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Zachęcamy Państwa do zapoznania się z czwartym już wydaniem bezpłatnego kwartalnika informacyj-

nego Gminy Łyse. Zawiera on podsumowanie działalności władz samorządowych w trzecim kwartale 

bieżącego roku. Opracowanie zawiera również informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych  

realizowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy na terenie naszej gminy. 

Kwartalnik udostępniany jest nieodpłatnie, wydawany systematycznie począwszy od stycznia                       

2016 roku.  
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Samorząd Gminy Łyse 
 

XXVI SESJA RADY GMINY ŁYSE  

26 sierpnia 2016r. podczas obrad XXVI Sesji 
Rady Gminy  Łyse  Radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2016-
2020 oraz uchwałę budżetową na 2016r. Po-
wyższe zmiany wynikały z potrzeby przesunię-
cia środków przeznaczonych na finansowanie 
realizowanych przez Gminę Łyse wydatków 
majątkowych.  

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową na 
2016r.  dochody gminy wynoszą 
41.019.329,52zł, natomiast wydatki stanowią 
kwotę 40.218.020,52 zł.  Osiągnięta nadwyżka 
budżetu gminy w wysokości  801.309 zł  prze-
znaczona jest na planowaną spłatę rat kredy-
tów.       

 

Zwiększona została o  303.734 zł dotacja ce-
lowa przekazana przez Powiat Ostrołęcki  na 
dofinansowanie zadania pod nazwą  „Rozbu-
dowa ulicy Stanisława Krupki i Leśnej w m. 
Łyse”.  Łączna kwota dotacji przekazanej przez 
Powiat Ostrołęcki na realizację powyższej in-
westycji wynosi 607.534 zł, co stanowi 50% 
kosztów zadania. 

W wyniku rozliczenia zadania majątkowego 
pn. " Przebudowa drogi gminnej 250723W       
Baba    skrz. - droga powiatowa Grale - Czarnia 
– Serafin” zmniejszona została dotacja  celowa 
przekazana przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego  o  2.200 zł, do łącznej kwoty 
107.800,00 zł. 

Ponadto w budżecie gminy skorygowana zo-
stała wielkość dotacji celowej otrzymanej w ra-
mach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich na zadanie pn. "Rozbu-
dowa szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem       
i zapleczem sanitarnym przy Zespole Szkół                  
w Zalasiu". Dofinansowanie po zmianach wy-
niosło 1.963.386,00 zł. 

Zmianie uległa również uchwała w sprawie 
trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla pu-
blicznych szkół i placówek oświatowych pro-
wadzonych przez osoby prawne inne niż jed-
nostka samorządu terytorialnego i osoby fi-
zyczne, niepublicznych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 
dotacji. Dzięki powyższej zmianie o dotację                  
w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy 
wydatków bieżących ponoszonych w przed-
szkolach prowadzonych przez gminę w przeli-
czeniu na jednego ucznia, będą mogły ubiegać 
się niepubliczne przedszkola. Do chwili obec-
nej Gmina Łyse nie ponosiła kosztów dofinan-
sowania niepublicznych przedszkoli, a jedynie 
punktów przedszkolnych. 

 

Rada Gminy Łyse wyraziła zgodę na przystą-
pienie Gminy Łyse do partnerstwa z Powiatem 
Ostrołęckim w ramach realizacji projektu 
pn."Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez rozwój energetyki rozproszonej opar-
tej o odnawialne źródła energii na terenie 
Gminy Łyse”. W związku z powyższym zwięk-
szone zostały wydatki  na  opracowanie doku-
mentacji  w/w przedsięwzięcia w  kwocie  
25.000. W ramach realizacji powyższej inwe-
stycji planowany jest między innymi montaż 
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltanicz-
nych oraz pomp ciepła w budynkach użytecz-
ności publicznej stanowiących własność 
Gminy Łyse. 

Ponadto Radni Gminy Łyse wyrazili zgodę na 
zamianę gruntów prywatnych właścicieli ze 
stanowiącymi własność Gminy Łyse w celu re-
alizacji inwestycji drogowych w miejscowo-
ściach Dęby oraz Pupkowizna. 
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XXVII SESJA RADY GMINY ŁYSE 

Podczas obrad XXVII sesji większością głosów 
Radni Gminy Łyse wyrazili zgodę na sprzedaż 
zabudowanej  nieruchomości gruntowej stano-
wiącej własność Gminy Łyse, położonej w ob-
rębie wsi Zalas  gmina Łyse, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów jako działka nr  91 o pow. 
1,0820 ha. Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka za-
pewnił mieszkańców, że środki uzyskane w wy-
niku sprzedaży działki zostaną przeznaczone 
na budowę boiska lub stadionu przy budynku 
Zespołu Szkół w Zalasiu.  

 

Następnie Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łyse na lata 2016-2020.  
Gmina Łyse w 2017 roku udzieli pomocy finan-
sowej Powiatowi Ostrołęckiemu w kwocie 
1.729.600 zł  na zadanie pod nazwą: „Rozbu-
dowa  drogi powiatowej 2519W  Kadzidło-
Łyse- Łączki - etap III”. Całkowita wartość za-
dania szacowana jest na kwotę blisko 4,9 mln 
zł. W wyniku realizacji zadania rozbudowany 
zostanie odcinek 5,7 km drogi powiatowej na 
terenie Gminy Łyse.  

 

Ponadto  Rada Gminy Łyse postanowiła udzie-
lić pomocy finansowej w kwocie 500 tyś. zł 
Gminie Myszyniec  w roku 2017 na  dofinanso-
wanie projektu drogowego pn. „Budowa dróg 
gminnych o nr 250815W Cięćk-Wykrot i nr 
250816W Dalekie-Cięćk”. Całkowita wartość 
zadania szacowana jest na kwotę blisko                      
4,5 mln zł. 

Do wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łyse na lata 2016-2020 wpisane zostało rów-
nież zadanie p.n.:  „Rozbudowa ciągu dróg 
gminnych nr 250729 W  Łyse-kol. Worek, nr 
250731 W  Łyse - kol. Możdzonek i Łyse - ul. 
Piwna i Łąkowa”. Koszt realizacji  zadania sza-
cowany  jest na kwotę ok. 3,7 mln zł, z czego 
973 tyś. zł stanowić będzie  pomoc finansową 
Powiatu Ostrołęckiego. Gmina Łyse we wrze-
śniu br.  złożyła wniosek o dofinansowanie po-
wyższej inwestycji w wysokości 50% przez  
Wojewodę Mazowieckiego. 

Watro podkreślić, że partnerska współpraca 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorial-
nego przyczyni się do uzyskania korzystniej-
szej punktacji przy ocenie wniosków o dofi-
nansowanie realizacji powyższych inwestycji. 

W dalszej części obrad przyjęty został Program 
współpracy Gminy Łyse z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na 2017 rok.  

Rada Gminy wyraziła również zgodę na  przy-
jęcie darowizny w postaci nieruchomości grun-
towych położonych w obrębie wsi Serafin, 
gmina Łyse, oznaczonych numerami działek 
454/1 o pow. 0,0942 ha i 462/1 o pow. 0,1116 
ha, przeznaczonych pod drogę.    

 

W trakcie trwania sesji Radni oraz Wójt Gminy 
Łyse sprawdzili postęp prac budowlanych sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lipnikach. 
Przy okazji uczestnicy sesji złożyli wizytę 
przedszkolakom, które uczęszczają na zajęcia 
w zaadaptowanych pomieszczeniach po daw-
nej salce gimnastycznej. 
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UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA POŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO 

W dniu 29 września 2016 r. odbyła się uroczy-
stość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.  

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat 
nagradzane są w naszym kraju, na mocy 
ustawy z dnia 16 października 1992 roku o or-
derach i odznaczeniach, specjalnym medalem 
przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Ma on kształt sześcioramiennej 
gwiazdy, w środku której z jednej strony ja-
śnieje napis: "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 
MAŁŻEŃSKIE", a z drugiej widnieją dwie sre-
brzyste róże.  

 

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał medale                 
8 parom małżeńskim z terenu Gminy Łyse,                    
a są to: 
- Irena i Józef Andrzejczyk, 
- Zofia i Władysław Kaczmarczyk, 
- Krystyna i Czesław Kowalczyk, 
- Anna i Stanisław Łukowscy, 
- Jadwiga i Edward Olender, 
- Marianna i Stanisław Popielarczyk, 
- Zofia i Stanisław Rydel, 
- Regina i Stanisław Zakrzewscy. 

Uroczyste obchody zostały rozpoczęte Mszą 
Świętą w intencji dostojnych Jubilatów w Ko-
ściele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Ły-
sych.  

 

Następnie, w budynku Urzędu Gminy Łyse, 
Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka w imieniu Pre-
zydenta RP dokonał aktu dekoracji medalami 

"ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃ-
SKIE" przy współudziale Przewodniczącego 
Rady Gminy Stanisława Eugeniusza Liska oraz 
Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani 
Urszuli Nurczyk. Ponadto w uroczystości 
udział wzięli: Ksiądz Proboszcz Parafii pw. 
Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych Zyg-
fryd Żebrowski, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 
Krzysztof Konopka, Ksiądz Proboszcz Parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Zalasiu Roman 
Ziemak oraz Ksiądz Wikariusz Parafii pw. 
Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych 
Krzysztof Szakiel, a także członkowie rodzin 
szanownych Jubilatów.  

 

Po wręczeniu medali, specjalnie dla Jubilatów, 
okolicznościowy program artystyczny zapre-
zentowały dzieci i młodzież z zespołu folklory-
stycznego "Łysoziańskie Nuty" przy akompa-
niamencie Pana Jana Kani.   

