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23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Łyse w kadencji 2018�2023. Obrady 
rozpoczęło uroczyste ślubowanie złożone przez 15 Radnych Gminy Łyse oraz Wójta Gminy 
Łyse – Grzegorza Fabiszewskiego, wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzo-
nych w dniu 21 października 2018 r.  Przewodniczącym Rady Gminy Łyse w wyniku przepro-
wadzonego głosowania został Pan Stanisław Eugeniusz Lisek, zaś Wiceprzewodniczącą Rady 
Gminy Łyse Pani Barbara Jolanta Murach. 
Więcej informacji na str. 3 
 

Podsumowanie wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 
(szczegółowe wyniki głosowania)  strona 2	 
 

UWAGA!!! ZMIANY GODZIN PRACY URZĘDU GMINY ŁYSE   
Zgodnie z zarządzeniem  nr 2
2019 Wójta Gminy Łyse od dnia 01�02�2019r. nastąpią zmiany 
godzin pracy Urzędu Gminy Łyse …        Więcej informacji na str. 28 
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Podsumowanie wyborów samorządowych 2018 

Nr 
okręgu 

Komisja 
obwodowa 

Kandydaci   
Wójt Gminy Łyse 

Kandydaci    
Rada Gminy Łyse 

Suma  
oddanych 
głosów 
ważnych  

Liczba  
uprawnionych 
do głosowania  Fabiszewski 

Grzegorz 
Ksepka 
Jerzy  
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KOMITET                  
WYBORCZY            
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KOMITET                    
WYBORCZY            
WYBORCÓW 
PRZYJAZNA 

NOWA GMINA  Li
cz
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ny
ch

 g
ło

só
w

 
w
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1 

Szkoła  
Podstawowa 
w Łączkach 123 93 

Szok  
Janusz 124 

Szok  
Paweł 92 - - - - 216 400 

2 

Szkoła  
Podstawowa 
w Warmiaku 190 51 

Bałdyga  
Mariusz 106 

Pisowłocka  
Jadwiga 130 - - - - 236 428 

3 Szkoła  
Podstawowa 

w Zalasiu 
295 195 

Krysiak  
Mirosław 112 

Duda  
Stanisław 125 - - - - 237 

825 4 
Bałdyga  
Mirosław 124 

Murach  
Barbara Jolanta 128 - - - - 252 

5 Ochotnicza 
Straż  

Pożarna  
w Łysych 

393 320 

Krysiak  
Ewa 101 

Kozłowski  
Jacek 86 - - - - 187 

1242 

6 Żubrowski Adam 71 
Bączek  
Damian Grzegorz 134 - - - - 205 

7 Zakrzewski Adam 147 
Sawicka  
Agata 174 - - - - 321 

8 

Szkoła  
Podstawowa 

w Łysych 

759 419 

Drężek  
Kazimierz 63 

Kaczmarczyk  
Jarosław 204 - - 

Kozłowski  
Edward Antoni 39 306 

1938 

9 
Czyż  
Zbigniew Tadeusz 133 

Niedźwiedzki  
Roman 168 - - - - 301 

10 
Pisiak  
Adam Grzegorz 126 

Kowalikowski  
Paweł 161 - - - - 287 

11 
Nasiadka  
Diana Agata 118 

Lisek                      
Stanisław Eugeniusz  155 - - - - 273 

12 Szkoła  
Podstawowa  

Lipnikach 272 218 

Krzyżewski  
Janusz Adam 96 

Bubrzycki  
Witold 107 

Kuliś  
Stanisław 69 - - 272 

875 13 
Brzózka  
Sławomir 80 

Kiernozek  
Jarosław 81 

Dymarczyk  
Kazimierz 58 - - 219 

14 

Szkoła  
Podstawowa 
Szafrankach 130 128 

Samsel  
Jarosław 133 

Lipowska  
Agata 124 - - - - 257 514 

15 

Świetlica 
Wiejska  
w Babie 112 123 

Ciak  
Kazimierz 131 

Kowalczyk  
Stanisław 103 - - - - 234 385 

Razem:   2274 1547   3803 6607 

Objaśnienie: 
• Kolor czarny – kandydaci, którzy w wyniku wyborów pełnią funkcję Wójta Gminy Łyse oraz weszli w skład Rady Gminy Łyse kadencji 2018�2023	 
• Kolor czerwony – kandydaci, którzy  nie otrzymali wystarczającej liczby głosów ważnych.
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Samorząd Gminy Łyse 

 
I SESJA RADY GMINY ŁYSE 

Skład Rady Gminy Łyse w kadencji 2018�2023: 

1	 Stanisław Eugeniusz Lisek - Przewodniczący 
Rady Gminy Łyse 

2	 Barbara Jolanta Murach - Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Łyse 

3	 Damian Grzegorz Bączek - Radny Gminy Łyse 
4	 Witold Bubrzycki - Radny Gminy Łyse 
5	 Kazimierz Ciak  - Radny Gminy Łyse 
6	 Stanisław Duda - Radny Gminy Łyse 
7	 Jarosław Kaczmarczyk - Radny Gminy Łyse 
8	 Jarosław Kiernozek - Radny Gminy Łyse 
9	 Paweł Kowalikowski -  Radny Gminy Łyse 
10	 Ewa Krysiak - Radna Gminy Łyse 
11	 Roman Niedźwiedzki - Radny Gminy Łyse 
12	 Jadwiga Pisowłocka - Radna Gminy Łyse 
13	 Jarosław Samsel - Radny Gminy Łyse 
14	 Agata Sawicka - Radna Gminy Łyse 
15	 Janusz Szok - Radny Gminy Łyse. 

23 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady 
Gminy Łyse w kadencji 2018�2023. Obrady rozpoczęło 
uroczyste ślubowanie złożone przez 15 Radnych Gmi-
ny Łyse oraz Wójta Gminy Łyse – Grzegorza Fabi-
szewskiego, wybranych w wyborach samorządowych 
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.   

 

 

Następnie w głosowaniu niejawnym dokonano wy-
boru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącej Rady 

Gminy Łyse. Przewodniczącym Rady Gminy Łyse zo-
stał Pan Stanisław Eugeniusz Lisek, zaś Wiceprze-
wodniczącą Rady Gminy Łyse Pani Barbara Jolanta 
Murach.  

Kolejnym punktem obrad była informacja o stanie fi-
nansowym Gminy Łyse na koniec kadencji 2014�2018, 
którą przedstawił Skarbnik Gminy - Jan Czyż.  

 

INFORMACJA O STANIE                                      
FINANSÓW GMINY ŁYSE              

NA ZAKOŃCZENIE                             
KADENCJI 2014 – 2018                     

(STAN NA DZIEŃ                                      
21 LISTOPADA  2018 R.) 

Na koniec kadencji ustępującego Wójta Gminy sytua-
cja finansowa według planu budżetu roku 2018 przed-
stawiała się następująco: 
 1) dochody  w wysokości 49	239	851 zł, w tym:   
- dotacja na zadania zlecone i dofinansowanie zadań 

własnych to kwota 14	195	952 zł. 
- dotacja na inwestycje  6	224	555 zł. 
-  subwencja ogólna i oświatowa 10	510	836 zł.  
Pozostała kwota dochodów to podatki i opłaty. 

2) wydatki   w wysokości 53	004	515 zł, w tym  wydatki 
majątkowe 19	939	715 zł.  

Ogółem zadłużenie Gminy w 2018 r. z tytułu kredytu     
i pożyczki zgodnie z podjętymi uchwałami Rady 
Gminy  wyniesie 4	474	988 zł.  

Stan środków finansowych na rachunku bankowym 
Gminy na dzień 19	11	2018 r. wynosi  54	076 zł.  
Należy również wspomnieć, że Gmina Łyse będzie 
musiała pokryć do końca roku zobowiązania w kwocie 
570	000 zł, tj. na: 
- na wydatki bieżące z tytułu zadań oświatowych:              

około  300	000 zł, 
- zobowiązania wynikające ze stosunku pracy w jed-

nostce Urzędu Gminy: około 150	000 zł, 
- zabezpieczenie środków własnych w kwocie 

120	000 zł do uzyskania dodatkowej dotacji na za-
danie  „Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyj-
nego w miejscowości Łyse”. 

Dodatkowo po stronie dochodów nie wpłynęła dota-
cja na zadanie  „Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej w Gminie Łyse  - etap II”  w kwo-
cie 558	659 zł, podczas gdy  po stronie wydatków te 
zadanie zostało zrealizowane. Spowoduje to niedobór  
po stronie dochodów budżetu Gminy w roku 2018. 

Łączna kwota zobowiązań, która nie ma źródła sfi-
nansowania w roku bieżącym to kwota 1	128	659 zł. 
Będzie to miało swoje konsekwencje w planowanym 
do realizacji  budżecie.  
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Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że na 
koniec 2018 r.  zadłużenie Gminy może wynieść:  
• kredyt i pożyczka  w łącznej kwocie  4	474	988 zł� 
• zobowiązania w kwocie 570	000 zł; 
• niezrealizowany plan  dochodów                          

558	659 zł; 
co daje łącznie kwotę 5	603	647 zł.  

Zadłużenie Gminy na koniec kadencji 2010�2014 wy-
nosiło 6	481	000 zł, podczas gdy  na rachunku banko-
wym Gminy na dzień przejmowania urzędu przez 
ustępującego wówczas Wójta Gminy znajdowało się 
1	857	118 zł i Gmina nie posiadała zobowiązań wyma-
galnych.   

W tamtym okresie mino tego iż Gmina posiadała 
środki finansowe na rachunku bankowym, które mo-
głaby przeznaczyć na spłatę kredytu to obowiązujące 
przepisy prawa wynikające z ustawy  o finansach pu-
blicznych  art. 243 nie pozwalały na podjęcie  działań 
zmierzających do wcześniejszej spłaty kredytów.   

Reasumując powyższe można stwierdzić, że miniona 
kadencja kończy się  wyższym zadłużeniem Gminy 
Łyse  w stosunku do kadencji poprzedniej  kończącej 
się w 2014r. 

Wyjaśnię Państwu również źródła wzrostu planu  do-
chodów, a co za tym idzie i wydatków gminy roku 
2018 w porównaniu  do roku 2014	  

Na ten wzrost miały wpływ środki finansowe jakie 
gmina otrzymała na realizację zadań zleconych usta-
wami.  Kwota środków na realizację tych zadań wzro-
sła o 8	778	305 zł. Powyższe zadania to: Program 500 
plus, Program Dobry Star, a także wzrost świadczeń 
wypłacanych rodzinom z dziećmi.  Ponadto do wzro-
stu budżetu gminy  przyczyniły się pozyskane przez 
gminę środki z funduszu zewnętrznych.  Nie oznacza 
to, że w kadencji 2010�2014 środki takie nie były pozy-
skiwane, bo były.  

Ponadto dochody budżetu gminy wzrosły także                          
o środki  uzyskane ze sprzedaży majątku na kwotę 
1	195	373 zł.    
Plan budżetu gminy na 2019r. przedstawia się nastę-
pująco:  
1	 Dochody budżetu gminy w wysokości                   

45	101	327 zł,  
a) bieżące   38	400	398 �ł,       
b) majątkowe   6	700	929 zł,  

2	 Wydatki budżetu gminy w wysokości                      
42	642	331 zł, 
a) bieżące   32	490	798 zł,      
b) majątkowe   10	151	533 zł, 

3	 Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości                    
2	458	996 zł  z przeznaczeniem  na planowaną 
spłatę rat kredytu i pożyczki. Kwota długu na 
dzień 31	12	2019 wyniesie  2 015 992,72 zł. 

Projekt budżetu na rok 2019 nie zawiera  kwot przy-
szłych zobowiązań, które do końca roku 2018r po-

wstaną w związku z realizacja zadań bieżących i ma-
jątkowych. Szacuje się, że kwota ta wyniesie 1	128	658 

zł, która powiększy kwotę długu.  

