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Samorząd Gminy Łyse
XXI SESJA RADY GMINY ŁYSE
- 15 KWIETNIA 2016R.
Na wstępie XXI Sesji Rady Gminy Łyse Wójt
Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za 2015 rok oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok. Po przedstawieniu
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy Łyse zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2015 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy. Ponadto Radni jednogłośnie udzielili
absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2015
rok.

Na zakończenie Wójt Gminy Łyse wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łyse uroczyście podziękowali Pani Wiesławie Gadomskiej za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy na stanowisku obsługi Rady Gminy, w związku z planowanym odejściem na zasłużoną emeryturę.
XXII SESJA RADY GMINY ŁYSE
5 maja 2016r. podczas obrad XXII Sesji Rady
Gminy Łyse Radni jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 20162020 oraz uchwałę budżetową na 2016 rok.
Powyższe zmiany wynikały z potrzeby przesunięcia środków przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez Gminę Łyse wydatków majątkowych (inwestycji). W budżecie
gminy ujęta została kwota darowizny przekazanej na rzecz Gminy Łyse przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORT-EKSPORT Józef Bałdyga w Łysych na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej
w m. Dawia". Przewodniczący Rady Gminy
Łyse podkreślił fakt, że kwota wydatków majątkowych (inwestycyjnych) budżetu gminy
w 2016 roku kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi ponad 9,7 mln zł.

W dalszej części obrad w formie uchwały Rada
Gminy wyraziła zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i ich sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i wspólnymi, z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu, znajdujących się w budynku
wielorodzinnym, położonym w obrębie wsi
Lipniki (tzw. dom nauczyciela).

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Łyse oraz
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do
publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego.

Ponadto w sesji gościnnie udział wzięli:
Komendant Miejski Policji w Ostrołęce
podinsp. dr Rafał Kubicki oraz Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu kom. Paweł Antośkiewicz. Przedstawiciele Policji złożyli
wniosek o dofinansowanie przez Gminę Łyse
kosztów zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego w kwocie 10 tyś. zł, z przeznaczeniem
na obsługę już niebawem otwieranego Posterunku Policji w Łysych.
Komendant Miejski Policji w Ostrołęce
podinsp. dr Rafał Kubicki podziękował przedstawicielom Gminy Łyse za współpracę na
rzecz przywrócenia placówki Policji w Łysych.
Podkreślił, że w tak dynamicznie rozwijającej
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się gminie Posterunek Policji jest niezbędny.
Zadeklarował również, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca miedzy mieszkańcami
Gminy Łyse oraz funkcjonariuszami Policji
układała się pomyślnie.
XXIII SESJA RADY GMINY ŁYSE
Na wstępie obrad XXIII Sesji Rady Gminy
Łyse dyrektorzy prowadzonych przez Gminę
Łyse szkół przedstawili aktualną sytuację swoich placówek.
Joanna Kurowska - Dyrektor Zespołu Szkół
w Lipnikach podziękowała Radnym Gminy
oraz Wójtowi za rozpoczęcie budowy długo wyczekiwanej sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Lipnikach. Wśród planowanych
w przyszłości głównych prac w placówce jest
między innymi remont pracowni komputerowej oraz dostosowanie pomieszczeń wykorzystywanych obecnie jako "salka gimnastyczna"
na potrzeby oddziału przedszkolnego.

W Zespole Szkół w Zalasiu zaplanowano do realizacji zabudowę zbędnego korytarza na potrzeby zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze
stwierdzoną niepełnosprawnością. Danuta
Gwiazda - Dyrektor Zespołu Szkół w Zalasiu
poruszyła również problem naprawy zadaszenia budynku szkoły.
Narastającym problemem Publicznego Gimnazjum w Łysych jest przeciekający dach budynku hali sportowej, powodujący coraz większe uszkodzenia nawierzchni parkietu. Podjęte
zostały również próby zniwelowania nieprzyjemnego zapachu na hali sportowej. Mariusz
Bacławski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Łysych wśród niezbędnych do realizacji prac
wymienił również odnowienie korytarzy oraz
remont łazienki na parterze budynku.
Z kolei Jan Drężek - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych wśród

najpilniejszych działań wskazał remont łazienki na pierwszym piętrze budynku, dostosowanie pomieszczenia wykorzystywanego przez
oddział przedszkolny na potrzeby edukacji
wczesnoszkolnej oraz zakończenie remontu
placu zabaw.
Następnie Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2016 - 2020 oraz
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zabezpieczone zostały środki na opracowanie dokumentacji na realizację nowych inwestycji
drogowych:
- rozbudowę ciągu dróg gminnych Łyse-kol.
Worek, Łyse - kol. Możdżonek i Łyse ul. Piwna i Łąkowa w kwocie 57.000 zł;
- przebudowę drogi gminnej Łyse - kol. Rudne
w kwocie 12.000 zł;
- przebudowę drogi gminnej Pupkowizna-Krusza w kwocie 25.000 zł.
Zwiększono również kwotę przeznaczoną na
przebudowę odcinków dróg w miejscowości
Serafin do łącznej w kwoty 1 238 761 zł.
Rada Gminy Łyse postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
w kwocie 16.796 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania
drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse Łączki z drogą wojewódzką nr 647 Dęby Kolno (dzielnica Rudne w miejscowości Łyse).
W miejscu skrzyżowania dróg powstanie
rondo, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo
osób poruszających się powyższymi drogami.
Ponadto Gmina Łyse dofinansuje w kwocie
18.204 zł wykonanie dokumentacji technicznej
II etapu przebudowy drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki na odcinku Lipniki-Łyse.
Wspólnie z Powiatem Ostrołęckim Gmina Łyse
będzie realizować zadanie polegające na rozbudowie drogi powiatowej Kadzidło - Łyse Łączki (etap I) oraz rozbudowie ulicy Stanisława Krupki i Leśnej w miejscowości Łyse.
Ponadto Gmina Łyse dofinansuje w kwocie
10.000 zł zakup oznakowanego samochodu
osobowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Łysych.
UROCZYSTE OTWARCIE
POSTERUNKU POLICJI W ŁYSYCH
15 czerwca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak dokonał uroczystego otwarcia Posterunku Policji
w Łysych.
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Jednostka została włączona w struktury Komisariatu Policji w Myszyńcu, który do tej pory
obsługiwał teren Gminy Łyse.

Uprzednio funkcjonująca na naszym terenie
jednostka Policji została zlikwidowana w grudniu 2012 r. Lokalna społeczność oraz obecne
władze gminy wielokrotnie apelowały o przywrócenie Posterunku Policji w miejscowości
Łyse argumentując, że jej brak znacznie
wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców gminy.
Kierownikiem Posterunku została sierż. szt.
Kornelia Suchodolska-Krysińska. Ponadto
w skład jednostki wchodzą: jednoosobowe stanowisko do spraw kryminalnych oraz zespół
prewencji (dwóch dzielnicowych i trzech policjantów w korpusie podoficerów). Ponowne
uruchomienie posterunku w Łysych ułatwi
kontakt mieszkańców z funkcjonariuszami Policji, będzie miało również duże znaczenie dla
podniesienia poziomu bezpieczeństwa wśród
mieszkańców naszej gminy.

Podczas wizyty w Łysych Minister Mariusz
Błaszczak zainaugurował akcję nagradzania
dzieci "Młody Bohater". Pierwszym odznaczonym dzieckiem jest 10-letni Bartek, który wezwał pomoc do nieprzytomnej mamy. Gdy
Pani Małgorzata zasłabła w wyniku ataku hipoglikemii syn Bartek telefonicznie powiadomił
służby ratunkowe, ratując tym samym życie
swojej mamy.

Akcja "Młody Bohater" jest nową inicjatywą
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży do
18 roku życia. Nagroda „Młody Bohater” będzie wręczana dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych
osób.
XXIV SESJA RADY GMINY ŁYSE
30 czerwca 2016 r. podczas obrad XXIV sesji
Rady Gminy Łyse Stanisław Kubeł - Starosta
Ostrołęcki przedstawił stan aktualnie realizowanych projektów oraz plany inwestycyjne na
kolejny rok, a także sposób rozliczenia wzajemnie przekazywanych dotacji.

Posterunek Policji w Łysych mieści się przy
ulicy Ostrołęckiej 2, na parterze budynku przylegającego do Urzędu Gminy Łyse, tzw. ”Agronomówki”. Gmina Łyse poniosła koszty odnowienia pomieszczeń całego parteru. 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.

Przypomnijmy, że w partnerskiej współpracy z
powiatem ostrołęckim realizujemy rozbudowę
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drogi powiatowej Kadzidło - Łyse - Łączki
(etap I), rozbudowie ulicy Stanisława Krupki i
Leśnej w miejscowości Łyse., a także drogi
Łyse-Lipniki (ul. Topolowej). Gmina Łyse zamierza również partycypować w kosztach realizacji II etapu przebudowy drogi powiatowej
Kadzidło-Łyse-Łączki na odcinku LipnikiŁyse. W ramach realizacji powyższych projektów drogowych powstanie ścieżka rowerowa
oraz chodniki przy drodze powiatowej. Gruntownie przebudowana zostanie również ulica
Krupki i Leśna w miejscowości Łyse. Kwoty
wzajemnie udzielanych pomocy finansowych
na planowane do realizacji inwestycje drogowe
poznamy po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych. Współpraca powiatu z
gminą na zasadzie partnerstwa stron umożliwi
uzyskanie korzystnego dofinansowania realizacji powyższych inwestycji ze środków zewnętrznych.

Kolejne punkty obrad dotyczyły gospodarki
odpadami na terenie Gminy Łyse. Rada Gminy
Łyse przyjęła nowy wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwalony został również regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Łyse. Od III kwartału 2016 roku obowiązywać będą nowe terminy uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy Gminy opłatę za III kwartał zobowiązani będą uiścić do 15 września, za IV kwartał do 15 listopada, za I kwartał do 15 marca,
a za II kwartał do 15 maja.

