Gmina Łyse
BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY ŁYSE

NUMER I/2016

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer bezpłatnego kwartalnika informacyjnego
Gminy Łyse. Stanowi on podsumowanie najbardziej istotnych działań realizowanych przez władze samorządowe, wydarzeń kulturalnych oraz sportowych jakie miały miejsce na terenie Gminy Łyse w 2015
roku.
Kwartalnik będzie udostępniany nieodpłatnie, wydawany systematycznie począwszy od stycznia 2016
roku.
Życzymy miłej lektury.

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
Rozwiązanie Zespołu Szkół
Publicznych w Łysych
24 kwietnia 2015 roku podczas obrady VII Sesji Rady Gminy Łyse większością głosów podjęta została uchwała w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Publicznych w Łysych. Zgodnie
z uchwałą z dniem 1 września 2015r. Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych oraz Publiczne Gimnazjum w Łysych
wchodzące do dnia 31 sierpnia 2015r. w skład
Zespołu stały się samodzielnymi jednostkami
budżetowymi.

Funkcje Wiceprzewodniczącego również w
wyniku przeprowadzonego głosowania Rada
Gminy Łyse powierzyła Panu Kazimierzowi
Drężek. Na zakończenie obrad Pani Barbara
Jolanta Murach złożyła rezygnację z funkcji
Przewodniczącej Rady Gminy Łyse.

W dniu 15 maja 2015 roku podczas następnych obrad IX Sesji Rada Gminy Łyse dokonała wyboru Pana Stanisława Eugeniusza Liska, który objął funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy Łyse.

Budżet Gminy Łyse w 2015 roku
Rozwiązanie Zespołu stanowi likwidacje jednostki budżetowej z punktu widzenia ustawy
o finansach publicznych, natomiast nie stanowi likwidacji jednostki oświatowej w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Powyższe
działania usprawniły funkcjonowanie całego
kompleksu oświatowego. W jego skład wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, hala
sportowa, boisko wielofunkcyjne "Orlik", plac
zabaw "Radosna Szkoła", boisko trawiaste i
asfaltowe oraz przedszkole samorządowe. Docelowo w planach jest również zakup gruntu i
budowa stadionu sportowego obok szkoły. W
części hali sportowej znajduje się również
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zmiany Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Łyse
Podczas obrad VIII Sesja Rady Gminy Łyse w
dniu 4 maja 2015r. złożony został wniosek
opatrzony podpisami 10 Radnych Gminy Łyse
o odwołanie z funkcji Przewodniczącej oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łyse w
kadencji 2014-2018.

Zgodnie z chwałą Nr XVI/110/2015 Rady
Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2015r./ zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na rok 2015/ plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku wyniósł
32.636.537,56 zł, natomiast plan wydatków to
kwota 30.845.537,56 zł. Nadwyżka stanowiąca 1.791.000 zł została przeznaczona na
planowaną spłatę rat kredytów. Przewidywana nadwyżka za 2015 rok będzie o wiele
wyższa z tytułu ponadplanowych dochodów
oraz niewykonanych zadań wydatkowych.
Szacowana jest na kwotę blisko 4,7 mln. zł.
Dzięki podpisaniu aneksu do umowy kredytowej Gmina Łyse uzyskała dogodniejsze warunki spłaty zaciągniętego kredytu w Getin
Noble Bank S.A. I tak na początku 2016 roku,
po spłacie raty kredytu w kwocie 2 mln zł, zadłużenie Naszej Gminy wyniesie 2,415 mln zł
co stanowić będzie 7,7 % wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem. Wójt Gminy Łyse
podjął stosowne działania, tak by już na początku 2018 roku Gmina Łyse nie posiadała
zadłużenia. Podjęte kroki mają na celu
znaczne ograniczenie wydatków związanych z
obsługą kredytów bankowych zaciągniętych
przez gminę w latach poprzednich.

W wyniku głosowania Rada Gminy Łyse odwołała jedynie Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Łyse Pana Roberta Wiśniewskiego.
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XV sesja Rady Gminy Łyse
22 grudnia 2015 roku w Sali Bankietowej
Gminnej Spółdzielni "SCh" w Łysych odbyła
się XV Sesja Rady Gminy Łyse.

Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia" wyróżniony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego został Jarosław Frydrych. Przyznane wyróżnienie stanowi podziękowanie za
całokształt działalności społecznej na rzecz
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy ZG
ZOOSP RP w Łysych, w którym Pan Jarosław
Frydrych sprawuje funkcję Prezesa. Sam klub
niezmiennie znajduje się w czołówce największej ilości oddanej krwi w powiecie ostrołęckim.
Następnie uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Henryka Kobusa - byłego sołtysa wsi Grądzkie.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Łyse
oraz Wójt Gminy wyrażając swoją wdzięczność wręczyli pamiątkowe podziękowania za
owocną współpracę zaproszonym gościom:
Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marianowi Krupińskiemu, Staroście
Ostrołęckiemu Stanisławowi Kubłowi, Wicestaroście Ostrołęckiemu Krzysztofowi Parzychowskiemu, Radnemu Powiatu Ostrołęckiego Waldemarowi Pędzich oraz właścicielowi ZPM „JBB”w Łysych Józefowi Bałdydze.

Wójt Gminy Łyse podsumował najistotniejsze
działania inwestycyjne realizowane na terenie
Gminy Łyse w 2015 roku.
Ponadto Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2016 rok. Planowane dochody budżetu gminy w wynoszą 31.355.045
zł, natomiast kwota planowanych wydatków
to 30.553.736 zł.

Bezpieczeństwo
Przypominamy, iż nad
bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Łyse czuwają
funkcjonariusze
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 podkom. Paweł Antośkiewicz
przyjmuje Interesantów od poniedziałku do
piątku w godzinach 12:00-14:00.

Szczególne podziękowania nasi włodarze
przekazali na ręce Miss Polski 2014 Ewy Mielnickiej doceniając tym samym jej zaangażowanie w promocję naszej Gminy.

Dzielnicowym obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Łyse jest:
Krzysztof Stypik, tel.: 696 497 169,
(Łyse, Lipniki, Serafin, Tartak, Dawia, Złota
Góra, Plewki, Szafranki, Baba, i Dęby)
Grzegorz Zdrojewski, tel.: 519 035 427
(Warmiak, Antonia, Łączki, Grądzkie, Dudy
Puszczańskie, Piątkowizna, Zalas, Wyżega,
Klenkor, Tyczek, Wejdo i Pupkowizna)
Ponadto w każdą środę w budynku tzw.
"Agronomówki" (parter budynku), ul. Ostrołęcka 2, w miejscowości Łyse (wejście od
strony parkingu z tyłu budynku Urzędu
Gminy) w godzinach 10.00-12.00 otwarty jest
Punkt Obsługi Interesantów.
Dzięki determinacji władz lokalnych oraz
mieszkańców Gminy Łyse możliwe stało się
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przywrócenie Posterunku Policji w miejscowości Łyse już w 2016 roku. Obecnie trwają
rozmowy odnośnie lokalizacji powyższej jednostki na terenie miejscowości Łyse.

OGŁOSZENIE
Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, informuje o zmianie numeru rachunku konta
bankowego, na który przekazywane będą poszczególne dochody i podatki należne na
rzecz budżetu gminy. Zmiany wprowadzone
zostały od dnia 01 stycznia 2016r.
Dokładna nazwa rachunku:
Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2,
07-437 Łyse woj. mazowieckie
Nazwa banku:
Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
Numer rachunku:
68 8922 0009 0003 0384 2000 0010
W celu dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, należy zgłosić
się osobiście do Urzędu Gminy w Łysych pok.
nr 9 w celu odbioru nowego indywidualnego numeru konta bankowego, na
który należy dokonać wpłaty bez wezwania.
Terminy dokonywania wpłat:
za I kwartał 2016 do 31 marca 2016r.
za II kwartał - do 30 czerwca
za III kwartał - do 30 września
za IV kwartał - do 31 grudnia
Informujemy również, że od 4 stycznia 2016
roku w budynku Urzędu Gminy Łyse - pokój
nr 1 (parter budynku) uruchomiony został
Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w
Ostrołęce czynny w godzinach 8.0015.30, tel. 29 717 68 57. Zapraszamy do korzystania z usług bankowych oraz zapoznania
się ze szczegółową ofertą!

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
zaprasza do udziału
w szkoleniach:
„Modernizacja gospodarstw rolnychPROW na lata 2014-2020”.
Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2016 r.
o godz. 1000 na Sali konferencyjnej w
Urzędzie Gminy Łyse. W szkoleniu omówione będzie dofinansowanie dla gospodarstw rolnych na zakup maszyn, na budowę
i wyposażenie obór, budowę magazynów paszowych, silosów na kiszonkę itp.
Kolejne szkolenie „Ubezpieczenie upraw i
zwierząt gospodarskich jako element

zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych” odbędzie się 17 lutego
2016 r. o godz. 1000 na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Łyse.
W szkoleniu będą omówione zasady ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa. Od 1 lipca
2008 r. rolnicy, którzy pobierają płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, mają obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Zważywszy na coraz częściej
pojawiające się anomalie pogodowe, chociażby ubiegłoroczna klęska suszy, rolnicy powinni bardzo poważnie podejść do tego tematu.
Prowadzone są również zapisy na:
• „Kurs stosowania środków ochrony
roślin- kurs chemizacyjny”
Zaświadczenie o ukończeniu kursu, jest
ważne przez okres 5 lat. Posiadanie zaświadczenie jest konieczne jeżeli w gospodarstwie są stosowane środki ochrony roślin i jest
sprawdzane podczas kontroli z ARiMR, WIORiN i Weterynarii.
• „Kurs operatorów sieczkarni do kukurydzy”
• „ Kurs operatorów prasy wysokiego
stopnia zgniotu”
Zaświadczenia o przeszkoleniu często wymagane w sytuacji wypadku przy pracy i wypłaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Więcej informacji na temat planowanych
szkoleń, jak również pomoc w przygotowaniu
wniosków na PROW 2014-2020, wniosków
na dopłaty obszarowe, sporządzanie biznesplanów do kredytów oraz zapisy na kursy
prowadzi Pani Justyna Łada Doradca Rolniczy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pokój nr. 006 ( niski parter) w
Urzędzie Gminy Łyse. Tel. (0-29) 77 25 027,
wewnętrzny 51.
Liczba ludności w poszczególnych
miejscowościach Gminy Łyse (pobyt
stały) – stan na dzień 31.12.2015r.:
Antonia – 85
Dawia – 87
Dęby – 340
Klenkor – 52
Łączki – 518
Plewki – 97
Pupkowizna – 416
Szafranki – 466
Tyczek – 120
Wejdo – 431
Zalas – 553
Ogółem: 8541

Strona 4 z 31

Baba - 276
Dudy Puszczańskie - 243
Grądzkie - 112
Lipniki - 1120
Łyse - 2412
Piątkowizna - 420
Serafin - 337
Tartak - 197
Warmiak - 126
Wyżega - 81
Złota Góra – 52

Inwestycje
Ochotnicza Straż Pożarna
w Łączkach
17 maja 2015 roku podczas festynu
społeczności wsi Łączki oraz zaproszonym
gościom dumnie zaprezentowała się nowo
powstała organizacja - Ochotnicza Straż
Pożarna w Łączkach.