 

XXVIII SESJA RADY GMINY ŁYSE 

Podczas XXVIII Sesji Rady Gminy Łyse Radni 
jednogłośnie zdecydowali o wpisaniu do Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse za-
dania pn. "Ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez rozwój energetyki rozproszo-
nej opartej o odnawialne źródła energii na te-
renie Gminy Łyse".  W ramach realizacji po-
wyższej inwestycji planowane jest wykonanie 
368 instalacji solarnych w indywidualnych go-
spodarstwach domowych, instalacje fotowol-
taniczne na budynkach użyteczności publicz-
nej (Zespół Szkół w Zalasiu, Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Łysych, Urząd Gminy, 
Zespół Szkół w Lipnikach oraz kościół para-
fialny w Lipnikach), a także pompy ciepła w 
budynkach Szkoły Podstawowej w Łączkach z 
podłączeniem remizy OSP oraz w Zespole 
Szkół w Zalasiu. Do realizacji inwestycji za-
kwalifikowane zostały wszystkie gospodarstwa 
domowe, które zgłosiły się do udziału w pro-
jekcie.  Koszt realizacji inwestycji szacowany 
jest na kwotę 6,5 mln zł, przy czym część kosz-
tów będą ponosić mieszkańcy naszej gminy na 
podstawie zawieranych umów.  
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W poniedziałek 10 października złożony został 
wniosek o dofinansowanie realizacji powyższej 
inwestycji ze środków RPO WM 2014-2020. 
Dofinansowanie może wynieść do 80% kosz-
tów kwalifikowanych realizacji zadania.                        
W celu uzyskania korzystnej oceny projektu 
Gmina Łyse przystąpiła do partnerstwa przy 
realizacji powyższej inwestycji z Powiatem 
Ostrołęckim, Kurpiowskim Towarzystwem 
Społeczno-Kulturalnym w Łysych oraz Parafią 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipni-
kach. 

Ponadto w budżecie gminy Łyse na 2016 rok 
ujęta została dotacja celowa otrzymana z tytułu 
pomocy finansowej od Powiatu Ostrołęckiego 
na dofinansowanie zakupu średniego samo-
chodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łyse w 
kwocie 200 tyś. zł.  Kolejne 200 tyś. zł dofi-
nansowania  OSP Łyse pozyskała od MSWiA. 
Pozostałą kwotę stanowić będą środki własne 
Gminy Łyse. Zadanie to będzie realizowane 
przez OSP Łyse. 

 

Zabezpieczone zostały również środki na opra-
cowanie dokumentacji technicznej realizacji 
zadania pn.:  "Przebudowa  drogi gminnej nr 
250703 W  Serafin -  Popiołki"  w kwocie  35 
tyś. zł. Dzięki staraniom władz samorządo-
wych uzyskaliśmy deklarację dofinansowania 
powyższej inwestycji przez Lasy Państwowe w 
kwocie 150 tyś. zł.  Z uwagi na brak możliwości 
dofinasowania ze środków zewnętrznych z bu-
dżetu Gminy Łyse na 2016r. wycofane zostały 
środki finansowe przeznaczone na zlecenie wy-
konania dokumentacji technicznej realizacji 
zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 
250712W  Tyczek  -  Zalas".  

W budżecie Gminy Łyse na bieżący rok  zabez-
pieczone zostały również środki w wysokości  
200 tyś. zł z przeznaczeniem na wykonanie 
przyłączy gazowych do budynków  użyteczno-
ści publicznej   na terenie naszej gminy. 

 

 

 

PRZYPOMINAMY O ZMIANIE            
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 nie-
ruchomości na terenie gminy Łyse przyjętą               
w dniu 30 czerwca 2016 r. uległy zmianie ter-
miny wnoszenia opłat za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych. 

Opłaty nadal będą wnoszone kwartal-
nie, ale w innych niż do tej pory termi-
nach: 
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 obo-
wiązku jaki nakłada ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach. 

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie od-
padów 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 od-
bierane 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.   

 

OBOWIĄZEK OZNACZENIA                 
NUMERACJI PORZĄDKOWEJ 

NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z art. 47b ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy 
z dn. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. poz. 520 ze zm.) Wójt Gminy Łyse infor-
muje i przypomina, iż właściciele zabudowa-
nych nieruchomości lub inne podmioty uwi-
docznione w ewidencji gruntów i budynków, 
które takimi nieruchomościami władają, mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miej-
scu na ścianie frontowej budynku tabliczki                  
z numerem porządkowym nieruchomości.            
Na tabliczce oprócz numeru porządkowego 
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zamieszcza się również nazwę ulicy. W przy-
padku gdy budynek położony jest w głębi 
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z nume-
rem 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 ka-
rze 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 nu-
merem porządkowym nieruchomości, nazwą 
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega ka-
rze grzywny do 250 złotych albo karze na-
gany.” 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 22 ust. 2 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne i kartograficzne, właściciel nieruchomo-
ści zobowiązany jest do zgłoszenia organowi 
administracji prowadzącemu ewidencję grun-
tów i budynków zmiany danych objętych tą 
ewidencją w terminie 30 dni od dnia powsta-
nia tych zmian. 

Przypomnienie o właściwym oznakowaniu 
swojego budynku ma na celu ochronę i po-
prawę życia, uporządkowanie przestrzeni, w 
której poruszają się sami mieszkańcy jak i in-
stytucje 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 pose-
sji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

W związku ze zbliżającym się końcem okresu 
zasiłkowego (okresu na jaki zostały przyznane 
świadczenia rodzinne) tj. 31 października 
2016 roku przypominamy, że wnioski na 
nowy okres zasiłkowy przyjmowane są 
począwszy od dnia 1 września 2016r.  

Informujemy również, że jeżeli osoba ubiega-
jąca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 
na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz     
z dokumentami do dnia 30 września, ustale-

nie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc li-
stopad następuje do dnia 30 listopada.                         
W przypadku złożenia wniosku wraz  z doku-
mentami w okresie od dnia 1 października do 
dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 31 grudnia.  

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i do-
datków do zasiłku rodzinnego oraz ich wy-
płata następuje odpowiednio na wniosek mał-
żonków, jednego z małżonków, rodziców, jed-
nego z rodziców, opiekuna faktycznego 
dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny 
zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, 
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub in-
nej osoby upoważnionej do reprezentowania 
dziecka lub pełnoletniej osoby niepełno-
sprawnej, 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 rozliczają-
cych się na podstawie przepisów o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy;  
- oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym 
w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy;  
- nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielko-
ści gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hekta-
rach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 
rok 2015;  
- w przypadku uzyskania dochodu w roku 
2015 i 2016 z tytułu podjęcia zatrudnienia, 
zmiany zatrudnienia, założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej, zatrudnienia na pod-
stawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskanie 
emerytury lub renty – umowy o pracę, decyzje 
przyznające emeryturę lub rentę, zaświadcze-
nie o dochodzie netto   z miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym dochód został 
osiągnięty; 
- w przypadku osoby samotnie wychowującej 
dziecko odpis prawomocnego wyroku   sądu 
rodzinnego orzekającego rozwód lub separa-
cję albo akt zgonu małżonka lub  rodzica 
dziecka; 
- w przypadku otrzymywania alimentów na 
dzieci wyrok Sądu dotyczący ustalenia wyso-
kości zasądzonych alimentów;  
- w przypadku gdy ojciec dziecka jest nie-
znany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka; 
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- w przypadku zameldowania na pobyt stały 
przez jednego z małżonków na terenie innej 
gminy – zaświadczenie z właściwego organu      
o nie złożeniu wniosku o świadczenia ro-
dzinne na okres zasiłkowy 2016/2017 w tam-
tejszej gminie; 
- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole 
ponadgimnazjalnej zaświadczenie szkoły. 

Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego również następuje na wniosek 
osoby zainteresowanej. Do wniosku wyma-
gane jest dołączenie dokumentów świadczą-
cych 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. 

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające 
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wy-
magają potwierdzenia innym dokumentem 
niż  wyżej wymienione, podmiot realizujący 
świadczenie może domagać się takiego doku-
mentu. 

Wnioski o w/w świadczenia przyjmo-
wane są w budynku Urzędu Gminy                   
w Łysych – parter, pokój nr 7  od dnia                  
1 września 2016r. w godzinach                    
7:30 -15:30. 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU                 

ALIMENTACYJNEGO 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyj-
mowane są 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 ali-
mentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc październik następuje 
do dnia 31 października. W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami w okresie od dnia 1 września do 
dnia 31 października, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za mie-
siąc październik następuje do dnia 30 listo-
pada.  

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz ich wypłata  następują na 
wniosek osoby uprawnionej albo jej przedsta-
wiciela ustawowego. 

Do wniosku należy dołączyć: 
- oświadczenia członków rodziny rozliczają-
cych się na podstawie przepisów o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy;  
- oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym 
w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy;  
- nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielko-
ści gospodarstwa rolnego wyrażonej w hekta-
rach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 
rok 2015;  
- w przypadku uzyskania dochodu w roku 
2015 i 2016 z tytułu podjęcia zatrudnienia, 
zmiany zatrudnienia, założenia własnej dzia-
łalności gospodarczej, zatrudnienia na pod-
stawie umowy zlecenie lub o dzieło, uzyskanie 
emerytury lub renty – umowy o pracę, decyzje 
przyznające emeryturę lub rentę, zaświadcze-
nie o dochodzie netto  z miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym dochód został 
osiągnięty; 
- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji 
lub zaświadczenie od komornika prowadzą-
cego postępowanie egzekucyjne stwierdzające 
bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa 
miesiące poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku);  
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia 
sądu zasądzającego alimenty, opis postano-
wienia sądu o zabezpieczeniu powództwa                 
o alimenty, odpis protokołu zawierającego 
treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed 
mediatorem; 
- w przypadku, gdy osoba uprawniona ukoń-
czyła 18 rok życia zaświadczenie lub oświad-
czenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do 
szkoły lub szkoły wyższej;  
- inne dokumenty i oświadczenia potwierdza-
jące spełnienie warunków do przyznania lub 
ustalenia wysokości świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego będącego przedmiotem wnio-
sku. 

Wnioski o w/w świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przyjmowane są              
w budynku Urzędu Gminy w Łysych – 
parter pokój nr 7 od dnia 1 sierpnia 
2016 r. w godzinach 7:30 -15:30. 
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INFORMACJA W SPRAWIE             
DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE 

Wnioski o pomoc w formie dożywiania 
dzieci w szkole przyjmowane są od dnia 
1 sierpnia 2016r.,  przez pracowników 
socjalnych w pokojach nr   11 i  15. 