ZMIANA TERMINÓW OPŁAT ZA
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/153/2016 Rady
Gminy Łyse w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse przyjętą
w dniu 30 czerwca 2016 r. uległy zmianie terminy wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Opłaty nadal będą wnoszone kwartalnie, ale w innych niż do tej pory terminach ( z góry danego kwartału):
1)
za I kwartał – do 15 marca,
2)
za II kwartał – do 15 maja,
3)
za III kwartał – do 15 września,
4)
za IV kwartał – do 15 listopada.
Ustalenie nowych terminów wynika z obowiązku jaki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą
Rada Gminy zobowiązana była określić, czy
płatność będzie wnoszona z góry czy z dołu danego kwartału.
Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów do 30 czerwca 2017 r. pozostaną bez
zmian. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny – w wysokości:
1)
36 zł – od gospodarstwa domowego
liczącego więcej niż 1 osobę,
2)
20 zł – od gospodarstwa domowego
liczącego 1 osobę.
Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – w wysokości:
1)
50 zł – od gospodarstwa domowego
liczącego więcej niż 1 osobę,
2)
35 zł – od gospodarstwa domowego
liczącego 1 osobę.
ZAPISY NA MONTAŻ KOLEKTORÓW
SŁONECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY ŁYSE

Szanowni mieszkańcy Gminy Łyse. Wójt
Gminy Łyse informuje, że Mazowiecka JedPonadto Rada Gminy zmieniła status ulic Piw- nostka Wdrażania Projektów Unijnych w ranej i Łąkowej z drogi stanowiącej mienie ko- mach Regionalnego Programu Operacyjnego
munalne na drogę zaliczoną do kategorii dróg Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
gminnych. Zmiana ta umożliwi planowaną Działanie 4.1. „Infrastruktura do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
rozbudowę powyższych dróg.
ogłosiła nabór wniosków na realizację zadań
z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym
między innymi instalację kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej
oraz innych źródeł energii odnawialnej.
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W związku z powyższym Gmina Łyse zamierza
przystąpić do niniejszego konkursu. Poniżej
przedstawiamy warunki udziału w tym projekcie.
Warunki udziału w projekcie dotyczącym kolektorów słonecznych:
1.
Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Łyse, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie
efekty realizacji projektu wykorzystywane
będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych
mieszkańców.
2.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby
nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych
oraz innych należności wobec Gminy Łyse.
Dane te będą na bieżąco weryfikowane przez
Urząd Gminy w Łysych.
3.
Podczas kwalifikacji do uczestnictwa
w projekcie zostanie zwrócona szczególna
uwaga na wywiązywanie się z obowiązków
w zakresie gospodarki odpadami.
4.
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na
cele projektu.
5.
Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności
gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe gospodarstwa domowego. W budynku,
w którym będzie zainstalowana instalacja OZE
nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
6.
W przypadku montażu kolektorów na
dachu, wyłączone są dachy pokryte wyrobami
zawierającymi azbest.
7.
W ramach projektu nie może być zaprojektowana i zamontowana instalacje solarna oraz inne odnawialne źródło energii jednocześnie.

9.
Mieszkańcy zobowiązani są do ustalenia z projektantem warunków zaprojektowania instalacji solarnej zgodnego z ich zapotrzebowaniem, tak aby w pełni zrealizować projekt
(np. ustalenie z projektantem miejsca zamontowania instalacji, ustalenie warunków technicznych instalacji w kotłowni, przejście przewodów solarnych itp.).
10.
Mieszkańcy zobowiązani są do osiągnięcia wskaźników wymaganych w projekcie
(zdolność wytarzania energii cieplnej ze źródeł
odnawialnych) co związane jest z koniecznością stałego zamieszkania budynków dla których projektowane będą instalacje solarne lub
inne rodzaje OZE.
11.
Z uwagi na ograniczenia wynikające
z regulaminu konkursu tj. łączną maksymalną
moc zainstalowaną w ramach projektu, która
nie może przekroczyć 2MW, o uczestnictwie
w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowane zostaną gospodarstwa domowe, dla których w 2015r. opracowana została dokumentacja do aplikowania o środki z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie:
Osoby chętne do udziału w projekcie
prosimy o zgłaszanie się do Urzędu
Gminy Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437
Łyse, celem złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Ostateczna lista
uczestników w projekcie będzie zweryfikowana na podstawie podpisanych
umów użyczenia części budynku mieszkalnego na potrzeby instalacji OZE.
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
22 lipca 2016r. w godz. 7:30 – 15:30.

OBOWIĄZEK OZNACZENIA
NUMERACJI PORZĄDKOWEJ
NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 47b ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy
z dn. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
8.
Projektowane instalacje solarne opie- i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015
rać się będą o kolektory płaskie połączone z no- r. poz. 520 ze zm.) Wójt Gminy Łyse inforwym zasobnikiem na wodę. Wielkość instalacji muje i przypomina, iż właściciele zabudowazależeć będzie od ilości osób faktycznie za- nych nieruchomości lub inne podmioty uwimieszkałych w budynku mieszkalnym oraz in- docznione w ewidencji gruntów i budynków,
nych czynników mających wpływ na zapotrze- które takimi nieruchomościami władają, mają
bowanie.
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości.
Strona 6 z 36

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego
zamieszcza się również nazwę ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na
ogrodzeniu.
Winni niewykonania powyższego obowiązku,
zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r.
Kodeks wykroczeń (jednolity tekst Dz. U.
z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) podlegają karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 64 § 1 stanowi: „Kto będąc właścicielem,
administratorem, dozorcą lub użytkownikiem
nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 17 maja 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych przypomina o zbliżającym się okresie ubiegania się o następujące świadczenia:
1. świadczenia rodzinne : zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
specjalny zasiłek opiekuńczy;
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
3. stypendia szkolne;
4. pomoc w formie zakupu posiłków
w szkole.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
W związku ze zbliżającym się końcem okresu
zasiłkowego (okresu na jaki zostały przyznane
świadczenia rodzinne) tj. 31 października
2016 roku, wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą począwszy od
dnia 1 września 2016r.
Informujemy również, że jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do
dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje
do dnia 31 grudnia.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego
dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny
zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się,
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania
dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie
z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny.
Do wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki do
zasiłku rodzinnego należy dołączyć:
- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- oświadczenia członków rodziny o dochodzie
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy;
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- nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za
rok 2015;
- w przypadku uzyskania dochodu w roku
2015 i 2016 z tytułu podjęcia zatrudnienia,
zmiany zatrudnienia, założenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskanie
emerytury lub renty – umowy o pracę, decyzje
przyznające emeryturę lub rentę, zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty;
- w przypadku osoby samotnie wychowującej
dziecko odpis prawomocnego wyroku sądu
rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica
dziecka;
- w przypadku otrzymywania alimentów na
dzieci wyrok Sądu dotyczący ustalenia wysokości zasądzonych alimentów;
- w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
- w przypadku zameldowania na pobyt stały
przez jednego z małżonków na terenie innej
gminy – zaświadczenie z właściwego organu
o nie złożeniu wniosku o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 w tamtejszej gminie;
- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
ponadgimnazjalnej zaświadczenie szkoły.
Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego również następuje na wniosek
osoby zainteresowanej. Do wniosku wymagane jest dołączenie dokumentów świadczących o dochodach za 2015 rok zarówno osoby
ubiegającej się jak i osoby wymagającej
opieki. Dodatkowo niezbędnym dokumentem
do rozpatrzenia wniosku jest orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności
osoby wymagającej opieki.

specjalnego zasiłku opiekuńczego będą dostępne już od 1 sierpnia 2016 roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO
Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą począwszy od dnia 1 sierpnia
2016r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje
do dnia 31 października. W przypadku gdy
osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 31 października, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na
wniosek osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- oświadczenia członków rodziny o dochodzie
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
W przypadku gdy okoliczności sprawy mające dochodowym od osób fizycznych osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wyokres zasiłkowy;
magają potwierdzenia innym dokumentem - nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkoniż wyżej wymienione, podmiot realizujący ści gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektaświadczenie może domagać się takiego doku- rach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za
mentu.
rok 2015;
Wnioski o w/w świadczenia przyjmo- - w przypadku uzyskania dochodu w roku
2015 i 2016 z tytułu podjęcia zatrudnienia,
wane będą w budynku Urzędu Gminy
zmiany zatrudnienia, założenia własnej dziaw Łysych – parter pokój nr 7 od dnia
łalności gospodarczej, zatrudnienia na pod1 września 2016r. w godzinach stawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskanie
7:30 -15:30.
emerytury lub renty – umowy o pracę, decyzje
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzin- przyznające emeryturę lub rentę, zaświadczenego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz nie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
osiągnięty;
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- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji
lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające
bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa
miesiące poprzedzające miesiąc złożenia
wniosku);
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia
sądu zasądzającego alimenty, opis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa
o alimenty, odpis protokołu zawierającego
treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed
mediatorem;
- w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do
szkoły lub szkoły wyższej;
- inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub
ustalenia wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.
Wnioski o w/w świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przyjmowane będą
w budynku Urzędu Gminy w Łysych –
parter pokój nr 7 od dnia 1 sierpnia
2016 r. w godzinach 7:30 -15:30.

INFORMACJA W SPRAWIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Stypendia szkolne udzielane są na postawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.).
2. Uchwały Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy
Łyse z dnia 26 września 2012r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Łyse.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 514 zł.
Stypendium szkolne może być udzielane
w formie:
1. świadczenia pieniężnego w szczególności na
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą,
• płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne
o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe,
nauki tańca itp.
2. całkowita lub częściowa refundacja kosztów obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;
3. całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
• zakup podręczników: podręczniki, lektury,
vademecum, słowniki, atlasy, encyklopedie,
tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne
i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy
komputerowe – jeżeli są wymagane przez
szkołę;
• pomoce dydaktyczne i przybory szkolne: tornister, plecak szkolny, torba szkolna, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty,
bloki rysunkowe, gumki, temperówki, klej,
korektor, długopis, ołówek, kredki, farby itp.
• strój sportowy wymagany w procesie nauki:
odzież sportowa: spodenki sportowe, koszulka sportowa, getry, dres, obuwie sportowe
typu tenisówki, halówki, trampki lub adidasy.
Kwota przeznaczona na zakup stroju sportowego nie może przekroczyć 1/3 kwoty przyznanego stypendium.

4. całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania:
• dojazd do i ze szkoły środkami komunikacji
zbiorowej,
• zakwaterowanie w internacie, bursie lub na
stancji.
Refundacji kosztów poniesionych przez
ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na
podstawie:
•
imiennych faktur VAT,
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•
•
•

imiennych rachunków
biletów imiennych miesięcznych
dowodów wpłaty.

