Gmina Łyse
BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY ŁYSE

NUMER II/2016

Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie 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 pierwszym kwartale 2016 roku.
Kwartalnik udostępniany jest 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
WSPARCIE DLA RODZIN Z DZIEĆMI
PROGRAM 500 PLUS
Program Rodzina 500 plus to systemowe
wsparcie polskich rodzin, które otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.
Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł
na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł
netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina
także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł
netto.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie
świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w
sposób dogodny dla rodziców, czyli przede
wszystkim przelewem na rachunek bankowy
lub w gotówce.
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3
miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od
1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Od 2 lipca 2016 roku
świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w
którym rodzice złożą wniosek.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł
otrzymają także rodziny zastępcze.
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez
względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają
je zatem zarówno rodziny, w których rodzice
są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic,
który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką
nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć
wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez
Internet lub osobiście w gminie.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie
konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze
dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku
trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby
ubiegającej się o świadczenie, dane drugiego z
rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli
takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach,
więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał
od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego. Pierwszy okres na jaki
będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia
2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017
roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli
składać dwóch wniosków w 2016 roku,
kiedy program wejdzie w życie.
Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane
już od 1 sierpnia danego roku.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia,
dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.
Realizatorem świadczenia wychowawczego w
Gminie Łyse będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku o ustalanie prawa do
świadczenia wychowawczego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych - parter budynku Urzędu Gminy
Łyse, pokój nr 14.
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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
Przypominamy, 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 8.00-15.30, tel.
29 717 68 57. Zapraszamy do korzystania z
usług bankowych oraz zapoznania się ze
szczegółową ofertą!

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
KASTRACJI I STERYLIZACJI
ZWIERZĄT W GMINIE ŁYSE
W związku z wejściem w życie Uchwały
Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia
31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Łyse w 2016 r.” uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Łyse można
składać wnioski na zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt.
Właściciel lub opiekun chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do zakładu
weterynarii- Usługi Weterynaryjne Sławomir
Popielarczyk, ul. H. Sienkiewicza 9, w miejscowości Łyse, z którym Gmina ma zawartą
umowę na świadczenie tego typu usług.
Można również zgłosić się do innego zakładu
weterynaryjnego w celu przeprowadzenia zabiegu. Właściciel zwierzęcia składa oświadczenie dotyczące wykonania zabiegu weterynaryjnego, które lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu
Gminy Łyse. Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokona zapłaty lekarzowi weterynarii 50%
kosztu zabiegu, po jego wykonaniu.

Gmina Łyse zapłaci pozostałą część kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na
podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będą oświadczenia, o których
mowa powyżej, natomiast w 100% zostaną
sfinansowane koszty usypiania ślepych miotów psów lub kotów.
Cennik usług w ramach podpisanej przez
Urząd Gminy umowy z zakładem weterynarii
przedstawiają się następująco:
a) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia w przypadku sterylizacji:
- zwierzę gatunku kot – 75,00 zł
- zwierzę gatunku pies- 150,00 zł
b) koszty ponoszone przez właściciela zwierzęcia w przypadku kastracji:
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- zwierzę gatunku kot – 30,00 zł
- zwierzę gatunku pies- 75,00 zł
Ponadto w związku z sygnałami dotyczącymi
wałęsających się psów zwracamy się z prośbą
o sprawowanie właściwego nadzoru nad zwierzętami. Wszystkie psy powinny być na uwięzi
lub pozostawać pod bezpośrednim nadzorem
ich właścicieli. Jednocześnie informuję, że za
pozostawienie psa bez uwięzi lub bezpośredniego nadzoru i ewentualne pogryzienie odpowiada jego właściciel. Posiadanie czworonoga wiąże się z obowiązkami jakie nakłada
prawo na właściciela czworonoga w tym art.
77 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany”.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłoszenia organowi
administracji prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków zmiany danych objętych tą
ewidencją w terminie 30 dni od dnia powstania tych zmian.
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.
Apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy
Łyse do czytelnego oznakowania swoich posesji.

OBOWIĄZEK OZNACZENIA
NUMERACJA 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.”

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że z dniem 1 stycznia 2016r.
wypłata gotówkowa świadczeń rodzinnych i
zasiłków pomocy społecznej, odbywać się będzie w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Ostrołęce, który mieści się w budynku
Urzędu Gminy w Łysych (pokój nr 1).

PUNKT KONSULTACYJNY
WSPIERAJĄCY OSOBY W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ
Od 15 lutego 2016 roku wznowił działalność
Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Łysych.
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku
hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w
Łysych. Czynny jest w każdą środę w godzinach
15:00 – 18:00 .
W sytuacji kryzysowej człowiek niejednokrotnie nie jest w stanie sam sobie pomóc. Nie ma
z kim porozmawiać o swoich myślach i emocjach. Czuje się zagubiony, samotny, nierozumiany, nie radzi sobie z własnym życiem. W takiej sytuacji potrzebna jest pomoc psychologa.
Osobom doświadczającym różnych kłopotów
i trudności związanych z przeżywanymi emocjami, wsparcia w Punkcie Konsultacyjnym
udziela psycholog, po uprzednim umówieniu
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się telefonicznym bądź osobistym z psychologiem. W celu telefonicznego umówienia się na
wizytę z psychologiem należy dzwonić pod nr
telefonu 29 772 54 75 w. 32.
Pomoc psychologiczna udzielana w Punkcie
Konsultacyjnym jest bezpłatna.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
informuje, że:
Do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski na dofinansowanie w ramach programu
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
na zakup maszyn, na budowę i wyposażenie
obór, budowę magazynów paszowych, silosów na kiszonkę itp.

Również do 29 kwietnia 2016 r. są przyjmowane wnioski na dofinansowanie w ramach
programu „Premia dla młodego rolnika”
- jest to dofinansowanie w wysokości 100 tys.
złotych dla młodych rolników planujących
przejecie gospodarstwa lub posiadających już
gospodarstwo nie dłużej niż 18 miesięcy.
Więcej informacji na temat dofinansowań, jak
również pomoc w przygotowaniu wniosków i
biznesplanów na PROW 2014-2020, wniosków na dopłaty obszarowe, sporządzanie biznesplanów do kredytów oraz zapisy na kurs
chemizacyjny 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.

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych
informuje, że osoby z terenu Gminy Łyse,
chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada
68, tel.:
- sekretariat/dyrektor 29 7646233
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
29 7642338.

LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŁYSE (POBYT STAŁY)
– STAN NA DZIEŃ 31.03.2016R.:
Antonia
Baba
Dawia
Dudy Puszczańskie
Dęby
Grądzkie
Klenkor
Lipniki
Łączki
Łyse
Piątkowizna
Plewki
Pupkowizna
Serafin
Szafranki
Tartak
Tyczek
Warmiak
Wejdo
Wyżega
Zalas
Złota Góra
Ogółem:
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- 86
- 281
- 87
- 244
- 344
- 111
- 52
- 1122
- 517
- 2420
- 418
- 99
- 424
- 338
- 461
- 196
- 122
- 125
- 436
- 82
- 549
- 52
8566

Inwestycje
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W LIPNIKACH
Pod koniec lutego 2016 roku ruszyła budowa
obiektu budynku przyszkolnego w miejscowości Lipniki o powierzchni zabudowy
934,75 m2, w tym powierzchni użytkowej
1143,76 m2 oraz kubaturze - 7490,0 m3.