Osoby ubiegające się o w/w pomoc zobowią-
zane są  udokumentować dochód rodziny 
(wszystkich członków gospodarstwa domo-
wego) 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 spo-
łecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 163 
z późn. Zm.) „Za dochód uważa się sumę mie-
sięcznych przychodów z miesiąca poprzedza-
jącego 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 ina-
czej, pomniejszoną o:  
1)   miesięczne obciążenie podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych;  
2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne okre-
ślone w przepisach o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz ubezpieczenia społeczne okre-
ślone 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 so-
cjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 
podstawie przepisów o systemie oświaty;  
4)    wartości świadczenia w naturze;  
5)   świadczenia przysługującego osobie bez-
robotnej na podstawie przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z ty-
tułu wykonywania prac społecznie użytecz-
nych;  
6)   świadczenia pieniężnego i pomocy pie-
niężnej, o których mowa w ustawie z dnia                  
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji anty-
komunistycznej oraz osobach represjonowa-
nych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 
693);  
7)   dochodu z powierzchni użytków rolnych 
poniżej 1 ha przeliczeniowego;  
8) świadczenia wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. 
U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego,               

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Do wniosku należy dołączyć następujące do-
kumenty: 
1) zaświadczenie z zakładu pracy o wyna-
grodzeniu (druk dostępny u pracowników so-
cjalnych) 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, odli-
czonych od dochodu składek na ubezpiecze-
nie społeczne, należnego podatku, odliczo-
nych od podatku składek na ubezpieczenie 
zdrowotne związane z prowadzeniem poza-
rolniczej działalności gospodarczej - osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność gospo-
darczą opodatkowaną podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych na zasadach określo-
nych w przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych; 
3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
zawierające informację o formie opodatkowa-
nia - osoby prowadzące pozarolniczą działal-
ność gospodarczą opodatkowaną na zasadach 
określonych w przepisach o zryczałtowanym 
podatku dochodowym; 
4) dowód opłacenia składek w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych - osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność gospodarczą opodat-
kowaną na zasadach określonych w przepi-
sach o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym; 
5) zaświadczenia o dochodach z prak-
tycznej 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 macie-
rzyński, inne; 
- z pomocy społecznej: zasiłek rodzinny, zasi-
łek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie ro-
dzicielskie, alimenty z funduszu, dodatek 
mieszkaniowy i energetyczny; 
- z uczelni wyższych: stypendia socjalne, 
mieszkaniowe, naukowe; 
8) przekaz pocztowy lub oświadczenie              
w przypadku alimentów otrzymywanych od 
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osób zobowiązanych do płacenia alimentów 
lub od komornika, 
9) oświadczenie o dochodach  z prac do-
rywczych; 
10) oświadczenie - w przypadku uzyskania 
dochodu jednorazowego w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku; 
11) oświadczenie  - w przypadku uzyski-
wania 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 zarejestro-
waną 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 sierp-
niu i spełnią ustawowe warunki do przyznania 
tej formy pomocy, zakup posiłków w szkole  
dla dzieci będą miały zagwarantowany od po-
czątku roku szkolnego. 

 
 

LICZBA LUDNOŚCI                                    
W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWO-

ŚCIACH GMINY ŁYSE (POBYT STAŁY) 
– STAN NA DZIEŃ 30.09.2016R.: 

Antonia   - 86 
Baba    - 268   
Dawia    - 85     
Dudy Puszczańskie  - 243             
Dęby    - 340    
Grądzkie   - 110             
Klenkor   - 51 
Lipniki   - 1114             
Łączki    - 516 
Łyse    - 2423  
Piątkowizna   - 422  
Plewki    - 101   
Pupkowizna   - 419 
Serafin   - 339  
Szafranki   - 458  
Tartak    - 195 
Tyczek   - 120  
Warmiak   - 125  
Wejdo    - 432   
Wyżega   - 82 
Zalas    - 552  
Złota Góra   - 49  
Ogółem:   8530 
 
 

PUNKT KONSULTACYJNY                      
WSPIERAJĄCY OSOBY W TRUDNEJ 

SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

Informujemy, że zmienia się dzień pracy 
Punktu Konsultacyjnego, wspierający osoby, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
Punkt Konsultacyjny począwszy od 13 wrze-
śnia 2016r. czynny jest we wtorki w godzinach 
9:30 - 12:30. 
Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Pu-
blicznego Gimnazjum w Łysych, na piętrze 
przy hali sportowej. 
 
 

Bezpieczeństwo 
 
Nad bezpieczeństwem 
mieszkańców Gminy Łyse 
czuwają funkcjonariusze 
Posterunku Policji                      
w Łysych 

ul. Ostrołęcka 2, 
07-437 Łyse 
tel. (29) 760-17-60. 

Kierownik Posterunku - sierż. szt. Kornelia        
Suchodolska-Krysińska. 

Dzielnicowym obejmującym swoim za-
sięgiem teren Gminy Łyse jest: 
Krzysztof Stypik, tel.: 696 497 169,  
(Baba, Dawia, Lipniki, Łyse, Plewki, Sza-
franki, Tartak, Złota Góra); 
Waldemar Gwiazda, tel.: 797 035 427  
(Antonia, Dęby, Dudy Puszczańskie, Grądz-
kie, Klenkor, Łączki, Piątkowizna, Pupkowi-
zna, Serafin, Tyczek, Warmiak, Wejdo, Wy-
żega i Zalas). 

Posterunek Policji w Łysych został włączony 
w struktury Komisariatu Policji w Myszyńcu, 

ul. dr. Pawłowskiego 15, 
07-430 Myszyniec. 
tel. (29) 760-17-70 
fax (29) 760-17-73 

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu 
kom. Krzysztof Samul przyjmuje Interesan-
tów w poniedziałki w godz. 14.00-16.00 

112 - telefon alarmowy 

997 - Policja 

998 - Straż Pożarna 

999 - Pogotowie 
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Inwestycje 

 

ROZBUDOWA DROGI ŁYSE - LIPNIKI 
WRAZ ZE ZJAZDAMI NA ULICĘ 

SOSNOWĄ I ULICĘ ŚWIERKOWĄ 

Gmina Łyse zakończyła rozbudowę drogi nr 
250728 W Łyse - Lipniki wraz ze zjazdami na 
ulicę Sosnową i ulicę Świerkową. 

 

22 lipca b.r. przebudowana droga została 
oddana do użytku. Wyłoniona w ramach 
przetargu firma - Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.oo 
wykonała drogę 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. 

 

Całkowita wartość zadania wynosi 
2.029.358,68 zł, z czego kwota 1.014.679,00 
stanowi dotację celową z budżetu państwa w 
ramach "Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019". Inwestycję dofinansował również Po-
wiat Ostrołęcki w kwocie 524.589,40 zł.  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
BABA SKRZ. - DROGA POWIATOWA 

GRALE - CZARNIA - SERAFIN 

Również 22 lipca 2016r. zakończyła się 
przebudowa drogi w miejscowości Baba.  

 

Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 
831.289,78zł. W ramach realizacji inwestycji 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunika-
cyjnego Sp. z o.o. wykonało drogę o 
nawierzchni bitumicznej długości 1620 m.b. i 
szerokość 5 m wraz ze zjazdami z nawierzchni 
bitumicznej i kruszywa łamanego. Firma 
wykonała również chodnik w pobliżu 
budynku świetlicy wiejskiej w Babie. 

 

W pierwszym kwartale 2016 roku Gmina Łyse 
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie wnio-
sek o dofinansowanie przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego - środki związane z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Na 
podstawie podpisanej w dniu 28 czerwca 
2016 r. umowy uzyskaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 107.800 zł. 

 

UROCZYSTE OTWARCIE  WIATY              
REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

GRĄDZKIE 

2 września 2016r. miało miejsce uroczyste 
otwarcie wiaty rekreacyjnej w miejscowości 
Grądzkie.  

W uroczystości udział wzięli między innymi: 
Starosta Szczycieński - Jarosław Matłach, 
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Wójt Gminy Rozogi - Zbigniew Kudrzycki, 
Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej 
Królowej Korony Polskiej w Krysiakach  - 
Mirosław Teofilak, Radny Powiatu 
Ostrołęckiego - Stanisław Lipka, Wójt Gminy 
Łyse - Jerzy Ksepka, Sekretarz Gminy - 
Jarosław Parda oraz  radni i sołtysi z terenu 
Gminy Łyse.  

 

Wiata została wzniesiona przez mieszkańców 
wsi przy wsparciu finansowym Gminy Łyse. 
Obiekt ma służyć jako miejsce spotkań 
integracyjnych mieszkańców.  

 Głównym inicjatorem oraz koordynatorem 
zadania był sołtys wsi Grądzkie  Mariusz 
Bałdyga.  

 

Po uroczystym przecięciu wstęgi osoby 
zaangażowane w budowę wiaty otrzymały 
podziękowania z rąk Wójta Gminy Łyse 
Jerzego Ksepki, a byli to: 
Sołtys wsi Grądzkie – Mariusz Bałdyga, 
Marian Sobotka, Mariusz Sobotka, Łukasz 
Sobotka, Bogdan Wiktorek, Patryk Wiktorek, 
Magdalena Wiktorek, Stefan Bałdyga, 
Czesław Gołaś, Piotr Stankiewicz, Jarosław 
Świderek, Michał Świderek, Krzysztof Gołaś, 
Jarosław Dąbkowski, Sławomir Dąbkowski, 
Mateusz Dąbkowski, Sławomir Bakuła, 
Małgorzata Bakuła, Arkadiusz Bałdyga, Jerzy 
Bałdyga oraz Mariusz Bałdyga. 

Koszt zakupionych przez Gminę Łyse mate-
riałów przeznaczonych na budowę wiaty re-
kreacyjnej wyniósł 16.393,72 zł.   

 

OFICJALNE  OTWARCIE ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W BABIE 

9 września 2016 r. miało miejsce  oficjalne 
otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Baba.  Dumą mieszkańców jest również 
wybudowana nieopodal budynku świetlicy 
scena. 

 

Budowa sceny oraz remont budynku świetlicy 
zostały wykonane przez mieszkańców wsi 
Baba w ramach czynu społecznego przy 
wsparciu finansowym Gminy Łyse. Głównymi 
inicjatorami zadania byli: Radny Gminy Łyse 
- Pan Kazimierz Ciak oraz Sołtys wsi Baba - 
Pani Teresa Mielnicka. 

 

Po oficjalnym przecięciu wstęgi Wójt Gminy 
Łyse - Jerzy Ksepka wspólnie z Panią Teresą 
Mielnicką oraz Panem Kazimierzem Ciakiem  
odsłonili tablicę pamiątkową znajdującą się 
wewnątrz budynku. 