W roku szkolnym 2016/2017 – (pierwszy semestr) refundacji będą podlegać
wydatki powstałe po 1 lipca 2016 roku.
Stypendium szkolne będzie przyznawane na
wniosek:
• rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
• pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1. informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;
2. wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego
ustala się na podstawie nakazu płatniczego za
dany rok lub oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach
przeliczeniowych. Dochód pomniejszony jest
o należne składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne ( na podstawie dowodu zapłaty);
3. z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje
się dochód w wysokości 2.506 zł rocznie;
4. za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek
został złożony, bez względu na tytuł i źródło
ich uzyskania pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
na ubezpieczenie społeczne,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

INFORMACJA W SPRAWIE
DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE
Wnioski o pomoc w formie dożywiania
dzieci w szkole będą przyjmowane od
dnia 1 sierpnia 2016r., przez pracowników socjalnych w pokojach nr 11 i 15.
Osoby ubiegające się o w/w pomoc zobowiązane są udokumentować dochód rodziny
(wszystkich członków gospodarstwa domowego) z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku tj. lipiec 2016r lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek
został złożony.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 163
z późn. Zm.) „Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek
został złożony, bez względu na tytuł i źródło
ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz
innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3
w/c ustawy nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia
socjalnego
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter soWnioskodawcy zobowiązani są przedstawić cjalny albo motywacyjny, przyznawanej na
informacje o wszystkich DOCHODACH uzy- podstawie przepisów o systemie oświaty;
skanych w miesiącu poprzedzającym termin 4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezzłożenia wniosku.
robotnej na podstawie przepisów o promocji
Realizatorem pomocy materialnej dla zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tyuczniów w roku szkolnym 2016/2017 będzie tułu wykonywania prac społecznie użyteczGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ły- nych;
6) świadczenia pieniężnego i pomocy piesych.
niężnej, o których mowa w ustawie z dnia
Wnioski o przyznanie stypendium 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antyszkolnego będą przyjmowane w okre- komunistycznej oraz osobach represjonowasie od 1 września 2016r. do 15 września nych z powodów politycznych (Dz. U. poz.
2016r. (Urząd Gminy w Łysych –parter 693);
7) dochodu z powierzchni użytków rolnych
pokój nr 11 i 15).
poniżej 1 ha przeliczeniowego;
Po druk wniosku i dodatkowe informacje na 8) świadczenia wychowawczego, o którym
temat stypendium szkolnego można zgłaszać mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o posię już od 15 sierpnia 2016r.
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.
U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego,
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o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1)
zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu (druk dostępny u pracowników socjalnych) w przypadku osób zatrudnionych na
umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę
o dzieło, inne;
2)
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
za 2015r zawierające informację o wysokości:
przychodu, kosztów uzyskania przychodu,
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami
jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż
pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie
zdrowotne związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej - osoby
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od
osób fizycznych;
3)
zaświadczenie o z Urzędu Skarbowego
zawierające informację o formie opodatkowania - osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach
określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym;
4)
dowód opłacenia składek w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych - osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym;
5)
zaświadczenia o dochodach z praktycznej nauki zawodu dzieci;
6)
rodziny posiadające gospodarstwo
rolne winny przedłożyć:
- nakaz płatniczy z 2016r
- dowód wpłaty składki KRUS za ostatni
kwartał;
7)
decyzje przyznające świadczenia:
- z ZUS, KRUS: renta, renta strukturalna,
renta socjalna, emerytura, zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, inne;
- z pomocy społecznej: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, alimenty z funduszu, dodatek
mieszkaniowy i energetyczny;
- z uczelni wyższych: stypendia socjalne,
mieszkaniowe, naukowe;
8)
przekaz pocztowy lub oświadczenie
w przypadku alimentów otrzymywanych od

osób zobowiązanych do płacenia alimentów
lub od komornika,
9)
oświadczenie o dochodach z prac dorywczych;
10)
oświadczenie - w przypadku uzyskania
dochodu jednorazowego w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
11)
oświadczenie - w przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej;
12)
inne dokumenty pozwalające na ocenę
sytuacji finansowej rodzin np. w przypadku
rolników dwie ostatnie faktury za mleko.
Ponadto:
Osoby bezrobotne – składają oświadczenie
o pozostawaniu osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP (dotyczy wszystkich członków
gospodarstwa domowego - rodziny).
W przypadku osób niepełnosprawnych lub
długotrwale chorych proszę o dołączenie
orzeczenia o niepełnosprawności.
Osoby, które złożą wniosek o pomoc w formie
zakupu posiłków w szkole w miesiącu sierpniu i spełnią ustawowe warunki do przyznania
tej formy pomocy, zakup posiłków w szkole
dla dzieci będą miały zagwarantowany od początku roku szkolnego.
PUNKT KONSULTACYJNY
WSPIERAJĄCY OSOBY W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła obowiązek realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie zadania wpisane do programu muszą mieć związek z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
ponieważ tylko na takie zadania mogą zostać
wydatkowane środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jednym z takich zadań jest prowadzenie
punktu konsultacyjnego, który udziela wsparcia osobom uzależnionym, członkom ich rodzin, ofiarom przemocy domowej i innym osobom potrzebującym wsparcia psychicznego.
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku hali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum w Łysych. Czynny jest
w każde cztery kolejne środy miesiąca
w godzinach 14:00 – 17:00.
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Do podstawowych zadań Punktu Konsultacyjnego należy:
•
motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia,
•
motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca
picia,
•
udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu leczenia odwykowego,
•
rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy,

Tartak
Tyczek
Warmiak
Wejdo
Wyżega
Zalas
Złota Góra
Ogółem:

Zgodnie z rekomendacją Państwowej Agencji
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
ważne jest aby osoby zatrudnione w punktach
konsultacyjnych miały umiejętność motywowania klientów do zmiany szkodliwych zachowań. Osoba zatrudniona w Punkcie Konsultacyjnym w Łysych posiada uprawnienia i kompetencje do realizacji powierzonych jej obowiązków.

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

Oferowana przez Punkt Konsultacyjny pomoc
cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Łyse i większość osób korzystających ze wsparcia psychologicznego ocenia tę
pomoc jako odpowiednią.

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).

Zgodnie z przepisami prawa punkty konsultacyjne nie mogą być alternatywą dla placówek
leczenia uzależnień i prowadzić psychoterapii
osób uzależnionych. Psychoterapia osób uzależnionych jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, a te udzielane są wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą.
LICZBA LUDNOŚCI
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY ŁYSE (POBYT STAŁY)
– STAN NA DZIEŃ 30.06.2016R.:
Antonia
Baba
Dawia
Dudy Puszczańskie
Dęby
Grądzkie
Klenkor
Lipniki
Łączki
Łyse
Piątkowizna
Plewki
Pupkowizna
Serafin
Szafranki

- 86
- 268
- 85
- 243
- 342
- 111
- 51
- 1119
- 515
- 2418
- 421
- 100
- 418
- 337
- 459

- 195
- 121
- 125
- 434
- 82
- 551
- 52
8533

Bezpieczeństwo

Kierownikiem Posterunku została sierż. szt.
Kornelia Suchodolska-Krysińska.

Posterunek Policji w Łysych został włączony
w struktury Komisariatu Policji w Myszyńcu,
ul. dr. Pawłowskiego 15,
07-430 Myszyniec.
tel. (29) 760-17-70
fax (29) 760-17-73
Od połowy lipca 2016 r. funkcję Komendanta
Komisariatu Policji w Myszyńcu obejmuje
podkom. Krzysztof Samul.

112 - telefon alarmowy
997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie
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Inwestycje
UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W PIĄTKOWIŹNIE
15 kwietnia 2016 r. miało miejsce uroczyste
otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości
Piątkowizna.

Remont budynku (etap I) został wykonany
przez
mieszkańców
wsi
Piątkowizna
w ramach czynu społecznego przy wsparciu
finansowym
Gminy
Łyse.
Głównym
inicjatorem oraz koordynatorem zadania jest
pełniący funkcję Radnego Gminy Łyse oraz
Sołtysa wsi Piątkowizna - Mirosław Krysiak.
Po oficjalnym przecięciu wstęgi Ksiądz
Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Kostki
w Zalasiu Roman Ziemak wyświęcił budynek.

Następnie Wójt Gminy Łyse - Jerzy Ksepka
wspólnie z Sołtysem wsi Piątkowizna
odsłonili tablicę pamiątkową znajdującą się
wewnątrz budynku. Osoby zaangażowane w
prace remontowe budynku otrzymały
podziękowania od Wójta Gminy Łyse, a byli
to: Krysiak Mirosław, Trzciński Adam,
Trzciński Paweł, Popielarczyk Sylwester,
Krysiak Krzysztof, Szmigiel Grzegorz,
Olender Jarosław, Szok Tomasz, Szok
Mateusz, Tobojka Paweł, Tobojka Adam,
Małż Kazimierz, Małż Czesław, Małż Maciej,
Małż Stanisław, Małż Wiesław, Filipkowski
Andrzej, Filipkowski Czesław, Filipkowski
Roman, Gleba Stanisław, Gleba Marcin,

Trzciński Tomasz, Trzciński Stanisław,
Waszkiewicz Michał, Waszkiewicz Dominik,
Sawicki Marek, Krysiak Karol, Krysiak
Sławomir, Krzynowek Jarosław, Małż
Arkadiusz, Małż Piotr, Małż Paweł, Szok
Mariusz, Szok Kazimierz, Krysiak Grzegorz,
Sobotka Andrzej, Siwik Wojciech, Krysiak
Krystian, Kaczmarczyk Andrzej, Filipkowski
Edward, Szymański Robert, Chojnowski
Daniel, Ścibek Andrzej, Popielarczyk Henryk,
Ruszczyk Piotr, Sadłowski Krystian, Olender
Jerzy, Gleba Tomasz.

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.
Budynek
wraz
z werandą okryto blachą. 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.
Koszt realizacji I etapu zadania wraz
z wyposażeniem świetlicy wyniósł ponad
141 tyś. zł.
Gmina Łyse złożyła już wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II”, który zakresem obejmuje
również prace remontowe budynku świetlicy
wiejskiej w Piątkowiźnie. Powyższe zadanie
zostało przewidziane do realizacji w latach
2016-2018.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DAWIA

etapie trwają prace wykończeniowe pomieszczeń znajdujących się w obiekcie.

Pod koniec kwietnia bieżącego roku Gmina
Łyse
zakończyła
realizację
inwestycji
drogowej w miejscowości Dawia.
Koszt realizacji zadania zgodnie z podpisaną
umową został poniesiony przez Zakład
Przetwórstwa Mięsnego „JBB” IMPORTEKSPORT 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.

Wyłoniony w ramach procedury przetargowej
wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA - wykonał drogę
długości 942 m.b. i szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami
z kostki brukowej. Realizacja zadania obejmowała: usunięcie humusu, wykonanie robót
ziemnych, wykonanie koryta pod jezdnię,
ustawienie obrzeży, ułożenie nawierzchni,
wykonanie oznakowania oraz uporządkowanie terenu robót.
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
W LIPNIKACH
Z końcem lutego b.r. roku ruszyła budowa budynku sali gimnastycznej w miejscowości Lipniki o powierzchni zabudowy 934,75 m2,
w tym powierzchni użytkowej 1143,76 m2
oraz kubaturze - 7490,0 m3.

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.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 250728W ŁYSE – LIPNIKI
WRAZ ZE ZJAZDAMI NA ULICĘ
SOSNOWĄ I ULICĘ ŚWIERKOWĄ
Od połowy lutego b.r. roku wyłoniony w ramach przetargu wykonawca - Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Komunikacyjnego
Sp. z o.o - realizuje prace związane z rozbudową drogi gminnej nr 250728 w Łyse – Lipniki wraz ze zjazdami na ulicę Sosnową i ulicę
Świerkową.