Łączki". Powyższe zadanie inwestycyjne
Gmina Łyse zrealizuje w ścisłej współpracy z
ochotnikami z OSP
Łączki, którzy to
zadeklarowali nieodpłatną pomoc przy
budowie
powyższego
obiektu.
Dzięki
ogromnemu
nakładowi
pracy
oraz
udostępnieniu sprzętu budowlanego przez
strażaków z Łączek już na początku 2016 roku
wykonane zostały wszystkie prace niezbędne
do zalania stropu parteru budynku (garażu
oraz pomieszczenia sanitarne na potrzeby
OSP). Pomieszczenia na poddaszu budynku w
przyszłości zostaną wykorzystane na potrzeby
świetlicy wiejskiej dla w miejscowości Łączki.
Do końca 2015 roku koszty inwestycji
wyniosły 118.900 zł. Zadanie realizowane jest
przez Gminę Łyse przy ogromnym wsparciu
ze strony społeczności miejscowości Łączki.
Członkowie OSP w Łączkach mają jeden cel:
poprawić jakość życia w swojej małej lecz
urokliwej kurpiowskiej miejscowości.

Pomysłodawcą założenia jednostki OSP był
Janusz Szok, Radny Gminy Łyse. W skład
komitetu założycielskiego organizacji weszli:
Szok Janusz, Krysiak Piotr oraz Orłowski
Wiesław. Na zebraniu założycielskim w dniu
18 stycznia 2015 roku przyjęto statut oraz
powołany został Zarząd Stowarzyszenia w
składzie: Szok Janusz - Prezes, Małż Dariusz V-ce Prezes, Łukasik Sławomir - Naczelnik
OSP, Sławomir Małż - Zastępca Naczelnika,
Mariusz Sakowski - Kronikarz, Piotr Turski Gospodarz.
Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka od początku
wspierał inicjatywę utworzenia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łączkach. Ochotnicy z
Łączek otrzymali niezbędną pomoc w
sprawach związanych zarówno z założeniem
stowarzyszenia,
jak
i
dalszym
funkcjonowaniem jednostki. Przed naszymi
ochotnikami
jeszcze
długa
droga:
obowiązkowe szkolenia, zakupy pojazdów i
sprzętu gaśniczo-ratowniczego, budowa bazy
lokalowej. Determinacja wśród mieszkańców
Łączek jest jednak tak wielka, że już
wspólnymi
siłami
odremontowali
nieużytkowane piętro budynku szkoły i tam
utworzyli siedzibę straży.
Kolejnym krokiem jest wybudowanie od
podstaw nowej siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łączkach.
I tak w 2015 roku Gmina Łyse opracowała
dokumentację oraz uzyskała pozwolenie na
budowę dla inwestycji pod nazwą: " Budowa
budynku garażowo - technicznego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości

Modernizacja Budynku Urzędu
Gminy
W miesiącu maju 2015 r. Gmina Łyse rozpoczęła prace związane z Modernizacja budynku
Urzędu Gminy.

W pierwszym etapie wykonane zostały
wszystkie prace remontowo - budowlane pomieszczeń piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku Urzędu Gminy. Ze względów
bezpieczeństwa wymieniona została cała instalacja elektryczna oraz infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna budynku.
Prace związane z pierwszym etapem zadania
zrealizowane zostały z końcem września 2015
r, dzięki czemu już na początku października
pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych mogli powrócić do pracy w
komfortowych warunkach nowo wyremontowanych pomieszczeń biurowych i socjalnych.
Na bieżący rok zaplanowane zostały prace
związane z budową szybu oraz montażem
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windy, a także prace remontowo - budowlane
pomieszczeń kondygnacji poddasza. W wyniku powyższych prac budynek Urzędu
Gminy ma zostać w pełni przystosowany do
potrzeby osób niepełnosprawnych.

miejscowości Łyse oraz przebudowana
zostanie
pozostała
część
chodników
przylegających do powyższego odcinka drogi
wojewódzkiej. Dzięki powyższym działaniom
znacznie poprawi się wygląd estetyczny
centrum miejscowości Łyse.

Mieszkańcy Złotej Góry i Plewk
mogą cieszyć się nowo wybudowana drogą Baba-Charubin
Z końcem lipca 2015 roku Gmina Łyse
zakończyła zadanie inwestycyjne pod nazwa
"Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin
Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota
Góra i Plewki od km 0+000,00 do km
3+050,32".
Na drugi etap modernizacji planowane jest
pozyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przebudowa drogi nr 645 relacji
Myszyniec - Łomża
Pod koniec ubiegłego roku drogowcy
zakończyli przebudowę drogi nr 645 na
odcinku 3 km na terenie gm. Łyse. Zakres
robót obejmował wymianę konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz jej poszerzenie do 7
m na powyższym odcinku. Wybudowane
zostały również zatoki autobusowe połączone
ciągami pieszymi oraz przejścia dla pieszych.
Kompleksowo
przebudowane
zostało
skrzyżowanie dróg woj. nr 645 i 647 (w
miejscowości Dęby). Koszt inwestycji to 4 mln
695 tys. zł.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Warszawie w ubiegłym roku wykonał również
przebudowę części chodników w centrum
miejscowości Łyse.

Dzięki staraniom władz Gminy Łyse w
kolejnych latach wymieniona zostanie
również nawierzchnia jezdni na odcinku drogi
nr
645
biegnącym
przez
centrum

W uroczystościach otwarcia uczestniczyli
miedzy innymi: Wojewoda Mazowiecki Jacek
Kozłowski,
Wiceminister
Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, Dyrektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w
Ostrołęce Mariusz Popielarz, Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Zbigniew Ostrowski, Starosta
Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wicestarosta
Ostrołęcki
Krzysztof
Parzychowski,
przedstawiciele Nadleśnictwa Myszyniec oraz
Nadleśnictwa Nowogród, Przewodniczący
Rady Gminy Łyse Stanisław Lisek, Wójt
Gminy Łyse Jerzy Ksepka, radni oraz sołtysi z
terenu Gminy Łyse, a także inne przyjazne
Gminie Łyse osobistości.
W ramach zadania wykonano drogę o
nawierzchni z bitumicznej o długości 3,050
km wraz z zatoczkami autobusowymi,
oznakowaniem drogi, w tym interaktywnym,
oraz zjazdami. Zadanie zostało zrealizowane
za kwotę ok. 1.053.000 zł, z czego 50% to
środki pochodzące z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych i 150.000 zł z
budżetu Nadleśnictwa Nowogród.
W 2015 roku przebudowana została również
droga gminna Lipniki - Baba. Inwestycja
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polegała na wykonaniu drogi o nawierzchni
żwirowej o długości 2,480 km. Łączny koszt
zadania to blisko 301 tys. zł.

Odbiór końcowy inwestycji "Przebudowa ciągu dróg gminnych nr
250725W i 250713W Zalas - Wyżega
- Klenkor - Piątkowizna od 000,00
do km 2+944,90 "
11 września 2015 roku miał miejsce odbiór
końcowy kolejnej inwestycji zrealizowanej w
ubiegłym roku przez Gminę Łyse pod nazwą
"Przebudowa ciągu dróg gminnych nr
250725W i 250713W Zalas - Wyżega Klenkor - Piątkowizna od 000,00 do km
2+944,90 ".

pracami remontowymi budynku po dawnej
szkole podstawowej. W 2015 roku dzięki
wsparciu finansowemu ze strony Gminy Łyse
zakupiono materiały niezbędne do wykonania
prac remontowych na kwotę blisko 47 tyś. zł.

W chwili obecnej władze Gminy Łyse
przygotowują wniosek o dofinansowanie
zadania pod nazwą: „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w Gminie
Łyse - etap II”, które zawiera również prace
remontowe budynku świetlicy wiejskiej w
Piątkowiźnie. Powyższe zadanie zostało
przewidziane do realizacji w latach 20162018.
Środki zewnętrzne
Na uroczystość oddania drogi do użytku
przybyli miedzy innymi: Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk,
Dyrektor
Delegatury
Urzędu
Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz
Popielarz, Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof
Parzychowski. Podczas otwarcia drogi nie
zabrakło również Przewodniczącego Rady
Gminy Łyse Stanisława Liska, Wójta Gminy
Łyse Jerzego Ksepki, radnych oraz sołtysów z
terenu Gminy Łyse.
W ramach zadania wykonano drogę o
nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m o
łącznej długości 2,944 km oraz zjazdy na
powyższym odcinku drogi. Koszt inwestycji to
blisko 1.200.000 zł, z czego 100 tysięcy
złotych
to
kwota
pozyskanego
dofinansowania udzielonego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego - środki
związane z wyłączeniem gruntów z produkcji
rolnej.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piątkowizna
Godne naśladowania jest zaangażowanie
mieszkańców wsi Piątkowizna w działalność
społeczną związaną z wykonywanymi

Gmina Łyse uzyskała już dofinansowanie w
wysokości 50% z programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 na realizację zadania „Rozbudowa
drogi gminnej nr 250728 W Łyse – Lipniki
wraz ze zjazdami na ulicę Sosnową dł. 193,40
mb i na ul. Świerkową dł. 229,85 mb od km
0+000,00 do km 3+699,22”. W ramach realizacji zadania wymienione zostanie również
oświetlenie uliczne na energooszczędne LED
na ulicach Topolowej, Sosnowej i Świerkowej.

Nowe oblicze Gminnej Jednostki
Usług Komunalnych w Łysych
Jedną z pierwszych decyzji Jerzego Ksepki po
zaprzysiężeniu na Wójta Gminy Łyse było powierzenie funkcji Kierownika Gminnej Jednostki Usług Komunalnych Andrzejowi
Szymczykowi, pracującemu wcześniej w
Urzędzie Gminy Łyse na stanowisku ds. inwestycji, infrastruktury technicznej i środków
pomocowych. Dzięki dobrej szybkiej analizie
możliwości jednostki oraz pozytywnej koordynacji i współpracy Wójta oraz Rady Gminy
Łyse jeszcze w roku 2014 udało się dokonać
pierwszych istotnych zmian w zakresie zakupu niezbędnych elementów wyposażenia,

Strona 7 z 31

służącego mieszkańcom naszej Gminy. Zakupiony został między innymi agregat prądotwórczy na stację uzdatniania wody w Łysych,
który po instalacji wiosną 2015 r. rozwiązał
problem braku wody w sieci wodociągowej
w przypadku braku energii elektrycznej.
W grudniu 2015 r. zakupiono również pług
śnieżny do jednego z ciągników GJUK w Łysych dzięki czemu znacząco zmniejszył się zakres powierzanych dla podmiotów zewnętrznych usług odśnieżania dróg gminnych. Równocześnie z zakupem pługu postanowiono
rozwiązać problem wykaszania poboczy przy
gminnych drogach zakupując kosiarkę bijakową. Dzięki zakupionej kosiarce od wiosny
2015 r. udało się znacząco poprawić zarówno
bezpieczeństwo jak i estetykę dróg i terenów
gminnych.
Rok 2015 rozpoczęto z założeniem realizacji
przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych
w Łysych większej ilości usług przy jednoczesnej minimalizacji kosztów jej funkcjonowania. Pod koniec roku można już śmiało powiedzieć, że dzięki znaczącej poprawie organizacji i dyscypliny pracy cele te zostały zrealizowane. Poniżej pokrótce opisane zostaną zrealizowane przedsięwzięcia.
Już z początkiem roku, wykorzystując sezon
zimowy i mniejszą ilość pracy w terenie pracownicy GJUK w Łysych dokonali gruntownego remontu pomieszczeń budynku tzw.
„Agronomówki” przy Urzędzie Gminy w Łysych. Dzięki przeprowadzonym w pięciu pomieszczeniach pracom udało się znacząco poprawić warunki funkcjonowania świetlicy
opiekuńczo wychowawczej w Łysych. Dzieci
uczęszczające w to miejsce uzyskały dodatkowe pomieszczenie do zajęć a także dostęp
do czystej i schludnej łazienki bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Dla opiekunów
i wychowanków świetlicy była to zmiana niezbędna i od dawna wyczekiwana. Przygotowano jednocześnie pomieszczenia na potrzeby punktu konsultacyjnego dla komisariatu policji w Myszyńcu, dzięki czemu poprawiono możliwości osobistego kontaktu mieszkańców z policjantami operującymi na terenie
naszej Gminy. Policjanci uzyskali natomiast
odpowiednie do potrzeb warunki pracy.
Wyremontowanie pomieszczeń „Agronomówki” umożliwiło równocześnie poprawę
warunków pracy z dziećmi dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu. Powyższe zadania remontowe zrealizowano w
zdecydowanej większości własnymi siłami, a
poniesione koszty dotyczyły przede wszystkim zakupu niezbędnych do remontu materiałów.