 

Osoby zaangażowane w prace budowlane                       
i remontowe  otrzymały podziękowania od 
Wójta Gminy Łyse, a byli to: Ciak Kazimierz, 
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Mielnicka Teresa, Gnatkowski Krzysztof, 
Bączek Krzysztof, Nalewajek Andrzej, 
Ciemniewski Mariusz, Orzołek Tomasz, Zera 
Wiesław,   Podzielny Marek,  Szymczyk 
Mieczysław, Poręba Andrzej,   Jaksina 
Grzegorz,   Kiernozek Przemysław, 
Krzynowek Wojciech, Gregorczyk Wiesław, 
Rogalski Mieczysław, Ciak Wiesław,   Perzan 
Jan,  Mielnicki Dariusz, Romanowski 
Andrzej,  Kozłowski Mieczysław,    Kiernozek 
Kamil, Marchewka Jan, Marchewka 
Przemysław, Golan Marcin, Siok Michał, 
Kowalczyk Stanisław, Madrak Stanisław, 
Świderek Mirosław, Świderek Dariusz, 
Ruszczyk Mirosław, Gnatkowski Bartłomiej, 
Bączek Konrad, Madrak Daniel, Nalewajek 
Szymon, Ciak Mateusz, Ruszczyk Szymon, 
Sztejna Karol, Szymczyk Rafał, Kowalczyk 
Norbert, Plaga Grzegorz, Plaga Krzysztof, 
Kiernozek Arkadiusz oraz Dąbkowski Maciej. 

 

Następnie  Ksiądz Proboszcz Parafii pw.  
Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach 
- Krzysztof Konopka wyświęcił budynek.  

 

 

MODERNIZACJA BUDYNKU 
URZĘDU GMINY 

W miesiącu maju 2015 r. Gmina Łyse rozpo-
częła prace związane z modernizacją budynku 
Urzędu Gminy.  

W pierwszym etapie wykonane zostały 
wszystkie prace remontowo - budowlane po-
mieszczeń piwnicy, parteru i pierwszego pię-
tra budynku Urzędu Gminy.  

 

Ze względów bezpieczeństwa wymieniona zo-
stała cała instalacja elektryczna oraz infra-
struktura informatyczna i telekomunikacyjna 
budynku. 

 

Powiększone i doposażone zostało pomiesz-
czenie serwerowni. Uruchomiono sieć telein-
formatyczną wraz z centralą telefoniczną.  

Prace związane z pierwszym etapem zadania 
zrealizowane zostały z końcem września  
2015r., dzięki czemu już na początku paź-
dziernika pracownicy Urzędu Gminy oraz jed-
nostek organizacyjnych mogli powrócić do 
pracy w komfortowych warunkach nowo wy-
remontowanych pomieszczeń biurowych i so-
cjalnych. 

 

19.07.2016 r. wykonawca - Przedsiębiorstwo 
Realizacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt – 
zgłosił zakończenie prac II etapu moderniza-
cji budynku Urzędu Gminy. 

W ramach II etapu modernizacji budynku 
Urzędu Gminy dobudowany został szyb oraz 
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zamontowana winda. Wykonano również  
prace remontowo - budowlane pomieszczeń 
kondygnacji poddasza. W wyniku powyższych 
prac budynek Urzędu Gminy został w pełni 
przystosowany do potrzeby osób niepełno-
sprawnych. 

 

Większość pomieszczeń w budynku została 
wyposażona w urządzenia aktywnego chło-
dzenia (klimatyzatory) w ramach zadania 
„Rozbudowa istniejącej instalacji źródła cie-
pła o instalacje chłodzenia aktywnego pomp 
ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania 
o instalację nagrzewnicy powietrza centrali 
wentylacyjnej”.  

 

Zagospodarowany został teren przez budyn-
kiem Urzędu Gminy: wymieniona została 
kostka brukowa, zasadzono rośliny ozdobne 
oraz zamontowano maszty flagowe.  

 

W ramach wyposażenia budynku zakupione 
zostały meble  (szafy, biurka, stoły i krzesła) 

do pomieszczeń biurowych. Zakupiono i za-
montowano wyposażenie pomieszczeń socjal-
nych.  

 

Zmianie uległ również wystrój oraz wyposaże-
nie sali konferencyjnej.   

Zakupiono i zamontowano tablice informa-
cyjne wewnątrz budynku.  

 

Przygotowano też miejsca przeznaczone dla 
dzieci.  

 

 

PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG                
W MIEJSCOWOŚCI SERAFIN 

Na początku marca wyłoniony w ramach pro-
cedury przetargowej wykonawca rozpoczął 
realizację przebudowy odcinków dróg w miej-
scowości Serafin.  

W ramach inwestycji wykonana zostanie na-
wierzchnia bitumiczna o długość  5669  m.b.   
i szerokości 4- 5 m wraz ze zjazdami (na-
wierzchnia bitumiczna i kruszywo łamane). 



 

Strona 14 z 31 

 

Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania 
wynosi 2 629 486,74,  z czego 500 tyś zł sta-
nowić będzie wkład finansowy Nadleśnictwa 
Myszyniec (350 tyś zostanie przekazane przez 
Nadleśnictwo Myszyniec jeszcze w 2016 roku, 
natomiast pozostała kwota w roku 2017). 

 

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

 

Z początkiem października oddany do użytku 
został kolejny odcinek drogi: od skrzyżowania 
z drogą Serafin-Krusza do rezerwatu „Torfo-
wisko Serafin”.  

Planowane zakończenie wszystkich prac to                
31 maj 2017 r. 
 
 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ                
W LIPNIKACH 

Ku końcowi zmierza budowa budynku sali 
gimnastycznej w miejscowości Lipniki. Roz-
poczęta w lutym  b.r. roku inwestycja obej-
muje budowę sali gimnastycznej o po-
wierzchni zabudowy 934,75 m2, w tym po-
wierzchni użytkowej 1143,76 m2 oraz kubatu-
rze - 7490,0 m3.  

W ramach zadania powstaje długo wyczeki-
wana przez mieszkańców Lipnik sala gimna-
styczna  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.  

 

Gmina Łyse w lutym 2016 roku złożyła wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego o dofinansowanie powyż-
szego zadania w ramach Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Mazowiec-
kiego  na rok 2016 (nazwa zadania: „Budowa 
sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Ze-
spole 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 dofinansowa-
nia w 2016 roku wynosi 305 000 zł oraz                    
300 000 zł w 2017 roku. Wysokość wkładu 
własnego stanowi kwotę 1 839 000zł. 
Zakończenie realizacji powyższego zadania  
planowane jest w 2017 roku. 

 
BUDOWA BUDYNKU  

GARAŻOWO - TECHNICZNEGO 
DLA OSP W ŁĄCZKACH 

Dumą Ochotników z OSP Łączki są efekty 
prac związanych z budową remizy. W prze-
ciągu niespełna roku aktywni mieszkańcy wsi 
wznieśli dwupoziomowy budynek.  

 

Na parterze znajdować się będzie część gara-
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żowo-techniczna oraz pomieszczenia sani-
tarne na potrzeby OSP. Pomieszczenia na 
poddaszu w przyszłości zostaną wykorzystane 
na cele funkcjonowania świetlicy wiejskiej.  

Wkrótce zakończone zostaną prace związane 
z wykonaniem tynków wewnątrz budynku. Ku 
końcowi zbliża się również montaż pokrycia 
dachowego oraz wykonanie docieplenia i ele-
wacji budynku.  

Z końcem września koszty budowy obiektu 
wraz z dokumentacją wyniosły ok 250 tyś. zł. 
Realizatorem zadania jest Gmina Łyse przy 
znacznych nakładach pracy wykonywanych 
przez mieszkańców Łączek.  

 

ROZBUDOWA DROGI POWIATO-
WEJ NR 2519 W KADZIDŁO – 

ŁYSE – ŁĄCZKI 

Rozbudowywany aktualnie odcinek drogi po-
wiatowej o łącznej długości 9,495 km prze-
biega przez teren Gminy Łyse od Placu 3-go 
Maja do dzielnicy Rudne (miejscowość Łyse) 
oraz od Piątkowizny do Łączek. 

W wyniku realizacji zadania powstaje jezdnia 
jednopasmowa, dwukierunkowa z nawierzch-
nią bitumiczną o szerokości 6,00 m z warstwą 
ścieralną z betonu asfaltowego o grubości                     
4 cm. Ponadto budowana jest ścieżka rowe-
rowa o długości 9000 mb, stanowiąca połą-
czenie pieszo-rowerowe pomiędzy miejsco-
wościami, podnosząc walory turystyczne. W 
ramach inwestycji wykonywany jest chodnik 
o długości 1120 m i 214 zjazdów indywidual-
nych i publicznych z drogi, stwarzając miesz-
kańcom i użytkownikom bezpieczny dostęp 
do rozbudowanej drogi. Zakończono już prze-
budowę obiektu mostowego w miejscowości 
Piątkowizna oraz przepustów drogowych pod 
koroną drogi oraz pod zjazdami.  

 

Kierując się względami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zarządca drogi zlecił wykonanie 
poziomego oznakowania drogi i gruntowną 
wymianę znaków pionowych na oznakowanie 

odblaskowe. Dbając szczególnie o bezpieczeń-
stwo pieszych planowany jest montaż barier 
ochronnych oraz namalowanie przejść dla 
pieszych. Uzyskane efekty rzeczowe zdecydo-
wanie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2519 W Ka-
dzidło – Łyse – Łączki  współfinansowana jest 
ze środków budżetu państwa w ramach pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz 
przez Gminę Łyse w kwocie 2,4 mln zł na pod-
stawie umowy partnerskiej. 

 

Ponadto Gmina Łyse zobowiązała się dofinan-
sować wykonanie dokumentacji technicznej 
realizacji następujących zadań: „Rozbudowa  
drogi powiatowej 2519W  Kadzidło -   Łyse - 
Łączki   na odcinku od km 12+210,00 do km 
16+690,00" (ok. 18 tyś. zł) oraz  "Przebudowa 
skrzyżowania drogi powiatowej nr 2519 W 
Kadzidło - Łyse – Łączki z drogą wojewódzką 
nr 647 Dęby – Kolno" (ok. 16,8 tyś. zł). 