W ramach zadania powstaje długo wyczekiwana przez mieszkańców Lipnik sala gimnastyczna z częścią sanitarno-socjalną, dwiema
klatkami schodowymi oraz pomocniczą salą
sportową wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Komunikacja ze znajdującym się nieopodal
budynkiem Zespołu Szkół została zapewniona
przy pomocy łącznika.
Postępy prac z tygodnia na tydzień widoczne
są gołym okiem. Wzniesiony budynek został
już okryty blachą, wykonano ocieplenie oraz
elewację zewnętrzną budynku. Na obecnym
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Z końcem czerwca b.r. większość prac została
już wykonana. Tak więc już wkrótce znacznie
poprawi się komfort poruszania się po ulicach
Topolowej, Sosnowej i Świerkowej w Łysych.
Powstała tu 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 został chodnik, o łącznej długości 480,70 m.b.
Przy ulicy Topolowej powstało 2 239,00 m.b.
ścieżki rowerowej o szerokość 2 m, co znacznie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. Ponadto wykonawca zamontował 35 opraw
oświetleniowych ledowych oraz 3 oprawy interaktywne wraz ze słupami.

Już na początku maja 2016r. wykonawca
(Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.) oddał do użytku
odcinek przebudowanej drogi gminnej o długości blisko 1,2 km (odcinek zaczynający się
w pobliżu leśniczówki, a kończący przecięciem z drogą Serafin-Krusza).

W ramach zadania zostanie przebudowana
również droga w kierunku rezerwatu „Torfowisko Serafin”. Planowane zakończenie
wszystkich prac to 31 maj 2017 r.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
BABA SKRZ. - DROGA POWIATOWA
GRALE - CZARNIA - SERAFIN
Całkowita wartość zadania szacowana jest na
kwotę 2 029 358,68 zł. Wykonawca zobowiązał się zakończyć prace z końcem sierpnia b.r.,
jednakże w wyniku szybkiego postępu prac
droga jest już praktycznie gotowa do oddania
w celu użytkowania.
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.

Ku końcowi zbliża się również przebudowa
drogi w miejscowości Baba. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 831 289,78 zł.
W ramach realizacji inwestycji Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp.
z o.o. wykonało drogę o nawierzchni bitumicznej długości 1620 mb i szerokość 5 m
wraz ze zjazdami z nawierzchni bitumicznej
i kruszywa łamanego. Firma wykonała również chodnik w pobliżu budynku Świetlicy
wiejskiej w Babie.

PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG
W MIEJSCOWOŚCI SERAFIN
Na początku marca wyłoniony w ramach procedury przetargowej wykonawca rozpoczął
realizację przebudowy odcinków dróg w miejscowości Serafin.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna o długość 5669 m.b.
i szerokości 4- 5 m wraz ze zjazdami (nawierzchnia bitumiczna i kruszywo łamane).
Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania
wynosi 2 629 486,74, z czego 500 tyś zł stanowić będzie wkład finansowy Nadleśnictwa
Myszyniec (350 tyś zostanie przekazane przez
Nadleśnictwo Myszyniec jeszcze w 2016 roku,
natomiast pozostała kwota w roku 2017).

Termin rozpoczęcia robót budowlanych to
14.03.2016r., natomiast zakończenia 31 lipca
2016r.
W pierwszym kwartale 2016 roku Gmina Łyse
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wnio-
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sek o dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (środki związane
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).
Na podstawie podpisanej w dniu 28 czerwca
2016 r. umowy uzyskaliśmy dofinansowanie
w wysokości 110 tyś zł.

MODERNIZACJA BUDYNKU
URZĘDU GMINY
W miesiącu maju 2015 r. Gmina Łyse rozpoczęła prace związane z Modernizacja budynku
Urzędu Gminy.

zostać w pełni przystosowany do potrzeby
osób niepełnosprawnych.
Ponadto większość pomieszczeń w budynku
została wyposażona w urządzenia aktywnego
chłodzenia (klimatyzatory) w ramach zadania
„Rozbudowa istniejącej instalacji źródła ciepła o instalacje chłodzenia aktywnego pomp
ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania
o instalację nagrzewnicy powietrza centrali
wentylacyjnej”. Ostateczny koszt realizacji inwestycji poznamy po zakończeniu wszystkich
prac remontowych.

BUDOWA BUDYNKU
GARAŻOWO - TECHNICZNEGO
DLA OSP W ŁĄCZKACH
Ochotnicy z OSP Łączki cieszą się z postępu
prac budowy remizy rozpoczętej pod koniec
2015 roku. Zalane zostały już stropy, wstawiono okna i wykonano instalację elektryczną. W chwili obecnej trwają prace związane z pokryciem dachowym oraz elewacją
budynku.
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
2015r., 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.

Ogromny nakład pracy ze strony mieszkańców Łączek przełożył się na powstanie dwupoziomowego budynku. Na parterze będzie
znajdować się część garażowo-techniczna
oraz pomieszczenia sanitarne na potrzeby
OSP. Pomieszczenia na poddaszu w przyszłości zostaną wykorzystane na cele funkcjonowania świetlicy wiejskiej.

Ku końcowi zmierzają prace II etapu modernizacji budynku Urzędu Gminy, związane
z budową szybu oraz montażem windy,
a także prace remontowo - budowlane pomieszczeń kondygnacji poddasza. W wyniku
powyższych prac budynek Urzędu Gminy ma
Strona 16 z 36

Z końcem czerwca koszty budowy obiektu
wraz z dokumentacją wyniosły
ponad
185 tyś. zł. Realizatorem zadania jest Gmina
Łyse przy znacznych nakładach pracy wykonywanych przez mieszkańców Łączek.

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2519 W KADZIDŁO –
ŁYSE – ŁĄCZKI
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse – Łączki została zaplanowana
do realizacji w 2016 roku. Będzie współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019 oraz wspólnie z Gminą Łyse na podstawie umowy partnerskiej.
Wymieniona droga jest ważna dla planu rozwoju ekonomicznego regionu, zgodna z polityką rozwoju regionalnego oraz Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Jest bardzo pilna do realizacji w celu zaspokojenia gospodarczych potrzeb regionu. Zadanie zostało
uwzględnione w planie inwestycyjnym Powiatu Ostrołęckiego na rok 2016.

przepusty drogowe pod koroną drogi oraz zostaną ułożone przepusty pod zjazdami.
Kierując się względami bezpieczeństwa ruchu
drogowego, Powiat planuje wykonanie poziomego oznakowania drogi i gruntowną wymianę znaków pionowych na oznakowanie
odblaskowe. Dbając szczególnie o bezpieczeństwo pieszych będą zamontowane bariery
ochronne oraz namalowane przejścia dla pieszych. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydowanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
BUDOWA WIATY W GRĄDZKICH
W II kwartale 2016 r. ruszyła budowa wiaty
w miejscowości Grądzkie. Docelowo obiekt
ma służyć za miejsce spotkań integracyjnych
mieszkańców.

Zadanie realizowane jest przez mieszkańców
wsi Grądzkie przy wsparciu finansowym
Gminy Łyse.
ŚWIETLICA WIEJSKA W WYŻEDZE
Zaplanowany odcinek drogi do rozbudowy
o łącznej długości 9,495 km przebiega przez
teren Gminy Łyse (od Placu 3-go Maja do
dzielnicy Rudne oraz od Piątkowizny do Łączek).
W wyniku realizacji projektu ma powstać
jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6,00 m
z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego
o grubości 4 cm. Ponadto zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o długości 9000 mb,
stanowiąca połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy miejscowościami, podnosząc walory
turystyczne. W ramach inwestycji będzie wykonany chodnik o długości 1120 m i 214 zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi,
stwarzając mieszkańcom i użytkownikom
bezpieczny dostęp do rozbudowanej drogi.
Inwestor przebuduje obiekt mostowy oraz

Mieszkańcy sołectwa Klenkor-Wyżega, idąc
w ślad za działaczami społecznymi z Piątkowizny i Łączek, w porozumieniu z Gminą Łyse
postanowili zbudować świetlicę wiejską.

W ramach prac przygotowawczych mieszkańcy uporządkowali działkę przeznaczoną
pod budowę świetlicy, Gmina Łyse natomiast
zleciła opracowanie projektu budynku.
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Kolejnym etapem realizacji zadania będzie
uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu.
BUDOWA GMINNEGO CENTRUM
KULTURY W ŁYSYCH
W dalszym ciągu trwa procedura przetargowa
budowy kompleksu kulturalno-rekreacyjnego
w miejscowości Łyse.
W skład powyższego obiektu wejdą:
- biblioteka
- przebieralnia podpiwniczona
- scena podpiwniczona
- sala wielofunkcyjna
- budynek GOK
- widownia letnia z parterowymi krużgankami.
Całość stanowić będzie jedną bryłę o wymiarach: 48 m – długość, 45 m - szerokość.
Wokół obiektu powstaną parkingi z 99 miejscami parkingowymi oraz 4 zatokami autobusowymi.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji
to wrzesień 2018 roku.
PRZEBUDOWA CIĄGU
DRÓG GMINNYCH: LIPNIKI - BABA,
LIPNIKI -DAWIA, SZAFRANKI - KOL.
KAMRODLA
13 czerwca 2016r. Gmina Łyse ogłosiła
przetarg na przebudowę dróg żwirowych
Lipniki-Baba, Lipniki-Dawia oraz Szafrankikol. Kamrodla. W ramach zadania wykonana
zostanie przebudowa przepustów na rowach
melioracyjnych pod drogami a następnie
wyprofilowanie istniejących nawierzchni
gruntowych ulepszonych z uwzględnieniem
lokalnych wyrównań kruszywem naturalnym.
Po wyprofilowaniu wykonana zostanie
podbudowa z kruszywa łamanego o grubości
warstwy 10 cm. Następnie położona zostanie
warstwa wiążącą z betonu asfaltowego
o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna
z betonu asfaltowego grubości 4 cm, włącznie
z nakładką na odcinku istniejącej nawierzchni
bitumicznej.

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i oszczędzanie energii”.
Wniosek dotyczył przebudowy trzech dróg
gminnych:
Nr 250706W Lipniki – Baba,
Nr 250732W Lipniki – Dawia,
Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla,
o łącznej długości 12,575 km.

W połowie lipca nastąpi podpisanie umowy
na dofinansowanie powyższej inwestycji. Planowany koszt całkowity realizacji zadania to
kwota 4 243 342 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 2 700 039 zł, natomiast środki
własne to kwota 1 543 303 zł. Realizacja planowana jest w latach 2016 -2017.
ROZBUDOWA ULIC
STANISŁAWA KRUPKI I LEŚNEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE
30 czerwca 2016r. Gmina Łyse ogłosiła
przetarg na rozbudowę ulic Stanisława
Krupki i Leśnej w miejscowości Łyse.
Istniejąca jezdnia na ulicy Krupki ulegnie
poszerzeniu do 5,5m. Wykonane zostaną
nowe warstwy nawierzchni ulicy. Na
poszczególnych
odcinkach
zostaną
wybudowane chodniki o szerokości do 1,5 m,
po jednej (odcinek od ul. Kościelnej do ronda)
i obu stronach jezdni (odcinek od ronda do
ul.
Leśnej),
dowiązane
sytuacyjnie
i wysokościowo do chodników istniejących.