Jednym z większych zadań Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych na rok
2015 było ukończenie przebudowy budynku
po byłej oczyszczalni ścieków. Wspomniana
przebudowa rozpoczęta została kilka lat temu,
jednak słaby postęp prac uniemożliwiał należyte korzystanie z obiektu. Bez posiłkowania
się wykonawcami zewnętrznymi – co umożliwiło minimalizację kosztów – wykonano
przykrycie wspomnianego budynku blachą
trapezową, docieplono i wykonano elewację
na wszystkich ścianach zewnętrznych, zainstalowano nową stolarkę okienną i drzwiową
oraz wykonano niezbędne prace wykończeniowe i porządkowe w budynku. Dzięki poczynionym staraniom obiekt w szybkim tempie
został oddany do użytku.

Istotnym problemem użytkowania budynków
na terenie oczyszczalni ścieków w Łysych była
kwestia ogrzewania pomieszczeń w oparciu o
grzejniki elektryczne. Pragnąc znacząco ograniczyć koszty energii elektrycznej, przy
wsparciu Rady Gminy, podjęta została decyzja o budowie pomieszczenia pod kotłownię
na potrzeby oczyszczalni. Docelowo kotłownia zasilana będzie zrębkami pozyskiwanymi
przy pielęgnacji rowów i poboczy dróg gminnych poprzez automatyczny podajnik spalania biomasy. Po dwóch miesiącach od wrześniowej decyzji Rady Gminy o przyznaniu
środków na budowę obiektu obiekt został w
podstawowym zakresie wybudowany.

Rok 2015 to dla Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych czas istotnej wymiany
taboru, którym dysponuje i używa do pracy.
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Stary wysłużony autobus Autosan został zastąpiony dużo wygodniejszym i bardziej nowoczesnym autobusem Temsa Safari. Zmiana
ta, oprócz poprawy komfortu dowozów, przełożyła się na oszczędność w zakupie paliwa.

Mimo, że nowy autobus zużywa więcej paliwa
niż stary, to jednocześnie zabiera dużo większą liczbę dzieci. Dzięki temu znacznie
zmniejszyła się liczba pokonywanych podczas
dowozów kilometrów i w rezultacie sumaryczne koszty dowozów został zredukowany.
Zakup autobusu wiązał się z kosztem przeszło
155 tyś zł. Z myślą o oczekujących wyzwaniach
w zakresie poprawy i rozwoju gospodarki
wodno-ściekowej w gminie oraz wykonywanych we własnym zakresie bieżących naprawach dróg zakupiono również koparko-ładowarkę. Zakupiona za kwotę ponad 153 tyś zł
maszyna marki JCB zastąpiła wysłużonego
Ostrówka wyprodukowanego jeszcze w latach
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Nowa koparka miała już okazję być porządnie przetestowana. Jesienią ubiegłego roku we współpracy z zainteresowanymi mieszkańcami
gminy zostało wykopane blisko 2 km przyłączy wodociągowych. Warto podkreślić, że była
to największa od kilku lub nawet kilkunastu
lat operacja w zakresie rozbudowy gminnej
sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace
przygotowawcze w wyniku których przy ul.
Topolowej w Łysych powstanie kolejne 4 km
sieci wodociągowej i około 1 km sieci kanalizacyjnej.

Będąc przy wodociągach nie sposób pominąć
rzeczy najistotniejszych. Rok temu rozpoczęły
się prace w zakresie poszukiwania miejsca
pod lokalizację nowego ujęcia wody pitnej
oraz nowej stacji uzdatniania wody na potrzeby Gminy Łyse. Na podstawie posiadanych informacji oraz przeprowadzonych badań elektrooporowych w zakresie rozeznania
potencjalnych lokalizacji projektowanego ujęcia wytypowano miejsca, które dawały szanse
na uzyskanie pokaźnych pokładów wody dobrej jakości. Po wstępnych badaniach sporządzona została dokumentacja na budowę nowych studni, które docelowo mają zaopatrywać w wodę mieszkańców całej Gminy Łyse.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w grudniu 2015 r. przystąpiono do odwiertów otworów studziennych. Prace wiertnicze zostały już zakończone a wstępne badania wody wskazują na jej bardzo dobrą jakość
i bogate pokłady. W najbliższym czasie zlecone zostanie opracowanie projektu pompowni i stacji uzdatniania, która będzie mogła
być wybudowana przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.
Mimo, że rok 2015 został przepracowany bardzo rzetelnie i ambitnie, to jednak brak jest
sukcesów w zakresie funkcjonowania jednostki, które mogłyby dawać pełną satysfakcję z rezultatów podejmowanej działalności.
Wiąże się to przede wszystkim z faktem braku
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na działalność rozwojową. Na szczęście
możliwości pozyskania środków na gospodarkę wodno-ściekową właśnie się pojawiły i
w związku z tym trwają obecnie intensywne
prace projektowe, które umożliwią aplikowanie o unijne fundusze. Planowane do pozyskania środki umożliwiłyby skanalizowanie miejscowości Lipniki oraz wszystkich terenów
zwartej zabudowy w Łysych. Planuje się również doprowadzenie tranzytowej sieci wodociągowej z Lipnik, oraz inne istotne elementy
gminnego systemu wodno – kanalizacyjnego.
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Wydarzenia kulturalne
Kominki Kurpiowskie 2015
W sobotę 24 stycznia 2015r. w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych odbyły
się Kominki Kurpiowskie zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych. Podczas imprezy rozstrzygnięto IV Konkurs Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po kurpsiosku".

Do konkursu zgłosiło się w sumie 15 uczestników, a wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria do 12 lat:
I miejsce - Lena Olbryś (Szafranki)
II miejsce - Bartosz Puchalski (Dudy Puszczańskie)
III miejsce - Dominika Nosek (Tyczek)
Kategoria 13-18 lat:
I miejsce - Karolina Kozłowska (Dudy Puszczańskie)
II miejsce - Daniel Małż (Piątkowizna)
III miejsce - Mysiorska Milena (Lipniki).
Degustację potraw regionalnych przygotowali
uczestnicy konkursu "Na najsmaczniejszą potrawę regionalną". Do konkursu zgłoszono 10
potraw.

Po dokonaniu oceny w oparciu o regulamin,
Komisja postanawia przyznać następujące
miejsca:
I Miejsce:
Stowarzyszenie "Uśmiech Dzieci" - Potrawa
"Rejbak Kurpiowski", Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach - Potrawa "Rejbak",

Koło Gospodyń Wiejskich SERASINIAKI Potrawa "Kapusta z Kaszą i Sadłem",
Koło Gospodyń Wiejskich w Babie - Potrawa "Kasza
Jaglana
ze
Skwarkami",
Koło Gospodyń Wiejskich w Tartaku - Potrawa - "Kasa Jaglana ze Skwarkami".

II Miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich w Babie - Potrawa
"Kapusta z Kaszą", Koło Gospodyń Wiejskich
Serasiniaki - Potrawa "Rejbaki na Mleku",
Szmigiel Teresa – Gospodarstwo Agroturystyczne Klenkor - Potrawa "Kapusta z grzybami", Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach
- Potrawa "Żurek biały z kiełbasą",
Koło Gospodyń Wiejskich w Tartaku - Potrawa "Pezaki". Ponadto na scenie zaprezentowały się członkinie KGW z Lipnik, KGW z
Baby, KGW z Tartaku, KGW z Serafina, zespół
folklorystyczny "Serasiniaki" oraz zespół folklorystyczny "Puszcza Zielona". Uczestnicy Kominków bawili się wspólnie do późnych godzin nocnych podczas zabawy ludowej przy
muzyce kapeli Jana Kani oraz kapeli Czyżów z
Łysych.

Niedziela Palmowa - Łyse 2015
29 marca 2015 roku w miejscowości Łyse odbyły się uroczystości związane z obchodami
Niedzieli Palmowej, w tym XLVI Konkurs
"Palma Kurpiowska Łyse 2015".

Zdecydowanie najważniejszym i najpiękniejszym elementem uroczystych obchodów Niedzieli Palmowej była Msza Święta z barwną

Strona 10 z 31

procesją pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Krótki rys historyczny postaci Adama Chętnika - człowieka bardzo zasłużonego dla Kurpiowszczyzny, zaprezentował jego wnuk Jacek Chętnik.
W części artystycznej zaprezentowały się następujące zespoły folklorystyczne: Łysozianie,
"Smyki ze wsi Lipniki", Pupkoziźnianie, Serasiniaki, Wejdozionki, Jegodecki z Zalasa, Reszelanie z Reszla, Puszcza Zielona wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Lipnik, Koło Gospodyń Wiejskich z Tartaku, Kapela Państwa
Czyżów oraz Koło Gospodyń Wiejskich z
Baby. Jak co roku zorganizowanym obchodom towarzyszyła wystawa i kiermasz sztuki
ludowej.

Wśród zacnego grona gości, którzy przybyli
tego dnia do Łysych, aby uczestniczyć w uroczystych obchodach Niedzieli Palmowej znaleźli się miedzy innymi: Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Julia Pitera oraz Jarosław Kalinowski, Posłowie na Sejm RP:
Krzysztof Borkowski oraz Andrzej Kania, Tadeusz Nalewajk - Wiceminister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Krystyna Kiernozek - Radca
Ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Czesława Kunkiewicz-Waligóra Naczelnik Wydziału Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego w Departamencie
Współpracy z Samorządem Terytorialnym w
Ministerstwie Edukacji Narodowej, Wiesław
Raboszuk - Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego, Mariusz Popielarz - Dyrektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w
Ostrołęce, Wiesław Opęchowski - Kierownik
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Marian Krupiński Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Warszawie Filia w Ostrołęce, Stanisław Kubeł
- Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski
- Wicestarosta Ostrołęcki oraz wiele innych
osobistości.

Wyjątkowej rangi tym przepięknym uroczystościom zapewnił udział Ambasadorki Kurpi
Ewy Mielnickiej Miss Polski 2014.

Do XLVI konkursu "Palma Kurpiowska Łyse
'2015" zgłoszono 130 palm, w tym:
87
w
kategorii
indywidualnej
13 w kategorii zespołowej szkół podstawowych oraz 30 w kategorii zespołowej pozostałych.
Zgodnie z warunkami regulaminu Komisja
Konkursowa zakwalifikowała do konkursu
121 palm.