Związku z tym czeka nas duże wyzwanie związane            
z znalezieniem źródeł sfinansowania  zadań, które nie 
znalazły pokrycia  w projekcie budżetu na 2019 r.   

 
II SESJA RADY GMINY ŁYSE                                  

30 listopada 2018 r. 

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę 
w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy 
Łyse.  
Następnie Rada Gminy Łyse powołała Komisję Rewi-
zyjną w składzie: 
- Jarosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji 
- Roman Niedźwiedzki - Z-ca Przewodniczącego                

Komisji 
- Jadwiga Pisowłocka - Sekretarz Komisji 
- Jarosław Samsel - Członek Komisji 
- Ewa Krysiak - Członek Komisji. 

 

W dalszej części obrad powołane zostały następujące 
komisje: 
� ds. Rozwoju Gospodarczego: 

- Stanisław Duda - Przewodniczący Komisji,  
- Jarosław Kiernozek - Z-ca Przewodniczącego 

Komisji,  
- Barbara Jolanta Murach   - Członek Komisji 
- Kazimierz Ciak- Członek Komisji, 

� ds. Rozwoju Społecznego: 
- Witold Bubrzycki - Przewodniczący Komisji 
- Jadwiga Pisowłocka - Z-ca Przewodniczącego 

Komisji 
- Damian Grzegorz Bączek - Członek Komisji  
- Jarosław Samsel - Członek Komisji, 

� Skarg, Wniosków i Petycji  
- Agata Sawicka - Przewodnicząca Komisji 
- Paweł Kowalikowski - Z-ca Przewodniczącej 

Komisji 
- Janusz Szok - Członek Komisji 
- Stanisław Duda - Członek Komisji. 
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III SESJA RADY GMINY ŁYSE                                  

20  grudnia 2018 roku obyły się obrady III Sesji 
Rady Gminy Łyse kadencji 2018�2023. Na wstępie 
przyjęte zostały zmiany uchwały w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 
2018�2021 oraz uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Dochody budżetu Gminy Łyse wyniosły ogółem 
48	994	949,89 zł, przy wydatkach 52	759	613,98 zł. 
Różnica pomiędzy dochodami,  a wydatkami w bu-
dżecie gminy stanowi kwotę 3	764	664 zł i wynika              
z  niedoboru środków, który został sfinansowany    
z zaciągniętej pożyczki oraz planowanego kredytu. 
W związku z powyższym Rada Gminy Łyse wyra-
ziła zgodę na zaciągniecie kredytu w wysokości po-
nad 1,8 mln zł  w celu zabezpieczenia środków na 
wypłatę podjętych wcześniej zobowiązań.  

 

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse przyjęła 
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Łyse”, „Program Wspierania Rodziny w Gminie 
Łyse na lata 2019�2021”, a także „Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 
rok”. 

Podczas obrad uchwałą podwyższony został próg 
dochodowy do 150% ustawowego kryterium do-
chodowego przy przyznawaniu bezpłatnych posił-
ków dla dzieci w szkołach. Oznacza to, że zwiększy 
się liczba dzieci uprawnionych do darmowego wy-
żywienia. Następnie przyjęto plan pracy Rady 
Gminy Łyse oraz stałych komisji Rady Gminy na 
bieżący rok. 

 
INFORMACJA O STANIE                                      
FINANSÓW GMINY ŁYSE                                      

NA ZAKOŃCZENIE 2018 ROKU                        
KADENCJA(2018�2023) 

Od momentu zaprzysiężenia, Wójt Gminy Łyse – 
Grzegorz Fabiszewski poczynił starania zmierzające 
do naprawy sytuacji finansowej Gminy Łyse na ko-
niec 2018 roku.  

W dniu 20 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Łyse przedło-
żył Radzie Gminy Łyse projekt uchwały zawierający 
korektę zadań przewidzianych do wykonania                              

w 2018 roku wpisanych do budżetu gminy. Podczas 
obrad zapadły decyzje o przeniesieniu części zadań 
majątkowych (inwestycyjnych) do realizacji na 2019 
rok (Uchwała Nr  III
 9 
 2018 Rady Gminy Łyse z dnia  
20 grudnia  2018 r.). Powyższe działania zostały pod-
jęte w porozumieniu  z wykonawcami realizowanych 
przez Gminę Łyse inwestycji, tak by zmniejszyć dług 
samorządu Gminy Łyse, a co z tym związane pomniej-
szyć koszty roku 2018. Podczas obrad uchwałą na 2019 
rok zostały przeniesione następujące zadania: 
- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 

Łyse - etap II w kwocie 1,4 mln zł, 
- Otwarta strefa aktywności w miejscowości Łyse w 

kwocie 55 tys. zł (zadanie zdjęte w całości z budżetu 
gminy roku 2018). 

Z powodu opóźnień wykonawcy w przebudowie od-
cinka drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki etap 
III, nie został on oddany do użytku z końcem 2018 
roku. W związku z powyższym Gmina Łyse z deklaro-
wanej kwoty 1 mln zł przekazała jedynie 0,4 mln zł 
wkładu finansowego dla Powiatowi Ostrołęckiemu                  
z tytułu partnerskiej realizacji projektu. Dzięki prze-
sunięciu kosztów realizacji powyższej inwestycji                      
o kwotę 1 mln zł na rok 2019 sytuacja finansowa 
Gminy Łyse nie wymagała zaciągania dodatkowych 
zobowiązań finansowych. Powyższe działania spowo-
dują jednak niedobór  po stronie dochodów budżetu 
Gminy w roku 2019. 

 
DOCHODY ZE SPRZEDAŻY 

MIENIA GMINY ŁYSE 
W 2015 roku:    
1	 sprzedaż nieruchomości gruntowych 

- działka nr 768 o pow. 0,0780 ha, położona                    
w obrębie Łączki,  za cenę 1 000 zł   

2	 sprzedaż nieruchomości gruntowych     
- działka nr 74 o pow. 0,2300 ha, położona                      

w obrębie Dawia,  za cenę 14 660 zł 
3	 sprzedaż nieruchomości gruntowych   

- działka nr 52 � pow	 0,5790 ha, położona                    
w obrębie Złota Góra,  za cenę 43 000,00 zł   

4	 sprzedaż nieruchomości gruntowych 
- działka nr 274 o pow. 0,5410 ha, położona                  

w obrębie Baba,  za cenę 8 800,00 zł brutto,    
-  działka nr 284 o pow. 2,0670 ha, położona             

w obrębie Piątkowizna, za cenę 53 200,00 zł   

W 2016 roku: 
1	 sprzedaż nieruchomości gruntowej:      

- działka nr 801 o pow. 0,2226 ha, położona                    
w Lipnikach, za kwotę 6	727,00 zł   

W 2017 roku: 
1	 sprzedaż nieruchomości gruntowej    

- działka nr 810 o pow. 0,3000 ha, położona                     
w Łysych, za kwotę   4 317,30 zł brutto 

2	 sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej   
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- działka �r 146
3 o pow. 0,2580 ha, położona                    
w obrębie Łyse,  za cenę 314 110,00 zł brutto   

3	 sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej   
- działka nr 503 o pow. 0,0980 ha, położona                

w obrębie Łyse,  za cenę 126 215,00 zł brutto 
4	 sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej   

- działka nr 529 o pow. 0,7450 ha, położona                
w obrębie Łyse,  za cenę 404 610,00 zł   

W 2018 roku    
1	 sprzedaż nieruchomości gruntowej   

- działka nr 46
8 o pow. 0,0285 ha, położona                  
w Wejdzie, za kwotę 2 610,00 zł netto                           
(3 210,30 zł brutto) 

2	 sprzedaż nieruchomości gruntowej     
- działka nr 46
6 o pow. 0,0286 ha, położona                    

w Wejdzie, za kwotę 2 620,00 zł netto                       
(3 222,60 zł brutto) 

3	 sprzedaż nieruchomości     
- działka nr 46
10 o pow. 0,0245 ha, położona                    

w Wejdzie, za kwotę 2 260,00 zł netto                        
(2 779,80 zł brutto) 

4	 sprzedaż nieruchomości gruntowej    
- działka nr 46
12 o pow. 0,0205 ha, położona                    

w Wejdzie, za kwotę 1 920,00 zł netto                      
(2 361,60 zł brutto) 

5	 sprzedaż nieruchomości gruntowej    
- działka nr 778 o pow. 0,0450 ha, położona              

w Łysych, za kwotę 14 101,00 zł netto                      
(17 344,23 zł brutto) 

6	 sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej    
- działka nr 46
11 o pow	 0,0230 ha, położona w 

Wejdzie, za kwotę 2 140,00 zł netto                                   
(2 632,20 zł brutto) 

7	 sprzedaż nieruchomości gruntowej     
- działka nr 948
1 o pow	 0,0302 ha, położona w 

Szafrankach, za kwotę 1	750,00 zł netto   
(2	152,50 zł brutto). 

Podsumowując dochody ze sprzedaży mienia 
Gminy Łyse w latach 2015�2018 wyniosły 
1�195�373 zł 

 
ZIMOWE UTRZYMANIE                               

DRÓG GMINNYCH                                  

W okresie zimowym 2018
2019, podobnie jak w la-
tach poprzednich, odśnieżanie dróg gminnych wyko-
nuje Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Ły-
sych w ramach prowadzonej działalności. 

Do odśnieżania służą dwa ciągniki wyposażone              
w pługi oraz równiarka. Gmina Łyse zakupiła 10 ton 
soli, którą po zmieszaniu z piaskiem według zapotrze-
bowania posypywane są drogi. Na chwilę obecną nie 
ma potrzeby angażowania w zimowe utrzymanie dróg 
podmiotu zewnętrznego, gdyż zasoby posiadane 
przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych są wy-
starczające. 

Rada Gminy Łyse 
Kadencja 2018-2023 

 
1. Stanisław Eugeniusz Lisek 

- Przewodniczący Rady Gminy Łyse  
tel.: 600 358 938 

2. Barbara Jolanta Murach  
– Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy Łyse  
tel.: 502 937 954 

3. Damian Grzegorz Bączek 
Radny Gminy Łyse, tel.: 515 836 391 

4. Witold Bubrzycki 
Radny Gminy Łyse, tel.: 668 486 998 

5. Kazimierz Ciak 
Radny Gminy Łyse, tel.: 660 481 181 

6. Stanisław Duda 
Radny Gminy Łyse, tel.: 508 396 749 

7. Jarosław Kaczmarczyk 
Radny Gminy Łyse, tel.: 502 546 276 

8. Jarosław Kiernozek 
Radny Gminy Łyse, tel.: 797 917 939 

9. Paweł Kowalikowski 
Radny Gminy Łyse, tel.: 503 145 358 

10. Ewa Krysiak 
Radna Gminy Łyse, tel.: 519 585 942 

11. Roman Niedźwiedzki 
Radny Gminy Łyse, tel.: 604 107 012 

12. Jadwiga Pisowłocka 
Radna Gminy Łyse, tel.: 511 816 723 

13. Jarosław Samsel 
Radny Gminy Łyse, tel.: 604 473 205 

14. Agata Sawicka 
Radna Gminy Łyse, tel.: 694 078 708 

15. Janusz Szok 
Radny Gminy Łyse, tel.: 693 284 053 

 
OPŁATA ZA ODBIÓR                                                 

I ZAGODPODAROWANIE ODPADÓW 

                                 
Samorząd Gminy Łyse stanął przed trudnym zada-
niem zmiany sposobu naliczania opłaty za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów, tak by stawki opłat stały 
się bardziej komfortowe dla mieszkańców Naszej 
Gminy. Umowa z wyłonioną w rozstrzygniętym w 
czerwcu 2018 roku przetargu firmą, a co za tym idzie 
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obecne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych  obowiązują do końca czerwca 
2019 roku. 