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
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Na skrzyżowaniu ul. Krupki z drogą
wojewódzką nr 645 powstanie wyspa
kanalizująca oraz przejścia dla pieszych. Dla
zapewnienia dostępu z przebudowywanej
drogi zaprojektowano zjazdy na działki oraz
drogi boczne. Do działek zabudowanych
przewidziano
wykonanie
zjazdów
o nawierzchni z kostki betonowej natomiast
na drogi boczne o nawierzchni bitumicznej.

- przebudowę drogi gminnej Pupkowizna-Krusza w kwocie 25.000 zł.

Na ulicy Leśnej istniejąca jezdnia pozostanie
bez zmian. Projekt zawiera dowiązanie do
jezdni istniejącej oraz wykonanie frezowania
korekcyjnego i ułożenia warstwy ścieralnej
z BA grubości 4-6 cm.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych
w Łysych zakończyła budowę wodociągu
w przebiegu ul. Topolowej. Do wykonania
zostało
jedynie
kilka
przyłączy
do
poszczególnych nieruchomości. Łącznie
w 2016 r. wykonano już 25 przyłączy
wodociągowych, a do końca roku planowane
jest wykonanie przynajmniej kolejnych 25
przyłączy. Dzięki podejmowanym działaniom
ilość klientów Gminnej Jednostki Usług
Komunalnych w Łysych zwiększy się
w bieżącym roku przynajmniej o 10 %.

W ramach zadania zostanie wybudowany
chodnik z krawężnikami i obrzeżami
o szerokości 1,5 m po jednej stronie ulicy.
Istniejący chodnik oraz krawężniki i obrzeża
po przeciwnej stronie pozostają w stanie
niezmienionym. Przed rozpoczęciem robót,
wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić
lokalizację i szczegóły wykonania zjazdów
z właścicielami posesji. Oznakowanie
pionowe istniejące zostanie zastąpione
nowymi znakami, część znaków pionowych
zostanie zaadaptowana lub przesunięta.
Zadanie obejmuje również budowę parkingu
przy
Zespole
Szkół
Powiatowych
w miejscowości Łyse wraz z korektą
odwodnienia oraz korektą zaprojektowanej
konstrukcji nawierzchni na ulicy Krupki.
W miejscu istniejącego już parkingu
powstanie parking, na 26 stanowisk,
o nawierzchni z kostki betonowej z miejscami
postojowymi prostopadłymi do ulicy Krupki.
Przyjęto na całej długości parkingu przejazd
przez chodnik obniżony do poziomu miejsc
postojowych.
Wzdłuż
parkingu
zaprojektowano chodnik o szerokości 2m
wykonany z kostki betonowej i usytuowany
w odległości około 2 m od istniejącego
ogrodzenia Zespołu Szkół. Przewidziane
zostały również dwa miejsca postojowe dla
osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA Z REALIZACJI
GŁÓWNYCH ZADAŃ
GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG
KOMUNALNYCH W ŁYSYCH

W najbliższym czasie rozpoczną się kolejne
prace związane z budową we własnym
zakresie nowych odcinków wodociągu
gminnego w przebiegu ulic: Ogrodowej,
Polnej, Łąkowej oraz kolonii Możdżonek.
Planowane
i
realizowane
inwestycje
doprowadzą w samym 2016 roku do
podwojenia długości sieci wodociągowej na
terenie miejscowości Łyse. Z uwagi na
nowopowstające odcinki sieci wodociągowej
mieszkańcy
Łysych
zainteresowani
przyłączami wodociągowymi, którzy nie
zgłaszali dotychczas a mają potrzebę
korzystania z gminnej sieci wodociągowej,
proszeni są do zgłaszania zainteresowania
bezpośrednio w biurze Gminnej Jednostki
Usług Komunalnych (obecnie do ukończenia
remontu Urzędu Gminy znajduje się na
terenie oczyszczalni ścieków w Łysych).

Zadanie realizowane jest przez Gminę Łyse
w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim.
Ponadto w budżecie Gminy Łyse na
2016 rok zabezpieczone zostały środki
na opracowanie dokumentacji realizacji nowych inwestycji drogowych:
- rozbudowę ciągu dróg gminnych Łyse-kol.
Worek, Łyse - kol. Możdżonek i Łyse - ul.
Piwna i Łąkowa w kwocie 57.000 zł;
- przebudowę drogi gminnej Łyse - kol. Rudne
w kwocie 12.000 zł;

Wykorzystując sezon wakacyjny, ze względu
na istniejące potrzeby Gminna Jednostka
Usług Komunalnych prowadzi remonty szkół:
- w Lipnikach – adaptacja pomieszczeń po sali
gimnastycznej na potrzeby przedszkola;
- w Łysych – utworzenie dodatkowej łazienki
na potrzeby szkoły podstawowej oraz szereg
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drobnych prac remontowych;
w Zalasiu – utworzenie z części
nieużywanego korytarza dwóch sal do zajęć
indywidualnych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dalszym
ciągu dokonuje oceny złożonego przez Gminę
Łyse wniosku dotyczącego budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowości Lipniki
oraz rozbudowy kanalizacji w miejscowości
Łyse. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy
powinny wyjaśnić się możliwości pozyskania
środków unijnych, które umożliwią realizację
tego zadania.

GMINA ŁYSE OTRZYMA BLISKO
2 MILIONY ZŁOTYCH REFUNDACJI KOSZTÓW BUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ W ZALASIU
Wójt Gminy Łyse w dniu 01 lipca 2016r
podpisał aneks do umowy z Samorządem
Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa szkoły
o salę gimnastyczną z łącznikiem i zapleczem
sanitarnym przy Zespole Szkół w Zalasiu”
realizowanego w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet VII
„Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju
kapitału ludzkiego” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. Również w tym
samym dniu został złożony wniosek
rozliczający zadanie. Koszt całkowity projektu
wynosił 2 491 969,99 zł, w tym koszty
kwalifikowane – 2 488 133,65 zł. Kwota dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynoszą 1 963 386,26 zł.

POZYSKALIŚMY ŚRODKI
NA ZAKUP
ŚREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
13 czerwca 2016 roku Gmina Łyse, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim, uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 tyś. zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Łyse. Gmina Łyse
zobowiązała się ogłosić przetarg w trybie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, po rozstrzygnięciu którego poznamy
koszt zakupu samochodu. Wkład własny
Gminy Łyse stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztami zakupu, a otrzymaną dotacją. Po
otrzymaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Łyse ma przekazać jeden z użytkowanych wozów dla nowo powstałej jednostki
OSP Łączki.

ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE
OSP ŁĄCZKI
Pod koniec czerwca 2016 roku Ochotnicza
Straż Pożarna w Łączkach złożyła wniosek do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. OSP Łączki wnioskowała
o dofinansowanie zakupu drabiny, ubrań oraz
rękawic specjalnych, obuwia i hełmów strażackich, niepalnych kominiarek, radiotelefonów,
pilarki do drewna oraz piły do betonu. Środki
finansowe pozyskane w wyniku dotacji będą
miały bezpośredni wpływ na poprawę wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach
w sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie ochrony
osobistej strażaków.

Planowana refundacja nastąpi jeszcze
w miesiącu lipcu br. Pozyskane środki
pozwolą
na
sfinansowanie
kolejnych
zaplanowanych
zadań
inwestycyjnych
służących rozwojowi Gminy Łyse.
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Wydarzenia kulturalne
SPOTKANIE INTEGRACYJNE
CZŁONKIŃ KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCI
BABA

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Patryk Kaczyński (Łyse)
Zenon Kaczyński (Łyse)
Jan Kania (Lipniki)
Mateusz Milewski (Dąbrówka)
Łukasz Olbryś (Gąski)
Roman Parzych (Antonie)
Władysław Czyż (Zalas).

W sobotni wieczór 09 kwietnia 2016 roku Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Baby przygotowały spotkanie integracyjne, w którym
uczestniczyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Łyse, tj. Lipnik, Serafina
i Tartaku, a także Panie z zaprzyjaźnionych
Kół Gospodyń Wiejskich: Czarni i Golanki
(Gmina Kadzidło).

UCZCILIŚMY
ROK SIENKIEWICZOWSKI!

W spotkaniu uczestniczył też Radny Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia
w Ostrołęce - Marian Krupiński, Wicestarosta
Powiatu Ostrołęckiego - Krzysztof Parzychowski, Radny Powiatu Ostrołęckiego - Stanisław Lipka, Wójt Gminy Łyse - Jerzy
Ksepka oraz Prezes Zarządu Regionalnego
Związku Rolników - Barbara Gałązka.
Główną atrakcją wieczoru były wspólne tańce
przy muzyce Kapeli Pana Jana Kani. Warto
dodać też, że podczas uroczystości Pani Władysława Majk świętowała 42-lecie pracy
w Kole Gospodyń Wiejskich w Babie.
KONCERT MUZYKI LUDOWEJ
- HARMONIA PEDAŁOWA
W sobotę 7 maja 2016 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych
odbył się Koncert Muzyki Ludowej - Harmonia pedałowa.
Przed publicznością swoje umiejętności zaprezentowało w sumie 11 harmonistów, a byli
to:
1.
Radosław Boruch (Płoszyce)
2.
Grzegorz Chorążewicz (Susk Nowy)
3.
Mateusz Czyż (Łyse)
4.
Tadeusz Czyż (Łyse)

Tegoroczne obchody Dnia Patrona Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łysych odbyły się 25 maja i przebiegały niezwykle uroczyście. Przygotowując święto szkoły,
placówka włączyła się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego.

W tym dniu przybyli uczniowie z okolicznych
szkół, by wziąć udział w Gminnym Konkursie
Czytelniczym „Śladami Stasia i Nel”. Młodzi
czytelnicy pod czujnym okiem komisji, rozwiązywali test dotyczący książki „W pustyni
i w puszczy”. Oczekiwanie na wyniki umiliło
im oglądanie ekranizacji dzieła noblisty
i słodki poczęstunek.
W samo południe rozpoczęła się uroczysta
akademia. Dzieci i zgromadzeni goście odśpiewali hymn szkoły. Najmłodsi uczniowie
złożyli ślubowanie. W klimat czasów sienkiewiczowskich wprowadził uczestników taniec polonez, zaprezentowany przez uczniów klas
szóstych. Po nim został przedstawiony mon-
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taż słowno-muzyczny dotyczący życia i twórczości patrona, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna.

Następnym punktem było wręczenie nagród
laureatom konkursów czytelniczego i plastycznego, które honorowym patronatem zostały objęte przez Wójta Gminy Łyse - Pana
Jerzego Ksepkę.
Laureatami Gminnego Konkursu Czytelniczego „Śladami Stasia i Nel” zostali:
I miejsce - Marcin Załęski, Zespół Szkół
w Lipnikach,
II miejsce - Maja Dąbkowska, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
III miejsce - Aleksandra Szymczyk, Szkoła
Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach.
Wyróżnienia: Kinga Pijanowska - Szkoła Podstawowa w Szafrankach; Dawid Zakrzewski –
Szkoła Podstawowa w Wejdzie; Magdalena
Kozłowska - Szkoła Podstawowa SIGiE
w Warmiaku.