Po dokonaniu oceny nagrody otrzymali:
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
I miejsce: Bartnicka Halina, Kuśmierczyk
Mariola, Nosek Halina Maria, Zakrzewska
Daria
II miejsce: Kaczmarczyk Bożena, Potaś Emilia
III miejsce: Kowalczyk Bożena, Bacławska
Małgorzata, Kowalczyk Bernadeta.
KATEGORIA ZESPOŁOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Łysych,
Szkoła
Podstawowa
w
Pupkowiźnie
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Warmiaku,
Szkoła Podstawowa imienia B. Chrobrego w
Zarębach
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Wejdzie,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu,
Szkoła Podstawowa w Dębach.
KATEGORIA ZESPOŁOWA POZOSTAŁE:
I miejsce: Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
w Lipnikach, KGW w Lipnikach, Technikum
Ekonomiczne ZSP w Łysych
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II miejsce: Publiczne Gimnazjum w Zalasiu,
KGW w Kadzidle, Technikum Agrobiznesu
ZSP w Łysych
III miejsce: Kurpiowskie Koło Biblioteki w
Zarębach, KGW Tartak, Publiczne Gimnazjum w Warmiaku.

skie w stylu musette, walce jazzujące, kompozycje bałkańskie i klezmerskie - polska i światowa muzyka rozrywkowa w opracowaniu wykonawców.

Rekolekcje Poetyckie w Zalasiu
19 marca 2015 roku w Zalasiu odbyły się organizowane już od kilku lat Rekolekcje Poetyckie przygotowane przez Grupę Teatralną działającą przy Zespole Szkół w Zalasiu.

Niedziela Palmowa jest szczególnie ważną
uroczystością dla naszej Gminy ze względu na
jej wymowę religijną, społeczną i kulturową.
Bardzo gorące podziękowania składamy
wszystkim, dzięki których pomocy ta uroczystość nabrała właściwego kształtu i oprawy.
To dzięki nim konkurs "Palma Kurpiowska"
mógł odbyć się po raz czterdziesty szósty. Stanowi on wspaniałą okazję, by w sposób żywy
zaprezentować szerokiej publiczności tradycję wykonywania i zdobienia palm wielkanocnych na Kurpiach.

Koncert grupy BIOacoustic
W sobotę 7 marca 2015 roku w sali OSP w Łysych swoje umiejętności zaprezentowała
grupa młodych muzyków pochodzących z
Łomży i Białegostoku - zespół BiOacoustic w
składzie: Żaklina Olchowik (skrzypce), Michał
Olchowik (akordeon) oraz Mateusz Bakun
(kontrabas). Zespół powstał w 2013 roku.
Tworzą go wszechstronni artyści wykształceni
w kierunku klasycznym, którzy przy pomocy
muzyki rozrywkowej realizują swoje pasje.

W repertuarze znalazły się między innymi
tanga argentyńskie A. Piazzolli, walce francu-

Tematem przewodnim spotkania było dostrzeganie piękna minionej chwili w naszym
życiu. Dyrektor Zespołu Szkół w Zalasiu Pani
Danuta Gwiazda serdecznie powitała wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności
honorowego gościa - Panią Ewę Mielnicką
Miss Polski 2014. Następnie niezapomniane
chwile refleksji nad pięknem ważnych, lecz
niezwykle ulotnych chwil w życiu każdego
człowieka zapewnili członkowie Grupy Teatralnej (nauczyciele Zespołu Szkół w Zalasiu,
uczniowie gimnazjum i okolicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni goście).

Dzień po kurpiowsku w Zalasiu
24 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Zalasiu uczniowie, nauczyciele mieszkańcy
gminy Łyse oraz wszyscy ci, którym kultura
kurpiowska leży na sercu, mieli możliwość
obejrzenia niezwykłej prezentacji. Zespół
folklorystyczny "Jegodecki",funkcjonujący od
wielu lat przy szkole, zaprezentował się publiczności w jednej z odsłon życia codziennego Kurpiów. W piątkowym wydaniu było to
"Młócéńë na Kurpśach". "Jegodecki" z humorem pokazały to ważne w gospodarstwie kurpiowskim wydarzenie. Nie zabrakło szczegółów ubiorów postaci, akcji i miejsca a
wszystko to opowiedziane zostało w dialekcie
kurpiowskim.
Wyjątkowym gościem tego dnia była Ewa
Mielnicka, Miss Polski 2014, która wręczyła
pamiątkowe dyplomy zwycięzcom szkolnego
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konkursu dla rodzin na rękodzieło kurpiowskie. Dzięki zaangażowaniu pani Ewy w
szkolną akcję pomocy sierocińcowi w Zambii,
która również zaprezentowana została gościom tego dnia, zambijskie „Kasisi” będzie
miało nową ambasadorkę na Kurpiowszczyźnie, a dzięki temu dalszą pomoc.

W Zespole Szkół w Zalasiu tego dnia gościł
również Zarząd Główny Oddziału Związku
Kurpiów z Ostrołęki. Prezes Mirosław Grzyb
oraz wiceprezes i redaktor czasopisma Kurpie- Iwona Choroszewska - Zyśk mieli możliwość osobistego poznania działalności Oddziału Związku Kurpiów w Zalasiu.
Kurpie w Zalasiu bardzo angażują się w promowanie dialektu kurpiowskiego i ocalanie
od zapomnienia nie tyko mowy, ale też zwyczajów tego zakątka kraju. Okruchy dawnego
życia codziennego mieszkańców parafii Zalas
przemycają w każdy możliwy sposób do pamięci nowych pokoleń. Co żyje w pamięci, to
przecież nie umiera.

Dzień Kurpiowski z udziałem Ewy
Mielnickiej Miss Polski 2014

w przeszłości również laureatka organizowanego corocznie konkursu. W przeglądzie
wzięło udział 72 uczniów z terenu powiatu
ostrołęckiego (gmin kurpiowskich) ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody dla
uczestników w poszczególnych kategoriach
wiekowych w następujących dziedzinach:
Pieczywo obrzędowe:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Bartosz Młynarczyk ( SP Lipniki)
II nagroda - Nikola Mróz (SP Lipniki)
III nagroda - Amelia Gnatkowska (SP Lipniki)
Wycinanka:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Judyta Rejmentowska (SP Myszyniec)
II nagroda - Szymon Tyc (SP Wykrot)
III nagroda - Jacek Jaworski (SP Dylewo)
Gimnazjum
I nagroda - Magdalena Staśkiewicz (G. Dylewo)
II nagroda - Martyna Gałązka (G. Myszyniec)
III nagroda - Marcelina Kobus (G. Myszyniec)

03 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Lipnikach miały miejsce obchody Dnia Kurpiowskiego, w ramach których odbyły się warsztaty
regionalne, a także przeprowadzono oraz rozstrzygnięto konkurs "Powiatowy Przegląd Artystyczny Szkół".

Wyjątkowym gościem tegorocznych uroczystości była Ewa Mielnicka - Miss Polski 2014,

Palma:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Julia Kowalczyk (SP Łyse)
II nagroda - Adrian Trzciński (SP Łyse)
III nagroda - Julia Gnoza (SP Myszyniec)
Gimnazjum
I nagroda - Sandra Gleba (G. Łyse)
II nagroda - Sandra Drężek (G. Wykrot)
III nagroda - Łucja Drężek (G. Myszyniec)
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Jajko skrobane:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Klaudia Kulas (SP Myszyniec)
II nagroda - Aleksandra Załęska (SP Wykrot)
III nagroda - Dawid Bałdyga (SP Zalas)
Gimnazjum
I nagroda - Karol Kaczmarczyk (G. Myszyniec)
II nagroda - Magdalena Drząszcz (G. Myszyniec)
III nagroda - Karolina Stejna (G. Łyse).
Ponadto podczas obchodów Dnia Kurpiowskiego występy zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Baba, Lipniki i
Tartak oraz zespoły folklorystyczne "Smyki ze
wsi Lipniki" i "Puszcza Zielona". Organizatorami uroczystości są: Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce, Urząd Gminy w Łysych, Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Zespół
Szkół w Lipnikach.

Organizatorzy imprezy to: Gmina Łyse,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łysych oraz Ochotnicza Straż Pożarna w
Łysych.

OGNISKO RODZINNE
Tradycyjnie już 15 sierpnia mieszkańcy Zalasa
i okolic doskonale bawili się podczas imprezy
integracyjnej pod nazwą "Ognisko rodzinne".
W programie znalazły się przede wszystkim
cieszące się dużym zainteresowaniem zabawy
dla dzieci i młodzieży oraz konkursy "O Puchar Radnej", "O Puchar Sołtysa wsi Zalas",
oraz "O Puchar Sołtysa wsi Klenkor-Wyżega".

Dzień dziecka z magicznymi przygodami Heraklesa
01 czerwca 2015r. w budynku Hali Sportowej
przy ulicy Szkolnej w Łysych zorganizowano
spotkanie z mitologicznymi herosami: Heraklesem oraz Xeną). W programie zabaw interaktywnych znalazło się wiele ciekawych konkurencji dla dzieci i młodzieży.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA SERAFIN
W sobotę 20 czerwca 2015r. podczas "Nocy
Świętojańskiej" nad zalewem w Serafinie
swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z
Baby, Lipnik, Tartaku oraz zespoły folklorystyczne "Wejdozionki", "Serasiniaki" i "Puszcza Zielona".

Ponadto organizator zapewnił darmowe napoje, wypieki oraz pieczone ziemniaki i wodę
cebulową. Dla uczestników imprezy przygotowane zostały również kiełbaski z grila oraz
grochówka.
Przeprowadzony został "Konkurs wiedzy o
bezpieczeństwie w ruchu drogowym" przez
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Ostrołęce, w którym główną nagrodą był rower.

W dalszej części imprezy na uczestników czekała zabawa przy muzyce tanecznej.
Po występach nie zabrakło tradycyjnego puszczania wianków na wodę.

Organizatorzy "Ogniska rodzinnego" to
mieszkańcy wsi Zalas oraz Klenkor-Wyżega.

Pomimo zmiennej pogody uczestnicy festynu
doskonale bawili się podczas koncertu zespołu "Za 5 dwunasta".
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Dożynki Parafialne w miejscowości
Łyse
W niedzielę 06 września 2015 r. w miejscowości Łyse odbyły się Dożynki Parafialne. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.30 Mszą
Dziękczynną. Następnie na palcu przy pobliskiej Plebanii gestem dzielenia się chlebem
Ksiądz Proboszcz rozpoczął festyn rodzinny.
W programie znalazły się między innymi prezentacje ludowych zespołów folklorystycznych przy akompaniamencie Kapeli Jana
Kani.

Organizatorzy przygotowali poczęstunek, w
skład którego wchodziły regionalne przysmaki. Dzieci radośnie bawiły się na zjeżdżalni, a najmłodsi uczestnicy festynu chętnie
korzystali z udostępnionej karuzeli.

Spotkanie z folklorem
14 listopada 2015 roku w Świetlicy Wiejskiej
w Lipnikach nasz twórca ludowy Pan Jan Kania wspólnie z Zespołem Folklorystycznym
"Puszcza Zielona" zaprezentowali szerokiemu
gronu przybyłych gości program artystyczny
"Spotkanie z folklorem".

Program składający się z trzech odsłon został
przygotowany, a następnie zaprezentowany
przez artystów pochodzących z terenu Gminy
Łyse również na tegorocznych Dniach Kultury
Polskiej w Smoleńsku.

Pan Jan Kania to człowiek niezwykle uzdolniony oraz zasłużony w swych działaniach na
rzecz propagowania kultury kurpiowskiej.
Skutkiem tego znalazł się w gronie 10 osób
wyróżnionych (spośród 81 kandydatów) w
XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pan Jan Kania 8
listopada 2015 r. podczas uroczystej gali w
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu otrzymał z rąk Wicemarszałek Janiny Ewa Orzełowskiej oraz Członka Zarządu Województwa
Mazowieckiego Wiesława Raboszuka statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawane są osobom wybitnym, których działalność twórcza, charytatywna czy
społeczna, promuje nasz region nie tylko w
kraju, ale też za granicą, ludziom aktywnym
społecznie, a także angażującym się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza.