Gmina Łyse w pierwszej połowie bieżącego roku 
ogłosi kolejne postępowanie przetargowe na nowy 
okres. Radni Gminy Łyse otrzymali kilka wariantów 
zmiany sposobu naliczania opłaty za śmieci, które na-
stępnie mają skonsultować z mieszkańcami i przed-
stawić ich zdaniem najbardziej optymalne rozwiąza-
nie.  

Musimy sobie zdać jednak sprawę, że duże znaczenie 
przy ustalaniu wysokości opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych (w 2018 roku bli-
sko 50%) ma  tzw. opłata marszałkowska, która jest 
ustalana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i 
waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Śro-
dowiska. Jeszcze w 2013 r. jej wysokość wynosiła 
115,41 zł za tonę odpadów niesegregowanych, zmie-
szanych, składowanych na składowisku, w 2014 r. - 
119,68 zł, w 2017 r. - 120,76 zł, a w już 2019 r. - 170 zł. 
Od 2020 r. ma ona wynieść 270 zł. 

Duże znaczenie ma również fakt, że odbiorem odpa-
dów komunalnych z terenu Gminy Łyse przy po-
przednim postępowaniu przetargowym zaintereso-
wana była wyłącznie jedna firma. 

Tak wiec zmian stawek lub metody naliczania opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych możemy spodziewać się najwcześniej od mie-
siąca lipca 2019 roku. 

 

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

Kierownik Posterunku - asp. 
Grzegorz Zdrojewski pełni dyżur w każdy ponie-
działek w godzinach 10�00 – 14�00.  

Dzielnicowi obejmujący swoim zasięgiem             
teren Gminy Łyse jest: 
Krzysztof  Zapadka, tel.: 696 497 169, 
Waldemar Gwiazda, tel.: 797 035 427 .  

Posterunek Policji w Łysych został włączony w struk-
tury Komisariatu Policji w Myszyńcu, 
ul. dr. Pawłowskiego 15, 
07�430 Myszyniec 
tel. (29) 760�17�70 
fax (29) 760�17�73	 

Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu                    
kom. Krzysztof Samul przyjmuje Interesantów w po-
niedziałki w godz. 14	00�16	00	 

Inwestycje 
 

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH:                  
SZAFRANKI-LIPNIKI ORAZ ŁYSE               

KOL. DĄBRÓWKI 

29 października 2018 r. miał miejsce odbiór końcowy 
inwestycji zrealizowanej przez Gminę Łyse 
polegającej na odbudowie dwóch odcinków dróg 
gminnych  Szafranki – Lipniki (4,45 km) oraz Łyse 
kol. Dąbrówki (0,35 km). 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania 
przetargowego Wykonawcą zadania zostało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych 
"OSTRADA" Sp. z o. o. z Ostrołęki.  Koszt realizacji 
inwestycji zgodnie z podpisaną umową wyniósł 
3	269	595 zł. 

Nasza Gmina uzyskała dofinansowanie odbudowy 
dwóch odcinków dróg gminnych w wysokości                     
2,53 ml zł, ze środków Wojewody Mazowieckiego - 
środki przeznaczone na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

 
NOWA STACJA UZDATNIANIA WODY 

W MIEJSCOWOŚCI LIPNIKI 

Prawdopodobnie zdecydowana większość miesz-
kańców Gminy Łyse korzystająca z gminnej sieci 
wodociągowej zauważyła już zmianę – zdecydowaną 
poprawę jakości wody dostarczanej przez Gminną 
Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych.  
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Zgodnie z przyjętym harmonogramem na koniec 
września oddana do użytku została nowa stacja 
uzdatniania wody w msc. Lipniki. Ten nowoczesny 
obiekt pod względem wydajności jest w stanie za-
pewnić wodę dla mieszkańców całej naszej gminy, 
ale co najważniejsze dostarczana woda spełnia naj-
wyższe wymagania jakościowe. 

 

Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że realizacja tego 
zadania przebiegła beż zbędnych zakłóceń i proble-
mów. Zdajemy sobie równocześnie sprawę, i traktu-
jemy to jako wielkie wyzwanie na przyszłość oraz cel 
działalności Gminnej Jednostki Usług Komunal-
nych, że posiadając już dostęp do wody najwyższej 
jakości, całą swoją uwagę i możliwości poświęcić 
musimy rozbudowie gminnej sieci wodociągowej. 
Przed nami dziesiątki kilometrów sieci wodociągo-
wej do budowy, setki uzgodnień i tysiące pojedyn-
czych decyzji. Z pełną determinacją zabieramy się do 
pracy, mając nadzieję że jej efekty będą równie im-
ponujące i przydatne mieszkańcom jak nowa stacja 
uzdatniania wody.  

/Andrzej Szymczyk/ 

 
POPRAWA GOSPODARKI                          

WODNO-ŚCIEKOWEJ                                               
W GMINIE ŁYSE – ETAP II 

 
Ku końcowi zmierza realizacja jednego z najwięk-
szych projektów realizowanych przez Gminę Łyse             
w ostatnich latach. Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w msc. Lipniki jest na ukończeniu. Gminna 
Jednostka Usług Komunalnych w Łysych około                  
20 stycznia 2019 r. planuje rozruch techniczny sieci 
w rejonie pompowni ścieków zlokalizowanych przy 
szkole podstawowej w Lipnikach oraz w rejonie 
skrzyżowania Lipniki – Łyse – Serafin – Baba. Ozna-
cza to, że jeszcze w styczniu 2019 r. pierwsze ścieki z 
msc. Lipniki popłyną gminną siecią kanalizacji sani-
tarnej do oczyszczalni ścieków w Łysych.   W zakresie 

możliwości wykonywania przyłączy ka-nalizacyj-
nych od domów do nowopowstałej sieci wszelkie in-
formacje uzyskać można w biurze Gminnej Jed-
nostki Usług Komunalnych w Łysych.  

/Andrzej Szymczyk/ 

 
BUDOWA PLACÓW ZABAW                                     

W MIEJSCOWOŚCIACH                             
LIPNIKI I ZALAS 

W połowie października 2018 r. Gmina Łyse doko-
nała odbioru prac związanych z budową placów 
zabaw w miejscowościach Lipniki i Zalas. Wyko-
nawcą zadania jest firma APIS Polska Sp. z o.o.                         
z Jarosławia. 

Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie realizacji 
inwestycji w wysokości blisko 64% kosztów kwali-
fikowanych w ramach działania 19 „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19	2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014�2020. Całkowita wartość 
realizacji inwestycji wynosi 379	018 zł, w tym wyso-
kość dofinansowania stanowi kwotę 190	856 zł. 

 
Ogólnodostępne place zabaw zostały zlokalizowane 
przy obiektach oświatowych. W ramach realizacji 
zadania zamontowane zostały urządzenia zaba-
wowo-rekreacyjne oraz elementy małej architektury 
(kosze, ławki, tablica). Obiekty są ogrodzone                             
i wyposażone w nawierzchnię nieurazową. 

Realizacja powyższej inwestycji przyczyniła się do 
podniesienia standardu życia mieszańców poprzez 
udostępnienie infrastruktury rekreacyjno-
społecznej dotychczas niedostępnej w danych 
miejscowościach. Place zabaw służą jako miejsce 
rekreacji dla dzieci i młodzieży, a także spotkań 
rodziców. 
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UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ W SERAFINIE             

 

27 września 2018 r. mieszkańcy Serafina dokonali 
uroczystego otwarcia budynku Świetlicy Wiejskiej. 
W ramach współpracy Gminy Łyse z mieszkańcami 
budynek po dawnej szkole podstawowej został 
gruntownie wyremontowany, dzięki czemu zyskał 
zupełnie nowy, estetyczny wygląd. Świadczy to 
niewątpliwie dobrze o mieszkańcach wioski Serafin, 
którzy własnymi siłami zatroszczyli się o ich wspólne 
dobro. 

Po przecięciu wstęgi Wójt Gminy Łyse wspólnie                      
z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łyse oraz 
Sołtysem Sołectwa Serafin odsłonili tablicę 
pamiątkową znajdującą się wewnątrz budynku. 
Uroczystego wyświecenia budynku dokonał Ksiądz 
Krzysztof Dylewski – Proboszcz Parafii w Łysych.  

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Serafin został wykonany w znacznej mierze przez 
mieszkańców wsi Serafin w ramach czynu spo-
łecznego przy wsparciu finansowym Gminy Łyse. 
Głównymi inicjatorami zadania byli: Wiceprzewod-
niczący Radny Gminy Łyse w kadencji 2014�2018 - 
Adam Zakrzewski oraz Sołtys wsi Serafin - Halina 
Mikulska. Ogrom pracy i poświęconego czasu 
wolnego w remont wnętrza budynku Świetlicy 
Wiejskiej wnieśli mieszkańcy Serafina, często 
kosztem czasu poświęconego rodzinie lub pracy 
zawodowej.  Trud ten docenił Wójt Gminy Łyse 
wręczając osobom zaangażowanym w parce remon-
towe symboliczne podziękowania.  

 

Mieszkańcy we własnym zakresie wykonali szereg 
prac przystosowujący budynek po dawnej szkole 
podstawowej na potrzeby funkcjonowania Świetlicy 
Wiejskiej. W ramach przeprowadzonych prac 
wyburzono większość ścian wewnętrznych na 
parterze budynku, wyszpachlowano oraz pomalo-
wano ściany. Ze względów bezpieczeństwa wymie-
niona została instalacja elektryczna. Na parterze 
budynku ułożono nowe podłogi z płytek oraz 
odnowiono wnętrze łazienek. Równocześnie mie-
szkańcy we własnym zakresie wykonali prace 
związane z utwardzeniem terenu wokół budynku 
świetlicy oraz ogrodzeniem obiektu. Podobnie jak w 
przypadku innych obiektów powyższe prace zostały 
wykonane w ramach czynu społecznego. Gmina Łyse 
pokryła jedynie koszty zakupu materiałów niezbęd-
nych do przeprowadzenia prac remontowych. Prace 
remontowe wykonane przez mieszkańców były 
uzupełnieniem zakresu rzeczowego realizowanego w 
ramach zadania: „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej  w Gminie Łyse - etap II”                     
i nie dotyczyły prac termomodernizacyjnych. 

W ramach realizacji przez Gminę Łyse zadania pn.: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności pub-
licznej  w Gminie Łyse - etap II” wyremonto-wanych 
zostało w sumie siedem obiektów użytecz-ności 
publicznej na terenie naszej gminy, w tym również 
budynek Świetlicy Wiejskiej w Serafinie. Zakres 
zleconych prac obejmował między innymi: 
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłóg, 
ocieplenie stropu i dachu, wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych, 
modernizacja systemu oświetlenia na LED. Wyso-
kość pozyskanego dofinansowania realizacji powyż-
szego zadania wyniosła ponad milion złotych, czyli 
80% kosztów kwalifikowanych ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014�2020. 

 
UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI 
TARTAK 

16 listopada 2018 r. mieszkańcy Tartaku wraz z za-
proszonymi gośćmi dokonali uroczystego otwarcia 
budynku Świetlicy Wiejskiej. Po uroczystym przecię-
ciu wstęgi odsłonięta została pamiątkowa tablica 
znajdującą się wewnątrz budynku. 