15 września 2016r. Powiat  Ostrołęcki złożył 
wniosek do Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie o dofinansowanie in-
westycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2519 W Kadzidło – Łyse 
– Łączki – Etap III”  w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. Realizacja 
powyższej inwestycji została zaplanowana na 
rok 2017. Zadanie polega na dostosowaniu 
drogi powiatowej przebiegającej przez gminę 
Łyse i Kadzidło do wykonanych już wcześniej 
odcinków i podniesienia jej standardów tech-
nicznych na długości ponad 5 km. Całkowity 
koszt zadania szacowany jest na kwotę blisko                          
5 mln. zł.  

Dzięki zrealizowanym oraz planowanym in-
westycjom powiatu ostrołęckiego poprawi się 
znacznie płynność oraz zwiększy bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego  na terenie gminy 
Łyse. 
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ŚWIETLICA WIEJSKA W WYŻEDZE  

Mieszkańcy sołectwa Klenkor-Wyżega, idąc     
w ślad za działaczami społecznymi z Piątkowi-
zny i Łączek, w porozumieniu z Gminą Łyse, 
podjęli się budowy budynku świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Wyżega. Świetlica stano-
wić będzie miejsce spotkań integracyjnych. 

W ramach prac przygotowawczych miesz-
kańcy uporządkowali działkę przeznaczoną 
pod budowę świetlicy, Gmina Łyse natomiast 
zleciła opracowanie projektu budynku.  

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę miesz-
kańcy rozpoczęli prace budowlane. Wyko-
nane zostały już fundamenty. W chwili obec-
nej wznoszone są ściany budynku. 

     

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM 
KULTURY W ŁYSYCH 

W miesiącu wrześniu  ruszyły prace związane 
z budową kompleksu kulturalno-rekreacyj-
nego w miejscowości Łyse. 

 

W skład powyższego obiektu wejdą:  
- biblioteka  
- przebieralnia podpiwniczona 
- scena podpiwniczona  
- sala wielofunkcyjna  
- budynek GOK  
- widownia letnia z parterowymi krużgan-

kami. 
Całość stanowić będzie jedną bryłę o wymia-
rach: 48 m – długość, 45 m - szerokość. 

Wokół obiektu powstaną parkingi z 96 miej-
scami parkingowymi oraz 4 zatokami autobu-
sowymi. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to wrzesień 2018 roku. 

 

ROZBUDOWA drogi 
WOJEWÓDZKIEJ nr 645 relacji 

Myszyniec - Łomża 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Warszawie w czerwcu 2016r. rozpoczął V etap 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 645 na 
odcinku ponad  1,8 km przebiegającym przez 
miejscowość Łyse.  

Z końcem września zaawansowanie robót 
wynosi 60 %. Wykonane zostały już roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne,  karczowanie 
drzew,  warstwy podbudowy, poszerzenie 
jezdni do 7,00m oraz kanalizacja deszczowa. 
Trwają prace związane z budową chodników, 
przebudową zjazdów, wykonaniem poboczy                  
i odprowadzeniem ścieków ulicznych, a także  
ustawianiem krawężników, oporników                          
i obrzeży trawnikowych.  

Do wykonania pozostał jeszcze położenie  
górnej warstwy bitumicznej (wiążącej                                
i ścieralnej) oraz oznakowanie pionowe                         
i poziome drogi. 

 

ROZBUDOWA ULIC  
STANISŁAWA KRUPKI I LEŚNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE 

30 sierpnia br. w ramach podpisanej umowy 
Gmina Łyse zleciła realizację rozbudowy ulic 
Stanisława Krupki i Leśnej w miejscowości 
Łyse - Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mo-
stowych OSTRADA Sp. z o.o.  z Ostrołęki.  

W wyniku przeprowadzonych prac 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), powiązane 
sytuacyjnie i wysokościowo do chodników 
istniejących. 

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. 
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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. 

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. 

Zadanie realizowane jest przez Gminę Łyse                    
w partnerstwie z Powiatem Ostrołęckim. 

Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 
1.218.568 zł, z czego 607.534 stanowi 
dofinansowanie  Powiatu Ostrołęckiego.  

 
PRZEBUDOWA CIĄGU  

DRÓG GMINNYCH: LIPNIKI - BABA, 
LIPNIKI -DAWIA, SZAFRANKI - KOL. 

KAMRODLA 

Również 30 sierpnia na podstawie podpisanej 
umowy Gmina Łyse zleciła przebudowę 
trzech dróg: 
Nr 250706W Lipniki – Baba, 
Nr 250732W Lipniki – Dawia, 
Nr 250733W Szafranki – kol. Kamrodla, 
o łącznej długości 12,575 km Przedsiębior-
stwu Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA 
Sp. z o.o.  z Ostrołęki.  

 

W ramach zadania wykonana zostanie prze-
budowa przepustów na rowach melioracyj-
nych pod drogami a następnie wyprofilowa-
nie istniejących nawierzchni gruntowych 
ulepszonych z uwzględnieniem lokalnych wy-
równań kruszywem naturalnym. 

Po wyprofilowaniu wykonana zostanie 
podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 
warstwy 10 cm. Następnie położona zostanie 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego                          
o  grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna                         
z betonu asfaltowego grubości 4 cm, włącznie 
z nakładką na odcinku istniejącej nawierzchni 
bitumicznej. 

W połowie lipca Gmina Łyse uzyskała 63.63 % 
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych 
realizacji zadania, na podstawie podpisanej 
umowy, w ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
operacje typu „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
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tym inwestycji w energię odnawialną i 
oszczędzanie energii”. 

Koszt realizacji zadania to kwota 3.214.087 zł,  
z czego środki własne stanowią kwotę 
1.168.963 zł.  Realizacja planowana jest w la-
tach 2016 -2017. 

 
POZYSKALIŚMY ŚRODKI                          

NA ZAKUP                                                
ŚREDNIEGO SAMOCHODU                   

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 

13 czerwca 2016 roku Gmina Łyse, na podsta-
wie podpisanej umowy z Województwem Ma-
zowieckim, uzyskała dofinansowanie w wyso-
kości 100 tyś. zł na zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego z przeznacze-
niem na wyposażenie OSP Łyse.  Warto tu do-
dać, że jeden z samochodów będących na wy-
posażeniu OSP Łyse używany jest od 33 lat.  

Po rozstrzygnięciu ogłoszonego przez Gminę 
Łyse przetargu poznamy koszt zakupu samo-
chodu, który to planowany jest na 2017 rok. 
Wkład własny Gminy Łyse stanowić będzie 
różnicę pomiędzy kosztami zakupu, a otrzy-
maną dotacją. Po otrzymaniu samochodu ra-
towniczo-gaśniczego OSP Łyse ma przekazać 
jeden z użytkowanych wozów dla nowo po-
wstałej jednostki OSP Łączki.  

We wrześniu 2016r. Gmina Łyse uzyskała do-
finansowanie zakupu kolejnego średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Łyse w kwocie 200 tyś. zł od Powiatu Ostro-
łęckiego. Kolejne 200 tyś. zł dofinansowania  
OSP Łyse pozyskała od MSWiA. Pozostałą 
kwotę stanowić będą środki własne Gminy 
Łyse. Zadanie to będzie realizowane przez 
OSP Łyse. 

 

PONADTO W BUDŻECIE GMINY ŁYSE 
NA 2016 ROK ZABEZPIECZONE ZO-
STAŁY ŚRODKI NA OPRACOWANIE 
DOKUMENTACJI REALIZACJI NO-
WYCH 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-Kru-
sza w kwocie 25.000 zł; 
- przebudowa  drogi gminnej nr 250703W        
Serafin -  Popiołki"  w kwocie  35.000 zł. 
 

 

ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE                                                
OSP ŁĄCZKI 

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 14 
września 2016 roku Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łączkach uzyskała 16 tyś. zł dofinansowania 
do zakupu wyposażenia oraz sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego ze środków MSWiA.  

OSP Łączki wnioskowała o dofinansowanie za-
kupu drabiny, ubrań oraz rękawic specjalnych, 
obuwia i hełmów strażackich, niepalnych ko-
miniarek, radiotelefonów, pilarki do drewna 
oraz piły do betonu. Środki finansowe pozy-
skane w wyniku dotacji będą miały bezpo-
średni wpływ na poprawę wyposażenia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łączkach w sprzęt po-
żarniczy oraz wyposażenie ochrony osobistej 
strażaków.  

Całkowity koszt realizacji zadania szacowany 
jest na kwotę blisko 24 tyś. zł. Wkład własny 
sfinansowany zostanie ze środków Gminy 
Łyse.  

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ 
JEDNOSTKI USŁUG 

KOMUNALNYCH 

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Ły-
sych w dalszym ciągu prowadzi intensywne 
prace związane z rozbudową wodociągów 
gminnych na terenie miejscowości Łyse. Jesz-
cze w tym roku wykonany zostanie odcinek 
sieci w dzielnicy Możdżonek o długości blisko 
3,5 km. oraz 800 metrowy odcinek w prze-
biegu ul. Ogrodowej w kierunku – Tyczek, 
Dęby. Szacuje się, że wspomniana inwestycja 
umożliwi przyłączenie do sieci wodociągowej 
około 25 gospodarstw domowych 

Wykorzystując sezon wakacyjny Gminna Jed-
nostka Usług Komunalnych w Łysych prze-
prowadziła remonty szkół w Lipnikach – ad-
aptacja pomieszczeń po sali gimnastycznej na 
potrzeby przedszkola; w Łysych – utworzenie 
dodatkowej łazienki na potrzeby szkoły pod-
stawowej oraz szereg drobnych prac remonto-
wych; oraz w Zalasiu – utworzenie z części 
nieużywanego korytarza dwóch sal do zajęć 
indywidualnych.   

21.09.2016 r. samorząd województwa mazo-
wieckiego ogłosił konkurs na dofinansowanie 
działań z zakresu gospodarki wodno-ścieko-
wej. Są to długo wyczekiwane przez nas 
środki, które gmina Łyse planuje pozyskać na 
budowę nowej stacji uzdatniania wody w 
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miejscowości Lipniki. Przypominamy, że 
studnie pod planowane ujęcie zostały odwier-
cone na początku 2016 roku, a woda z nich 
uzyskana charakteryzuje się kilkunastokrot-
nie lepszymi parametrami fizykochemicz-
nymi niż woda pochodząca ze studni na tere-
nie miejscowości Łyse. Uruchomienie finan-
sowania w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich pozwoli wybudować nowocze-
sną stację uzdatniania wody, dzięki której 
ostatecznie poprawi się jakość dostarczanej 
mieszkańcom wody.   