Laureatami Gminnego Konkursu Plastycznego „Spotkanie z Sienkiewiczem” zostali:
w kategorii klas I-III za przedstawienie postaci Stasia i Nel oraz ich przyjaciół:
I miejsce - Olga Szwajdych, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
II miejsce - Wojciech Kręciewski, Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku,
III miejsce - Dawid Drężek, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
Wyróżnienia: Ola Rogalska - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych, Wiktoria

Piekarska - Szkoła Podstawowa im. Stacha
Konwy w Dębach, Julia Piekarska - Szkoła
Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach
oraz Amelia Gnatkowska - Zespół Szkół w Lipnikach;
w kategorii klas IV-VI za przedstawienie portretu Litwosa:
I miejsce - Adrianna Kulas, Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku,
II miejsce - Kornelia Perzan, Szkoła Podstawowa im. Stacha Konwy w Dębach,
III miejsce - Klaudia Czyż, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
Wyróżnienia: Weronika Kuliś - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych, Weronika Podzielna - Szkoła Podstawowa im.
H. Sienkiewicza w Łysych i Jędrzej Wiśniewski - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Łysych.
Organizatorzy uroczystości składają laureatom gratulacje, a uczestnikom i ich opiekunom dziękują, że odpowiedzieli na zaproszenie i wspólnie ze społecznością Szkoły Podstawowej w Łysych uczcili Rok Sienkiewiczowski. Dziękują też tym wszystkim osobom,
które wsparły i pomogły w organizacji Dnia
Patrona:
- Wójtowi Gminy Łyse - Panu Jerzemu
Ksepce,
- właścicielom Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB - Państwu Barbarze i Józefowi Bałdygom,
- Prezesowi Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego - Pani Cyryli Kosińskiej,
- właścicielce Firmy Stalmar - Pani Marii Krystynie Bałdydze,
- właścicielowi Piekarni Kurpiowskiej w Serafinie - Panu Andrzejowi Żubrowskiemu,
- właścicielowi Piekarni Łyse - Panu Jarosławowi Zakrzewskiemu,
- właścicielce Sklepu Wielobranżowego - Pani
Małgorzacie Lis,
- Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Łysych.
Serdeczne podziękowania kierują w stronę
przybyłych gości. Wyrażają nadzieję, iż Dzień
Patrona był dla wszystkich okazją do wspólnych przeżyć, wzruszeń i dobrej zabawy.
MZ; BN
DZIEŃ KURPIOWSKI - LIPNIKI 2016
10 czerwca 2016 roku tradycyjnie już w Zespole Szkół w Lipnikach miały miejsce obchody Dnia Kurpiowskiego, w ramach którego odbyły się warsztaty regionalne, a także
przeprowadzono oraz rozstrzygnięto konkurs
"Powiatowy Przegląd Artystyczny Szkół". Organizatorami uroczystości są: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Urząd Gminy w Łysych,
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Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
oraz Zespół Szkół w Lipnikach.

Jajko skrobane:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Wiktoria Zielińska (Myszyniec)
II nagroda - Robert Wielk (Myszyniec)
III nagroda - Dominika Nosek (Dęby)
Gimnazjum
I nagroda - Karol Kaczmarczyk (Myszyniec)
II nagroda - Anna Dawid (Myszyniec)
III nagroda - Izabela Zawrotna (Wykrot).

W przeglądzie wzięło udział blisko 70 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 (Byśki - Nowe Latka):
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Amelia Gnatkowska (Lipniki)
II nagroda -Paweł Bednarczyk (Lipniki)
III nagroda - Konrad Gąska (Dylewo)
Wycinanka:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Judyta Reymontowska (Myszyniec)
II nagroda - Filip Jędrzejczyk (Myszyniec)
III nagroda - Pliszka Karol (Białusny Lasek)
Gimnazjum
I nagroda - Marcelina Kobus (Myszyniec)
II nagroda - Aleksandra Żubrowska (Łyse)
III nagroda - Jacek Jaworski (Dylewo)

Palma:
Szkoła Podstawowa
I nagroda - Julia Gnoza (Myszyniec)
II nagroda - Katarzyna Kowalczyk (Łączki)
III nagroda - Anna Domian (Myszyniec)
Gimnazjum
I nagroda - Zuzanna Glinka (Myszyniec)
II nagroda - Michelle Boruch (Lipniki)
III nagroda - Sandra Gleba (Łyse)

Ponadto podczas obchodów Dnia Kurpiowskiego w części artystycznej swoje umiejętności zaprezentowały Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Tartaku przy akompaniamencie
Jana Kani oraz zespół folklorystyczny "Smyki
ze wsi Lipniki".

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnikach - Joanna Kurowska
w imieniu własnym oraz nauczycieli i uczniów
szkoły, złożyła serdeczne podziękowania dla
Wójta Gminy Łyse - Jerzego Ksepki za przywrócenie wiary w wartość dotrzymywanych
obietnic oraz przekształcenie ich marzeń w
rzeczywistość. Mowa tu oczywiście o długo
wyczekiwanej budowie sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół w Lipnikach - inwestycji
aktualnie realizowanej przez Gminę Łyse.
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Rozmaitości

„NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”
SERAFIN 2016
W sobotni wieczór 18 czerwca b.r. nad zalewem w Serafinie mieszkańcy naszej gminy
oraz przybyli goście uczestniczyli w obchodach „Nocy Świętojańskiej”.

W programie znalazły się między innymi
wspólne prezentacje artystyczne Kół Gospodyń Wiejskich z Baby, Lipnik, Tartaku oraz
zespołów folklorystycznych "Łysoziańskie
Nuty", "Serasiniaki" i "Puszcza Zielona" przy
akompaniamencie kapeli Jana Kani. Następnie uczestnicy imprezy tradycyjnie już, puszczali wianki na wodę zalewu w Serafinie.

Z WIZYTĄ W SZKOŁACH
We wtorek 19 kwietnia kilka minut po godzinie 9:00 w szkole podstawowej w Dębach
i Serafinie rozbrzmiały syreny alarmowe wozu
bojowego OSP Łyse.

Wszystkie dzieci wraz z opiekunami wybiegli
na zewnątrz. Pomyślałby ktoś, że to ewakuacja z płonącego budynku.... na szczęście nie.
Tak strażaków witały dzieci i nauczyciele, którzy zaprosili jednostkę OSP Łyse na pokaz
sprzętu gaśniczego. Dzieci nie ukrywały zadowolenia z powodu wizyty strażaków, przecież
nie codziennie zdarza się okazja obejrzeć wóz
strażacki z tak bliska. Mało tego, można było
wsiąść do środka kabiny, włączyć koguty i syreny alarmowe, a nawet przywitać i pozdrowić
wszystkich przez megafon.

Nie zabrakło również wspólnej zabawy przy
muzyce zespołu "GRANDA".
Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych,
OSP Łyse oraz zespół „Serasiniaki”.

Każde dziecko mogło przymierzyć kask i potrzymać wąż strażacki z prądownicą. Jednak
największe wrażenie zrobiło działko wodne
zamontowane na dachu naszego wozu. Pokaz
lania wody był bardzo widowiskowy przez co
na twarzach dzieci pojawił się uśmiech i zachwyt. Oprócz tego nasi druhowie odbyli
z dziećmi krótką rozmowę na temat zagrożeń,
bezpieczeństwa w domu, bezpieczeństwa
w drodze do szkoły, jak zachować się podczas
wypadku, pożaru, jak wzywać pomoc i samemu jej udzielać.
Strażacy byli pod wrażeniem wiedzy jaką posiadają dzieci, które uczestniczyły w spotkaniu z uwagą i zaangażowaniem.
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6 czerwca druhowie z OSP Łyse: Wojciech
Kaczmarczyk i Adam Chrzanowski, odwiedzili
również dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Warmiaku. To już czwarta szkoła,
którą odwiedzili w tym roku. Celem wizyty nie
był tylko pokaz sprzętu gaśniczego, ale również pogadanki na temat: bezpieczeństwa pożarowego, przeciwdziałania pożarom, wzywania pomocy oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły
w pokazie, pomagając w zbudowaniu linii gaśniczej i ugaszeniu symulowanego pożaru.
Dzieci również chętnie zgłaszały się do odpowiedzi na zadawane przez strażaków pytania.

UROCZYSTE OBCHODY
DNIA STRAŻAKA
3 maja bieżącego roku miały miejsce uroczyste obchody Dnia Strażaka w Gminie Łyse.
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką na placu
OSP w Łysych.

Następnie strażacy ochotnicy uczestniczyli we
Mszy Świętej odprawionej w ich intencji. Dalsza część uroczystości miała miejsce na placu
OSP w Łysych. O godzinie 10.00 rozpoczął się
apel, w który uczestniczyli strażacy, zaproszeni goście oraz wszyscy zainteresowani.

Uroczystościom przed remizą przewodniczył
Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh - Deptuła Andrzej. Podczas uroczystości głos zabrał także
Wójt Gminy Łyse - Jerzy Ksepka. Korzystając
z okazji podziękował strażakom z naszej

gminy za pomoc w organizacji
Święta Niedzieli Palmowej.

obchodów

OBCHODY ŚWIĘTA POLSKIEJ
NIEZAPOMINAJKI W WARMIAKU
Święto Polskiej Niezapominajki obchodzone
jest w Warmiaku po raz siódmy. Zostało zapoczątkowane przez nieżyjącego już Pana Andrzeja Zalewskiego, redaktora Polskiego Radia prowadzącego popularny program EKORADIO.
Podstawowym celem tego święta jest promowanie walorów przyrody, przypomnienie
o potrzebie ochrony środowiska i zachowania
różnorodności biologicznej Polski. Dlatego
też w kolejnych latach brali w nim udział
pszczelarze, szkółkarze, leśnicy, rolnicy ekologiczni, a także Lasy Państwowe.
Uroczystość w Warmiaku została poświęcona
jeżom, zwierzętom najczęściej przedstawianym z jabłkiem na grzbiecie, choć jabłek nie
jedzą zupełnie - żywią się zwykle owadami,
rzadziej dżdżownicami, jajami ptaków, małymi ssakami i płazami.

Imprezę otworzył Dyrektor Szkół w Warmiaku Jerzy Waszkiewicz, witając przybyłych
gości, a byli to: Magdalena Cwalińska - Dyrektor Zespołu Szkół SIGiE w Ostrołęce, Ks. Roman Ziemak - Proboszcz Parafii Zalas, Ks. Artur Ryszewski - Wikariusz Parafii Zalas, Stanisław Lipka - Radny Powiatu Ostrołęckiego,
Martyna Lewandowska - Gross z Danielem
Gross oraz Paweł Wysmułek - przedstawiciel
Nadleśnictwa Myszyniec oraz Koła Łowieckiego "Jedność", Alina Sadłowska - Dyr. Oddziału Banku PKO BP w Kadzidle, Grzegorz
Jarząbek – twórca ludowy, Joanna Kowalczyk
- przedstawicielka Poczty Polskiej, sołtysi:
Anna Kręciewska, Jadwiga Pisowłocka i Marek Bałdyga, rodzice, opiekunowie i uczniowie
z zaproszonych okolicznych szkół.
Kolejnym punktem był program artystyczny,
zaprezentowany przez uczniów szkół w Warmiaku, nawiązujący tematyką do jeża. Były to
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piosenki, opowiastki i anegdoty, a także sprostowanie mitów z nim związanych.