Dominującą role w powyższej inwestycji odgrywa sala gimnastyczna o wys. 11,50m, przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu
10º. Wzdłuż niej zlokalizowano część socjalną
(wys. 8,30m i 4,98m) przykrytą dachem jednospadowym o nachyleniu 5º. Komunikacja z
budynkiem szkoły została zapewniona przy
pomocy łącznika.

Na parterze obiektu będzie znajdować się sala
gimnastyczna o wymiarach boiska 30,30m x
15,20m, z naturalnym oświetleniem (przeszklenia w ścianie południowo-wschodniej

oraz świetlik kalenicowy). Płyta boiska z posadzką elastyczną wykonana zostanie z wykładziny sportowej PCV na konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczna, nożną wraz z osprzętem. Połączono ją przestrzennie z przyległym
korytarzem, uzyskując dzięki temu miejsce na
trybuny dla publiczności, za którymi zlokalizowano zaplecze sanitarno-socjalne.

Obiekt posiadać będzie również dwie klatki
schodowe prowadzące na piętro. Przewidziano tu antresole (z widokiem na sale gimnastyczną), oraz pomocniczą salę sportową
wraz z niezbędnym zapleczem. Obiekt będzie
ogólnodostępny dla lokalnej społeczności, a
także przystosowany do korzystania przez
osoby niepełnosprawne.
Gmina Łyse w lutym 2016 roku złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie powyższego zadania w ramach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2016 (nazwa zadania: „Budowa
sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Lipnikach”).
Środki na dofinansowanie dysponowane są z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Planowane koszty realizacji zadania :
koszt całkowity szacowany jest na kwotę
2 444 000 zł, w tym wysokość dofinansowania w 2016 roku wynosi 398 000zł, w 2017
roku również 398 000zł. Wysokość wkładu
własnego stanowi kwotę 1 648 000zł.
Zakończenie realizacji powyższego zadania
planowane jest w 2017 roku.
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ROZBUDOWA ULICY TOPOLOWEJ,
SOSNOWEJ I ŚWIERKOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE
16 lutego 2016 roku wyłoniony w ramach
przetargu wykonawca rozpoczął prace związane z rozbudową ulic: Topolowej, Sosnowej i
Świerkowej w miejscowości Łyse.

Zakres prac wykonanych
na dzień
31.03.2016r.
- odtworzenie i wyznaczenie trasy w terenie
- roboty ziemne – wykopy
- wykonanie podbudowy w 50 %.
PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI SERAFIN
Na początku marca wyłoniony w ramach procedury przetargowej wykonawca rozpoczął
realizację przebudowy odcinków dróg w miejscowości Serafin. Zgodnie z podpisaną
umową
wartość
zadania
wyniosła
2 629 486,74. Wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o długość 5669 m.b. i szerokość 4- 5 m wraz ze zjazdami (nawierzchnia
bitumiczna i kruszywo łamane).
Planowane zakończenie prac to 31 maj 2017 r.

W ramach inwestycji powstanie droga o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości
3 699,22 m.b. oraz szerokość 6-5 m (ul. Topolowa) wraz ze zjazdami (ul. Sosnowa i ul.
Świerkowa). Na poszczególnych odcinkach
inwestycji rozbudowany zostanie chodnik, o
łącznej długości 480,70 m.b. Przy ulicy Topolowej zostanie wybudowane 2 239,00 m.b.
ścieżki rowerowej (szerokość 2 m). Ponadto
wykonane zostanie oświetlenie, w tym montaż 3 opraw interaktywnych wraz ze słupami
oraz 35 opraw oświetleniowych ledowych.
Firma realizująca zadanie wykona zjazdy z
nawierzchni bitumicznej i kruszywa łamanego. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót budowlanych ma nastąpić do dnia
31 sierpnia 2016.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DAWIA
Kolejną inwestycją, którą Gmina Łyse rozpoczęła w marcu bieżącego roku jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dawia.
Koszt inwestycji zgodnie z podpisaną umową
zostanie poniesiony przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT
Józef Bałdyga w Łysych. Gmina Łyse w ramach realizacji zadania przygotowała dokumentację techniczną przeprowadziła postępowanie przetargowe, na podstawie którego wyłoniono wykonawcę oraz powołała inspektora
nadzoru.
W ramach zadania wykonana zostanie droga
długości 950 m.b. o nawierzchni bitumicznej
i szerokości 5m wraz ze zjazdami z kostki brukowej. Planowany termin zakończenia prac
budowlanych to 31 czerwiec 2016.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na
kwotę 2 029 358,68 zł. Termin zakończenia
inwestycji to 31 sierpień 2016r.
Gmina Łyse uzyskała dotację celową z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – w kwocie
1 014 679,00 oraz dotację Powiatu Ostrołęckiego w kwocie 524 589,40 zł.

Zakres
wykonanych
prac
na
dzień
31.03.2016r.:
- odtworzenie i wyznaczenie trasy w terenie
- roboty ziemne – wykopy
- wykonanie podbudowy w 40 %.
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BUDOWA GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ŁYSYCH

dużego kompleksu o charakterze kulturalnym.

W marcu 2016 roku Gmina Łyse ogłosiła
przetarg na budowę Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

W ramach zadania powstanie biblioteka przystosowana do obowiązujących standardów, w
tym możliwości korzystania z obiektu przez
osoby starsze i niepełnosprawne (podjazd i
winda).

W skład powyższego obiektu wejdą:
- biblioteka o wysokości I kondygnacji
- przebieralnia podpiwniczona
(I kondygnacja)
- scena podpiwniczona (parter)
- sala wielofunkcyjna (parter)
- budynek GOK o wysokości III kondygnacji
(bez podpiwniczenia)
- widownia letnia z parterowymi krużgankami.
Całość stanowić będzie jedną bryłę o wymiarach: 48 m – długość, 45 m - szerokość.
Wokół obiektu powstaną parkingi z 99 miejscami parkingowymi oraz 4 zatokami autobusowymi.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji
to wrzesień 2018 roku. Jeszcze w bieżącym
roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łysych oraz jej wyposażeniu. Obecnie biblioteka tymczasowo mieści się w budynku
hali sportowej w Łysych. Poprzednia siedziba
nie nadaje się do użytkowania z uwagi na stan
techniczny, pożar przewodów kominowych.
Pomieszczenia biblioteki będą stanowić część

Dzięki realizacji zadania biblioteka będzie
mogła w ramach swej działalności prowadzić
nowe zadania dla dzieci i młodzieży.
Powstanie sala multimedialna wyposażona w
stanowiska komputerowe, laptopy, projektor
multimedialny z ekranem i inne. Udostępniane będą bezpłatnie Internet i WiFi. W ramach nowej oferty korzystający uzyskają
możliwość dostępu do ebooków, audiobooków i filmów. Organizowane będą spotkania
tematyczne dla różnych grup dzieci, młodzieży, osób starszych, w wieku produkcyjnym. Prowadzone będą kursy językowe i specjalistyczne. Dla osób starszych warsztaty z
posługiwania się komputerem i nowoczesnymi technikami teleinformatycznymi. Biblioteka będzie udostępniać ulubione tytuły
prasowe w wersji tradycyjnej i elektronicznej.
Ponadto organizowane będą spotkania autorskie, z pisarzami, twórcami lokalnymi i podróżnikami. Wprowadzony zostanie system
wypożyczeń z możliwością zdalnego wypożyczenia, księgozbiór oznaczony zostanie ko-
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dami kreskowymi. Biblioteka będzie współpracować z lokalnymi partnerami, placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami.
Współpraca oraz nowa oferta skutkować będzie zwiększeniem ilości osób korzystających
z biblioteki.
W styczniu bieżącego roku Gmina Łyse złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysych” w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2
Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, operator
programu - Instytut Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31 – 148 Kraków.
Realizacja zadania planowana w roku 2016.
Koszt całkowity realizacji zadania szacowany
jest na kwotę 1 479 495,00 zł, natomiast
kwota dofinansowania wyniesie 1 105 870,00
zł (74,75% kosztów kwalifikowanych).
Kwota wkładu własnego - 373 625,00 zł.
Środki dysponowane są z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

środki związane z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych.

REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI
PIĄTKOWIZNA (ETAP I)
Ku końcowi zmierzają prace remontowe budynku świetlicy wiejskiej w Piątkowiźnie
(etap I).
W ramach zadania wyburzono większość
ścian, zdemontowano podłogi i kominy wewnątrz budynku. Mieszkańcy wykonali rozbiórkę ganku, a następnie uporządkowali teren wokół budynku. Dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym w dość szybkim czasie pobudowano nowy ganek w miejsce zburzonego, a od strony zachodniej budynku
wzniesiono werandę.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
BABA SKRZ. - DROGA POWIATOWA
GRALE - CZARNIA - SERAFIN
Całkowita wartość zadania stanowi kwotę
831 289,78 zł. Realizacja inwestycji obejmuje
wykonanie nawierzchni bitumicznej o długość 1620 mb i szerokość 5 m wraz ze zjazdami z nawierzchni bitumicznej i kruszywa łamanego.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych:
14.03.2016r., natomiast zakończenia 31 lipca
2016r.
Zakres prac zrealizowanych na dzień
31.03.2016 r.:
- odtworzenie i wyznaczenie trasy w terenie
- roboty ziemne – wykopy 50 %
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem w
40 %.

Budynek wraz z werandą okryto blachą. Wewnątrz budynku zbudowane zostały nowe kominy, wylane posadzki, wymienione belki w
suficie, które zostały dodatkowo wsparte filarami. Po wstawieniu okien mieszkańcy przygotowali pomieszczenia przeznaczone na
kuchnię i łazienkę. Rozprowadzona została
nowa instalacja hydrauliczna oraz elektryczna. Sufity i ściany zostały wyłożone płytami wiórowymi, a następnie gipsowymi.
Przed położeniem płytek podłogowych uruchomiono kominek. W tym samym czasie
mieszkańcy ułożyli kostkę brukową w werandzie na zewnątrz budynku.

Gmina Łyse złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosek o dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Strona 9 z 24

Remont budynku został wykonany przez
mieszkańców wsi Piątkowizna w ramach
czynu społecznego przy wsparciu finansowym
Gminy Łyse. Głównym inicjatorem zadania
jest pełniący funkcję Radnego Gminy Łyse
oraz Sołtysa wsi Piątkowizna - Mirosław Krysiak.
Całkowity koszt realizacji zadania na koniec
marca bieżącego roku szacuje się na kwotę
blisko 100 tyś. zł.

Z ŻYCIA GMINNEJ JEDNOSTKI
USŁUG KOMUNALNYCH
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych realizuje obecnie bardzo wiele zadań w
zakresie obsługi gminy i jej mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że głównym celem jej
funkcjonowania jest realizacja zadań w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

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 2016-2018.

BUDOWA BUDYNKU
GARAŻOWO - TECHNICZNEGO
DLA OSP W ŁĄCZKACH
Godna naśladowania jest postawa mieszkańców Łączek, którzy podjęli się wybudowania
od podstaw nowej siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej na terenie swojej miejscowości.

Pod koniec zeszłego roku Gmina Łyse opracowała dokumentację oraz uzyskała pozwolenie
na budowę dla powyższego zadania. Następnie mieszkańcy Łączek w czynie społecznym
rozpoczęli intensywne prace budowlane.
Ogromne nakłady pracy oraz wykorzystanie
własnego sprzętu budowlanego zaowocowało
powstaniem dwupoziomowego budynku. Parter budynku składa się z części garażowej oraz
pomieszczeń sanitarnych na potrzeby OSP.
Pomieszczenia na poddaszu w przyszłości zostaną wykorzystane na cele funkcjonowania
świetlicy wiejskiej.
Do końca marca 2016 roku koszty inwestycji
wyniosły blisko 140 tyś zł. Zadanie realizowane jest przez Gminę Łyse przy ogromnym
wsparciu ze strony społeczności miejscowości
Łączki.

Niestety w poprzednich latach narosły wielkie
zaniedbania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Wieloletni brak inwestycji w tym zakresie spowodował że na terenie 20 z 22 miejscowości w gminie brak jest
zbiorczej sieci wodociągowej, a tylko w jednej
z miejscowości funkcjonuje sieć kanalizacyjna. Jednym z priorytetów w funkcjonowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
jest obecnie nadrobienie tych wieloletnich zaniechań. Niestety skala potrzeb w zakresie
zwodociągowania gminy jest tak ogromna, że
przewyższa ona możliwości samodzielnego
sfinansowania tych kluczowych inwestycji
wyłącznie w oparciu o własne środki Gminy.
Od 2015 roku nasza gmina bardzo aktywnie
poszukuje źródeł dofinansowania zadań wodociągowo kanalizacyjnych. W styczniu 2016
r. złożony został wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Łyse – Etap II” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Priorytet: II Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie:
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W ramach zadania planuje się skanalizowanie miejscowości Lipniki zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, oraz wykonanie ponad 10 km
sieci wodociągowej tranzytowej, która w przyszłości umożliwi doprowadzenie wody do sporej części gminy z planowanej stacji uzdatniania.
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Szacowane
koszty
tego
zadania
(11 642 313,00zł) są olbrzymie i z konsekwencją dążymy do uzyskania funduszy zewnętrznych na sfinansowanie tej potrzebnej inwestycji.
Równocześnie z ubieganiem się o w/w fundusze trwają obecnie prace projektowe w zakresie wspomnianej już nowej stacji uzdatniania
wody, która pozwoli zapewnić mieszkańcom
wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej
w stosunku do potrzeb ilości. Obecnie funkcjonujące stacje uzdatniania wody wybudowane zostały na początku lat 80 ubiegłego
stulecia i wykazują już krańcowy stopień wyeksploatowania. W przypadku budowy stacji
uzdatniania wody liczymy na wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Zakończone zostały już odwierty
nowych studni a trwające prace projektowe
pozwolą gminie przygotować dokumentację
aplikacyjną do konkursu, planowanego na
sierpień 2016 r. Koszt budowy stacji uzdatniania wody wraz z jej wpięciem do sieci wodociągowej oscylował będzie w granicach 4 mln.
złotych.
Oprócz wyżej wymienionych działań, które
stanowią fundament do realizacji potrzeb naszych mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w
wodę i sieć kanalizacyjną bardzo istotne ale i
kosztowne będzie rozprowadzenie sieci wodociągowej po terenie naszej gminy. Jak wcześniej wspomniano jedynie na terenie dwóch
miejscowości funkcjonuje obecnie sieć wodociągowa, której łączna długość wynosi jedynie
15,8 km. Oznacza to, że w celu zapewnienia
większości mieszkańcom dostępu do wody
pitnej z gminnego wodociągu wybudować należy jeszcze około dwudziestokrotnie więcej
takiej sieci. Jak widać zakres prac i kosztów
jest olbrzymi, dlatego już w obecnym roku
długość sieci wodociągowej zostanie zwiększona w oparciu o inwestycje przeprowadzone
we własnym zakresie przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie sieć
wodociągowa w przebiegu ul. Topolowej o
łącznej długości blisko 4 km. Trwają równocześnie przygotowania do rozbudowy kolejnych odcinków istniejącego wodociągu w
miejscowości Łyse.

się prace związane z opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki
unijne, które pozwolą zrealizować zakładane
cele.
Z uwagi na mniejsze możliwości wykonywania prac terenowych w sezonie zimowym
2015/2016 czas ten wykorzystany został do
realizacji kilku istotnych remontów pomieszczeń Gminy Łyse.
Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych wspierała w sezonie zimowym bardzo
istotnie Szkołę Podstawową i Gimnazjum w
Łysych. Dzięki tej pomocy udało się odnowić
wiele pomieszczeń szkoły, aby uczęszczające
tam dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki. Pomalowano wiele sal lekcyjnych, gabinetów, odnowiono część łazienek i szatni. W
najbliższym czasie planowane są kolejne
wspólne prace na terenie tego obiektu.