W teatralnej odsłonie
W niedzielę, 29 listopada 2015 roku na hali
sportowej w Łysych miał miejsce niecodzienny spektakl teatralny "Moralność pani
Dulskiej" na podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej. W jego obszernych fragmentach wystawiło Koło Gospodyń Wiejskich z Kamianki.

Członkowie funkcjonującego od 2012 roku w
gminie Rzekuń Koła z energią opowiedzieli
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publiczności historię rodziny Dulskich, wywołując śmiech, ale i zadumę nad genezą
ludzkich zachowań.

rękawiczek, butów rozmiar nr 34, samochodzika czy worka słodyczy po rower, którym
dojadą do szkoły, albo wymarzone biurko.

Moralność to temat zawsze interesujący i ponadczasowy - streściła pomysł wystawienia
sztuki Zapolskiej reżyser i wiceprezes Koła Pani Urszula Dobkowska - Rutka. Aktorzy amatorzy z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamianki wystąpili już po raz piąty ze swoim widowiskiem, z sukcesem. Nagrodzeni zostali
brawami, pamiątkowym dyplomem przekazanym na ręce prezes KGW w Kamiance - pani
Ireny Choromańskiej i pięknymi kwiatami z
bibuły. Koła Gospodyń Wiejskich z Baby, Lipnik, Serafina i Tartaku dla wyjątkowych gości
zaprezentowały również w ramach podziękowania krótką kurpiowską prezentację muzyczną.

Mikołajkowe popołudnie umiliły nam wokalne występy uczniów, absolwentów oraz nauczycieli.
Bożonarodzeniowe
aranżacje
muzyczne
wprawiły nas w świąteczny nastrój. Mogliśmy
także wysłuchać dobrej muzyki w wykonaniu
Pana Wojtka Dudkowskiego z zespołem
Droga na Ostrołękę oraz grupy młodych artystów Strefa 51.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Łyse,
GOKSiR w Łysych, a współorganizatorami:
KZRKiOR w Ostrołęce oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Niewątpliwie cel, jakim
było umożliwienie uczestnictwa mieszkańców
wsi w kulturze, połączone z kultywowaniem
folkloru, we współpracy z organami samorządu terytorialnego, został osiągnięty. I o to
przecież chodzi, aby wspierać wiejską kulturę
we wszelkich, coraz nowocześniejszych jej odsłonach.

Koncert charytatywny zorganizowany w ramach akcji Pomagamy
Mikołajowi
W niedzielę 6 grudnia 2015 r. – w budynku
Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum
w Łysych odbył się koncert charytatywny
wspierający akcję „Pomagamy Mikołajowi".
Akcja „Pomagamy Mikołajowi” wspiera dzieci
z Kurpiowszczyzny już od ośmiu lat. Jej celem
jest spełnianie marzeń dzieci, które z różnych,
niezależnych od nich względów, nie mogą liczyć na prezenty. W „Liście do Mikołaja”
dzieci opisują swoje marzenia - od ciepłych

Zainteresowaniem cieszył się kiermasz z
ozdobami świątecznymi. Ofiarność mieszkańców sprawiła, że skarbonki zapełniły się a tym
samy cel akcji został osiągnięty. Dochód został przeznaczony na pomoc najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy i ich rodzinom.
Koncert charytatywny nie udałby się, gdyby
nie sztab ludzi, którzy zechcieli włączyć się w
pomaganie. W tym roku po raz kolejny w akcję całym sercem zaangażowała się społeczność szkolna gimnazjum. Ich wkład jest
ogromny. Organizatorzy mogli także liczyć na
absolwentów gimnazjum oraz uczniów i nauczycieli ze szkoły podstawowej.
Zaangażowanie i wsparcie po raz kolejny okazali sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Łysych, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB, Piekarnia Kurpiowska Serafin oraz Piekarnia Łyse.
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Rozmaitości
Susza w Gminie Łyse
Z opracowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW)
dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin w tym
Gminy Łyse) wynika, że w okresie od 1 lipca
do 31 sierpnia 2015 roku susza rolnicza dotknęła następujące grupy upraw: zboża,
użytki zielone, ziemniaki, kukurydzę na kiszonkę.
Mając to na uwadze Wójt Gminy Łyse wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego
o powołanie komisji szacującej szkody w
uprawach rolnych. Na prośbę Wójta po wykonaniu lustracji w terenie oraz oględzinach w
kilku gospodarstwach rolnych Wojewoda
przechylając się do przedmiotowego wniosku
Zarządzeniem Nr 462 z dnia 28 lipca 2015 r.
powołał skład komisji. Poszkodowani producenci rolni złożyli do Wójta Gminy 627 wniosków dotyczących oszacowania strat w uprawach rolnych. Przy szacowaniu strat komisja
zobowiązana była korzystać z danych szacunkowych opracowanych przez Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
które z uwagi na wysoką cenę: krów mlecznych – 4000 zł/szt. i jałówek hodowlanych –
4500 zł/szt. nie były korzystne dla rolników.
Straty w protokołach szacowania strat kształtowały się poniżej 30 %, co nie kwalifikowało
gospodarstw rolnych do ubiegania się o przyznanie pomocy. Spotkanie z mieszkańcami
gminy Łyse w dniu 30 lipca 2015 r. oraz wizytacja gospodarstw przez W-ce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka zaowocowało interwencją w sprawie zmiany danych szacunkowych, co pozwoliło wyliczyć
rzeczywiste straty poniesione przez rolników.
Dzięki tym staraniom 627 rolników otrzymało
możliwość ubiegania się o pomoc w ramach
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 31
sierpnia 2015 r. programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli
szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy. W ramach powyższych działań producenci rolni
mieli możliwość uzyskania:
1. Preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji oraz poręczenie lub
gwarancję spłaty tego kredytu.

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta
rolnego, na wniosek tego producenta
rolnego, który złożył wniosek w terminie do dnia 30 września 2015 r. na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronach internetowych przez nią administrowanych oraz załączył kopię protokołu z
szacowania strat.
Ponadto wielkość pomocy została pomniejszana, o połowę, jeżeli w 2015 r., co najmniej
50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z
wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych, co najmniej od jednego z ryzyka (np.
suszy, gradobicia itp.) Wielkość pomocy finansowej udzielona dla rolników wyniosła
około 165 zł na każdy ha powierzchni upraw
dotkniętych suszą.

Gminny Konkurs Ekologiczny
w Lipnikach
28 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół w Lipnikach odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
oraz klas I-III gimnazjów z terenu Gminy
Łyse.
Do konkursu przystąpiły dzieci i młodzież z 5
szkół, w tym 16 uczniów w kategorii "szkoła
podstawowa" oraz 8 uczniów w kategorii
"gimnazjum".

Po dokonaniu oceny przez Komisję Konkursową w składzie: Krzysztof Parzych - Leśniczy
Nadleśnictwa Myszyniec, Jolanta Popielarczyk - nauczyciel SP w Szafrankach, Hanna
Romańska-Lis - nauczyciel ZS w Zalasiu, Paweł Domurad - nauczyciel Gimnazjum w Warmiaku, wyniki Konkursu przedstawiają się
następująco:

2. Pomoc finansową na każdy ha powierzchni upraw, na której wystąpiła
susza. Pomoc przyznawana, została w Kategoria "szkoła podstawowa":
drodze decyzji administracyjnej kie- I miejsce - Małgorzata Jarząbek (ZS Zalas)
rownika biura powiatowego ARiMR II miejsce - Łukasz Młynarczyk (ZS Lipniki)
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III miejsce - Julia Sawicka (SP Szafranki)
Kategoria "gimnazjum":
I miejsce - Edyta Gołaś (Gimnazjum Warmiak)
II miejsce - Julia Gołaś (ZS Zalas)
III miejsce - Dominika Lis (ZS Zalas).

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe sponsorowane przez Urząd Gminy
w Łysych i Nadleśnictwo Myszyniec. Wszyscy
uczestnicy skorzystali z poczęstunku zafundowanego przez Pana Józefa Bałdygę - właściciela ZPM „JBB” w Łysych oraz Pana Grzegorza Krzyżewskiego - właściciela piekarni
"Twoja" w Lipnikach.
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnikach oraz organizatorzy Gminnego Konkursu Ekologicznego w Lipnikach serdecznie dziękują Sponsorom za okazaną pomoc finansową i rzeczową.

Obchody Święta Polskiej
Niezapominajki w Warmiaku
Dokładnie od 6 lat obchodzony jest w
Warmiaku Dzień Polskiej Niezapominajki, w
2015 roku
był to 15 maja. Święto
zapoczątkował w 2002 r. nieżyjący już
redaktor Andrzej Zalewski, prowadzący
EKORADIO
w
pierwszym programie
Polskiego Radia. Prowadząc audycję w
walentynki, doszedł do wniosku, że w Polsce
luty to mało miłosny miesiąc. Czasem
zakochanych jest przecież maj, gdy wszystko
kwitnie.

Zapewne niewielu wie o tym, że Polska jest
"bocianową potęgą", bo co czwarty bociek na
kuli ziemskiej, to Polak.

Imprezę otworzyła Pani Dyrektor Bożena
Pisarek, witając przybyłych gości w osobach:
Stanisława
Kubła
Starosty
Powiatu
Ostrołęckiego, przedstawicielkę Wójta Gminy
Łyse Panią Urszulę Nurczyk, Pana Romana
Gawrycha Prezesa SIGiE w Ostrołęce, Panią
Justynę Baczewską W-ce Prezesa Zarządu
SIGiE, Stanisława Lipkę - Radnego Powiatu
Ostrołęckiego, Ks. Wikariusza Parafii Zalas
Artura
Ryszewskiego,
pracowników
Nadleśnictwa w Myszyńcu: Państwa Martynę
i
Daniela
Grossów,
Krzysztofa
Świerdzewskiego, Bogdana Kryszajtysa,
Piotra
Błaszczaka,
Pawła
Wysmułka;
przedstawicieli Koła Łowieckiego "Jedność",
Pana Łukasza Abramczyka Radnego Gminy
Łyse, sołtysów - Annę Kręciewską i Jadwigę
Pisowłocką, Panią Krystynę Bałdygę - firma
Stalmar Łyse, Państwa Halinę i Tadeusza
Kubraków - Sala Bankietowa w Piątkowiźnie,
dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i
uczniów.
Kolejnym punktem uroczystości był program
artystyczny, w którym znalazły się piosenki,
wiersze i anegdoty dotyczące bociana i
niezapominajki.

Zasadniczym sensem i celem tego święta jest
promowanie
walorów
przyrody,
przypomnienie
o
potrzebie
ochrony
środowiska i zachowania różnorodności
biologicznej Polski. Dlatego też w kolejnych
latach do audycji tej włączali się pszczelarze,
szkółkarze, leśnicy oraz rolnicy ekologiczni.
Uroczystość w Warmiaku została poświęcona
pięknym polskim ptakom - bocianom, które
wpisane są w nasz krajobraz na stałe.

