Odpady ulegające
biodegradacji

WRZUCAMY
odpadki warzywne i
owocowe (w tym
obierki itp.);
resztki jedzenia;
zepsutą żywność;
skorupki jaj;
filtry do kawy i herbaty z zawartością;
gałęzie drzew i krzewów;
skoszoną trawę;
liście;
kwiaty;
drobne rośliny doniczkowe;
trociny i korę drzew;
papierowe ręczniki,
chusteczki, serwetki
itp.;
zanieczyszczone opakowania papierowe.

Odpady zmieszane

WRZUCAMY
odpady, które nie
kwalifikują się do
grupy odpadów
segregowanych, a
zarazem nie
stanowiące odpadu
niebezpiecznego;
wystudzony popiół;
pieluchy jednorazowe
i artykuły higieniczne;
inne odpady, które nie
kwalifikują się do
grupy odpadów segregowanych.

UWAGA !!!
Segregacja odpadów
biodegradowalnych
nie obowiązuje jeśli gospodarstwo domowe posiada przydomowy kompostownik.
NIE WRZUCAMY
× kości zwierząt;
× odchodów zwierząt
domowych, ani materiałów nimi zabezpieczonych (w tym
żwirku dla kotów i
ściółki dla gryzoni);
× oleju jadalnego;
× zużytych artykułów
higienicznych, w tym
pieluch jednorazowych;
× drewna impregnowanego;
× płyt wiórowych i pilśniowych;
× ziemi i kamieni;
× popiołu z węgla kamiennego;
× leków;
× innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).
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NIE WRZUCAMY
× zużytych baterii i
akumulatorów;
× świetlówek i żarówek;
× zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;
× przeterminowanych
leków i chemikaliów;
× odpadów wielkogabarytowych, np. mebli;
× odpadów segregowanych, rozbiórkowych;
× zużytych opon;
× bioodpadów.

DODATKOWE
INFORMACJE
Segregując pamiętajmy by:
! opakowania
papierowe i plastikowe
były opróżnione z produktu i zgniecione;
! wrzucać nie stłuczone
szklane butelki i słoiki;
! wystawiane worki zapełniać w całości.

W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W ŁYSYCH
przy ul. Sienkiewicza
(plac targowiska) w
każdy czwartek w
godz. 7.30 – 15.00 lub
po wcześniejszym
uzgodnieniu z
Gminną Jednostką
Usług Komunalnych
możliwe jest przekazanie poniższych odpadów:
odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady
zielone;
przeterminowane leki i chemikalia;
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny;
odpady wielkogabarytowe,
w tym meble;
odpady budowlane i rozbiórkowe;
zużyte opony.

URZĄD GMINY
W ŁYSYCH
Tu możemy oddać
zużyte baterie.
SKLEPY AGD I RTV
Tu możemy oddać
zużyty sprzęt
AGD i RTV.
APTEKI
Tu możemy oddać
przeterminowane leki
z ich opakowaniem.