REMONT POMIESZCZEŃ PO
DAWNEJ SIEDZIBIE GOKSIR
ORAZ BUDYNKU TZW.
„AGRONOMÓWKI” W ŁYSYCH
Gruntownie odnowiona została dawna
główna sala Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Łysych przy
ul. Kościelnej 19. W obiekcie wykonano część
nowych podłóg i schody, odnowiono ściany i
sufity oraz przygotowano miejsce na mini
scenę. Zmodernizowane i unowocześnione
zostało oświetlenie sali głównej. Pomieszczenia wyposażono w schludne i estetyczne stoliki i krzesła. Odnowione sale posłużą między
innymi do działalności Klubu Seniora w Łysych. Już podczas uroczystości Niedzieli Palmowej 2016 obiekt był w pełni przygotowany
do należytego przyjęcia gości oraz zespołów
muzycznych w komfortowych i schludnych
warunkach.

W marcu tego roku odbyły się spotkania z
mieszkańcami w miejscowościach: Szafranki,
Baba i Tartak, podczas których dokonano
wstępnego określenia potrzeb w zakresie zwodociągowania tychże miejscowości. Zaintere- Oprócz wykonanych już prac w budynku, plasowanie mieszkańców było dość spore i trwają nowana jest również termomodernizacja buobecnie analizy dotyczące optymalnego prze- dynku całej remizy OSP, w tym między inbiegu sieci oraz możliwości sfinansowania jej nymi wykonanie nowej elewacji. Gmina
budowy. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną
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ubiega się o środki na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
W związku z faktem, że powodzeniem zakończyły się starania Wójta Gminy Jerzego
Ksepki o przywrócenie posterunku Policji w
Łysych, Gminna Jednostka Usług Komunalnych otrzymała zlecenie przygotowania pomieszczeń tzw. „Agronomówki” na ten cel.
Pomieszczenia całego parteru zostały odnowione. Poprowadzono niezbędne sieci teleinformatyczne, oraz zabezpieczenia. Wymieniona została część podłóg oraz drzwi. Odnowiono ściany, oświetlenie i wszystkie inne elementy wymagane przez Policję jako niezbędne do umożliwienia funkcjonowania posterunku w tym obiekcie.

PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG
GMINNYCH: LIPNIKI – BABA,
LIPNIKI –DAWIA, SZAFRANKI –
KOL. KAMRODLA
W styczniu 2016 roku Gmina Łyse złożyła
wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 250706W
Lipniki – Baba, Nr 250732W Lipniki –Dawia,
Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla” realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i oszczędzanie energii”.
Wniosek dotyczy przebudowy trzech dróg
gminnych:
Nr 250706W Lipniki – Baba,
Nr 250732W Lipniki – Dawia,
Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla,
o łącznej długości 12,575 km
Planowany koszt całkowity realizacji zadania
to kwota 4 2343 342 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 700 039 zł, natomiast
środki własne to kwota 1 543 303 zł. Realizacja planowana jest w latach 2016 -2017.
ZAKUP AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM NA
WÓZKACH INWALIDZKICH
Zakup 24 osobowego autobusu jest niezbędny
do dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym,
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Gmina realizuje zadanie własne poprzez zapewnienie uczniom niepełnosprawnym dowozu do przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Łyse a także dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny m.in. w specjalnych
ośrodkach
szkolno-wychowawczych.
Ze
względu na brak takiego ośrodka w gminie
Łyse, w której zamieszkują uczniowie niepełnosprawni, możliwa jest realizacja obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki poza gminą, poprzez zapewnienie dowozu i opieki w czasie
dowozu. Uczniowie dowożeni z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i
znacznym posiadają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego i skierowanie do
ośrodka szkolno-wychowawczego. Dowozy
odbywają się od poniedziałku do piątku w dni
nauki szkolnej.
Głównym celem projektu jest zapobieganie
marginalizacji uczniów niepełnosprawnych
poprzez:
- zniesienie barier transportowych w celu ułatwienia nauki w specjalnych ośrodkach realizujących kształcenie specjalne i rehabilitację,
- dowóz do placówek, w których spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
- ułatwienie kontaktów z rówieśnikami w tych
ośrodkach,
- udział w zajęciach rehabilitacyjnych.
Wszystkie te uwarunkowania wymuszają konieczność posiadania sprawnego i dostosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych środka transportu. Zakup autobusu 24
osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych umożliwi zapewnienie właściwego
dowozu do placówek oświatowych w celu
spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, a gmina obowiązana do dowozu w/w
uczniów w pełni i bezpiecznie zrealizuje to zadanie. Ponadto dzięki zajęciom rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawne zostaną aktywnie włączone w życie społeczne.
Planowane koszty:
Koszt całkowity – 400 000zł,
Kwota dofinansowania – 250 000 zł,
Środki własne – 150 000zł.
Gmina Łyse (w kwietniu 2016r.) złożyła
wniosek na zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich”, w ramach „ Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III – Obszar D – likwidacja barier transportowych”. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.
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Wydarzenia kulturalne
Kominki Kurpiowskie 2016
Tradycyjnie już w połowie ferii zimowych w
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych odbyły się Kominki Kurpiowskie.

Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa
postanowiła przyznać pierwsze miejsca
wszystkim uczestnikom konkursu, a byli to:
KGW Lipniki, Klub Seniora Łyse, KGW Baba,
KGW Tartak, KGW Serafin oraz Stowarzyszenie "Uśmiech Dzieci".

V Konkurs Gadki Kurpiowskiej
"Moziem o Kurpsiach po
kurpsiosku"
W dniu 27 lutego 2016r. w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych odbyła
się już piąta edycja Konkursu Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po kurpsiosku".

Podczas imprezy swoje umiejętności zaprezentował zespół folklorystyczny "Puszcza Zielona", zespół folklorystyczny "Serasiniaki",
członkinie KGW z Baby, zespół folklorystyczny działający przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Łysych, członkinie KGW z Tartaku, przedstawicielki KGW z Lipnik oraz kapela Państwa Czyżów.

Do konkursu zgłoszono w sumie 22 gadek,
w tym:
7 w kategorii do 12 lat,
13 w kategorii od 13 do 18 lat,
2 w kategorii od 18 lat.