 

PRZYŁĄCZA GAZOWE 

W wyniku podpisanych umów z Polską 
Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą                     
w Warszawie, planowane jest wykonane przez 
Gminę Łyse przyłączy gazowych do budynków 
użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Łysych, Zespołu Szkół w Lip-
nikach oraz Gminnego Centrum Kultury                      
w Łysych. 

Szacowany koszt budowy przyłączy wynosi 
blisko 170 tyś. zł.  Planowany termin wykona-
nia powyższych prac to przełom 2016/2017r. 

Przypominamy, że wnioski o określenie wa-
runków przyłącza gazowego dla mieszkańców 
Gminy Łyse dostępne są w Urzędzie Gminy, 
ul. Ostrołęcka 2, pokój nr 114. 

 

OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH POPRZEZ 

ROZWÓJ ENERGETYKI 
ROZPROSZONEJ OPARTEJ O 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
NA TERENIE GMINY ŁYSE 

Zakres rzeczowy opisywanego Projektu obej              
-mował będzie montaż instalacji kolektorów 
słonecznych łącznie na 368 indywidualnych 
budynkach mieszkalnych, a także 2 instalacje 
pomp ciepła oraz 8 instalacji mikro                                    
-woltaicznych na obiektach użyteczności 
publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy 
Łyse.  

Zamontowane instalacje kolektorów słone                   
-cznych zaspokajać będą zapotrzebowanie 
budynków mieszkalnych na c.w.u w okresie 
letnim, częściowo jesiennym i wiosennym, 
pompy ciepła pozwolą na wykorzystanie OZE 
jako źródła ciepła w instalacjach grzewczych 
obiektów użyteczności publicznej, instalacje 
mikrowoltaiczne pozwolą na zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej z sieci elektro                      

-energetycznej, jednocześnie zwiększając 
produkcję energii elektrycznej z udziałem 
OZE o rozproszonej charakterystyce.  

Zarówno dla zadań obejmujących montaż 
kolektorów słonecznych, jak i wykonanie 
ogniw mikrowoltaicznych instalacje będą 
posiadać wymagane certyfikaty zgodności                     
z normami wydane przez właściwą akre                             
-dytowaną jednostkę certyfikującą. Żaden                     
z dachów budynków ujętych w projekcie nie 
jest pokryty wyrobami zawierającymi azbest, 
a w ramach planowanych prac montażowych/ 
instalacyjnych nie ma robót polegających na 
zmianie konstrukcji dachu/ wymianie 
pokrycie dachowego. 

Wykonane instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii będą służyć 
ograniczeniu emisji substancji szkodliwych 
do atmosfery, zwiększą wykorzystanie 
odnawialnych źródeł na terenie województwa 
mazowieckiego, tym samym wpływając na 
poprawę stanu środowiska naturalnego, 
poprzez ograniczenie nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, co jest w pełni 
komplementarne z założeniami i celami, 
wytycznymi Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV, 
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, typ 
projektów: Infrastruktura do produkcji                         
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,                 
w ramach którego zostaje zgłoszone niniejsze 
przedsięwzięcie.  

Przedkładany Projekt został zaplanowany do 
realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
W ramach komplementarnych zadań pro                      
-jektowych uwzględniona została także 
kampania edukacyjna obejmująca m.in. 
przygotowanie oraz dystrybucję ulotek                              
i folderów zawierających informacje o możli                             
-wościach wykorzystania i pozytywnym 
wpływie odnawialnych źródeł energii na stan 
środowiska naturalnego, z równoczesną 
promocją projektu. Ponadto w ramach 
prowadzonej kampanii edukacyjnej 
zorganizowana zostanie konferencja oraz 
konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży. 
Działania edukacyjno – promocyjno – 
informacyjne jednoznacznie nakierowane 
będą na podniesienie świadomości 
ekologicznej mieszkańców regionu, ze 
wskazaniem korzyści wynikających z 
możliwości zastosowania odnawialnych 
źródeł energii oraz ich bezpośrednim wpływie 
na poprawę stanu środowiska naturalnego, 
powietrza, a przez to na jakość codziennego 
życia każdego człowieka.     
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Wydarzenia kulturalne 

 

FESTYN RODZINNY                                  
W MIEJSCOWOŚCI BABA 

23 lipca br. mieszkańcy miejscowości Baba 
oraz okolic bawili się znakomicie podczas fe-
stynu rodzinnego. Organizatorzy (Koło Go-
spodyń Wiejskich w Babie, Sołectwo Wsi 
Baba oraz GOKSiR w Łysych) przygotowali 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.  

 

W części artystycznej, na nowo wybudowanej 
scenie nieopodal budynku świetlicy wiejskiej, 
zaprezentowały się Panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu Gminy Łyse oraz Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich 'Czarne Brzozy' z 
Czarni i Brzozowej. Swoje rodzinne strony od-
wiedziła również Ewa Mielnicka - Miss Polski 
2014.  

 

Wójt Gminy Łyse oraz Panie z KGW Baba zło-
żyli wspólnie uroczyste podziękowanie za 42 
lata działalności społecznej pełnienia funkcji 
Przewodniczącej KGW w Babie na ręce Pani 
Władysławy Majk.  

Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs 
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym 
zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną na-
grodę - rower wylosował mieszkaniec Wsi 
Baba.  

 

Na festynie nie zabrakło również stoisk pro-
mocyjnych sponsorów. Po zakończeniu pre-
zentacji artystycznych dla uczestników im-
prezy organizatorzy przygotowali zabawę ta-
neczną przy muzyce zespołu "LAVERS". 

 

FESTYN WAKACYJNY                                  
W SERAFINIE I SZAFRANKACH 

Zmienna pogada nie popsuła świetnej zabawy 
uczestnikom festynów wakacyjnych, które od-
były się 6 sierpnia 2016r. w miejscowościach 
Serafin oraz Szafranki. 

 

Wśród atrakcji przygotowanych przez organi-
zatorów znalazły się miedzy innymi konku-
rencje sprawnościowe oraz konkursy z wiedzy 
przyrodniczej, a także bezpłatny poczęstunek.  

 

Tradycyjnie już podczas obu imprez został 
przeprowadzony konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym, zorganizowany 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w Ostrołęce.  
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Wieczorem mieszkańcy Serafina, Szafrank i 
okolic bawili się doskonale podczas  przygoto-
wanych zabaw tanecznych. 

 

FESTYN RODZINNY                                  
W ŁYSYCH 

Dużym zainteresowaniem cieszył się Festyn 
Rodzinny  zorganizowany 14 sierpnia 2016r. 
na placu przy OSP Łyse.  

 

Na scenie wystąpili: Ostrołęcki Klub Seniora 
„Modry Len”, Andżelika Szablak, Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy Łyse, Zespół 
Folklorystyczny „Serasiniaki” oraz Puszcza 
Zielona przy akompaniamencie Kapeli Jana 
Kani, a także Kapela Czyżów.  

 

Dla najmłodszych uczestników zorganizo-
wano mobilne rowerowe miasteczko. Sporym 
zainteresowaniem cieszyło się widowisko wy-
konane przez akrobatę rowerowego Piotra 
Bielaka.  

 

Wieczorem dla uczestników imprezy organi-
zatorzy przygotowali dyskotekę  - prowadzący 
KamiloDeeJay&DannyDeRivera.  

Dzięki uprzejmości sponsorów uczestnicy im-
prezy mogli skorzystać także z bezpłatnego 
poczęstunku. 

Organizatorami festynu byli: Sołectwo                          
i Radni Wsi Łyse, OSP Łyse oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. 

 

OGNISKO RODZINNE                                    
ZALAS 15 SIERPNIA 2016 R. 

Tradycyjnie już 15 sierpnia mieszkańcy Zalasa 
i pobliskich miejscowości doskonale bawili się 
podczas imprezy integracyjnej pod nazwą 
"Ognisko rodzinne". 

  
W programie znalazły się przede wszystkim 
cieszące się dużym zainteresowaniem zabawy 
dla dzieci i młodzieży oraz konkursy "O Pu-
char Radnej"i "O Puchar Sołtysa wsi Zalas". 
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Ponadto organizatorzy zapewnili darmowe 
napoje, wypieki, pieczone ziemniaki oraz 
wodę cebulową i gorące kiełbaski z grila. 

W dalszej części imprezy na uczestników cze-
kała zabawa przy muzyce tanecznej. 

Organizatorami "Ogniska rodzinnego" byli 
mieszkańcy wsi Zalas. 

 

FESTYN WIEJSKI                                  
W LIPNIKACH 

21 sierpnia 2016r. na placu przy Zespole Szkół 
w Lipnikach odbył się festyn wiejski.  

 

Organizatorzy -  mieszkańcy Lipnik - przygo-
towali wiele atrakcji dla uczestników imprezy, 
w tym bezpłatną zjeżdżalnię i karuzelę dla 
najmłodszych, taniec w rytmie zumby, czy 
konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.  

 

Nie zabrakło oczywiście prezentacji Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz występu zespołu  AL-
TERNATIVE SPIRITUAL JAZZ.  

Organizatorzy zapewnili również zabawę ta-
neczną przy muzyce zespołu LAVERS. Impre-
zie towarzyszył pokaz maszyn rolniczych 
firmy ALDO. 

 

 

 

 

ZA NAMI JUŻ PIĄTA EDYCJA               
AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA  

3 września 2016 roku w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych 
wspólnie czytaliśmy fragmenty powieści "Quo 
vadis" Henryka Sienkiewicza. Do ogólnopol-
skiej akcji przyłączyło się ponad 40 mieszkań-
ców Łysych i okolic. Wszyscy uczestnicy Na-
rodowego Czytania otrzymali podziękowania 
za udział z odciskiem pamiątkowej pieczęci.  

 

A oto jak do uczestniczenia w akcji zachęcał 
Prezydent RP Andrzej Duda:  

" ... To piękna książka o zwycięstwie prawdy               
i miłości - historia wiary, która pozwala budo-
wać silne więzi kształtujące wspólnotę. "Quo 
vadis" stanowi opowieść o triumfie odwagi,                 
o konsekwencji w działaniu, o solidarności               
w imię fundamentalnych idei. Dla nas, Pola-
ków, mądre przesłanie powieści Henryka 
Sienkiewicza ma dodatkowy wymiar zwłasz-
cza dziś, w świetle 1050-lecia Chrztu naszej 
Ojczyzny. ...". 