Mieszkańcy Tartaku idąc w ślad za sołectwami Baba, 
Klenkor-Wyżega, Łączki, Piątkowizna oraz Serafin, 
wykonali w ramach czynu społecznego gruntowny 
remont budynku Świetlicy Wiejskiej, przy wsparciu 
finansowym Gminy Łyse. Głównymi inicjatorami 
zadania byli: Radny Gminy Łyse -  Pan Jarosław 
Samsel, była Sołtys wsi Tartak - Pani Bożena 
Kowalczyk oraz obecna Sołtys wsi Tartak - Pani 
Bogusława Orzołek przy wsparciu Rady Sołeckiej: 
Pani Stefanii Popielarczyk, Pani Ireny Dygi oraz Pani 
Teresy Olbryś. 
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Mieszkańcy własnymi siłami wykonali szpachlo-
wanie,  a  następnie  malowanie  ścian  wewnątrz  bu-
dynku.  Przystosowali  do  użytkowania  niewyko-
rzystywane  dotychczas  poddasze  obiektu.  Wymie-
nili nawierzchnię podłóg (ułożyli nowe panele) oraz 
instalację elektryczną i oświetleniową budynku. 
Wszystkie wyżej wymienione prace mieszkańcy 
wykonali w ramach czynu społecznego. Gmina Łyse  
natomiast  pokryła  koszty  zakupu  materiałów 
niezbędnych  do  przeprowadzenia  remontu. 
Równocześnie mieszkańcy we własnym zakresie 
utwardzili teren przy budynku świetlicy.  Prace 
remontowe wykonane przez mieszkańców były 
uzupełnieniem zakresu rzeczowego realizo-wanego  
w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II”              
i nie dotyczyły prac termomoderniza-cyjnych. 

Gmina Łyse wyremontowała w sumie siedem obiek-
tów użyteczności publicznej w ramach realizacji za-
dania pn.: „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej  w Gminie Łyse - etap II”, w tym 
również budynek Świetlicy Wiejskiej w Tartaku. Za-
kres zleconych prac obejmował między innymi: ocie-
plenie  dachu  i  stropu,  ocieplenie  ścian  zewnętrz-
nych,  ocieplenie  podłóg, montaż kolektorów sło-
necznych. Wysokość pozyskanego dofinansowania 
realizacji powyższego zadania wyniosła ponad mi-
lion złotych, czyli 80% kosztów kwalifikowanych ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014�2020. 

 

GMINA ŁYSE ZAKUPIŁA LEKKI 
SAMOCHÓD RATOWNICZO                                    
- GAŚNICZY NA POTRZEBY 

FUNKCJONOWANIA OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W ŁĄCZKACH              

W połowie grudnia 2018 roku Gmina Łyse sfinali-
zowała zakup lekkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego na potrzeby funkcjonowania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łączkach. Koszt zakupu samo-
chodu wyniósł 208	731 zł, w tym  kwota 69	230 zł 
stanowiła dofinansowanie Województwa Mazo-
wieckiego. Dotacji celowej w wysokości  50	000 zł na 
zakup samochodu udzielił Powiat Ostrołęcki.  

 

Wykonawcą zadania w przeprowadzonym postę-
powaniu przetargowym została firma Dragon s.c.                  
S. Kucharz B. Dudek z Dąbrowy Górniczej. 

 

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM                    
KULTURY W ŁYSYCH 

Z końcem grudnia Gmina Łyse dokonała odbioru 
częściowego rozpoczętej w III kwartale 2016r. budo-
wy Gminnego Centrum Kultury w miejscowości 
Łyse. Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Reali-
zacji Inwestycji Kazimierz Mitelsztedt z Ostrołęki 
wykonał w całości pokrycie dachowe, instalacje 
niskoprądowe i sanitarne wewnątrz kompleksu oraz 
zamontował okna i drzwi. Wykonana został już 
większość posadzek i tynków, a także zamontowano 
piece centralnego ogrzewania. 

 

W skład kompleksu kulturalno-rekreacyjnego wcho-
dzą: biblioteka, przebieralnia podpiwniczona, scena 
podpiwniczona, sala wielofunkcyjna, budynek GOK 
oraz widownia letnia z parterowymi krużgankami. 

Całość stanowi bryłę o wymiarach: 48 m – długość, 
45 m - szerokość. Wokół obiektu powstaną parkingi 
z 96 miejscami parkingowymi oraz 4 zatokami 
autobusowymi.  

Decyzja o budowie Gminnego Centrum Kultury                   
w Łysych była dość trudna. Jest to duży obiekt, który 
w przyszłości pozwoli na kompleksową obsługę 
najważniejszych imprez kulturalno-rekreacyjnych 
organizowanych na terenie naszej gminy. Z uwagi na 
zwiększenie zakresu niezbędnych do realizacji prac 
budowlanych i wykończeniowych (konieczność 
wykonania dodatkowych instalacji elektrycznych 
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niskoprądowych nieobjętych zamówieniem podsta-
wowym oraz podwieszanych sufitów w ciągach 
komunikacyjnych) koszt realizacji zadania został 
zwiększony o ponad 270 tyś. zł i wynosi w sumie ok. 
4,65 mln zł. Z uwagi na pojawienie się nowych 
możliwości dofinansowania realizacji zadania, 
zmianie uległ termin zakończenia inwestycji na II 
połowę roku 2019.  

W kwietniu 2018 roku Gmina Łyse otrzymała dofi-
nansowanie kosztów budowy obiektu w ramach Pro-
gramu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  
„Infrastruktura Kultury” w wysokości 600 tys. zł  
(300 tys. w 2018 roku i kolejne 300 tys. w roku 2019). 
Kwota dofinansowania została zwiększona o dodat-
kowe 300 tyś. złotych na rok 2018. Pozyskaliśmy 
również dofinansowania budowy i wyposażenia czę-
ści Gminnego Centrum Kultury przeznaczonej na 
potrzeby biblioteki w ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie blisko 400 
tys. zł, również ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Zakończenie prac związanych 
z budową obiektu planowane jest jesienią 2019 roku. 

 

REMONT CZĘŚCI GARAŻOWEJ                            
I SOCJALNEJ BUDYNKU OSP ŁYSE 

Prace związane z remontem części garażowej                  
i socjalnej budynku OSP  Łyse zmierzają ku końcowi. 
Zakres prac objętych dofinansowaniem został już                 
w pełni zrealizowany i zawierał między innymi:  
wymianę zniszczonej posadzki w części garażowej, 
wymiana terakoty oraz wyeksploatowanych paneli 
podłogowych w pomieszczeniach garażowych i so-
cjalnych, uzupełnieni powstałych w tynkach ubyt-
ków, pomalowanie ścian, gruntowny remont łazien-
ki znajdującej się wewnątrz budynku strażnicy, wy-
mianę płytek ściennych i podłogowych oraz ziszczo-
nych w znacznym stopniu urządzeń sanitarnych. 
Podczas wykonywania prac remontowych przez 
strażaków ochotników w ramach czynu społecznego 
zwiększony został znacznie ich zakres.  

  

Gmina Łyse na podstawie podpisanej w dniu 25 
czerwca 2018r. umowy z Województwem Mazo-
wieckim uzyskała pomoc finansową w formie dotacji 
celowej na dofinansowanie remontu budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych. Otrzymana 
dotacja w wysokości 23	724 zł została w całości prze-

znaczona na zakup materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia remontu części garażowej i socjal-
nej strażnicy. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze 
środków Gminy Łyse. 

 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
KADZIDŁO - ŁYSE – ŁĄCZKI ETAP III 

Trwają prace związane z przebudową drogi powia-
towej Kadzidło-Łyse Łączki etap III. W wyniku 
widocznych opóźnień przy realizacji inwestycji Gmi-
na Łyse w 2018 roku przekazała na rzecz Powiatu 
Ostrołęckiego jedynie 400 tys	 zł wkładu finan-
sowego w ramach podpisanej umowy partnerskiej 
przy wspólnej realizacji projektu. Pozostała kwota             
w  wysokości 1 mln zł zostanie przekazana w roku 
2019. Powyższe działania umożliwiły sfinansowanie 
powstałych niedoborów w budżecie Gminy Łyse               
i zapewniły jej płynność finansową. 

W ramach zadania przebudowywany jest obecnie 
odcinek od Lipnik do Łysych. Zakres prac obejmuje 
poszerzenie jezdni oraz budowę ścieżki rowerowej 
na powyższym odcinku drogi powiatowej. Na 
przebudowę oczekuje skrzyżowanie drogi powia-
towej Kadzidło – Łyse - Łączki z drogą wojewódzką 
647 Dęby-Kolno w dzielnicy Rudne, gdzie docelowo 
ma powstać rondo, odcinek przebiegający przez 
centrum miejscowości Zalas oraz odcinek drogi                     
w Wejdzie. 

Wysokość kosztów realizacji zadania szacowana jest 
na 7 mln zł, w tym 1,4 mln zł wyniesie pomoc 
udzielona przez Gminę Łyse w ramach partnerskiej 
współpracy z Powiatem Ostrołęckim. Powiat Ostro-
łęcki uzyskał dofinansowanie na realizację powyż-
szej inwestycji z budżetu Mazowsza.  

 

MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH 

Gmina Łyse jest w trakcie procedury przetargowej 
na realizację zadania pn.: "Ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych poprzez rozwój energetyki roz-
proszonej opartej o odnawialne źródła energii na 
terenie Gminy Łyse".  

Realizacja projektu obejmuje montaż instalacji 
kolektorów słonecznych łącznie na 368 indywidu-
alnych budynkach mieszkalnych, a także 2 instalacje 
pomp ciepła oraz 8 instalacji mikrowoltanicznych na 
obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych 
na terenie Gminy Łyse.  

Zamontowane instalacje kolektorów słonecznych 
zaspokajać będą zapotrzebowanie budynków mie-
szkalnych na ciepłą wodę w okresie letnim, częś-
ciowo jesiennym i wiosennym. Pompy ciepła pozwo-
lą na wykorzystanie OZE jako źródła ciepła w insta-
lacjach grzewczych obiektów użyteczności publicz-
nej, natomiast instalacje mikrowoltaiczne pozwolą 
na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci 
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elektroenergetycznej, jednocześnie zwiększając pro-
dukcję energii elektrycznej z udziałem OZE o rozpro-
szonej charakterystyce.  

Wykonane instalacje wykorzystujące odnawialne 
źródła energii będą służyć ograniczeniu emisji sub-
stancji szkodliwych do atmosfery, zwiększą wy-
korzystanie odnawialnych źródeł na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, a przede wszystkim podni-
osą komfort użytkowania obiektów mieszkalnych 
przez mieszkańców Gminy Łyse.  

Uzyskane dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014�2020 wynosi 80 % wydatków kwalifikowa-
nych czyli ponad 4,6 mln zł. 

 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH 

ŁYSE, LIPNIKI I ZALAS 

Złożony przez Gminę Łyse wniosek pn. 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez 
zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, 
Lipniki i Zalas” znalazł się na liście rankingowej 
operacji zakwalifikowanych do dofinansowania               
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej”  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wysokość przyznanego dofinansowania wyniesie 
blisko 64%. 

W ramach realizacji projektu w  miejscowości Łyse 
zagospodarowana zostanie ul. Padlewskiego 
(powstanie tu strefa aktywności fizycznej wraz              
z ciągami pieszymi i chodnikami) oraz teren przy 
hali gimnastycznej. W miejscowości Lipniki 
zagospodarowany zostanie teren przy budynku 
Szkoły Podstawowej, powstaną tu miejsca 
parkingowe oraz w Zalasiu teren przy przystanku 
autobusowym (ławki, zieleń, stojaki rowerowe). W 
każdym z w/w miejsc zamontowane zostaną ławki 
interaktywne, umożliwiające między innymi 
ładowanie telefonów komórkowych. 

 

PRZEBUDOWA TRZECH ODCINKÓW 
DRÓG GMINNYCH:                                    

LIPNIKI-SZAFRANKI (0�6 KM i 0�85 KM)  
ORAZ  ŁYSE - LIPNIKI (BLISKO 1 KM)   

W połowie stycznia Gmina Łyse przystąpiła do 
przygotowania postępowania przetargowego na 
przebudowę trzech odcinków dróg: Lipniki-
Szafranki (0,6 km i 0,85 km)  oraz  Łyse - Lipniki 
(blisko 1 km). Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie 
zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014�2020 w wysokości do 63,63%. Koszt 
realizacji zadania poznamy po rozstrzygnięciu 
ogłoszonego przetargu. 