Po występach nadszedł czas na rozstrzygniecie konkursu kulinarnego "Weki na zimę".
Przedmiotem konkursu były weki - potrawy
związane z obszarem kurpiowszczyzny, wytwarzane tradycyjnymi metodami.
Po dokonaniu oceny w oparciu o regulamin,
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Bakuła Adam - etnograf
- Przewodniczący Komisji
2. Olszewska Marianna - Gminna Biblioteka
Publiczna w Łysych - Sekretarz Komisji
3. Górska Irena - Związek Kurpiów oddział
w Zalasiu - członek Komisji
4. Nalewajk Jan - poeta ludowy
- członek Komisji
5. Frydrych Zdzisław - KTSK w Łysych
- członek Komisji,
postanowiła przyznać następujące miejsca:
Strona 13 z 24

w Zalasiu. Tego niezwykłego wieczoru można
było wśród wierszy i piosenek w wykonaniu
Grupy Teatralnej, funkcjonującej od 13 lat w
szkole, poczuć pierwsze ciepłe promienie wiosennego słońca, a wraz z nimi radość budzącego się życia.

KATEGORIA DO 12 LAT
1.Zapert Kacper - Dudy Puszczańskie
2.Olbryś Lena - Szafranki
3.Olbryś Julia - Szafranki
4.Rynkiewicz Mikołaj - Łyse
5.Rogalska Julia - Łyse
6.Wiśniewski Jędrzej - Łyse
7.Dziekońska Zofia – Dzbenin

Całości dopełniły żonkile, własnoręcznie wykonane przez gimnazjalistów i pracowników
szkoły z krepiny, podarowane gościom na pamiątkę, aby przypominały, że w życiu można
cieszyć się także małymi rzeczami. Dzięki zaprzyjaźnionym piekarniom – pana Jarosława
Zakrzewskiego z Wejda oraz Rapato z Kolna –
goście i organizatorzy wieczoru poezji mogli
napełnić słodyczą nie tylko duszę, ale i ciało.

KATEGORIA OD 13 DO 18 LAT
1.Szymołon Jakub - Gleba
2.Gołaś Julia - Piątkowizna
3.Małż Daniel - Piątkowizna
4.Deptuła Julia - Dęby
5.Duda Katarzyna - Piątkowizna
6.Świerszcz Aleksandra - Lipniki
KATEGORIA POWYŻEJ 18 LAT
1. Kowalczyk Bożena - Tartak
2. Bacławski Mariusz - Łomża
Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo
Powiatowe w Ostrołęce.

REKOLEKCJE POETYCKIE
W ZALASIU

Człowiek bywa samotny, nawet będąc w tłumie, ale dopiero bez właściwych wartości pielęgnowanych w sercu, ludzkie życie jest naprawdę puste. Młodzi aktorzy chcieli słowami
poetów wskazać obecnym antidotum na samotność – miłość do Stwórcy, radość doznawaną na widok najmniejszych nawet elementów świata, który Bóg stworzył oraz szacunek
wobec drugiego człowieka.
Renata Rybka

NIEDZIELA PALMOWA
ŁYSE 2016
Za sprawą uroczystych obchodów Niedzieli
Palmowej 20 marca 2016r. miejscowość Łyse
stała się kolejny już raz najbarwniejszą w
kraju.

11 marca 2016 roku w Zespole Szkół w Zalasiu
mieszkańcy parafii Zalas oraz zaproszeni goście wzięli udział w organizowanych co roku w
okresie Wielkiego Postu Rekolekcjach Poetyckich. W niecodziennej uroczystości uczestniczył Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł,
Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka, dyrektorzy
okolicznych szkół, członkowie Oddziału
Związku Kurpiów w Zalasiu, zaprzyjaźnieni
księża, radni, sołtysi, rodzice i młodzież szkoły
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Mszy Świętej z procesją przepięknych, kolorowych palm przewodniczył Jego Ekscelencja
Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

Swoja obecnością podczas uroczystych obchodów Niedzieli Palmowej zaszczycili nas
miedzy innymi: Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Prof. dr hab. Piotr Gliński, Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Julia
Pitera oraz Jarosław Kalinowski, Przedstawicielki Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Krystyna Kiernozek oraz Czesława Kunkiewicz-Waligóra, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - podisnspektor Mirosław
Jedynak, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Wiesław Raboszuk Dyrektor
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w
Ostrołęce - Mariusz Popielarz, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce - Marcin Grabowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Ostrołęce - Marian Krupiński,
Starosta Ostrołęcki - Stanisław Kubeł, Wicestarosta Ostrołęcki - Krzysztof Parzychowski,
Państwo Danuta i Jacek Chętnik oraz wiele
innych osobistości ze świata polityki, kultury
i sztuki.

Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno” oraz Kapela
Jana Kani. Gorące brawa otrzymali również
młodzi artyści - laureaci V Konkursu Gadki
Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po kurpsiosku", przedstawiając gadki zawierające
anegdoty z życia dawnych Kurpiów.

Przybyli goście mieli również okazję obejrzeć
w kościele p.w. Św. Anny sztukę „Pasja” wystawioną przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży.
Jak co roku zorganizowanym obchodom towarzyszyła wystawa i kiermasz sztuki ludowej.

Do XLVII konkursu "Palma Kurpiowska Łyse'
2016" zgłoszono 136 palm, w tym:
89 w kategorii indywidualnej,
15 w kategorii zespołowej szkół podstawowych,
32 w kategorii zespołowej pozostałych.
Zgodnie z warunkami regulaminu Komisja
Konkursowa zakwalifikowała do konkursu
135 palm.

W części artystycznej, prowadzonej przez Ambasadorkę Kurpi (Miss Polski 2014) Ewę
Mielnicką, zaprezentowały się następujące
zespoły folklorystyczne: „Smyki ze wsi Lipniki”, „Łysowskie Nutki”, „Pupkoziźnianie”,
młodzi harmoniści z Turośli, zespół „Puszcza
Zielona”, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Łyse wraz z zespołem „Serasiniaki”,
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Po dokonaniu oceny nagrody otrzymali:
KATEGORIA INDYWIDUALNA:
I miejsce
- Kuśmierczyk Mariola
- Nosek Halina
II miejsce
- Zakrzewska Daria
- Kowalczyk Julia
III miejsce
- Orzech Patryk
- Sęk Barbara
- Ruszczyk Oliwia
- Bacławska Małgorzata

wej tradycja tego wydarzenia nie zaginie i wierzymy, że będzie ona przekazywana z pokolenia na pokolenie. Serdecznie dziękujemy w
imieniu organizatorów wszystkim sponsorom
oraz uczestnikom Niedzieli Palmowej w Łysych za przybycie i udział w uroczystościach.

Rozmaitości
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W LIPNIKACH

KATEGORIA ZESPOŁOWA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH:
I miejsce
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w
Łysych kl. I-III
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w
Łysych kl. IV-VI
- Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku
II miejsce
- Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w
Łysych kl. Va
- Szkoła Podstawowa w Pupkowiźnie
III miejsce
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w
Łączkach
KATEGORIA ZESPOŁOWA POZOSTAŁE:
I miejsce
- Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach
- Gimnazjum SIGiE w Warmiaku kl. I-III
II miejsce
- Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lipnikach
- Publiczne Gimnazjum w Łysych
- Zespół Szkół Powiatowych w Łysych
III miejsce
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”
- Koło Gospodyń Wiejskich w Jazgarce
- Biblioteka Szkoły Podstawowej w Łysych.
Warto podkreślić, iż dzięki zaangażowaniu
mieszkańców Gminy Łyse w organizację oraz
uczestnictwo w obchodach Niedzieli Palmo-

W dniu 21 lutego 2016 roku odbyło się walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze w remizie
strażackiej OSP w Lipnikach. Podczas zebrania wybrano nowy zarząd OSP Lipniki, który
ukonstytuował się w następującym składzie:
•
Prezes –Jacek Frydrych
•
Wiceprezes –Bogusław Kiernozek
•
Naczelnik –Waldemar Sęk
•
Z-ca Naczelnika – Jarosław Parda
•
Skarbnik – Mieczysław Kiernozek
•
Sekretarz – Jarosław Frydrych
•
Gospodarz – Paweł Korzeniecki
•
Członek zarządu – Krzysztof Magdaleński.
W skład komisji rewizyjnej weszli następujący
druhowie:
•
Witold Bubrzycki
•
Krzysztof Kozon
•
Sławomir Frydrych.
Podczas zebrania przyjęto nowych członków
OSP Lipniki a są to: Dawid Bartnicki,
Dominik Krzyżewski, Adam Krzyżewski,
Grzegorz Laska, Paweł Zyśk oraz Zdzisław
Kowalczyk.