Wręczone zostały nagrody uczestnikom
konkursu plastycznego - "Przynoszę Wam
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wiosnę - bocian". Na konkurs wpłynęło 107
prac.
Nagrodzeni:
Kategoria klas 0-3:
1 miejsce - Karolina Drężek, SP SIGiE w
Pełtach
2 miejsce - Wojciech Czarneta, SP w Łączkach
3 miejsce - Mateusz Rukat, SP SIGiE w
Rżańcu
wyróżnienia: Miłosz Fonk, SP SIGiE w
Czarnotrzewiu, Karolina Niezgoda, SP SIGiE
w Pupkowiźnie
Kategoria klas 4 - 6:
1 miejsce - Julia Sawicka, SP SIGiE w
Pupkowiźnie
2 miejsce - Natalia Dziczek, SP w Lemanie
3 miejsce - Łukasz Młynarczyk, SP w
Lipnikach
wyróżnienia: Anna Maria Lis, ZS w Zalasiu,
Ewa Wiktoria Ruszczyk, SP SIGiE w Zdunku,
Adam Wysmułek, SP w Warmiaku
Kategoria gimnazjum:
1 miejsce - Edyta Gołaś, Publiczne
Gimnazjum
SIGiE
w
Warmiaku
2 miejsce - Urszula Domian, ZS w Zalasiu
3 miejsce - Dominika Warmjak, Publiczne
Gimnazjum
SIGiE
w
Warmiaku
Następnie uczniowie udali się do sal na
prelekcje prowadzone przez pracowników
Nadleśnictwa Myszyniec nt. bociana.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i
ogniskiem z kiełbaskami. W uroczystości
wzięło udział ponad 200 dzieci z różnych
szkół.

Uroczyste obchody 85-lecia OSP
Łyse

3 maja 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w
Łysych świętowała 85-lecie działalności.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem
strażaków przy akompaniamencie orkiestry
strażackiej ulicami Łysych do kościoła
Chrystusa Króla Wszechświata, gdzie miała
miejsce Msza Święta w intencji żyjących i
zmarłych druhów jednostki.

W świątyni uroczyście prezentował się
sztandar OSP w Łysych oraz sztandary
zaproszonych
sąsiednich
jednostek
strażackich z Kuzi, Myszyńca i Lipnik.
Część druga uroczystości miała miejsce przed
remizą strażacką, znajdującą się nieopodal
kościoła. Podczas uroczystego apelu Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Deptuła
krótko przedstawił rys historyczny jednostki z
Łysych.

Została ona tego dnia odznaczona medalem
PRO-MAZOVIA, nadanym przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego oraz złotym
medalem za zasługi. Marszałek Adam Struzik
wystosował również dyplomy uznania za
zaangażowanie w działania ratowniczo gaśnicze oraz pracę na rzecz jednostki, które
otrzymali druhowie: Agata Pisiak, Krzysztof
Świerdzewski,
Wiesław
Kowalikowski,
Grzegorz Perzan, Marcin Popielarczyk,
Sławomir Szulc, Andrzej Deptuła, Adam
Chrzanowski,
Adam
Pisiak,
Andrzej
Gadomski oraz Beata Pisiak. Został również
wręczony "Złoty Znak Związku" dla
zasłużonego jednostce druha Andrzeja
Deptuły.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
przyznano Zastępcy Naczelnika - druhowi
Rafałowi
Parzychowi
oraz
druhowi
Andrzejowi Morawskiemu, Srebrne Medale
otrzymali druhowie: Agata Pisiak, Teresa
Morawska, Luiza Ziółkowska, Piotr Głuszek,
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Stanisław Kiernozek oraz Beata Pisiak, zaś
Brązowe Medale stały się udziałem druhów:
Mateusza Gadomskiego, Jacka Olendra,
Tadeusza Popielarczyka oraz Księdza
Proboszcza Stanisława Borkowskiego.
Ponadto
przyznane
zostały
również
odznaczenia
"Strażak
Wzorowy".
Odznaczenia i medale strażakom wręczyli:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Ostrołęce dh Janusz Głowacki, Starosta
Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł, Wójt
Gminy Łyse Jerzy Ksepka, Radny Sejmiku
Samorządu Województwa Mazowieckiego
Marian Krupiński, Młodszy Brygadier PSP w
Ostrołęce Leszek Pragacz, Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Deptuła oraz Wiceprezes Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łysych Krzysztof
Świerdzewski. Ponadto wśród przybyłych na
uroczystość gości znaleźli się między innymi:
Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu
Podkom. Paweł Antośkiewicz, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Myszyniec Andrzej Głuszek,
Radni Powiatu Ostrołęckiego: Stanisław
Lipka i Andrzej Lis oraz Radni Gminy Łyse.

działań". "Młodzi ludzie chcą się wykazać i
powinni się wykazać, czas na zmianę warty,
stawiamy na młodzież, tak, jak na nas kiedyś
postawiono.
Mundur
strażacki
to
wyróżnienie. Nasz zapał do pracy i chęć
działania społecznego musi być jednak
wsparty przez władze samorządowe, tak
gminy, jak i powiatu. W chwili obecnej mamy
to
wsparcie.
Pomagają
nam
też
przedsiębiorcy - JBB w Łysych czy lokalne
piekarnie." - podkreśla Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Deptuła.

Bóg, honor, ojczyzna. I - należy jeszcze dodać
tu słowa z homilii tego dnia - nieustanna
służba człowiekowi. To obraz strażaka z OSP
w Łysych.

Spotkanie z Wiceministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeuszem Nalewajkiem

Ten dzień w gminie Łyse z pewnością należał
do strażaków i miał niezwykły charakter.
Codzienność każdego z druhów to nie piękny
mundur z odznaczeniami, ale dźwięk syreny,
na który zostawia się codzienne obowiązki czy
przyjemności
i
biegnie na
ratunek
człowiekowi.
"Ochotnicza straż cieszy się największym
zaufaniem społeczności, nawet bardziej niż
zawodowa, gdyż jest pierwszym ogniem,
zderza się z emocjami i traumą przy
wypadkach i to od naszej precyzji, zręczności,
podejścia i wiedzy, jak się zachować, zależy
życie poszkodowanych" - zaznacza dh Beata
Pisiak dodając, że nieprawdą jest, iż strażacy
są odporni na emocje. "Z miejsca każdego
zdarzenia zabieramy ze sobą doświadczenie,
ale i bagaż dużych odczuć. Po każdej akcji jest
czas na refleksje i wnioski do dalszych

W dniu 30 lipca 2015 roku o godzinie 09:30 w
budynku hali sportowej przy Zespole Szkół
Publicznych
w Łysych rozpoczęło się
spotkanie poświęcone sprawom rolniczym, a
w szczególności zagadnieniu klęski suszy w
naszym regionie.

W spotkaniu uczestniczył Wiceminister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Tadeusz
Nalewajk wraz z ekspertami z zakresu
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rolnictwa
(pracownicy
Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodka
Doradztwa Rolniczego itp.). Nie zabrakło
również włodarzy z pobliskich Gmin.

Dbam o Oddech w Łysych
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan
Tadeusz Nalewajk wyraźnie podkreślił, iż
zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji rolników
w naszym kraju. Jego zdaniem produkcja
mleka wymaga największych nakładów pracy
spośród wszystkich branży rolnictwa, a
nałożone kary wynikające z przekroczenia
przyznanych limitów w produkcji mleka
bardzo dotykają rolników. Ponadto rolnicy z
terenu Gminy Łyse oraz okolic w tym roku
ponownie
doświadczyli
problemów
wynikających z klęski suszy, której
naturalnym skutkiem stało się zmniejszenie
produkcji mleka w regionie. Ograniczone
dochody oraz nałożone kary z pewnością
spowodowały
pogorszenie
kondycji
gospodarstw rolnych w naszym regionie.
Wobec powyższej sytuacji Pan Tadeusz
Nalewajk zadeklarował interwencje ze strony
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
Komisji Europejskiej mająca na celu nie
nakładanie na rolników kar za przekroczenie
limitów w produkcji mleka. Wiceminister
zachęcał również rolników do zgłaszania
szkód powstałych w wyniku suszy, gdyż
sporządzone przez komisje protokoły stały się
podstawą do ubiegania się o świadczenia z
programów pomocowych.
Następnie eksperci przybliżyli uczestnikom
spotkania założenia Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Panu Tadeuszowi Nalewajkowi bliskie stały
się sprawy związane z Gminą Łyse, dlatego też
chętnie uczestniczył w organizowanych
festynach na terenie naszej Gminy.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
spotkał się z mieszkańcami naszej Gminy
między innymi podczas festynów wiejskich w
Babie, Lipnikach, Łysych czy Tartaku. Z dumą
uczestniczył w odbiorach zrealizowanych
inwestycji, widząc jak na lepsze zmienia się
infrastruktura publiczna Gminy Łyse.

W niedzielę 23 sierpnia 2015r. mieszkańcy
powiatu ostrołęckiego, zwłaszcza Gminy Łyse
uczestniczyli w akcji profilaktycznej w ramach
projektu "Dbam o oddech" zorganizowanej
przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce.
Od godziny 8.00 do 16.00 w sali OSP
mieszczącej się przy ul. Kościelnej 19 w
Łysych przebadanych zostało ponad 300
osób.

W ramach Programu Promocji Zdrowia i
Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego w
Powiecie Ostrołęckim "Dbam o oddech"
dofinansowanego
przez
Norweski
Mechanizm Finansowy oraz Budżet Państwa
wykwalifikowany zespół medyczny zapewnił
bezpłatne badania profilaktyczne takie jak
spirometria, stężenie tlenku węgla w
wydychanym powietrzu, poziom cholesterolu,
poziom cukru, poziom trójglicerydów, pomiar
ciśnienia krwi oraz konsultacje lekarskie.
Osoby z grupy ryzyka otrzymały bezpłatnie
inhalatory lub aparaty do gimnastyki
oddechowej
oraz
w
zależności
od
indywidualnych potrzeb skierowanie na
badania poszerzone.
Projekt skierowany został do mieszkańców
powiatu z następujących grup:
- mężczyźni w wieku 35 - 59 lat
- osoby powyżej 65 roku życia
- zadeklarowani, regularni palacze
- bierni palacze (członkowie rodzin
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regularnych palaczy).

Prezes Stowarzyszenia "Uśmiech Dzieci"
Adam Żubrowski
s.usmiech.dzieci@gmail.com
www.usmiechdzieci.strefa.pl
Uroczystość wręczenia medali "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"
oraz medali "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE"

Organizatorzy zapewnili również bezpłatny
transport na miejsce akcji. Kolejna akcja
badań profilaktycznych w ramach projektu w
Gminie Łyse odbyła się 6 grudnia 2015 roku
również w miejscowości Łyse.

W dniu 11 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali "ZA ZASŁUGI DLA
OBRONNOŚCI KRAJU" oraz medali "ZA
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE".

Wigilia członków Stowarzyszenia
"Uśmiech Dzieci" i Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej
11 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych odbyła
się coroczna wigilia członków Stowarzyszenia
"Uśmiech Dzieci" i Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej. Wychowankowie świetlicy wprowadzili gości w nastój świąt Bożego Narodzenia przygotowując program artystyczny, który
został nagrodzony wielkimi brawami. Wzruszeń dopełniło dzielenie się dzieci wraz z dorosłymi opłatkiem oraz składanie sobie wzajemne życzeń, a także wspólny świąteczny poczęstunek. W powietrzu było czuć „ducha”
świąt Bożego Narodzenia.

Medalami "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU" nadanymi przez Ministra
Obrony Narodowej odznaczeni zostali Państwo Teresa i Stanisław Drężek oraz Państwo
Aleksandra i Stanisław Nicińscy.