Wydarzenia kulturalne 

 

UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA                         
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Rocznice ślubu bywają obchodzone przez szczęśliwe 
pary na równi z urodzinami czy imieninami - rado-
śnie. Bo to jest w istocie święto. Święto miłości, zau-
fania, wyrozumiałości i wzajemnego oddania.                                 
12 października 2018 r. małżeńska codzienność, pra-
cowitość, trud i poświęcenie naszych dostojnych Ju-
bilatów stały się sprawą wagi państwowej.  

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat na-
gradzane są w naszym kraju, na mocy ustawy z dnia 
16 października 1992 roku o orderach i odznacze-
niach, specjalnym medalem przyznanym przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on kształt sze-
ścioramiennej gwiazdy, w środku której z jednej 
strony jaśnieje napis: "ZA DŁUGOLETNIE POŻY-
CIE MAŁŻEŃSKIE", a z drugiej widnieją dwie sre-
brzyste róże. 

 

 

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał medale 15 pa-
rom małżeńskim z terenu Gminy Łyse, a są to: 
1.       Weronika  i  Bronisław Antoni Bałdyga 
2.       Irena  i  Mieczysław Bałdyga 
3.       Stanisława  i  Marian Bałdyga 
4.       Danuta  i Mirosław Bendykowscy 
5.       Janina  i  Józef Ciak 
6.       Władysława  i  Józef Stanisław Czarneta 
7.       Krystyna  i  Czesław Stanisław Dylewicz 
9.       Krystyna  i  Marian Mieczysław Krawczyk 



Strona 13 z 36 

 

11.     Czesława  i  Władysław Mazuch 
12.     Zofia  i  Czesław Parzych 
13.     Jadwiga  i  Stanisław Pliszka 
14.     Teresa  i  Stanisław Świder 
15.     Hanna  i  Józef Marian Wiśniewscy. 

Uroczyste obchody zostały rozpoczęte Mszą Świętą 
w intencji Jubilatów w Kościele pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata w Łysych. Następnie Wójt Gminy 
Łyse w imieniu Prezydenta RP dokonał aktu dekora-
cji medalami "ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁ-
ŻEŃSKIE" przy współudziale Przewodniczącego 
Rady Gminy Łyse oraz Z-cy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego. 

Specjalnie dla Jubilatów, okolicznościowy program 
artystyczny zaprezentowały dzieci i młodzież z ze-
społu folklorystycznego "Łysoziańskie Nuty". 

 

OBCHODY 100 LAT NIEPODLEGŁEJ 

9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im.                        
H. Sienkiewicza w Łysych miała miejsce uroczysta 
akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Na początku Pan Dyrektor Jan 
Drężek skierował  do wszystkich kilka słów, odczytał 
rozporządzenie Sejmu dotyczące obchodów 100 
rocznicy. O godzinie 11�11 włączyliśmy się do akcji 
"Rekord dla Niepodległej" odśpiewując cztery 
zwrotki naszego hymnu narodowego. 

 

Po tym, mogliśmy obejrzeć montaż słowno-mu-
zyczny, przygotowany przez uczniów pod opieką              
Pani Beaty Nicewicz i Pani Małgorzaty Ciężar.  

/AD/ 

 

PROMOCJA KSIĄŻKI                                     
PANA ZDZISŁAWA FRYDRYCHA                   

PT.: „DRÓŻKAMI HISTORII,                   
LEGEND I POEZJI” 

W piątek 16 listopada 2018 r. w sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Lipnikach odbyła się promo-
cja książki Pana Zdzisława Frydrycha - wybitnego 
twórcy ludowego, oddanego społecznika, znakomi-
tego znawcy tradycji i kultury ziemi kurpiowskiej 

oraz człowieka ogromnie zasłużonego dla rozwoju              
i promocji Gminy Łyse. 

 

Opracowanie wydane przez Kurpiowskie Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne w Łysych oraz Związek 
Kurpiów stanowi swoiste podsumowanie twórczości 
osoby wyjątkowej i bardzo oddanej dla Kurpiowsz-
czyzny. Książka zawiera między innymi dzieje po-
wstania wsi Lipniki i Parafii Rzymskokatolickiej            
w Lipnikach, biogramy księży związanych z parafią 
Lipniki i ich wkład pracy wniesiony w budowę ko-
ścioła w Lipnikach od 1838 roku do 2018 r., legendy, 
fraszki oraz wiersze związane zarówno z samą miej-
scowością Lipniki, jak i całym terenem Puszczy 
Szkwiańskiej. Opisany został tu również trudny pro-
ces reaktywowania (odrodzenia) tradycyjnej kur-
piowskiej palmy wielkanocnej w latach 1969�1994. 

 

Poezja pisana przez Pana Zdzisława dotyczy w głów-
nej mierze Małej Ojczyzny autora (miejscowość Lip-
niki), a także Gminy Łyse, czyli ważnej części Kur-
piowszczyzny. Jego twórczość oparta jest o historię, 
kulturę tradycję i obyczaje mieszkańców Lipnik, jak 
i całego regionu Kurpi. W wierszach i tekstach utwo-
rów pojawia się niezwykle ważny dla naszego re-
gionu wątek związany z historią konkursu na palmę 
kurpiowską. W książce opublikowane zostały rów-
nież legendy i podania, biografie osób zasłużonych 
dla miejscowości Lipniki, w tym również osoby 
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wielce zasłużonej w kultywowaniu zwyczajów zwią-
zanych z palmą kurpiowską oraz strojem kurpiow-
skim – księdza Eugeniusza Sierbińskiego. 

 

Książka powstała pod redakcją Pani Iwona Choro-
szewska-Zyśk – redaktor naczelnej magazynu „Kur-
pie” wydawanego przez Związek Kurpiów. Publika-
cja została zilustrowana wieloma zdjęciami, związa-
nymi z historią i kulturą Gminy Łyse. Większość za-
wartych w opracowaniu zdjęć nie zostało dotąd opu-
blikowanych, stąd ich ogromna wartość. Dodat-
kowo, w celu podniesienia atrakcyjności, książka zo-
stała zilustrowana rysunkami Pani Haliny Kruszew-
skiej. 

Publikacja dostępna jest na stronie: gminalyse.pl                  
w zakładce Twórczość ludowa -> Publikacje 

 
Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu    
Województwa Mazowieckiego. 

 

II PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
„Z PIEŚNIĄ KU WOLNOŚCI” 

II Przegląd Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią ku Wol-
ności” został przeprowadzony 25 października 2018r. 
o godz. 9	00. Zorganizowała go kl. IIIa, pod kierun-
kiem Pani Doroty Domurad i Pani Agnieszki 
Świerszcz. 

 

W przeglądzie wzięło udział 35 solistów, oraz 15 ze-
społów. Komisja, biorąc pod uwagę poziom arty-
styczny i zgodność z tematem przeglądu, przyznała 
następujące miejsca w poszczególnych kategoriach: 

 

w kategorii I (klasy I-III) 
soliści 
I miejsce - Ewelina Szok, SP w Zalasiu, 
II miejsce ex aequo - Maria Kulesik i Zofia Kulesik, 
SP w Kadzidle, 
III miejsce ex aequo - Aniela Czyż, SP w Łysych 
oraz Nadia Trzcińska, SP w Wejdzie; 
zespoły 
I miejsce - Zespół wokalny kl. IIa, SP w Łysych, 
II miejsce - Zuchy „Wędrowne skrzaty”,                          
SP w Myszyńcu, 
III miejsce ex aequo - Zuchy „Leśna Gromada”,              
SP w Myszyńcu oraz Zespół ze SP w Łączkach; 
w kategorii II (klasy IV- VI) 
soliści 
I miejsce - Maja Bednarczyk, PSP w Wykrocie, 
II miejsce ex aequo - Martyna Brodzik, SP w Łysych 
oraz Gabriela Zapert, SP w Warmiaku, 
III miejsce ex aequo - Dominik Lis, PSP w Wykrocie 
oraz Wiktoria Szymczyk, SP w Łysych; 
zespoły 
I miejsce - Zespół wokalny, SP w Łysych, 
II miejsce - Zespół wokalny, SP w Łączkach, 
III miejsce - Zespół wokalny, SP w Dębach; 
w kategorii III (kl. VII-VIII i III gimnazjum) 
soliści 
I miejsce - Anna Samsel – PG w Kadzidle, 
II miejsce - Angelika Szablak, PG w Łysych, 
III miejsce ex aequo - Alicja Nalewajk, PG w Kadzi-
dle oraz Aleksandra Ewa Świerszcz,PG w Łysych; 
zespoły 
I miejsce - Zespół wokalny, PG w Kadzidle, 
II miejsce - Zespół wokalno-instrumentalny,                       
SP w Lipnikach, 
III miejsce ex aequo - Zespół wokalny ze SP w Zala-
siu oraz Zespół „Nutki”, PG w Łysych; 
w kategorii IV 
soliści 
I miejsce - Adrian Wezner, ZSP w Łysych. 
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Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Laureatom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

/AŚ– SP Łyse/ 

 

 JAK ŚWIĘTUJE 100 LAT WOLNEJ 
POLSKI SPOŁECZNOŚĆ PUBLICZNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIGIE                         
W WARMIAKU... 

 

 

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę w listopadzie podejmowano w Publicz-
nej Szkole Podstawowej SIGiE w Warmiaku wiele 
inicjatyw mających na celu upamiętnienie tej ważnej 
daty:  
- w środę poprzedzającą 11 listopada zorganizowano 

uroczysty apel, na którym uczniowie, nauczyciele             
i pracownicy szkoły wspólnie świętowali tę piękną 
rocznicę śpiewając pieśni patriotyczne i recytując 
wiersze opowiadające o drodze naszej kochanej oj-
czyzny do wolności 

- w piątek 9 listopada o godzinie 11�11 cała szkoła za-
śpiewała Hymn Polski w ramach akcji "Rekord dla 
Niepodległej" 

- następnie został przeprowadzony "Maraton                      
poetycki", na którym wszyscy uczniowie i nauczy-
ciele oraz chętni rodzice pięknie recytowali wiersze 
nawiązujące do czasów niewoli i walki za kraj.  

- 14 listopada uczniowie i nauczyciele reprezento-
wali szkołę na uroczystości pn. NARODOWI                         
I OJCZYŹNIE w Ostrołęce. Zaprezentowali montaż 

słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Jed-
nym z punktów uroczystości było rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego „Obrazy w polskiej pieśni 
patriotycznej związanej z odzyskaniem niepodle-
głości przez Polskę”, w którym uczennica naszej 
szkoły, Wiktoria Stankiewicz, otrzymała wyróżnie-
nie.  

W tak ważnym dla Polaków roku, w którym świętu-
jemy 100 lat wolnej Polski, nauczyciele zorganizo-
wali kilka konkursów, których głównym celem było 
upamiętnienie odzyskania niepodległości. Nauczy-
ciel języka polskiego, Grażyna Reszka, oraz opiekun 
biblioteki, Joanna Lesiuk, zorganizowały konkurs 
fotograficzny "Piękna moja Mała Ojczyzna". Zdjęcia 
wykonane przez zwycięzców konkursu stanowią 
wspaniałą dekorację szkolnego korytarza. Nauczy-
ciel geografii - Małgorzata Kaczmarczyk i nauczyciel 
historii - Grażyna Tabaka, przeprowadziły konkurs 
wiedzy o Polsce „Mały Patriota”, a także konkurs pla-
styczny pt. "100 lat wolnej Polski". Zwycięzcy kon-
kursów otrzymali dyplomy i upominki.  