FESTYN WIEJSKI                                  
W PIĄTKOWIŹNIE 

W niedzielę 31 lipca 2016r. mieszkańcy Piąt-
kowizny oraz pobliskich miejscowości uczest-
niczyli w festynie wiejskim.  

 

Organizatorzy - Sołtys oraz Rada Sołecka wsi 
Piątkowizna, zapewnili wiele atrakcji dla 
uczestników imprezy, w tym tradycyjne już 
ognisko z pieczonymi ziemniakami oraz za-
bawę taneczną. 
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UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE                 
W LIPNIKACH 

04 września 2016r. w Lipnikach o godzinie 
9.00 odprawiona została Msza Święta dzięk-
czynna za tegoroczne plony. W oprawę wo-
kalną nabożeństwa włączyły się członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Baby przy akom-
paniamencie Pana Jana Kani.  

 

Wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy 
wsi Baba. 11 września b.r. wieniec  reprezen-
tował Parafię Lipniki podczas diecezjalnego 
dziękczynienia za plony o godz. 12.00 w ko-
ściele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Kobylinie. 

 

DOŻYNKI PARAFIALNE                    
W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE 

W niedzielę 04 września 2016r. również                        
w miejscowości Łyse odbyły się Dożynki Para-
fialne. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
11.30 Mszą Dziękczynną. W oprawę wokalno-
muzyczną uroczystej Mszy Świętej włączyły 
się dzieci i młodzież z zespołu folklorystycz-
nego "Łysoziańskie Nuty" wraz z Panem Ja-
nem Kanią. Mieszkańcy Pupkowizny przygo-
towali piękny wieniec dożynkowy.  

 

Następnie na placu przy pobliskiej Plebanii 
rozpoczął się festyn rodzinny. Organizatorzy 
przygotowali poczęstunek, w skład którego 

wchodziły regionalne przysmaki. Dzieci rado-
śnie bawiły się na zjeżdżalni, a najmłodsi 
uczestnicy festynu chętnie korzystali z udo-
stępnionej karuzeli. 

 

5-LECIE DZIAŁALNOŚCI                       
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH                 

W TARTAKU 

W sobotę 10 września 2016r. członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Tartaku świętowały             
5-lecie swojej działalności. Podczas uroczy-
stości nie zabrakło  licznych podziękowań za 
miłą i owocną współpracę oraz życzeń dalszej 
równie udanej działalności organizacji.  

 

Pan Marian Krupiński  w imieniu Marszałka 
Województwa Mazowieckiego wręczył Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich w Tartaku 
„Dyplom Uznania” z podziękowaniem za pie-
lęgnowanie kultury ludowej na Mazowszu.  

 

Mirosław Augustyniak z okazji jubileuszu 
przekazał członkiniom KGW w Tartaku ro-
wer, a kolejny został przekazany jako nagroda 
w  Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym  Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Ostrołęce. 

Na scenie gościnnie zaprezentowały się Panie 
z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń Wiejskich z 
miejscowości  Chudek i Klimki. 
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Rozmaitości 
 

KOLONIE LETNIE Z DOFINANSO-
WANIEM KASY ROLNICZEGO 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

27 dzieci w wieku od 10 do 16 lat z terenu 
gminy Łyse wyjechało na 14-dniowe kolonie 
do miejscowości Lesko w Bieszczadach. 
Oferta wypoczynku skierowana była do dzieci, 
których co najmniej jedno z rodziców /praw-
nych opiekunów/ ubezpieczone jest w pełnym 
zakresie w KRUS (jednocześnie ma ubezpie-
czenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, 
chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę 
bądź emeryturę.  

W trakcie trwania kolonii dzieci uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych, ruchowych, sporto-
wych oraz kulturalnych. Miały również okazję 
zwiedzić i poznać okolicę.  

Organizatorem wyjazdu był Urząd Gminy w 
Łysych we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wycho-
wawczych im. Teresy Kras z siedzibą w Lubli-
nie. 

 

WIENIEC Z PARAFII ZALAS 
OTRZYMAŁ I MIEJSCE NA DO-
ŻYNKACH DIECEZJI ŁOMŻYŃ-

SKIEJ W KOBYLINIE, 

Miło nam poinformować, że wieniec przygo-
towany przez mieszkańców wsi Łączki, repre-
zentujący Parafię Zalas zajął pierwsze miejsce 
w tegorocznych Dożynkach Diecezji Łomżyń-
skiej w Kobylinie (gmina Kobylin-Borzymy w 
Powiecie Wysokomazowieckim).  

 

Z wieńcem dożynkowym do Kobylina wyru-
szyła delegacja Parafii Zalas w składzie: Sła-
womir Łukasik, Emilia i Arkadiusz Popielar-
czyk, Alicja i Mariusz Sakowscy, Sylwester Pi-
sarek i Paweł Charubin. W dożynkach uczest-
niczyli też delegaci Parafii Łyse oraz Parafii 
Lipniki. 

Diecezjalne dziękczynienie za plony odbyło 
się 11 września w kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika. Do Kobylina przybyło 
111 delegacji z koszami pełnymi warzyw, owo-
ców, wędlin i chleba, ale też z tradycyjnymi 
wieńcami dożynkowymi. Nawiązywały one do 
roku Miłosierdzia, rocznicy Chrztu Polski, wi-
zyty papieża Franciszka, Światowych Dni 
Młodzieży, Eucharystii, kapliczek i wizerunku 
Matki Bożej. Uroczystej Mszy Świętej prze-
wodniczył Ksiądz Biskup Janusz Stepnowski. 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: 
http://www.diecezja.lomza.pl/item/1327-
dzieki-wam-istniejemy-dozynki-diecezjalne-
w-kobylinie-foto. 

 

EWAKUACJA W ZSP W ŁYSYCH 
(ĆWICZENIA) 

12 września 2016r. około godziny 10 rano                         
w budynku szkoły podstawowej i publicznego 
gimnazjum w Łysych wybuchł pożar. Już 
przed przyjazdem strażaków pracownicy                        
i uczniowie zostali sprawnie ewakuowani na 
boisko obok budynku. Strażacy w aparatach 
tlenowych weszli do środka rozwijając linię 
gaśniczą. Szybko zlokalizowali źródło ognia               
w kuchni, na górnej kondygnacji budynku.  

 

Po ugaszeniu pożaru w trakcie przeszukiwa-
nia pomieszczenia znaleziono poszkodowa-
nego, którego natychmiast ewakuowano                        
i udzielono niezbędnej pomocy. Na szczęście 
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to tylko ćwiczenia, których celem było prze-
prowadzenie ewakuacji.  

 

Z tego miejsca strażacy z OSP Łyse dziękują 
dyrekcji szkoły oraz druhnie Beacie Pisiak, 
która pomogła w organizacji ćwiczeń. Dzięki 
takim wyjazdom strażacy ochotnicy mogą do-
skonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe 
doświadczenie. 

 
 

JESIEŃ Z UŚMIECHEM 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
wspólnie z Stowarzyszeniem "Uśmiech 
Dzieci" i Biblioteka Publiczną w Łysych zorga-
nizowali w piątek 30 września 2016 roku po 
zajęciach szkolnych imprezę integracyjną dla 
wychowanków Świetlicy Opiekuńczo Wycho-
wawczej im. kpr. Misia Wojtka w Łysych pod 
nazwą Jesień z Uśmiechem. 

W ostatni piątek września przy GOKSiR Ły-
sych odbyło się ognisko integracyjne, w któ-
rym udział wzięli podopieczni Świetlicy Opie-
kuńczo Wychowawczej, ich rodzice oraz za-
proszeni goście.  

Podczas imprezy dzieci korzystały z atrakcji 
przygotowanych przez Stowarzyszenie 
"Uśmiech Dzieci", GOKSiR i Bibliotekę Pu-
bliczną w Łysych. Należy dodać, że wielkim 
zainteresowaniem cieszyło się pieczenie ziem-
niaków i kiełbasek w ognisku. Dzieci miały 
również możliwość skorzystania z zabaw                        
i wielu innych atrakcji przygotowanych przez 
animatorów. 

 

Zorganizowanie spotkania było możliwe 
dzięki wsparciu Piekarni Jarosława Zakrzew-
skiego, JBB Łyse, Firmy Handlowej Sławo-
mira Brzózki, Roberta Kubła, Jacka Olendra 
oraz wielu innym osób, które zaangażowały 
się w organizację tej imprezy integracyjnej. 

Wydarzenie odbyło się w miłej atmosferze                      
i nadzieją na kolejne takie spotkanie. 

Fotorelację ze spotkania przygotowała Wikto-
ria Szulc. 

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

"KWATERY NA MEDAL 2016" 

Gospodarstwo agroturystyczne "Sosenka" 
Państwa Małżów z miejscowości Łączki 
(gmina Łyse) reprezentuje województwo ma-
zowieckie w tegorocznej edycji konkursu 
agroturystycznego "Kwatery na medal 2016".  

 

Obecnie trwają prezentacje 12 gospodarstw 
agroturystycznych na łamach magazynu 
AGRO. Pod koniec bieżącego roku planowane 
jest głosowanie również dla Internautów za 
pośrednictwem portalu http://www.agro-
news.com.pl/. 

Zachęcamy do głosowania. 
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Sport 
 

WYŚCIG KOLARSKI                                      
"KURPIE MTB-CZAS NA JBB                    

ŁYSE-SERAFIN"  

W niedzielę 24 lipca 2016r. ponad setka miło-
śników dwóch kółek sprawdziła swoje umie-
jętności podczas wyścigu kolarskiego "Kurpie 
MTB-Czas na JBB - Łyse - Serafin". 

 

 Organizatorzy: Klub Kolarski 24h, JBB w Ły-
sych i Gmina Łyse zaprosili chętne osoby do 
rywalizacji całymi rodzinami. Wyścig został 
przeprowadzony w jeździe indywidualnej na 
czas na rowerach górskich, choć istniała moż-
liwość startu również na rowerze dowolnym.  

 

Terenem zmagań kolarzy były dukty leśne La-
sów Państwowych, Nadleśnictwa Myszyniec, 
Leśnictwo Serafin.  