Natomiast medale "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE" Prezydent RP przyznał 13 parom z terenu Gminy Łyse, które
przeżyły w jednym związku ponad 50 lat, a są
to:
- Teresa i Stefan Drężek
Głównym elementem uroczystości było spo- - Władysława i Czesław Gadomscy
tkanie dzieci z Świętym Mikołajem, który - Wiesława Irena i Henryk Górscy
oczywiście grzecznym wychowankom świe- - Krystyna i Mieczysław Grala
tlicy przyniósł prezenty. Gośćmi honorowymi - Zofia i Stanisław Gregorczyk
spotkania był Wójt Gminy Łyse Pan Jerzy - Marianna i Stanisław Kowalczyk
Ksepka, przewodnicząca Gminnej Komisji - Anna i Mieczysław Kowalczyk
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Stanisława i Bolesław Murach
Pani Halina Nicewicz, Ks. Wikariusz Krzysz- - Stanisława i Edward Parda
tof Szakiel oraz rodzice i zaproszeni goście.
- Halina i Czesław Pliszka
- Marianna i Stanisław Popielarczyk
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- Władysława i Władysław Stefan Puławscy
- Irena i Stanisław Szymczyk.

Uroczyste obchody zostały rozpoczęte Mszą
Świętą w Kościele pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Łysych.
Następnie, w budynku Urzędu Gminy Łyse
Major Dariusz Zdrojewski - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Ostrołęce oraz Kapitan Roman Nicewicz z
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce
dokonali aktu dekoracji medalami "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU".
Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka w imieniu
Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE" przy współudziale Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Eugeniusza Liska oraz Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Urszuli Nurczyk.

Po wręczeniu medali okolicznościowy program artystyczny zaprezentowali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Łysych przy akompaniamencie Pana Jana Kani.

Spotkanie Wigilijne
22 grudnia 2015 roku w Sali Bankietowej
Gminnej Spółdzielni "SCh" w Łysych odbyło
się spotkanie wigilijne Wójta Gminy Łyse z
Radnymi Gminy Łyse, Sołtysami, lokalnymi
Przedsiębiorcami oraz pracownikami Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy
Łyse.

W uroczystości udział wzięła również Ewa
Mielnicka Miss Polski 2014. Po przełamaniu
się opłatkiem i złożeniu życzeń świątecznych
nadszedł czas na wspólne kolędowanie w nastroju zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Ponadto w uroczystości udział wzięli: Ksiądz
Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Łysych Stanisław Borkowski,
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Lipnikach Krzysztof Konopka oraz Ksiądz Wikariusz Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych
Krzysztof Szakiel, a także członkowie rodzin
szanownych Jubilatów.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów uroczystości: Piekarni Łyse, Piekarni - cukierni
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"TWOJA" Lipniki, Piekarni Kurpiowskiej „Serafin”.

Spotkanie Wigilijne - Lipniki
20.12.2015r.
20 grudnia br. Koło Gospodyń Wiejskich z
Lipnik zorganizowało Spotkanie Wigilijne dla
mieszkańców swojej miejscowości oraz zaproszonych gości.
Na uroczystość przybyli m.in.: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marian
Krupiński, Radni Powiatu Ostrołęckiego: Stanisław Lipka oraz Andrzej Lis, Radni Gminy
Łyse: Kazimierz Dymarczyk oraz Janusz
Krzyżewski, Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka,
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach Krzysztof Konopka, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łyse na czele z Barbarą
Gałązką - Prezes Zarządu Regionalnego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce.

Uczestnicy spotkania po symbolicznym podzieleniu się opłatkiem przystąpili do wspólnego kolędowania.

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Łyse
16 października 2015 roku w budynku hali
sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych w
Łysych odbyła się debata społeczna dotycząca
bezpieczeństwa na terenie Gminy Łyse.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się
między innymi: Komendant Miejski Policji w
Ostrołęce insp. Stanisław Szcześniak, Z-ca
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Piotr Stachurski, Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu kom. Paweł Antośkiewicz, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu asp. szt. Janusz Jędrzejczyk,
Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Andrzej Dziadak, Naczelnik wydziału do Walki z
Przestępczością Przeciwko Mieniu kom. Andrzej Rydzewski, Dyrektor Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz, Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka,
Radny Powiatu Ostrołęckiego Stanisław
Lipka, Radni Gminy Łyse, Sołtysi z terenu
Gminy Łyse, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łyse.

Debatę poprowadził rzecznik prasowy Miejskiej Komendy Policji w Ostrołęce Podkomisarz Sylwester Marczak. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się między innymi jak uniknąć
oszustwa oraz jak dbać o bezpieczeństwo w
miejscu zamieszkania. Poruszony został również temat bezpieczeństwa na drodze zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców
samochodów.
Nie zabrakło również informacji związanych z
działaniami profilaktycznymi prowadzonymi
na terenie naszej Gminy.

Następnie podczas przeprowadzonej dyskusji
Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka wnioskował o
przywrócenie Posterunku Policji w miejscowości Łyse. Problem braku posterunku policji
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na terenie Gminy Łyse został poruszony również przez innych uczestników debaty i tym
samym stał się tematem wiodącym podczas
przeprowadzonej dyskusji.

Impreza sportowa promująca zdrowy styl życia skupiła w tym roku dzieci, młodzież oraz
dorosłych z terenu Gminy Łyse i okolic.
Wyniki VIII edycji "Biegu po zdrowie" przedstawiają się następująco:

Sport
BIEG NARCIARSKI O PUCHAR
WÓJTA GMINY ŁYSE oraz NORDIC
WALKING PAŃ O PUCHAR WÓJTA
GMINY ŁYSE
W niedzielę 8 lutego 2015 roku miłośnicy
sportów zimowych walczyli o Puchar Wójta
Gminy Łyse w trzech kategoriach:
Nordic walking pań (startowało 12 pań):
I miejsce - Gadomska Krystyna - Łyse
II miejsce - Nicewicz Zofia - Pupkowizna
III miejsce - Winnicka Małgorzata - Pupkowizna
Bieg narciarski juniorzy (startowało 10 zawodników):
I miejsce - Itan Ciborowski - Pisz
II miejsce - Natalia Mazuch - Pupkowizna
III miejsce - Sylwia Mazuch - Pupkowizna
Bieg Główny o Puchar Wójta Gminy Łyse
(startowało 14 zawodników):
I miejsce - Ciborowski Sebastian - Pisz
II miejsce - Ciborowska Aneta - Pisz
III miejsce - Boroń Bartłomiej – Pisz

Ponadto po biegach na uczestników imprezy
czekały kiełbaski z ogniska, kawa, herbata, żurek oraz fasolka po bretońsku. Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt Gminy Łyse Jerzy
Ksepka wspólnie z przedstawicielem LZS
Pupkowizna Mirkiem Mazuchem.
Organizatorami biegów byli LZS Pupkowizna
oraz GOKSiR Łyse. Nagrody ufundował Wójt
Gminy Łyse.

"Bieg po zdrowie"
23 maja 2015 w Zalasiu odbył się już tradycyjnie VIII "Bieg po zdrowie" zorganizowany w
ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA.

Klasa I SP
Dziewczęta: I miejsce - Maja Mazgoła, II miejsce Natalia Zalewska, III miejsce - Aleksandra Kręciewska
Chłopcy: I miejsce - Jakub Ruszczyk, II miejsce Hubert Szmigiel, III miejsce - Kacper Parda
Klasa II SP
Dziewczęta: I miejsce - Amelia Rybka, II miejsce Julia Olszewska, III miejsce - Milena Bałdyga
Chłopcy: I miejsce - Sebastian Parda; II miejsce Wiktor Butler; III miejsce - Marcin Kamiński
Klasa III SP
Dziewczęta: I miejsce - Wiktoria Borkowska, II
miejsce -Urszula Filipkowska, III miejsce - Aleksandra Popielarczyk
Chłopcy: I miejsce - Wojciech Sobotka, II miejsce
- Kacper Zapert, III miejsce - Wiktor Samul
Klasa IV SP
Dziewczęta: I miejsce - Klaudia Gołaś, II miejsce Angelika Popielarczyk, III miejsce - Paulina Bałdyga
Chłopcy: I miejsce - Adam Wysmułek, II miejsce Adrian Ruszczyk, III miejsce - Sebastian Popielarz
Klasa V SP
Dziewczęta: I miejsce - Katarzyna Lis, II miejsce Emilia Bastek, III miejsce - Justyna Kamińska
Chłopcy: I miejsce - Dominik Stachelek, II miejsce
- Piotr Ksepka; III miejsce - Szymon Popielarczyk
Klasa VI SP
Dziewczęta: I miejsce - Malwina Polak, II miejsce
- Julia Lis, III miejsce - Natalia Dawid
Chłopcy: I miejsce - Konrad Dąbkowski, II miejsce
- Jakub Dziczek, III miejsce - Tobiasz Gleba
Klasa I Gimn.
Dziewczęta: I miejsce - Michelle Boruch, II miejsce - Magdalena Kania, III miejsce - Natalia Krysiak
Chłopcy: I miejsce - Wojciech Chorążewicz, II
miejsce - Dominik Plona; III miejsce - Adam Dymarczyk
Klasa II Gimn.
Dziewczęta: I miejsce - Magdalena Gotlib; II miejsce - Natalia Trzonkowska; III miejsce - Julia Charubin
Chłopcy: I miejsce - Wojciech Cichy, II miejsce Bartosz Kobus, III miejsce - Szymon Małż
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Klasa III Gimn.
Dziewczęta: I miejsce - Aleksandra Mazgoła, II
miejsce - Katarzyna Zalewska, III miejsce - Milena
Dawia
Chłopcy: I miejsce - Paweła Sakowski, II miejsce Kamil Górlaczyk, III miejsce - Wojciech Bednarczyk
Szkoły Średnie
Dziewczęta: I miejsce - Daria Załęska, Chłopcy, I
miejsce - Tomasz Murach, II miejsce - Sebastian
Góralczyk, III miejsce - Sylwester Ruszczyk
Open
Panie: I miejsce - Justyna Grala, II miejsce - Renata Rybka
Panowie: I miejsce - Adam Krzyżewski, II miejsce
- Sylwester Gwiazda, III miejsce - Mariusz Wiśniewski.

Organizatorami imprezy są: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Zalas, Zespół
Szkół w Zalasiu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych,
Wójt Gminy Łyse oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Łysych.

GMINNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
24 maja odbył się Gminny Turniej Tenisa
Ziemnego na orliku przy ZSP Łysych. Do rywalizacji przystąpiło kilkunastu zawodników.
Wśród uczestników biorących udział zgłosiła
się jedna dziewczynka-Natalia Mazuch
(uczennica kl. VI SP Pupkowizna), która jak
się później okazało grała na równym poziomie
z resztą zawodników.

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W sobotę 06 czerwca2015 r. miłośnicy piłki
nożnej z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Łyse stoczyli zaciętą walkę o zwycięstwo w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej
zorganizowanym na „Orliku” przy Zespole
Szkół Powiatowych w Łysych.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
Dziewczęta: I miejsce – Zalas, II miejsce –
Pupkowizna, III miejsce – Łyse, IV miejsce Lipniki
Chłopcy: I miejsce – Łyse, II miejsce – Pupkowizna, III miejsce – Szafranki, IV miejsce Zalas
Drugiego dnia turnieju (07 czerwca 2015
roku) o wygraną walczyli uczniowie gimnazjów.

Wyniki przedstawiają się następująco:
Dziewczęta: I miejsce – Lipniki, II miejsce –
Łyse, III miejsce - Zalas
Chłopcy: I miejsce - Zalas I, II miejsce - Łyse
III miejsce – Lipniki, IV miejsce - Zalas II.

IMPREZA SPORTOWO-REKREACYJNA "SPACEREM PO LASACH"
Rywalizacja była zacięta, a końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce - Piotr Piankowski
II miejsce - Mirosław Mazuch
III miejsce - Sławomir Dymarczyk.
Statuetkę najaktywniejszego zawodnika turnieju komisja przyznała Natalii Mazuch.
Statuetki oraz dyplomy wręczali: Pan Jerzy
Ksepka - Wójt Gminy Łyse, Pan Józef Bałdyga
- właściciel ZPM JBB w Łysych oraz Pan Dariusz Ptak - Dyrektor ZSP w Łysych.