Listopadową zadumę zakończyliśmy „SPOTKA-
NIEM Z POEZJĄ”. Był to wieczorek poetycki pn.                   
„A moje serce się nie poddaje” Pani Grażyny Reszki, 
nauczycielki języka polskiego. W pięknej, jesiennej 
scenerii autorka prezentowała zarówno wiersze po-
chodzące z tomiku pod tym samym tytułem jak rów-
nież nowe utwory jeszcze niepublikowane. Jej liryki 
dotyczyły różnorodnej tematyki bliskiej każdemu                 
z nas. Autorka zaprezentowała wiersze o tematyce 
kurpiowskiej, biograficznej i refleksyjnej. Pani Gra-
żyna  skłoniła wszystkich uczestników spotkania do 
zadumy nad codziennością i swoim życiem. Na spo-
tkanie przybyli liczni goście, rodzice, nauczyciele                    
i uczniowie. 

Mimo, iż wieczór poezji zakończył nasze oficjalne 
obchody Stulecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, jeszcze długo będziemy pamiętać o tegorocz-
nej rocznicy.  

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony interneto-
wej https://www.facebook.com/warmiakszkola/ 
oraz szkolnego bloga SKO https://www.szkolne-
blogi.pl/blogi/sko-warmiak/.   

/Małgorzata Kaczmarczyk, Iwona Tłomacka/ 

 
JESIENNO- ZIMOWA ZADUMA NAD 
OJCZYZNĄ W SZKOLE W ZALASIU 

W kończącej miesiąc listopadowej zadumie ucznio-
wie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście spędzili 
niezwykły wieczór 28 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Zalasiu. Było wspólne śpiewanie hymnu, pie-
śni patriotycznych i piękny program artystyczny            
w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły w Zalasiu, 
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przygotowany przez Pana Tomasza Gwiazdę z opra-
wą muzyczną Arkadiusza Korytkowskiego, prezesa 
Stowarzyszenia „ Świat Akordeonu”. 

 

Koordynatorki międzynarodowej akcji „Piękna na-
sza Polska cała”, w którą aktywnie włączyła się pla-
cówka  w Zalasiu – Pani Marzena Pliszka i Pani Kry-
styna Ogniewska wraz z dyrektor szkoły – Panią Da-
nutą Gwiazdą zdały relację z przebiegu działań w ra-
mach akcji w szkole.  

Było słodko – wspólnie cieszyliśmy się wolnością, 
słodkościami podarowanymi przez lokalne piekarnie 
oraz  tortem przygotowanym specjalnie na ten wie-
czór przez zaprzyjaźnioną utalentowaną malarkę Pa-
nią Joannę Korwek. Tego wieczoru można było po-
dziwiać jej jesienno – zimowy wernisaż  - ściany sali 
gimnastycznej zdobiły prace wykonane przez naj-
młodszych uczniów szkoły w Zalasiu podczas warsz-
tatów plastycznych z Panią Joanną. 

 

Niepodległość to skarb. Należy ją cenić, pielęgnować 
i wychowywać młode pokolenie w duchu ukochania 
swojej ojczyzny, zwłaszcza tej najbliższej, kurpiow-
skiej. Patrząc na najmłodszych i najstarszych 
uczniów Szkoły Podstawowej w Zalasiu  z dumą śpie-
wających głośno i radośnie pieśni patriotyczne, 
mamy nadzieję, że z  żywej lekcji historii, którą prze-
żywali od września na stulecie odzyskania niepodle-
głości przez Polskę wraz z nauczycielami i całą spo-
łecznością szkolną, będą czerpać to, co najlepsze – 

miłość, szacunek, ale przede wszystkim nie zapo-
mną, że najważniejsze to: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE W LIPNIKACH 

9 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej  w Lipnikach 
(budynek OSP) odbyło się już po raz kolejny spotka-
nie wigilijne zorganizowane przez Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich. 

Uczestników spotkania uroczyście powitała Pani Ce-
lina Kiernozek – Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Lipnikach. W uroczystości udział wzięli 
między innymi: Radny Województwa Mazowiec-
kiego Pan Mirosław Augustyniak, Radni Powiatu 
Ostrołęckiego:  Pan Stanisław Lipka oraz Pan An-
drzej Lis, Wójt Gminy Łyse – Pan Grzegorz Fabi-
szewski, Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w Lipnikach – Ksiądz Krzysztof Ko-
nopka, a także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich             
z Baby, Serafina i Tartaku oraz mieszkańcy Lipnik. 

 

 

Po wspólnym śpiewaniu kolęd, uczestnicy podzielili 
się opłatkiem poświęconym przez Księdza Probosz-
cza – Krzysztofa Konopkę. Podczas spotkania nie za-
brakło życzeń, podziękowań oraz wielu miłych słów 
skierowanych w stronę organizatorów uroczystości.  

Szczególne podziękowania otrzymała Pani Marianna 
Eugenia Ruszczyk - do niedawna pełniąca funkcję 
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Lipni-
kach. Również w sposób szczególny powitany został 
Wójt Gminy Łyse – Pan Grzegorz Fabiszewski. 
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Rozmaitości 
 

AKCJA EDWARD W SZKOLE                              
W ZALASIU  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasiu włączyli 
się 19 września 2018 r. w akcję na skalę europejską. 
Po raz drugi wzięli udział w Europejskim Dniu Bez 
Ofiar Śmiertelnych Na Drogach czyli w programie 
EDWARD (European Day Without A Road Death). 
Tym razem ideą przewodnią projektu była „wizja 
zero” czyli dążenie mieszkańców Europy do zupeł-
nego wyeliminowania wypadków ze skutkiem śmier-
telnym do zera. Wzmożona aktywność policji na eu-
ropejskich drogach oraz różnorodne szkolne akcje 
miały na celu zwrócenie uwagi na powszechny pro-
blem, jakim jest duża liczba ofiar śmiertelnych w wy-
padkach drogowych. 

 

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w Zalasiu wraz z wychowawcami oraz            
z  koordynatorkami akcji EDWARD w szkole – Panią 
Krystyną Ogniewską i Panią Marzeną Pliszką tego 
dnia wyszli na drogę w pobliżu swojej szkoły z wła-
snoręcznie przygotowanymi plakatami i banerami 
skierowanymi do kierowców. Zatrzymywali przejeż-
dżające pojazdy, aby kierowcy mogli odczytać ważne 
zasady drogowego savoir vivre`u typu: „Zwolnij, ży-
cie masz tylko jedno”, „Dziękuję, że mnie widzisz”, 
„Dzieci proszą – jedźcie wolniej” czy „Zwolnij, 
szkoda życia”. Każdy zatrzymany uczestnik ruchu 
drogowego otrzymał od uczniów deklarację „bez-
piecznego kierowcy”, aby miał świadomość, że 
swoim bezpiecznym zachowaniem na drodze przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa. Miejmy na-
dzieję, że szkolna akcja na europejską miarę zwróci 
uwagę lokalnych kierowców na fakt, że w pobliżu 
szkoły trzeba uważać szczególnie, bo tu traci zdrowie 
i życie najwięcej dzieci.  

/Renata Rybka/ 

 

 

 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 
OBCYCH  

26 września br. obchodziliśmy Europejski Dzień Ję-
zyków Obcych w naszej szkole. Trzyosobowe dru-
żyny z każdej klasy od 4 do 8 wzięły udział w między-
klasowych rozgrywkach na platformie Kahoot. Ucz-
niowie rywalizowali w dwóch kategoriach: kategoria 
I - klasy IV i V, kategoria II - klasy VI, VII i VIII. 
Uczestnicy rozwiązywali quizy o językach i krajach 
europejskich. Wśród młodszych uczniów wygrała 
klasa Vc, klasa Va zajęła drugie miejsce, a trzecie - 
Vb. Równie zaciętą walkę toczyli starsi uczniowie. 
Ostatecznie prowadzenie objęli reprezentanci klasy 
VII, na drugim miejscu uplasowała się klasa VIIIb,                
a trzecie miejsce zajęły przedstawicielki klasy VIb. 

 

Reprezentanci otrzymali pamiątkowe dyplomy dla 
każdej klasy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
wiedzy o świecie oraz znajomości języka angiel-
skiego! Konkurs był jednocześnie świetną zabawą, 
prawda?  

/AD – SP Łyse/ 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA W SP W ŁYSYCH 

28 września br. obchodzony był VIII Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. W naszej szkole na lekcjach ma-
tematyki w klasach IV- VIII odbył się „egzamin” ze 
znajomości tabliczki mnożenia w II etapach. I etap - 
ustny polegał na tym, że każdy z uczniów musiał 
udzielić odpowiedzi w ciągu 30 sekund na wyloso-
wane wcześniej 5 pytań. Osoby, których wyniki były 
bezbłędne, wzięły udział w II etapie - pisemnym.             
W czasie 30 sekund uzupełniali luki w wylosowanym 
zestawie. Każdy z uczniów, który przeszedł dwa 
etapy bezbłędnie, otrzymywał order eksperta ta-
bliczki mnożenia. Pozostałe osoby otrzymały róż-
nego rodzaju gadżety. Następnie uczniowie zostali 
podzieleni na 4�5 osobowe zespoły, w których roz-
wiązywali zagadki, rebusy, krzyżówki związane z ta-
bliczką mnożenia. 
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W tym dniu wzięli udział również uczniowie klas 
trzecich. Poprzez zabawę rozszerzali swoje umiejęt-
ności. Zmagania w liczeniu wzbudziły w nich wiele 
pozytywnych emocji oraz zachęciły je do dalszej na-
uki. Ponadto asystenci (ucz. z kl. VIIIa) przeprowa-
dzili „egzamin” ustny wśród uczniów gimnazjum 
oraz nauczycieli i pracowników szkoły.  

Wyszliśmy z naszą inicjatywą również poza teren 
szkoły, do środowiska lokalnego, aby propagować ta-
bliczkę mnożenia. Działaliśmy pod hasłem „Młodsi 
sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. 
Uczniowie klasy VIb „egzaminowali” ustnie pracow-
ników Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, apteki 
i sklepów. Okazało się, że nasi mieszkańcy to nieźli 
matematycy i doskonale radzą sobie z tabliczką 
mnożenia.   

/MC – SP Łyse/ 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA W ZALASIU 

28 września 2018 obchodziliśmy w Szkole Podstawo-
wej w Zalasiu 8 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Jest to międzynarodowa akcja, w którą angażuje się 
wiele szkół. W tym dniu ludzie z całego świata uświa-
damiają sobie i innym, iż znajomość  tabliczki mno-
żenia jest niezbędna w życiu codziennym. Szkoła               
w Zalasiu wzięła w niej udział po raz drugi. 

 

Przygotowania do tego wydarzenia w naszej szkole 
rozpoczęły się już w poniedziałek,  24 września. Ucz-
niowie na lekcjach aktywnie przypominali sobie ta-
bliczkę mnożenia, korzystając z ćwiczeń interaktyw-
nych znajdujących sie na portalach matematycz-
nych, odświeżali sobie wiedzę używając Kart Gra-
bowskiego, kolorowali Tabliczkowe Obrazki, praco-
wali w grupach nad rozwiązaniem Tabliczkowych 
Zagadek i Rebusów. Dzięki plakatom zamieszczo-
nym na terenie szkoły mogli przeczytać rymowanki   
i wierszyki ułatwiające zapamiętanie trudniejszych 
przykładów z tabliczki mnożenia. 

Akcję rozpoczęliśmy od egzaminu na kandydatów na 
Egzaminatorów. Koordynatorzy akcji: Pani Marzena 
Pliszka i Pani Bożena Kaczmarczyk wyłoniły Komisję 

Egzaminacyjną w składzie: Pani Urszula Filipkow-
ska, Pani Kamila Nietupska, Pan Jakub Kubrak oraz 
Pan Szymon Małż. Egzaminatorzy sprawdzali ,,ta-
bliczkową wiedzę” wśród uczniów.  Każdy miał 
szanse spróbować swoich sił odpowiadając Komisji 
Egzaminacyjnej na pięć przykładów z tabliczki mno-
żenia. Osoba która pomyślnie zdała egzamin otrzy-
mała specjalny certyfikat  ,,Eksperta Tabliczki Mno-
żenia’’. 