Po wręczeniu nagród laureatom konkursu
plastycznego pt. "Jeż - zwierzę uzbrojone, lecz
pokojowe" uczniowie rozeszli się do sal,
w których prelegenci przygotowali prezentacje związane z jeżem, przyrodą ogólnie, oraz
kulturą ludową.
Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria klas 0-III:
I miejsce - Justyna Pawłowska, SP Białusny
Lasek, kl. III,
II miejsce - Nikola Oliwia Mróz, SP Szafranki,
kl. I,
II miejsce - Mateusz Malon, SP SIGiE Czarnotrzew,
Wyróżnienia:
Natalia Siok, SP Krysiaki, kl. I,
Wojciech Kręciewski, SP SIGiE Warmiak, kl I,
Nadia Trzcińska, SP Wejdo,
Andżelika Bałdyga - ZS Czarnia.
Kategoria klas IV - VI:
I miejsce - Szymon Bałdyga, SP SIGiE Pupkowizna, kl. VI,
II miejsce - Alicja Szmigiel, SP Łączki, kl. VI,
III miejsce - Angelika Drózd, SP SIGiE Pełty,
kl. VI.
Wyróżnienia:
Patrycja Krzynówek, SP Serafin, kl. IV,
Aleksandra Ruszczyk, SP SIGiE Zdunek, kl. V,
Dagmara Ścięgaj, SP SIGiE Rżaniec, kl. VI.
Kategoria klas gimnazjalnych:
I miejsce - Małgorzata Jarząbek, ZS Zalas,
kl. I,
II miejsce - Urszula Pisowłocka, Publiczne
Gimnazjum SIGiE Warmiak, kl. III,
III miejsce - Piotr Michał Świerszcz, Publiczne Gimnazjum Łyse, kl. II.
Wyróżnienie:
Jarosław Kaczmarczyk, ZS Zalas, kl. II.
Końcowym punktem programu był poczęstunek i ognisko z kiełbaskami. Opis przebiegu
imprezy dostępny jest również na stronie internetowej szkoły w Warmiaku - spwarmiak.pl.

XIV ZJAZD ZARZĄDU ODDZIAŁU
GMINNEGO ZOSP RP W ŁYSYCH
28 maja o godzinie 13:00 w remizie odbył się
XIV Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Łysych.
Na zjazd przybyło 30 z 32 uprawnionych do
głosowania delegatów. Oprócz przedstawicieli jednostek OSP z naszej gminy na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Wójt
Gminy Łyse - Jerzy Ksepka, przedstawiciel
KM PSP w Ostrołęce - brygadier Tadeusz
Drozd, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz przedstawiciel Zarządu
Oddziału Powiatowego - Pan Henryk Chorąży.
Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Łysych dh. Andrzej Deptuła.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków. W następnej kolejności druh prezes
przywitał zaproszonych gości i przedstawił
sprawozdanie z działalności ZOG ZOSP RP
w Łysych za okres kadencji 2011-2016. Następnie sprawozdanie z ostatnich 5 lat działalności przedstawił Komendant Gminny. Swoją
działalność podsumował także prezes Klubu
Honorowych Dawców Krwi działający przy
ZOG ZOSP RP w Łysych - Jarosław Frydrych.
Komisja Rewizyjna jako ostatnia podsumowała ostanie 5 lat pracy ZOG ZOSP. Po przedstawieniu sprawozdania postawiono wniosek
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, który przyjęty został jednogłośnie.
Kolejnym punktem Zjazdu było odznaczenie
dh. Pawła Korzenieckiego brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz dh
Jacka Frydrycha złotym medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa”.
Na zebraniu dh Andrzej Deptuła złożył rezygnacje z dalszej kandydatury do Zarządu Oddziału Gminnego. Delegaci z poszczególnych
jednostek, ale również zgromadzeni goście
podziękowali dh Andrzejowi za 20 lat pracy
na stanowisku Prezesa ZOG ZOSP RP. Z tej
okazji wręczono odchodzącemu druhowi pamiątkową statuetkę wraz z podziękowaniami
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za poświęcenie i ofiarną prace na rzecz OSP.
Kolejnym punktem zjazdu była dyskusja nad
sprawozdaniami.

Po ukonstytuowaniu się zarządu nowo wybrany prezes ZOG podziękował za zaufanie
i wybór na prezesa zarządu oraz podziękował
ustępującemu zarządowi za pięcioletnią
pracę.
GMINNY KONKURS PLASTYCZNO TECHNICZNY „EKO – ZABAWKA”
ROZSTRZYGNIĘTY!

Zjazd zatwierdził nowy Zarząd oraz Komisję
Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Łysych, które ukonstytuowały się w następujący sposób:
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łysych:
1. Prezes - Adam Chrzanowski
2. Komendant Gminny - Jarosław Frydrych
3. Wiceprezes - Janusz Szok
4. Sekretarz - Wojciech Kaczmarczyk
5. Skarbnik - Marta Sakowska
6. Członek - Rafał Parzych
7. Członek - Adam Pisiak
8. Członek -Krzysztof Świerdzewski
9. Członek - Paweł Korzeniecki
10. Członek - Jacek Frydrych
11. Członek - Waldemar Sęk
12. Członek - Jarosław Parda
13. Członek - Alicja Sakowska
14. Członek - Sławomir Łukasik.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Łysych
1. Przewodniczący - Stanisław Kiernozek
2. Sekretarz - Mieczysław Kiernozek
3. Członek - Mariusz Sakowski.

Miło nam ogłosić wyniki i przedstawić laureatów Gminnego Konkursu Plastyczno - Technicznego EKO-ZABAWKA, zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza
w Łysych. Konkurs honorowym patronatem
objął Wójt Gminy Łyse - Pan Jerzy Ksepka.

W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież
szkół podstawowych i gimnazjów z Łysych,
Zalasa, Lipnik, Dębów, Szafrank, Wejda, Łączek i Warmiaka. Uczestnicy konkursu wykorzystując surowce i różne materiały wtórne
przygotowali pomysłowe zabawki.
Dziękujemy wszystkim szkołom za nadesłane
prace. Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę nauczycieli koordynujących pracę
we własnych placówkach. Chcemy nadmienić,
iż komisja miała bardzo trudne zadanie przy
wyborze zwycięzców. Komisja rozpatrywała
nadesłane prace w trzech kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem konkursu. Ostateczny werdykt przyznał tytuł Laureata Gminnego Konkursu Plastyczno - Technicznego
EKO-ZABAWKA uczniom:
w grupie wiekowej 6 - 9 lat:
I miejsce: Dawid Krzyżewski - Zespół Szkół
w Lipnikach,
II miejsce: Marcel Wróblewski - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
III miejsce: Wiktoria Szymczyk - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
w grupie wiekowej 10 -12 lat:
I miejsce: Dominika Nosek - Szkoła Podstawowa w Dębach,
II miejsce: Patrycja Bednarczyk - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych,
III miejsce: Przemek Pisarek - Szkoła Podstawowa w Dębach,
w grupie wiekowej 13 - 16 lat:

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego
w Ostrołęce zostali wybrani:
1. Adam Chrzanowski
2. Jarosław Frydrych
3. Stanisław Kiernozek
4. Jacek Frydrych.
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I miejsce: Dominika Popielarz - Publiczne
Gimnazjum w Łysych,
II miejsce: Wiktoria Chludzińska - Publiczne
Gimnazjum w Łysych,
III miejsce: Karolina Duszak - Zespół Szkół
w Lipnikach.

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów szkół
z terenu Gminy Łyse, w tym 12 uczniów w kategorii klas IV-VI SP oraz 11 w kategorii klas
I-III Gimnazjum.
W skład komisji weszli:
1. Krzysztof Parzych – Leśniczy Nadleśnictwa
Myszyniec
2. Jolanta Popielarczyk – nauczyciel SP
w Szafrankach
3. Bożena Kaczmarczyk – nauczyciel ZS w Zalasiu
4. Anna Samul – nauczyciel SP w Łysych
5. Wioletta Śniadach – nauczyciel PG w Łysych.

Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy. Na pozostałych uczestników konkursu czekają dyplomy oraz drobne upominki.
Ukłony i podziękowania kierujemy w stronę
sponsorów nagród, między innymi w stronę
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. H.
Sienkiewicza w Łysych.
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za zaangażowanie.
Organizatorzy
Katarzyna Rynkiewicz
Zofia Mielnicka
Anna Samul

II GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY
Dnia 31 maja 2016r. w Zespole Szkół w Lipnikach odbył się II Gminny Konkurs Ekologiczny.

Wyniki ,,szkoła podstawowa’’:
I miejsce – Weronika Dąbkowska (ZS Lipniki)
II miejsce – Norbert Kozon (ZS Lipniki)
III miejsce – Szymon Bałdyga (SP Pupkowizna).
Wyniki ,,gimnazjum’’:
I miejsce – Łukasz Młynarczyk (ZS Lipniki)
II miejsce – Magdalena Gotlib (ZS Zalas)
III miejsce – Weronika Popielarczyk (ZS Lipniki).

Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie
wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Łyse oraz kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży świadomości ekologicznej.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody
rzeczowe sponsorowane przez Urząd Gminy
w Łysych i Nadleśnictwo Myszyniec. Wszyscy
uczestnicy skorzystali z poczęstunku, który
sponsorowali właściciele ZPM ,,JBB’’ w Łysych – Państwo Barbara i Józef Bałdyga.
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Organizatorami II Gminnego Konkursu Ekologicznego byli pan Sławomir Dymarczyk oraz
pani Alicja Parzych - nauczyciele ZS w Lipnikach.
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim
uczestnikom za udział i zainteresowanie
a sponsorom za ofiarną współpracę w organizacji.
OBCHODY DNIA DZIECKA - ŁYSE
01.06.2016

wym (tzw. "bojówce"). Rywalizacja przeprowadzona została na boisku gospodarstwa
agroturystycznego "Sosenka" w Łączkach.
Strażacy serdecznie dziękują właścicielowi,
panu Sławomirowi Małż za udostępnienie
obiektu. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrołęce oraz Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Łysych. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP pod
przewodnictwem bryg. Tadeusza Drozda.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łysych, we współpracy z animatorem boisk
sportowych Orlik 2012 oraz nauczycielami
z Publicznego Gimnazjum w Łysych, zorganizował wiele ciekawych atrakcji dla dzieci i
młodzieży w dniu ich święta.

W programie znalazło się wiele konkurencji
sportowo-rekreacyjnych.