Obecnie trzech druhów OSP Lipniki odbywa
szkolenie na kursie podstawowym. Dwóch
druhów ukończyło szkolenie naczelników, zaś
recertyfikację KPP (KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ) ukończyło również dwóch druhów.
Zarząd OSP Lipniki bardzo dziękuję za dotychczasową pracę ustępującemu zarządowi.

Strona 16 z 24

Źródło: OSP Lipniki

ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
OSP ŁYSE ZA ROK 2015
22 stycznie 2016r. o godzinie 17:00 w remizie
OSP odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2015.

W zebraniu uczestniczyło 29 strażaków
uprawnionych do głosowania oraz zaproszeni
goście, między innymi: Komendant PSP w
Ostrołęce - Jarosław Wilga, V-ce prezes ZOSP
oddziału powiatowego - Chorąży Henryk, Naszelnik OSP Lipniki - Waldemar Sęk, Komendant Gminny ZOSP - Jarosław Frydrych, Prezes OSP Łączki - Szok Janusz, Naczelnik OSP
Łączki - Sławomir Łukasik oraz druhny i druhowie z nowopowstałej jednostki w Łączkach.
Na zebraniu zjawili się również druhowie
działający przy zakładowej Straży Pożarnej
JBB.
Walne Zebranie członków OSP otworzył przewodniczący Andrzej Deptuła - Komendant
Gminny.
Uchwałą Prezydium Mazowieckiego Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP odznaką "Strażak Wzorowy" odznaczony został: dh Samul Piotr,
dh Nasiadka Tomasz, dh Kaczyński Zenon,
dh Dąbkowski Wiktor. Złotym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa przyznano: dh Kiernozek Stanisław, dh Morawski Andrzej.

Kolejnymi punktami zebrania było sprawozdanie z działalności operacyjno-szkoleniowej,

przedstawienie sprawozdania finansowego za
2015 rok, oraz raport komisji rewizyjnej po
którego złożeniu Zarząd otrzymał absolutorium.
Następnie strażacy przystąpili do wyboru nowego zarządu. W wyniku głosowania ustalono, że zarząd będzie składał się z 9 osób, a
jego głosowanie zostało utajnione. Do głosowania zgłoszono 10 kandydatów: Pisiak
Adam, Pisiak Agata, Pisiak Beata, Morawska
Teresa, Kaczmarczyk Wojciech, Parzych Rafał, Czyż Jan, Czyż Zbigniew syn Bolesława,
Czyż Zbigniew syn Jana, Chrzanowski Adam.
Spośród wszystkich kandydatów w skład Nowego Zarządu nie wszedł Czyż Zbigniew syn
Jana. Następnie zgłoszono kandydatów do
Komisji Rewizyjnej: Świerdzewski Krzysztof,
Deptuła Andrzej, Kiernozek Stanisław. Wszyscy zgłoszeni kandydaci weszli w skład Komisji Rewizyjnej.

Po wyborze nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przewodniczący zebrania zarządził
przerwę, w trakcie której nowe władze wybrały się na małe zebranie. Podczas tzw. "małego zebrania" członkowie nowego Zarządu
wybierają spośród siebie prezesa, naczelnika i
pozostałych członków. Skład nowego Zarządu
prezentuje się następująco: Prezes - Pisiak
Adam, V-ce Prezes - Kaczmarczyk Wojciech,
Naczelnik - Parzych Rafał, Zastępca
Naczelnika Chrzanowski Adam, Skarbnik –
Jan Czyż, Gospodarz - Morawska Teresa,
Sekretarz - Pisiak Beata, Kronikarz - Pisiak
Agata, Członek - Czyż Zbigniew syn Bolesława. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Kiernozek Stanisław, Członek - Deptuła Andrzej, Członek - Świerdzewski Krzysztof. Po
przerwie przewodniczący przedstawił zebraniu nowy Zarząd oraz pogratulował nowowybranym członkom. Kolejno przedstawiono
plan działalności i plan finansowy na rok
2016. Po czym odbyło się głosowanie, w którym przyjęto plan do realizacji.
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Następnym punktem zebrania było przedstawienie i omówienie uchwał i wniosków. Złożono 3 wnioski do rozpatrzenia:
1) działalność strukturalna.
2) 2 letni okres próbny dla nowych strażaków.
3) zakup sprzętu nagłaśniającego.
Wnioski zostały przedyskutowane i zatwierdzone.
Na koniec nadszedł czas na prezentacje kandydatów na członków OSP. Każdy kandydat
musiał opowiedzieć o sobie kilka słów i przedstawić argumenty dlaczego chciałby zostać
strażakiem. Oto nazwiska nowych kandydatów: Samul Łukasz, Kowalikowski Paweł,
Kozon Łukasz, Gleba Mateusz, Dąbkowski
Maciej, Krawczyk Kamil, Romańska Sylwia.
Na zakończenie przewodniczący podziękował
wszystkim gościom za przybycie oraz złożył
podziękowania dla druhów: Puławski Dariusz, Pisiak Beata, Kaczmarczyk Wojciech,
Chrzanowski Adam oraz dla kandydatki na
członka OSP Romańskiej Sylwii za zaangażowanie w prowadzeniu Kroniki OSP.
Źródło: OSP Łyse

STRAŻACKIE WYBORY
29 stycznia 2016 roku w Łączkach, w gminie
Łyse, odbyło się pierwsze w historii istnienia
OSP Łączki zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W pierwszej części zaprezentowane zostało sprawozdanie z działalności oraz finansowe za rok 2015. Komisja rewizyjna potwierdziła zgodność dokumentacji z działaniami
strażaków, a na jej wniosek zostało udzielone
staremu zarządowi absolutorium. Został również wybrany spośród 21 strażaków nowy –
stary zarząd: Prezes – Janusz Szok, Wiceprezes – Dariusz Małż, Naczelnik – Sławomir Łukasik, Zastępca naczelnika- Sławomir Małż,
Sekretarz – Marta Sakowska, Skarbnik – Tomasz Szok, Kronikarz – Mariusz Sakowski,
Gospodarz – Piotr Turski.