 

Start i meta wyścigu znajdowały się nieopodal 
zbiornika wodnego przy rezerwacie przyrody 
"Torfowisko Serafin".  

 

Zwycięzcami zostali zawodnicy, którzy poko-
nali wyznaczoną dla swojej kategorii trasę w 
jak najkrótszym czasie. Warunkiem bez-
względnym udziału w rajdzie było posiadanie 
zapiętego kasku na głowie.  

 

Laureaci wyścigu otrzymali atrakcyjne na-
grody oraz upominki ufundowane przez spon-
sorów. 

 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ORLIK 2016 
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁYSE  

W niedzielę 7 sierpnia 2016 roku odbyły się 
rozgrywki Turnieju Piłki Nożnej o puchar 
Wójta Gminy Łyse ORLIK 2016.  

 

Do rywalizacji przystąpiło w sumie 8 drużyn 
w sześcioosobowych składach. Po rozegraniu 
10 minutowych meczy końcowa klasyfikacja 
przedstawia się następująco:  
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I miejsce drużyna WZW  
w składzie: Paweł Bednarczyk, Kamil Bednar-
czyk, Wojciech Bednarczyk, Tomasz Leszka, 
Sebastian Góralczuk, Kamil Góralczuk, Kon-
rad Bączek, Jarosław Drężek, Krzysztof Za-
lewski;  

 

II miejsce drużyna MŁODZIAKI  
w składzie: Bartłomiej Nicewicz, Łukasz Kłos, 
Maciej Zakrzewski, Piotr Giers, Kacper Szur-
nicki, Maciej Mróz;  

III miejsce drużyna SZAMANY  
w składzie: Mateusz Bałdyga, Krzysztof Szy-
mański, Maciej Szymański, Łukasz Murach, 
Tomasz Murach, Bartosz Aptacy, Przemysław 
Stachelek, Paweł Gwiazda.  

 

Najlepszym strzelcem Turnieju został Mate-
usz Lisek, a tytuł najlepszego bramkarza uzy-
skał Tomasz Leszka. 

 

TURNIEJ O PUCHAR PREZESA    
„KURPIOWSKIEGO TOWARZYSTWA 

SPOŁECZNO-KULTURALNEGO” 

Miłośnicy tenisa ziemnego w sobotę 27 sierp-
nia b.r. uczestniczyli w turnieju o Puchar Pre-
zesa „Kurpiowskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego”. Turniej rozegrany zo-
stał na kortach orlika przy Zespole Szkół Po-
wiatowych w Łysych oraz orlika przy Publicz-
nym  Gimnazjum w Łysych.  

 

Po ponad 4 godzinnych rozgrywkach koń-
cowa klasyfikacja przedstawia się następu-
jąco: 
I miejsce Mirosław Mazuch 
II miejsce Andrzej Żubrowski 
III miejsce Piotr Piankowski. 

 

  

III SAMORZĄDOWY TURNIEJ PIŁKI 
NOŻNEJ POD PATRONATEM                     
STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO                           

I WÓJTA GMINY ŁYSE 

Do uczestnictwa w tegorocznej edycji Tur-
nieju (11 września br.) zgłosiło się 12 drużyn                
z terenu gminy Łyse. W 6-osobowych skła-
dach drużyn nie zabrakło również Pań.  

 

Piłkarzom podczas rozgrywek kibicowały ro-
dziny oraz znajomi.  
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Drużyny drogą losowania podzielono na dwie 
grupy, które równolegle rozgrywały mecze na 
obu łysowskich Orlikach - przy Publicznym 
Gimnazjum (ul. Szkolna) i przy Zespole Szkół 
Powiatowych (ul. St. Krupki). Z rozgrywek 
grupowych wyłoniono cztery drużyny, które 
zagrały o miejsca na podium.  

 

Końcowa klasyfikacja przedstawia się nastę-
pująco:  
I miejsce - Drużyna sołectwa Łyse  
II miejsce - Drużyna sołectwa Wejdo  
III miejsce - Drużyna sołectwa Baba  
IV miejsce - Drużyna sołectwa Piątkowizna.  

 

Na zakończenie rozstrzygnięto "Konkurs wie-
dzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym" 
zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Główną na-
grodę w konkursie - rower wylosowała miesz-
kanka Dębów Pani Ewa Krysiak. 

 

 

 

MINI PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT    

- DRUŻYNA DZIEWCZĄT ZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W ŁYSYCH                     

ZWYCIĘZCĄ TURNIEJU                              
FINAŁOWEGO MISTRZOSTW                          
POWIATU OSTROŁĘCKIEGO 

Drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej w Ły-
sych zwyciężyła w mistrzostwach powiato-
wych rozgrywanych w niedzielę (2 paździer-
nik) w Piskach. Tym samym drużyna awanso-
wała do rozgrywek międzypowiatowych, 
które odbędą się jeszcze w tym miesiącu w 
Ostrołęce.  

 

Skład drużyny: Rogalska Julia, Kiernozek Na-
talia, Podzielna Weronika, Kaczmarczyk Oli-
wia, Kuliś Weronika, Nicewicz Julia, Kowal-
czyk Bernadeta, Olender Oliwia, Popielarczyk 
Liliana.  

Klasyfikacja końcowa przedstawia się nastę-
pująco:  
1-SP Łyse 
2-SP Piski  
3-SP Borawe  
4-SP Myszyniec  
5-SP Białobiel  
6-SP Nowa Wieś  
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Rada Gminy Łyse 
Kadencja 2014-2018 

 
 

1. Stanisław Eugeniusz Lisek 
Przewodniczący Rady Gminy Łyse 
Tel.: 600 358 938 

2. Kazimierz Drężek  
Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy Łyse 
Tel.: 692 531 258 

3. Łukasz Piotr Abramczyk 
Tel.: 511 304 239 

4. Kazimierz Ciak 
Tel.: 660 481 181 

5. Kazimierz Dymarczyk 
Tel.: 514 744 723 

6. Mirosław Krysiak 
Tel.: 517 476 835 

7. Janusz Adam Krzyżewski 
Tel.:  604 143 544 

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 

14. Adam Zakrzewski 
Tel.:  880 335 730 

15. Adam Żubrowski 
Tel.:  505 756 254 

 
 
 
 
 

Komisje Rady Gminy Łyse 
 
 
Komisja Rewizyjna 
1. Jarosław Samsel 

Przewodniczący Komisji 
2. Adam Pliszka 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3. Kazimierz Ciak  

Członek Komisji 
4. Mirosław Krysiak   

Członek Komisji 
5. Adam Grzegorz Pisiak 

Członek Komisji 
 

 
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
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WYKAZ SOŁECTW I SOŁTYSÓW 

GMINY ŁYSE 
 

Kadencja 2015-2019 
 
 
 

Lp. Sołectwo Imię i Nazwisko Adres Telefon 

1. Antonia Mieczysław Waszkiewicz Antonia 20, 07-438 Zalas 501 664 189 

2. Baba Teresa  Mielnicka Baba 20, 07-436 Lipniki 

 

663 540 499 

3. Dawia Justyna Kadelska Dawia 19, 07-436 Lipniki 573 121 307 

4. Dęby Ewa Krysiak  Dęby 45, 07-437 Łyse 519 585 942 

5. Dudy 

Puszczańskie 
Jadwiga Pisowłocka  Dudy Puszczańskie 27,                                

07-438 Zalas 
511 816 723 

6. Grądzkie Mariusz  Bałdyga  Grądzkie 7, 07-438 Zalas 502 605 578 

7. Klenkor-Wyżega Krzysztof  Dawid Klenkor 8, 07-438 Zalas 797 186 319 

8. Lipniki Sławomir Brzózka ul.Ks.Kan.E.Sierbinskiego 36,                

07-436 Lipniki 
516 085 936 

9. Łączki Sławomir Łukasik  Łączki 10, 07-438 Zalas 501 361 917 

10. Łyse Zbigniew Czyż  ul. H. Sienkiewicza 28, 07-437 

Łyse 
889 998 203 

11. Piątkowizna Mirosław Krysiak Piątkowizna 41, 07-438 Zalas 
517 476 835 

(29)7725742 

12. Plewki Adam Ciupa Plewki 5, 07-436 Lipniki 

 

797 412 844 

13. Pupkowizna Sławomir Mierzejek   Pupkowizna 34, 07-437 Łyse 603 490 108 

14. Serafin Halina  Mikulska  Serafin 42, 07-437 Łyse 602 181 364 

15. Szafranki Jolanta  Niebrzydowska  Szafranki 80, 07-436 Lipniki 697 938 536 

16. Tartak 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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Jednostki Organizacyjne 
Gminy Łyse: 

 
Gminna Biblioteka Publiczna                  
w Łysych 
Kierownik - Marianna Olszewska 

ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 511 474 711 
 
Gminna Jednostka  
Usług Komunalnych 
Kierownik - Andrzej Szymczyk 

ul. Chętnika, Łyse 
tel. 502 354 831 
      29 772 50 57 
 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu                               
i Rekreacji w Łysych 
Pełniąca obowiązki Dyrektora                             
- Danuta Szulc 

ul. Szkolna 1, Łyse                         
tel. 297725047 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik - Halina Nicewicz 
ul. Ostrołęcka 2, Łyse  
tel. 29 772 54 75 
 
Przedszkole Samorządowe w Łysych 
Dyrektor - Bernadeta Guzowska 

ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 29 772 50 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publiczne Gimnazjum w Łysych 
Dyrektor - Mariusz Bacławski 

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

ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 29 772 50 01 
 
Zespół Szkół w Lipnikach 
Dyrektor - Joanna Kurowska 

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

Zalas 1,  tel. 29 772 52 21. 
 
 
Zespół Obsługi Placówek Oświaty 
Kierownik - Halina Parzych 

ul. Ostrołęcka 2, Łyse 
tel. 29 7725024 
 
 
 

 

 

 
PUNKT KASOWY  

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W OSTROŁĘCE 

 

Przypominamy, że od 4 stycznia 2016 
roku w budynku Urzędu Gminy Łyse - po-
kój nr 1 (parter budynku) uruchomiony 
został Punkt Kasowy Banku Spół-
dzielczego w Ostrołęce czynny w go-
dzinach 8.00-15.30, tel. 29 717 68 57.  

Zapraszamy do korzystania z usług ban-
kowych oraz zapoznania się ze szczegó-
łową ofertą! 