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 
wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, 
wspólna zabawa zachęciła ich do dalszej nauki, a ma-
tematyczne święto na długo zostanie w ich pamięci. 

Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mno-
żenia”, dziękujemy uczniom, którzy włączyli się            
w organizację tego dnia!  

/Marzena Pliszka/ 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA 
CZYNNOŚCI SERCA 

16 października 2018 r. w godzinach 12�00 – 12�30,               
z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności 
Serca, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum            
w Łysych wzięli udział w biciu rekordu w jednocze-
snym przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo – 
oddechowej. 

 

Celem akcji jest promowanie nauki pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Umiejętne zachowanie się                
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, daje realne 
szanse na uratowanie drugiego człowieka. Nauka                  
i nabycie tych umiejętności jest więc bezcenne!  

/Beata Pisiak, Anna Samul / 

 
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

W związku z przypadającym w sobotę, 13 paździer-
nika,  ogólnopolskim Dniem Ratownictwa Medycz-
nego, przedszkolaki oraz najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zalasiu dowiedzieli się, jak 
mały człowiek może pomóc innemu potrzebującemu 
pomocy medycznej człowiekowi. 
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Zaproszony do szkoły 12 października 2018 r. nie-
zwykły gość – strażak i ratownik medyczny z gminy 
Łyse, pani Beata Pisiak, rozmawiała z przedszkola-
kami oraz uczniami klas I-III o możliwościach udzie-
lenia pierwszej pomocy poszkodowanym i chorym 
osobom. Maluchy miały możliwość zweryfikować 
swe umiejętności w praktyce, układając swoich kole-
gów w bezpiecznej bocznej pozycji, opatrując im 
rany i przypominając sobie numery alarmowe, pod 
które powinni dzwonić w razie wypadku. Pani Beata, 
koordynator spotkania – Pani Krystyna Ogniewska 
wraz z wychowawcami klas I-III służyli pomocą sta-
rając się, aby dzieci nie bały się podejmować trud ra-
towania ludzkiego życia. 

Ratownik medyczny – zawód trudny, odpowie-
dzialny… Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasiu 
przekonali się o tym sami…  

/Renata Rybka/ 

 

NIEZWYKŁE POETYCKIE ROZMOWY     
O MAŁEJ OJCZYŹNIE 

We wtorek, 2 października 2018 r. społeczność Szko-
ły Podstawowej w Zalasiu, w gminie Łyse, spotkała 
się z niezwykłą kurpiowską poetką, Panią Grażyną 
Reszką.  

Urodzona w Kadzidle, związana wiele lat z miejsco-
wością Wach, gdzie pracowała jako nauczycielka ję-
zyka polskiego w szkole, oraz z innymi kurpiowskimi 
miejscami w gminie Kadzidło – Dylewem oraz Czar-
nią, Pani Grażyna pisze wiersze o pięknie ziemi kur-
piowskiej i ludziach mieszkających na Kurpiach. In-
spiracje czerpie z obserwacji natury i własnych prze-
myśleń. Uczniów szkoły w Zalasiu urzekła błyskotli-
wymi opowieściami o swoim życiu, prezentując 
wiersze pochodzące m.in. z tomiku „A moje serce się 
nie poddaje…”. Maluchy miały okazję pobawić się            
z Panią Grażyną Reszką słowem i rymami a starsi po-
słuchać wspomnień dotyczących pisanej właśnie 
przez poetkę literackiej kroniki rodzinnej swojej 
mamy. I tak w roku setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę Pani Grażyna Reszka 
uświadomiła uczniom, że miłość do kraju, w którym 
mieszkają, za który krew przelewali ich przodkowie, 

to ukochanie tego, co blisko, ziemi kurpiowskiej,                
w której szkoła funkcjonuje, dostrzeganie piękna 
Kurpiowszczyzny i szanowanie ludzi tutaj żyjących.  

 

Pani Grażyna swoimi wierszami i skromną, ale urze-
kającą osobowością pokazała społeczności szkoły             
w Zalasiu, że być aktywnym Kurpiem to być praw-
dziwym Polakiem. 

 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA 
PODSUMOWANIE 

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU 

Piątek, 9 listopada 2018 roku, był wyjątkowym 
dniem w Szkole Podstawowej w Zalasiu. Społeczność 
szkolna dokładnie o symbolicznej godzinie 11�11, 
podobnie jak inne polskie szkoły, zbiorowo odśpie-
wała cztery zwrotki hymnu państwowego, biorąc 
udział w ogólnopolskim biciu „Rekordu dla Niepod-
ległej”. 

 

Setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę uczniowie uczcili wzruszającymi wierszami i pie-
śniami żołnierskimi, koordynowanymi przez Pana 
Tomasza Gwiazdę we współpracy z muzykiem Arka-
diuszem Korytkowskim, prezesem stowarzyszenia  
„Świat akordeonu”. Pierwszaki zaprezentowały rów-
nież czarujący taniec z flagami. Bielą i czerwienią 
błyszczały kotyliony, sto kwiatów z bibuły stanowiło 
narodową dekorację sali gimnastycznej, w której 
miała miejsce uroczystość, a zaproszeni wyjątkowi 
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goście – przedstawiciele Nadleśnictwa Myszyniec, 
lokalnego Koła Łowieckiego „Jedność” dokonali 
podsumowania konkursów, odbywających się w os-
tatnim czasie szkole w Zalasiu w związku z udziałem 
placówki w międzynarodowym programie „Piękna 
nasza Polska cała”, koordynowanym przez Panią 
Marzenę Pliszkę i Panią Krystynę Ogniewską. 

Okazuje się, że patriotyzm to ukochanie tego, co bli-
sko – przyrody, historii, języka, muzyki, tradycji, 
folkloru. Dopiero wtedy dostrzega się podobieństwa 
z innymi regionami i odkrywa, że istotą miłości do 
ojczyzny jest szacunek do każdego, tak innego od nas 
człowieka, że we wspólnocie siła i że dali ją nam ci, 
którzy ginęli, byśmy mogli dumnie wyśpiewać: Jesz-
cze nie zginęła… kiedy my żyjemy…  

       /Renata Rybka/ 

 
PROFILAKTYKA PRZEDE WSZYSTKIM 

w ramach realizacji kampanii informacyjno- 
edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbo-
wej pt. „Hazard ? Nie dziękuję”. 

23 października 2018 r. na zaproszenie Pani Alicji Pa-
rzych – Pedagoga Szkolnego Szkoły Podstawowej             
w Lipnikach, odpowiedzieli i zaszczycili nas obecno-
ścią przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Ostro-
łęce Pani Anna Turek oraz  funkcjonariuszka  
Urzędu Celnego Pani Małgorzata Saganek. 

 

Celem spotkania było wsparcie nauczycieli w proce-
sie edukacji uczniów i zwrócenie uwagi na ryzyko 
związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych 
wśród młodzieży, które  wynikają z ich nadużywania 
oraz konsekwencje  prawne związane z udziałem                    
i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych. 

Z zakresu doradztwa zawodowego obie panie po-
dzieliły się z uczniami swoimi doświadczeniami i wy-
zwaniami jakie niosą ze sobą zawody urzędnika 
skarbowego oraz funkcjonariusza celnego. Opowie-
działy o przebiegu ścieżki edukacyjnej, ukierunko-
wanej na zdobycie któregoś z tych zawodów. Mówiły 

jak osiągnąć sukces zawodowy, co daje naszej mło-
dzieży właściwy wzorzec i odpowiednią postawę. 

Wszystkie podjęte działania pozwolą  młodzieży na-
szej szkoły na poszerzenie swojej  wiedzy i dokony-
wanie świadomych wyborów w przyszłości. 

Naszym Gościom za przyjęcie zaproszenia i cenne 
informacje bardzo  dziękujemy.  

/SP Lipniki/ 

 
ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 

 

25 października br. o godzinie 11	00 odbyło się uro-
czyste pasowanie dzieci na uczniów klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza                  
w Łysych. Pierwszaki z przejęciem śpiewały piosenki                
i recytowały wiersze. Uroczystego pasowania doko-
nał Pan Dyrektor -Jan Drężek. Dzieci z niecierpliwo-
ścią, a zarazem z uśmiechem czekały na tę chwilę. 
Zgodnie z tradycją uczniowie klas drugich wręczyli 
młodszym kolegom i koleżankom kuferki obfitości. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas trzecich, 
drugich oraz przedszkolaki, które miały okazję zoba-
czyć, na czym polega pasowanie na ucznia. Na ko-
niec pierwszoklasiści wręczyli kwiaty Panu Dyrekto-
rowi, jako podziękowanie za przyjęcie do grona ucz-
niowskiego. Po uroczystości dzieci wraz z rodzicami 
udały się do klas na poczęstunek i zabawę.  

/KW – SP Łyse / 

 
ŚLUBOWANIE W DUCHU 

PATRIOTYZMU 

Czwartek, 25 października 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Zalasiu, w gminie Łyse był wyjątkowy. Tego 
dnia uczniowie klasy pierwszej w obecności kolegów 
i koleżanek z  klas 0 – III złożyli ślubowanie i zostali 
przez dyrektor szkoły, Panią Danutę Gwiazdę włą-
czeni do społeczności szkolnej poprzez pasowanie na 
ucznia. W związku z obchodzoną w roku 2018 setną 
rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę 
pierwszaki wykonały zjawiskowy taniec z flagami, 
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który był pięknym wyrazem szacunku wobec na-
szego symbolu narodowego – flagi. 

 

Bieli i czerwieni nie zabrakło nikomu. Na szkolnej 
uroczystości obecna była Pani Martyna Lewandow-
ska – Gross z Nadleśnictwa Myszyniec, która przy-
wiozła ze sobą „dąb pamięci” – symbol życia i wol-
ności. Drzewko zostało następnego dnia uroczyście 
posadzone w pobliżu szkoły przez panią dyrektor               
w asyście przedstawiciela koła łowieckiego „Jed-
ność”, działającego na terenie gminy Łyse. W ten 
sposób uczniowie  zrealizowali jeden z punktów mię-
dzynarodowego programu „Piękna nasza Polska 
cała”, w którym szkoła bierze udział. To nie tylko 
projekt, ale przede wszystkim nauka patriotyzmu, 
ukochania tego, co bliskie, ojczyste. Nad przebie-
giem uroczystości oraz  akcji sadzenia dębu czuwała 
koordynatorka szkolnego projektu „Piękna nasza 
Polska cała”, wychowawczyni klasy pierwszej – Pani 
Marzena Pliszka.  

/Renata Rybka/ 

 

100 BAJEK NA 100 LAT 
NIEPODLEGŁOŚCI 

Bajkowy poniedziałek 5 listopada spędzili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Szaro i deszcz za ok-
nem, a w murach szkoły było  kolorowo i magicznie. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Bajek każda lekcja 
zaczynała się pięciominutowym czytaniem uczniom 
bajek przez nauczycieli. Maluchom z klas 0-III bajki 
czytali rodzice w specjalnie przygotowanych na tę 
okoliczność bajkowych kącikach klasowych, wśród 
stosów poduszek i pluszowych bajkowych bohate-
rów. 

Nie zabrakło także bajek o charakterze kurpiow-
skim, prezentujących lokalne historie. Uczniowie, 
nauczyciele i rodzice byli tego dnia przebrani za ulu-
bione bajkowe postaci. Odbył się też konkurs pla-
styczny na projekt okładki do dowolnej bajki. Naj-
lepsze prace pojadą na ogólnopolski konkurs w tej 
kategorii. 