W ambitnych planach na rok 2016 OSP Łączki
ma nie tylko pozyskiwać fundusze na dokończenie budowy remizy i działalność statutową,
ale też prowadzić w szerokim zakresie działania społeczne na rzecz mieszkańców wsi i jej
sąsiadów. Druhny i druhowie będą brali również udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych. Obecny na spotkaniu Wójt Gminy
Łyse Jerzy Ksepka wyraził zadowolenie z dotychczasowych działań OSP w Łączkach i nadzieję na pełne umundurowanie strażaków.
„Widać efekty waszej ciężkiej pracy i oddanie
sprawie. Doceniam to, bo też wiem, co to znaczy pracować społecznie, dlatego dołożę
wszelkich starań finansowych, aby ta wieś na
początku gminy, a nie na końcu, była jej
piękną wizytówką”- powiedział wójt. Prezes
Zarządu Gminnego OSP dh Andrzej Deptuła
podkreślił zasadność istnienia straży w Łączkach – „ odległość zawsze opóźnia działania
interwencyjne strażaków, dlatego istnieje potrzeba funkcjonowania takiej jednostki właśnie tutaj”. Radny powiatu ostrołęckiego Stanisław Lipka wskazał zaś sąsiedztwo wsi z dużymi kompleksami leśnymi, które szczególnie
narażone są na pożary. Dostrzegł też ogrom
pracy włożonej w funkcjonowanie jednostki
do tej pory. „Wy już jesteście bohaterami i już
zapisaliście się w historii północnych krańców
gminy, powiatu i województwa” – wyraził
swój podziw radny.
OSP Łączki będzie wspomagać gminne jednostki OSP Łyse oraz OSP Lipniki, a strażacy
z Łączek są otwarci na naukę od doświadczonych kolegów - druhów, którzy z poświęceniem od lat służą gminie Łyse. Nie zawodowo,
ale ochotniczo, nie myśląc o finansach, ale o
tym, aby zdążyć na czas…
Renata Rybka

"Nie dajmy zginąć poległym ..."
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych!
W ramach obchodów Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wójt Gminy
Łyse Jerzy Ksepka, uczniowie pod opieką
dyrektora Szkoły Podstawowej SIGiE
im. Karola Adamieckiego w Warmiaku Jerzego Waszkiewicza oraz pracownicy
Urzędu Gminy uczcili pamięć żołnierzy
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
poległych w miejscowości Dudy Puszczańskie.
Przypomnijmy, że w dniu 11 listopada 2012 r.
po uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w.
św. Stanisława Kostki w Zalasiu nastąpiło
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odsłonięcie
pomnika
poświęconego
żołnierzom
Narodowego
Zjednoczenia
Wojskowego
w
miejscowości
Dudy
Puszczańskie, ufundowanego przez Posła na
Sejm
RP
Arkadiusza
Czartoryskiego,
Senatora Roberta Mamątowa oraz Sylwestra
Kamińskiego.

szkolenia,
jak
również
niezbędnym
warunkiem udziału w akcjach ratowniczogaśniczych.

Pomnik składający się z głazu, krzyża i
pamiątkowej tablicy ustawiony został w
miejscowości Dudy Puszczańskie, w miejscu,
gdzie 11 listopada 1953 roku, rozegrała się
ostatnia
bitwa
antykomunistycznej
partyzantki na Mazowszu. Polegli w niej
Aleksander Góralczyk "Topór", Stanisław
Grajek "Mazur" i Władysław Sadłowski
"Twardy".

W kolejnych wyznaczonych terminach
szkolenia
przejdą
również:
Maciej
Dąbkowski, Paweł Kowalikowski, Łukasz
Kozon, Łukasz Samul, Artur Kacprzyk,
Zdzisław Kowalczyk, Adam Krzyżewski.

SZKOLENIA STRAŻACKIE
Dnia 11 marca 2016 r. strażacy ochotnicy z
terenu Gminy Łyse (14 strażaków z OSP
Łączki, 4 z OSP Łyse i 3 z OSP Lipniki)
rozpoczęli swoje pierwsze szkolenia w
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
Udział w weekendowych zajęciach wymaga od
uczestników sporego zaangażowania oraz
poświęcenia swojego wolnego czasu. W
trakcie zajęć strażacy zarówno w teorii, jak i
w praktyce uczą się sposobu postępowania w
czasie zagrożenia.

20 marca b.r. sześcioro strażaków z OSP
Łączki przystąpiło do testów w komorze
dymowej, a byli to: Janusz Szok, Sławomir
Łukasik, Tomasz Szok, Mariusz Sakowski,
Wiesław Charubin oraz Marta Sakowska.
Pierwszym etapem były badania lekarskie, po
czym każdy w specjalnym ubraniu
wyposażony w aparat powietrzny przystąpił
do treningu na siłowni (rowerek, młot,
drabinka i bieżnia). Następnie każdy strażak
po założeniu maski przebywał w komorze
dymowej.
Ciasne korytarze, ciemność,
wysoka temperatura oraz dym nie zniechęciły
strażaków ochotników z OSP Łączki. Mimo
zmęczenia cała szóstka pomyślnie przeszła
test komory dymowej.

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.
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).

112 - telefon alarmowy
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
Podczas szkoleń strażacy ochotnicy będą
zmagać się z różnymi egzaminami. Jednym z
nich jest przejście komory dymowej, której
zaliczenie jest istotnym elementem całego

999 - Pogotowie
Dzięki determinacji władz lokalnych oraz
mieszkańców Gminy Łyse możliwe stało się
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przywrócenie jednostki policji w miejscowości Łyse już w 2016 roku. Gmina Łyse na realizację powyższego zadania przystosowała już
budynek dawnej „Agronomówki”. Obecnie
trwają rozmowy odnośnie terminu uruchomienia powyższej jednostki na terenie miejscowości Łyse.

wadzonych przez funkcjonariuszy policji interwencji, których to liczba wyniosła 443.
Średni czas reakcji policji na zgłoszenie wyniósł ok 16 minut.

DEBATY SPOŁECZNE
Pod koniec stycznia bieżącego roku odbył się
cykl spotkań mieszkańców Gminy Łyse z
przedstawicielami policji o tematyce bezpieczeństwa oraz występujących zagrożeń w poszczególnych miejscowościach Gminy Łyse.
Podczas pięciu spotkań zorganizowanych w
miejscowościach Łyse, Lipniki, Warmiak i Zalas funkcjonariusze policji przeprowadzili debaty społeczne dotyczące lokalnych problemów mieszkańców.

Z policyjnych statystyk wynika, że skala przestępczości na terenie Gminy Łyse w 2015 roku
spadła o ponad 30%. W 2014 roku liczba odnotowanych przestępstw ogółem wyniosła
110, natomiast rok później zmalała do 70. Podobnie stało się z liczbą odnotowanych przestępstw kryminalnych. W 2014 roku ich liczba
wyniosła 72, natomiast rok później zmalała do
49.
W 2015 roku stwierdzono na terenie Gminy
Łyse:
- 7 kradzieży (najwięcej w Lipnikach - 3)
- 2 kradzieże samochodu
- 13 kradzieży z włamaniem (najwięcej w Łysych - 9)
- 2 przypadki uszkodzenia rzeczy
- 1 uszczerbek na zdrowiu.
W zeszłym roku wykrywalność przestępczości na terenie naszej Gminy wyniosła 72,6%.
Funkcjonariusze Policji podjęli 94 czynności
wyjaśniające w sprawach o wykroczenie na terenie Gminy Łyse. O nasze bezpieczeństwo
dbało 895 służb patrolowych i obchodowych
pełnionych na terenie gminy Łyse. W stosunku do roku 2014 zmalała liczba przepro-

W 2015 roku wzrosła o 50% liczba osób dotkniętych przemocą (28 osób) oraz sprawców
przemocy (21 osób) w ramach procedury
„Niebieskie Karty”.
Poszczególne rodzaje przemocy odnotowane
w 2015 r.:
- przemoc seksualna - 3
- przemoc ekonomiczna - 1
- przemoc fizyczna - 21
- przemoc psychiczna - 17.
W zeszłym roku na terenie naszej Gminy odnotowano 36 kolizji drogowych oraz 5 wypadków drogowych, w tym 2 ze skutkiem śmiertelnym. Najwięcej kolizji drogowych miało
miejsce na terenie miejscowości Łyse (15),
Dęby (9) oraz Serafin (6).
Na podstawie zebranych informacji podczas
organizowanych debat społecznych z mieszkańcami powiatu ostrołęckiego
zostanie
opracowana „mapa zagrożeń”, która odzwierciedli rodzaj przestępstw, wykroczeń i miejsca
ich występowania. W zależności od rodzaju
tych zdarzeń na podstawie mapy można w
szybki i skuteczny sposób podejmować działania zmierzające do zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego.