18 lipca 2015 roku na leśnej polanie w miejscowości Łyse (skrzyżowanie ulic Krupki i Kościelnej) dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Pani Małgorzata Błyskun oraz Wójt Gminy Łyse Pan Jerzy Ksepka, przecinając wspólnie drewnianą
kłodę, oficjalnie udostępnili mieszkańcom
gminy i wszystkim chętnym nowy obiekt użytkowy - ścieżkę spacerową nordic walking
"Gośka".
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stanowiska, na których omawiali przedmiot
swojej pracy, czyli działania niezbędne do
ochrony lasu oraz utrzymania go w dobrej
kondycji.

Uczestnicy imprezy z uśmiechem na twarzy
pokonali prawie 5 kilometrową leśną ścieżkę,
na której zlokalizowane zostały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu:
równoważnie, ławeczki, poręcze, drabinki i
drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ramion i nóg.

Organizatorzy zadbali o dobrą sportową zabawę oraz ciekawe upominki i nagrody dla
wszystkich, którzy w tym dniu postanowili aktywnie spędzić swój wolny czas na trasie
ścieżki nordic walking "Gośka".
RAJD ROWEROWY
"Wolność jest w naturze 2015"
12 września na parkingu przy leśniczówce w
Serafinie zgromadziło się ponad 280 osób by
aktywnie spędzić czas wolny poprzez uczestnictwo w zorganizowanym przez Lasy Państwowe Rajdzie Rowerowym "WOLNOŚĆ
JEST W NATURZE - 2015".

Na mecie na uczestników imprezy czekały
konkursy oraz zabawy sprawnościowe z nagrodami, pokaz ratownictwa, występ zespołu
"Puszcza Zielona" przy akompaniamencie kapeli Jana Kani oraz bezpłatny poczęstunek
(grill, regionalne wypieki, grochówka oraz
kiełbaski pieczone nad ogniskiem).
Nagrodę Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec - rower - otrzymała Daria Lis z Wykrotu,
główną nagrodę w konkursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zorganizowanym
przez WORD w Ostrołęce - również rower wylosowała Wiktoria Czyż z Łysych, a Nagrodę Wójta Gminy Łyse - tablet - zdobyła Patrycja Płochocka z Łysych.
Organizacja rajdu była możliwa dzięki wsparciu m.in. ZPM JBB w Łysych, Piekarni Kurpiowskiej "Serafin", OSP w Łysych, Gminy
Łyse, Samorządu Powiatu Ostrołęckiego,
WORD w Ostrołęce oraz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej.

II SAMORZĄDOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO
I WÓJTA GMINY ŁYSE
Do uczestnictwa w tegorocznej edycji Turnieju zgłosiło się 12 drużyn z terenu gminy
Łyse. Po raz pierwszy w składach 6-osobowych drużyn pojawiły się Panie.

Piłkarzom podczas rozgrywek kibicowały rodziny oraz znajomi. Drużyny drogą losowania
podzielono na dwie grupy, które równolegle

Na 16-kilometrowej trasie ścieżki rowerowej
"Jezioro Krusko" leśnicy przygotowali dwa
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rozgrywały mecze na obu łysowskich Orlikach
- przy Gimnazjum (ul. Szkolna) i przy Zespole
Szkół Powiatowych (ul. St. Krupki). Z rozgrywek grupowych wyłoniono cztery drużyny,
które zagrały o miejsca na podium.

ciągu trwania biegu pokonał dystans 186 km i
746 m.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce - Drużyna sołectwa Lipniki
II miejsce - Drużyna sołectwa Wejdo
III miejsce - Drużyna sołectwa Dawia i Złota
Góra
IV miejsce - Drużyna sołectwa Łyse.
Na zakończenie rozstrzygnięto "Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym"
zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną nagrodę w konkursie - rower wylosowała mieszkanka Serafina.

VIII Mistrzostwa Polski
w Biegu 24h
W dniach 26 i 27 września 2015r. w miejscowości Łyse odbyły się VIII Mistrzostwa Polski w Biegu 24h.

Organizatorami zawodów był Polski Związek
Lekkiej Atletyki oraz RS TKKF „Jastrząb”
Ruda Śląska przy wsparciu Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Łyse.
Głównym sponsorem imprezy był Zakład
Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. Koordynatorem tej niecodziennej dla mas imprezy
był August Jakubik - przedstawiciel klubu
„Jastrząb”.

Na starcie w sobotę o 11.00 stanęło 67 zawodników, wśród nich wiele utytułowanych postaci polskich biegów. Prawie każdy uczestnik
może pochwalić się licznymi sukcesami,
udziałem w maratonach w Polsce i za granica,
dużym sportowym dorobkiem i doświadczeniem.
W ramach zawodów odbyła się również sztafeta czterogodzinna, w której rywalizowało 7
drużyn. Najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Uroczysta dekoracja zwycięzców odbyła się na
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych. Najlepszym zawodnikom mistrzostw wręczono puchary i nagrody, a
wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale,
dyplomy i upominki od sponsora.

Pan August sam jest biegaczem i szczyci się
wieloma wygranymi, niezwykle emocjonalnie
i barwnie komentował wydarzenia zawodów.
Dla każdego biegacza miał ciepłe słowo i bardzo skuteczna zachętę do sportowej walki.
Niemały wkład w organizację mistrzostw
wniósł również Waldemar Pędzich - Radny
Powiatu Ostrołęckiego, dwukrotny Mistrz
Polski oraz były rekordzista Polski w biegu
24-godzinnym. Pan Waldemar Pędzich w
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Na podium w pierwszej kolejności stanęły panie. Pierwsze miejsce z wynikiem 238 kilometrów 192 metry (nowy rekord Polski) zajęła
Patrycja Bereznowska.

Komisja do Spraw Rozwoju
Gospodarczego:

Na miejscu drugim (209 kilometrów) znalazła się Milena Grabska-Grzegorczyk, a na
trzecim Agata Matejczuk (189 kilometrów).
Najlepsi wśród mężczyzn okazali się: Paweł
Szynal (przebiegł ponad 246 kilometrów, tym
samym utrzymał własny rekord Polski), Roman Elwart, z wynikiem 234 kilometry –
miejsce drugie, Przemysław Basa - 230 kilometrów – miejsce trzecie.

2.

1.

3.
4.
5.

Robert Wiśniewski
Przewodniczący Komisji
Łukasz Piotr Abramczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jolanta Barbara Murach
Członek Komisji
Adam Pliszka
Członek Komisji
Adam Zakrzewski
Członek Komisji

Komisja do Spraw Rozwoju
Społecznego

Rada Gminy Łyse
Kadencja 2014-2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.

Stanisław Eugeniusz Lisek
Przewodniczący Rady Gminy Łyse
Kazimierz Drężek
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Łyse
Łukasz Piotr Abramczyk
Kazimierz Ciak
Kazimierz Dymarczyk
Mirosław Krysiak
Janusz Adam Krzyżewski
Barbara Jolanta Murach
Adam Grzegorz Pisiak
Adam Pliszka
Jarosław Samsel
Janusz Szok
Robert Wiśniewski
Adam Zakrzewski
Adam Żubrowski

Komisje Rady Gminy Łyse
Komisja Rewizyjna:
1.
2.
3.
4.
5.

Jarosław Samsel
Przewodniczący Komisji
Adam Pliszka
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kazimierz Ciak
Członek Komisji
Mirosław Krysiak
Członek Komisji
Adam Grzegorz Pisiak
Członek Komisji

3.
4.
5.

Janusz Adam Krzyżewski
Przewodniczący Komisji
Kazimierz Drężek
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kazimierz Dymarczyk
Członek Komisji
Janusz Szok
Członek Komisji
Adam Żubrowski
Członek Komisji

Jednostki Organizacyjne
Gminy Łyse:
- Gminna Biblioteka Publiczna
w Łysych
Kierownik- Marianna Olszewska
ul. Szkolna 1,
tel. 511 474 711
- Gminna Jednostka
Usług Komunalnych
Kierownik Andrzej Szymczyk
ul. Chętnika,
tel. 502 354 831
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Łysych
Pełniąca obowiązki Dyrektora Danuta Szulc
ul. Szkolna 1,
tel. 297725047
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Janina Nicewicz
ul. Ostrołęcka 2 (Łyse),
tel. 29 772 54 75
- Przedszkole Samorządowe w Łysych
Dyrektor Bernadeta Guzowska
ul. Szkolna 1,
tel. 29 772 50 29
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- Publiczne Gimnazjum w Łysych
Dyrektor Mariusz Bacławski
ul. Szkolna 1,
tel. 29 7725001

- Zespół Obsługi Placówek Oświaty
Kierownik Halina Parzych
ul. Ostrołęcka 2 (Łyse),
tel. 29 7725024

- Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
Dyrektor Jan Drężek
ul. Szkolna 1,
tel. 29 772 50 01

- Zespół Szkół w Lipnikach
Dyrektor Joanna Kurowska
ul. Ks. Kanonika E. Sierbińskiego 30,
tel. 29 772 63 07
- Zespół Szkół w Zalasiu
Dyrektor Danuta Gwiazda
Zalas 1, tel. 29 772 52 21.

WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW
GMINY ŁYSE
Kadencja 2015-2019
Lp.

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Adres

1. Antonia

Mieczysław Waszkiewicz

Antonia 20, 07-438 Zalas

Telefon
kierunek
509 359 432

2. Baba

Teresa Mielnicka

Baba 20, 07-436 Lipniki

663 540 499

3. Dawia

Halina Kadelska

Dawia 19, 07-436 Lipniki

594 04 55

4. Dęby

Ewa Krysiak

Dęby 45, 07-437 Łyse

506 152 389

5. Dudy
Puszczańskie

Jadwiga Pisowłocka

Dudy Puszczańskie 27,
07-438 Zalas

887 281 002

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

516 085 936

9. Łączki

Sławomir Łukasik

ul.Ks.Kan.E.Sierbinskiego 36,
07-436 Lipniki
Łączki 10, 07-438 Zalas

10. Łyse

Zbigniew Czyż

889 998 203

11. Piątkowizna

Mirosław Krysiak

ul. H. Sienkiewicza 28, 07-437
Łyse
Piątkowizna 41, 07-438 Zalas

12. Plewki

Adam Ciupa

Plewki 5, 07-436 Lipniki

664 680 925

13. Pupkowizna

Sławomir Mierzejek

Pupkowizna 34, 07-437 Łyse

603 490 108

14. Serafin

Halina Mikulska

Serafin 42, 07-437 Łyse

602 181 364

15. Szafranki

Jolanta Niebrzydowska

Szafranki 80, 07-436 Lipniki

697 938 536

16. Tartak

Bożena Kowalczyk

Tartak 42, 07-436 Lipniki

668 015 988

17. Tyczek

Andrzej Gleba

Tyczek 18, 07-437 Łyse

606 325 631

18. Warmiak

Anna Kręciewska

Warmiak 26, 07-438 Zalas

665 737 061

19. Wejdo

Katarzyna Pawelczyk

Wejdo 20, 07-438 Zalas

504 682 101

20. Zalas

Mirosław Bałdyga

Zalas 46B , 07-438 Zalas

509 392 699

21. Złota Góra

Adam Bazych

Złota Góra 5, 07-436 Lipniki

606 344 953
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501 361 917

(29)7725742
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