Ostateczna klasyfikacja zawodów:
Gmina Kadzidło: OSP Kadzidło, OSP Dylewo,
OSP Gleba, OSP Wach.
Gmina Łyse: OSP Lipniki, OSP Łyse, OSP
Łączki.
Gmina Lelis drużyny męskie: OSP Lelis, OSP
Łęg Przedmiejski, OSP Dąbrówka.
Gmina Lelis drużyny żeńskie: OSP Lelis, OSP
Łęg Przedmiejski, OSP Dąbrówka.

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE
26 czerwca w Łączkach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach
uczestniczyło w sumie 10 drużyn męskich
z gminy Łyse, Kadzidło, Lelis oraz 3 drużyny
żeńskie z gminy Lelis.

Nagrody w postaci dyplomów za udział w zawodach oraz statuetki wręczono wszystkim
druhnom i druhom. Na zakończenie zawodów
na uczestników czekał poczęstunek: grochówka oraz karkówka i kiełbaska z grilla, za
który strażacy dziękują sponsorom: właścicielowi ZPM „JBB” w Łysych - Panu Józefowi
Bałdydze oraz właścicielowi Piekarni Łyse Panu Jarosławowi Zakrzewskiemu.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej i biegu bojoStrona 29 z 36
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Sport
TURNIEJ SIATKÓWKI W ZALASIU
3 kwietnia 2016 roku na sali gimnastycznej
w Zespole Szkół w Zalasiu, został zorganizowany turniej siatkówki. Autorzy i organizatorzy tego projektu edukacyjnego - gimnazjaliści - chcieli zachęcić mieszkańców gminy do
aktywnego spędzenia wolnego niedzielnego
popołudnia.

- 21 miejsce Bernadeta Kowalczyk (Szkoła
Podstawowa w Łysych)
- 22 miejsce Julia Kowalczyk (Gimnazjum
w Łysych),
- 57 miejsce Adam Dymarczyk (Zespół Szkół
w Lipnikach).
Warto podkreślić, że zawodnicy reprezentujący Gminę Łyse zajęli wysokie miejsca spośród stu kilkudziesięciu najlepszych zawodniczek i zawodników województwa mazowieckiego oraz kliku tysięcy uczniów startujących
w Igrzyskach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
IX "BIEG PO ZDROWIE"
ZALAS 07.05.2016R.

Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 5 drużyn. Emocji było wiele, bowiem każda drużyna miała możliwość rywalizować z wszystkimi pozostałymi. Najlepsi otrzymali medale
i dyplomy. Nie było jednak przegranych. Liczy
się przecież dobra wspólna zabawa, a po zimie
aktywność fizyczna pozwoliła wszystkim zawodnikom na chwile wiosennego orzeźwienia.

Bieganie służy zdrowiu. Wie o tym każdy
z nas. Właśnie bieg jako formę aktywnego sobotniego wypoczynku promowało na leśnej
polanie w miejscowości Zalas, w gminie Łyse,
ponad 300 uczestników, biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "Polska biega".

W zorganizowanym już po raz dziewiąty pod
patronatem Wójta Gminy Łyse - Jerzego
Ksepki oraz Mistrza Polski w biegach 24-godzinnych - Waldemara Pędzicha, przez Zespół
Szkół w Zalasiu, we współpracy z GOKSiR
w Łysych wydarzeniu rywalizowali, ze sobą
uczniowie ze szkoły: Lipniki, Łyse, Dęby, Serafin, Wejdo, Łączki, Warmiak, Wolkowe,
Wykrot i Turośl.
XVIII MAZOWIECKIE IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Z przyjemnością informujemy, że reprezentanci Naszej Gminy (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych) osiągnęli wysokie
wyniki w XVIII Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej.
Wyniki końcowe naszych przedstawicieli, po
przebrnięciu wszystkich szczebli eliminacji,
przedstawiają się następująco:
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Nie zabrakło też zawodników reprezentujących szkołę w Zalasiu oraz licznie przybyłych
rodziców, dzielnie dopingujących swoje
dzieci.

wielu uczestników. Dopisała pogoda i nie zawiedli - jak co roku - wierni sponsorzy: Urząd
Gminy w Łysych, Kurpiowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne w Łysych oraz Piekarnia Łyse J. Zakrzewski, dzięki którym uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, a po ukończonym biegu mogli wzmocnić
się wodą i pieczoną kiełbaską.
MIĘDZYZAKŁADOWE DRUŻYNOWE
ZAWODY SPŁAWIKOWE O PUCHAR
WÓJTA GMINY ŁYSE

Jak co roku, dostrzec można też było nowe
twarze - poszukujące nowych szlaków - biegacze z Ostrołęki a nawet z Warszawy. Zalas odwiedził tego słonecznego przedpołudnia także
wyjątkowy gość - Mistrz Polski w biegach 24godzinnych i medalista Mistrzostw Europy Waldemar Pędzich, motywując wszystkich do
uprawiania tej właśnie dyscypliny sportowej.
Piękny pokaz zumby zaprezentowały też
uczennice Szkoły Podstawowej w Zalasiu.

W sobotni ranek 4 czerwca b.r. na terenie
zbiornika wielofunkcyjnego "Jezioro Krusko"
w Serafinie odbyły się międzyzakładowe drużynowe zawody spławikowe o puchar Wójta
Gminy Łyse.

Ogólnopolska akcja, w Zalasiu nosząca nazwę
"Bieg po zdrowie" miała w tym roku wyjątkowo szeroki zasięg, a do udziału w poszczególnych kategoriach wiekowych wzięło udział
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Do rywalizacji przystąpiło w sumie 9 drużyn
składających się z pracowników jednostek organizatorów.

WYŚCIG KOLARSKI
"KURPIE MTB-CZAS NA JBB
- ŁYSE-SERAFIN"

Po czterogodzinnych zmaganiach I miejsce
wywalczyła drużyna ZPM "JBB" Import-Eksport J. Bałdyga w składzie: Marek Trzciński,
Krystian Kaczyński oraz Grzegorz Duda. Drugie miejsce zajęła drużyna Nadleśnictwa Myszyniec w składzie: Bogusław Kryszajtys, Stanisław Krysiak oraz Mieczysław Andrzejczyk.
III miejsce zdobyła drużyna reprezentująca
również Nadleśnictwo Myszyniec w składzie:
Dorota Kabacik, Mirosław Kabacik oraz Stanisław Lipka.

Wyścig kolarski pod nazwą "Kurpie MTBCzas na JBB - Łyse-Serafin" odbędzie się już
w niedzielę 24.07.2016r. o godz. 11:00 we wsi
Serafin na obszarze Lasów Państwowych,
Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwa Serafin.
Organizatorzy Klub Kolarski 24h, JBB w Łysych i Gmina Łyse zapraszają miłośników
dwóch kółek do rywalizacji całymi rodzinami.
Wyścig zostanie przeprowadzony w jeździe
indywidualnej na czas na rowerach górskich,
choć trasa będzie tak poprowadzona, że zawodnicy mogą startować na rowerze dowolnym.
Terenem zmagań kolarzy będą dukty leśne
Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Myszyniec, Leśnictwo Serafin.
START i META w urokliwym miejscu przy
zbiorniku wodnym w miejscowości Serafin
Gmina Łyse nad rezerwatem przyrody Torfowiska Serafin.

Zwycięskie drużyny nagrodzono pucharami,
natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez organizatorów: Nadleśnictwo Myszyniec, ZPM
"JBB" Import-Eksport J. Bałdyga oraz Urząd
Gminy Łyse.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:
https://elektronicznezapisy.pl/event/595.html
http://kk24h.pl/imprezy/pokaz/15
www.gminalyse.pl
https://www.facebook.com/events/1079613955443384/.
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Rada Gminy Łyse
Kadencja 2014-2018

Komisje Rady Gminy Łyse

Komisja Rewizyjna
1. Jarosław Samsel
1. Stanisław Eugeniusz Lisek
Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Rady Gminy Łyse
2. Adam Pliszka
Tel.: 600 358 938
Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Kazimierz Ciak
2. Kazimierz Drężek
Członek Komisji
Wiceprzewodniczący
4. Mirosław Krysiak
Rady Gminy Łyse
Członek Komisji
Tel.: 692 531 258
5. Adam Grzegorz Pisiak
3. Łukasz Piotr Abramczyk
Członek Komisji
Tel.: 511 304 239
4. Kazimierz Ciak
Tel.: 660 481 181
5. Kazimierz Dymarczyk
Tel.: 889 880 801
6. Mirosław Krysiak
Tel.: 517 476 835
7. Janusz Adam Krzyżewski
Tel.: 604 143 544
8. Barbara Jolanta Murach
Tel.: 502 937 954
9. Adam Grzegorz Pisiak
Tel.: 502 846 512
10. Adam Pliszka
Tel.: 501 239 263
11. Jarosław Samsel
Tel.: 604 473 205
12. Janusz Szok
Tel.: 693 284 053
13. Robert Wiśniewski
Tel.: 504 106 322

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

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

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

Lp.

Sołectwo

Imię i Nazwisko

Adres

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

ul. H. Sienkiewicza 28, 07-437
Łyse

889 998 203

11. Piątkowizna

Mirosław Krysiak

Piątkowizna 41, 07-438 Zalas

517 476 835
(29)7725742

12. Plewki

Adam Ciupa

Plewki 5, 07-436 Lipniki

797 412 844

13. Pupkowizna

Sławomir Mierzejek

Pupkowizna 34, 07-437 Łyse

603 490 108

14. Serafin

Halina Mikulska

Serafin 42, 07-437 Łyse

602 181 364

15. Szafranki

Jolanta Niebrzydowska

Szafranki 80, 07-436 Lipniki

697 938 536

16. Tartak

Bożena Kowalczyk

Tartak 42, 07-436 Lipniki

668 015 988

17. Tyczek

Andrzej Gleba

Tyczek 18, 07-437 Łyse

606 325 631

18. Warmiak

Anna Kręciewska

Warmiak 26, 07-438 Zalas

665 737 061

19. Wejdo

Katarzyna Pawelczyk

Wejdo 20, 07-438 Zalas

504 682 101

20. Zalas

Mirosław Bałdyga

Zalas 46B , 07-438 Zalas

509 392 699

21. Złota Góra

Adam Bazych

Złota Góra 5, 07-436 Lipniki

606 344 953
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501 361 917

Jednostki Organizacyjne
Gminy Łyse:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Łysych
Kierownik - Marianna Olszewska

ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 7725001
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Łysych
Dyrektor - Jan Drężek

ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 511 474 711

ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 772 50 01

Gminna Jednostka
Usług Komunalnych
Kierownik - Andrzej Szymczyk

Zespół Szkół w Lipnikach
Dyrektor - Joanna Kurowska

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

Publiczne Gimnazjum w Łysych
Dyrektor - Mariusz Bacławski

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Obsługi Placówek Oświaty
Kierownik - Halina Nicewicz
Kierownik - Halina Parzych
ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 772 54 75
ul. Ostrołęcka 2, Łyse
tel. 29 7725024
Przedszkole Samorządowe w Łysych
Dyrektor - Bernadeta Guzowska
ul. Szkolna 1, Łyse
tel. 29 772 50 29

PUNKT KASOWY
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W OSTROŁĘCE
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!
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