Sport
I TURNIEJ TĘCZA JBB CUP 2016
W ZALASIU
1 lutego 2016 roku na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Zalasiu odbył się pierwszy halowy turniej piłki nożnej Tęcza JBB Cup 2016.
Organizatorem imprezy był ZS w Zalasiu oraz
LKS Tęcza JBB Łyse. Zawodnicy, dobrani w 4osobowe zespoły, rywalizowali ze sobą w
dwóch kategoriach.
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W kategorii ORLIK I miejsce zdobyła drużyna
FC Kapi, II miejsce FC Polska, zaś III miejsce
PGS. Najlepszym zawodnikiem został Dawid
Drężek, bramkarzem Sebastian Parzych, a
królem strzelców z 12 strzelonymi bramkami
- Wiktor Samul.
W kategorii : TRAMPKARZ I miejsce zdobyli
Koledzy Sędziego, II miejsce FC Raki ,zaś III
miejsce ŁKS. Najlepszym zawodnikiem tej kategorii okazał się Bartosz Sawicki, bramkarzem - Jakub Duda, a królem strzelców został
Szymon Szulc.

Po burzliwych meczach w duchu fair play wygranym drużynom oraz wyróżnionym zawodnikom zostały wręczone puchary i statuetki,
zaś na wszystkich zawodników czekał ciepły
poczęstunek.
Renata Rybka

XI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE
W dniu 04 lutego 2016 roku odbyły się rozgrywki XI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Łyse w hali sportowej przy
Publicznym Gimnazjum w Łysych (ul.
Szkolna 1).

Chłopcy:
1. Ksepka Piotr
2. Pisarek Przemek
3. Wysmułek Marek

Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Pisiak Łucja
2. Wysmułek Izabela
3. Trzcińska Martyna
Chłopcy:
1. Dmochowski Konrad
2. Deptuła Wojciech
3. Wójcik Paweł
Open
1. Olbryś Przemysław
2. Popielarczyk Jarosław
3. Wysmułek Izabela
4. Gwiazda Adrian
5. Białczak Artur
6. Krzyżewski Janusz

X TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR KS. PROBOSZCZA
PARAFII PW. CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA W ŁYSYCH
W dniach 5-6 lutego 2016 roku odbyły się niezwykle emocjonujące rozgrywki X Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Ks. Proboszcza Parafii
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych
w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum
w Łysych (ul. Szkolna 1).

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Szkoły podstawowe
Dziewczęta:
1. Bałdyga Klaudia
2. Filipkowska Michalina
3. Świerszcz Aleksandra
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Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
Gimnazjum
Dziewczęta:
1. Łyse
2. Kadzidło
3. Zalas
Chłopcy:
1. Łyse I
2. Kadzidło
3. Łyse II
Szkoły podstawowe
Dziewczęta :
1. Zalas
2. Łączki
3. Pupkowizna
Chłopcy:
1. ŁKS Łyse
2. FCB Łyse
3. Zalas

Po niezwykle emocjonujących rozgrywkach
wyniki klasyfikacyjne turnieju przedstawiają
się następująco:
I miejsce – Lelis, II miejsce - Myszyniec,
III miejsce – Baranowo, IV miejsce – Lipniki,
V miejsce - Łyse I, VI miejsce – Wejdo, VII
miejsce - Łyse II.

Rada Gminy Łyse
Kadencja 2014-2018
1.

Stanisław Eugeniusz Lisek
Przewodniczący Rady Gminy Łyse

2. Kazimierz Drężek
Wiceprzewodniczący

Open 16+
1. SZAMANY
2. AGROCENTRUM
3. JEŻE

Rady Gminy Łyse
3. Łukasz Piotr Abramczyk
4. Kazimierz Ciak

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR RADY GMINY ŁYSE
W dniu 14 lutego 2016 roku odbyły się rozgrywki Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rady
Gminy Łyse w hali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum w Łysych (ul. Szkolna 1). Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn składających
się z zawodników w wieku powyżej 32 lat.

5. Kazimierz Dymarczyk
6. Mirosław Krysiak
7.

Janusz Adam Krzyżewski

8. Barbara Jolanta Murach
9. Adam Grzegorz Pisiak
10. Adam Pliszka
11. Jarosław Samsel
12. Janusz Szok
13. Robert Wiśniewski
14. Adam Zakrzewski
15. Adam Żubrowski
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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

Komisja do Spraw Rozwoju
Gospodarczego:
1.
2.
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

2.
3.
4.
5.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Łysych
Kierownik- Marianna Olszewska
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 511 474 711
Gminna Jednostka
Usług Komunalnych
Kierownik Andrzej Szymczyk
ul. Chętnika, Łyse
tel. 502 354 831
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Łysych
Pełniąca obowiązki Dyrektora Danuta
Szulc
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 297725047
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pełniąca obowiązki Kierownika
Halina Nicewicz
ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 772 54 75
Przedszkole Samorządowe w Łysych
Dyrektor Bernadeta Guzowska

Komisja do Spraw Rozwoju
Społecznego
1.

Jednostki Organizacyjne
Gminy Łyse:

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

ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 772 50 29
Publiczne Gimnazjum w Łysych
Dyrektor Mariusz Bacławski
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 7725001
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
Dyrektor Jan Drężek
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 772 50 01
Zespół Szkół w Lipnikach
Dyrektor Joanna Kurowska
ul. Ks. Kanonika E. Sierbińskiego 30,
Lipniki
tel. 29 772 63 07
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Zespół Szkół w Zalasiu
Dyrektor Danuta Gwiazda

Zespół Obsługi Placówek Oświaty
Kierownik Halina Parzych

Zalas 1, tel. 29 772 52 21.

ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 7725024

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
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

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

797 412 844

13. Pupkowizna

Sławomir Mierzejek

Pupkowizna 34, 07-437 Łyse

603 490 108

14. Serafin

Halina Mikulska

Serafin 42, 07-437 Łyse

602 181 364

15. Szafranki

Jolanta Niebrzydowska

Szafranki 80, 07-436 Lipniki

697 938 536

16. Tartak

Bożena Kowalczyk

Tartak 42, 07-436 Lipniki

668 015 988

17. Tyczek

Andrzej Gleba

Tyczek 18, 07-437 Łyse

606 325 631

18. Warmiak

Anna Kręciewska

Warmiak 26, 07-438 Zalas

665 737 061

19. Wejdo

Katarzyna Pawelczyk

Wejdo 20, 07-438 Zalas

504 682 101

20. Zalas

Mirosław Bałdyga

Zalas 46B , 07-438 Zalas

509 392 699

21. Złota Góra

Adam Bazych

Złota Góra 5, 07-436 Lipniki

606 344 953
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501 361 917

517 476 835
(29)7725742