W przerwach międzylekcyjnych oraz na popołudnio-
wej szkolnej dyskotece można było potańczyć w ryt-
mie muzyki z bajek, a także spałaszować coś słod-
kiego w  Bajkowym Kąciku Baby Jagi. Pyszne ciasta, 
rogaliki i inne łakocie zostały własnoręcznie zro-
bione przez szkolną społeczność w ramach szkol-
nego wolontariatu – dochód zebrany ze sprzedaży 
słodyczy wspomoże leczenie naszego szkolnego ko-
legi i koleżanki. 

 

Przygotowania do bajkowego dnia w szkole trwały 
kilka tygodni, ale było warto. Najlepsza nauka to ta 
przez doświadczenie. Warto wierzyć w szczęśliwe 
bajkowe zakończenia, zwłaszcza, że dobro zawsze           
w nich zwycięża. Oprócz znajomości bajek społecz-
ność Szkoły Podstawowej w Zalasiu  po raz kolejny 
pokazała, że jest wrażliwa na drugiego człowieka. 
Zdjęcia: Wiktoria Małż. 

/Renata Rybka/ 

 
DZIEŃ MODY PATRIOTYCZNEJ                       

W ZALASIU 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę, przypadającej w roku 2018, przedszko-
laki ze Szkoły Podstawowej w Zalasiu wraz z wycho-
wawczyniami - Panią Krystyną Ogniewską i Panią 
Magdą Gwiazdą zorganizowały Dzień Mody Patrio-
tycznej. 
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Biało - czerwone stroje, rekwizyty i dodatki w bar-
wach narodowych robiły wrażenie, a maluchy z du-
mą spacerowały po specjalnie przygotowanym czer-
wonym dywanie. Miały też okazję obejrzeć przygoto-
wywane przez ostatnie tygodnie prace swoich star-
szych kolegów i koleżanek, stanowiące dekoracje 
szkolnych korytarzy oraz spróbować pysznych babe-
czek podarowanych maluchom przez piekarnię Se-
rafin. 

Miłości do ojczyzny najlepiej uczy się przez działa-
nie, dlatego Szkoła Podstawowa w Zalasiu w roku 
2018 bierze udział w międzynarodowym projekcie 
"Piękna nasza Polska cała".  

/Renata Rybka/ 

 

"5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE" 

5 porcji zdrowia w szkole" to program edukacyjny, 
który ma na celu edukację w zakresie zdrowej diety 
już od najmłodszych lat. Podstawą prawidłowego ży-
wienia jest spożywanie minimum pięć porcji warzyw 
i owoców dziennie. Dieta bogata w warzywa i owoce 
wspomaga prawidłowy rozwój dzieci oraz dostarcza 
całą gamę witamin i składników mineralnych. 

Doskonale o tym wiedzą uczniowie klasy II i III 
Szkoły Podstawowej w Zalasiu, którzy razem z wy-
chowawcami zaangażowali się w program zdrowego 
żywienia. Oprócz prezentacji, która wprowadziła 
uczniów do tematu, były także zabawy i gry dydak-
tyczne w grupach, które angażowały do współpracy 
oraz aktywności fizycznej. Podsumowaniem pro-
gramu był wspólnie wykonany album, oraz gazetka 
ścienna, która weźmie udział w konkursie i będzie 
rywalizowała z innymi pracami o cenne nagrody. 

 

Zwieńczeniem akcji w dniu 8 listopada kiedy to przy-
pada "Dzień zdrowego odżywiania", każdy uczeń 
szkoły mógł zjeść jedną porcję owoców, które ufun-
dowane zostały ze środków Rady Rodziców.  

Pamiętajmy, dbałość o prawidłowe nawyki żywie-
niowe od najmłodszych lat z pewnością zaprocentują 
w przyszłości.  

/Hanna Romańska – Lis/ 

 

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PLA-
STYCZNEGO ,,POLSKIE LASY                     
W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ” 

w ramach w ramach udziału Szkoły Podstawowej              
w Zalasiu w Międzynarodowym Projekcie „Piękna 
Nasza Polska Cała” pod honorowym patronatem 
Nadleśnictwa Myszyniec w Zawodziu. 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród ufun-
dowanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa My-
szyniec odbyło się 09 listopada 2018 r. godz. 11�00 
podczas akademii z okazji 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. 

Na konkurs dostarczono 52 prace plastyczne ze 
szkół: Szkoła Podstawowa w Lipnikach, Szkoła Pod-
stawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych, Szkoła 
Podstawowa w Wejdzie, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku, 
Szkoła Podstawowa w Zalasiu. 

Komisja w składzie: 
Dyrektor szkoły: Danuta Gwiazda 
Irena Górska 
Monika Krysiak 
Sławomir Janowski 
przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, 
określonych w regulaminie Konkursu, następującym 
osobom: 

 

I kategoria - uczniowie klas 1�3 szkoły podstawo-
wej 
I miejsce – Gabriela Kręciewska SP Warmiak 
II miejsce – Wiktoria Morawska SP Zalas 
III miejsce – Nadia Trzcińska SP Wejdo 
Wyróżnienie – Oliwia Krysiak (Zalas) SP Zalas, Ka-
rina Duda SP Zalas, Magdalena Frączyk SP Zalas, 
Oliwia Krysiak (Piątkowizna) SP Zalas, Nikola Ku-
czyńska SP Zalas. 
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II kategoria - uczniowie klas 4�6 szkoły podstawo-
wej 
I miejsce – Piotr Pliszka SP Łyse 
II miejsce – Oliwia Dawid SP Lipniki, Marcel 
Ogniewski SP Łyse 
III miejsce –  Marysia Jaksina SP Lipniki,  Wojciech 
Kręciewski SP Warmiak 
Wyróżnienie – Emilia Nicewicz SP Wejdo,  Joanna 
Sobotka SP Warmiak, Wiktoria Ruszczyk SP Zalas, 
Kacper Sztejna SP Lipniki, Maria Żubrowska SP 
Łyse. 

 

III kategoria - uczniowie  klas VII-VIII szkoły pod-
stawowej 
I miejsce –      Szymon Krysiak 
II i III miejsca nie przyznano 
Wyróżnienie – Klara Andrzejczyk SP Warmiak, Do-
minika Krysiak SP Wejdo,Mateusz Sadłowski SP 
Lipniki, Bartosz Młynarczyk SP Lipniki. 

Serdecznie dziękujemy: 
• Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalasiu-  

Danucie Gwiazda za zgodę i możliwość przepro-
wadzenia konkursu. 

• Nadleśnictwu Myszyniec w Zawodziu, a w szcze-
gólności: 
- Nadleśniczemu p. Markowi Dzieżykowi za 

objęcie honorowym patronatem konkursu 
plastycznego ,, POLSKIE LASY W HOŁDZIE 
NIEPODLEGŁEJ”, wsparcie finansowe                      
i ufundowanie nagród uczestnikom w/w 
konkursu oraz za współpracę i ogromną życz-
liwość 

- p. Martynie Lewandowskiej – Gross za oka-
zaną pomoc i zaangażowanie podczas reali-
zacji przez naszą placówkę projektu mają-
cego na celu propagowanie wśród dzieci                  

i młodzieży postaw patriotycznych, tożsamo-
ści narodowej oraz uwrażliwienie na piękno 
przyrody, folklor i tradycje Polski 

• Piekarni Kurpiowskiej – Serafin, a w szczególno-
ści p. Marii i Andrzejowi Żubrowskim zaufundo-
wanie nagród i słodkich upominków na konkursy 
realizowane w ramach zadań Międzynarodowego 
Projektu,, Piękna Nasza Polska Cała” 

• uczniom, nauczycielom, opiekunom i dyrektorom 
szkół za uczestnictwo w konkursie, którego celem 
było przedstawienie bohaterów walczących o nie-
podległość Polski na tle środowiska leśnego. 

Organizatorki konkursu: Pani Marzena Pliszka                       
i Pani Krystyna Ogniewska. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO                              

„KURPIE W OBIEKTYWIE" 

W ramach udziału w międzynarodowym projekcie 
"Piękna nasza Polska cała", chcąc ocalić od zapo-
mnienia urokliwe kurpiowskie miejsca i klimaty, zo-
stał zorganizowany konkurs fotograficzny - „Kurpie 
w obiektywie", objęty honorowym patronatem Tygo-
dnika Ostrołęckiego. 

 

 

A oto nagrodzeni: 
kategoria- wiek 6�12 lat 
I miejsce – Amelia Rybka, kl. VI, SP nr 7 w Łomży 
II miejsce – Aleksandra Dąbkowska, kl VI, SP                       
w Zalasiu 
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III miejsce – Piotr Pliszka, kl VI, SP w Łysych 
II kategoria- wiek 13 lat i więcej 
I miejsce – Adam Wysmułek, kl VIII, SP w Zalasiu 
II miejsce – Katarzyna Górska, Zalas, gmina Łyse 
III miejsce – Grzegorz Jarząbek, Wejdo, gmina Łyse 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbę-
dzie się 29 listopada 2018 r. godz. 19�00 w Szkole 
Podstawowej w Zalasiu, podczas spotkania poetyc-
kiego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę. 

Piękne zdjęcia naszej małej Ojczyzny - Kurpiowsz-
czyzny cieszą oczy i napełniają dumą bycia Kurpiem 
i Polakiem.  

/Renata Rybka/ 

 
WOLONTARIUSZE ZE SZKOŁY                        

W WARMIAKU POMAGAJĄ 
POTRZEBUJĄCYM 

Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE w Warmiaku 
uczestniczyła w Świątecznej Zbiórce Żywności pod 
hasłem „Podaruj potrzebującym godne święta”             
w imieniu Stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy 
Społeczne, współpracującego z Fundacją Bank Żyw-
ności SOS w Warszawie. 

 

W dniach 30 listopada - 1 grudnia udało nam się ze-
brać ok. 150 kg żywności, którą przekażemy potrze-
bującym rodzinom z terenu gminy Łyse. W piątek 
wolontariusze pracowali pod opieką pani Dyrektor 
Iwony Tłomackiej, Pani Katarzyny Banach oraz Pani 
Doroty Ewy Wysmułek, natomiast w sobotę – Pana 
Jerzego Waszkiewicza, Pani Ewy Samsel oraz Pani 
Danuty Murach. Wolontariusze zbierali w sklepie 
spożywczym Prim w Łysych kasze, ryż, makarony, 
słodycze, napoje i soki, olej, konserwy rybne i mię-
sne, i wiele innych produktów długoterminowych. 
Koordynatorem akcji była Pani Dyrektor Iwona Tło-
macka. 

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę dar-
czyńców. Dziękujemy również nauczycielom i ucz-
niom, którzy zaangażowali się w zbiórkę . 

/Małgorzata Kaczmarczyk / 

SPOTKANIE CHOINKOWE              
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

„UŚMIECH DZIECI” 

15 grudnia 2018 roku odbyło się coroczne spotkanie 
choinkowe członków Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dzieci”. Tym razem wydarzenie zorganizowano w zi-
mowo bajkowej scenerii w Szczyrku. 

 

Po całodziennym podnoszeniu swoich umiejętności 
w sportach zimowych jakimi niewątpliwie są narty              
i snowboard, a także po poznawaniu góralskiej tra-
dycji oraz kulinariach, wieczorem przyszedł czas na 
długo wyczekiwane przez dzieci wydarzenie. Głów-
nym upragnionym elementem było spotkanie ze 
Świętym Mikołajem, który oczywiście grzecznym 
dzieciom przyniósł prezenty. Oczekiwana cały rok 
wizyta Świętego Mikołaja minęła w bardzo miłej at-
mosferze i przyniosła dzieciom wiele radości. Dzień 
ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich człon-
ków naszego stowarzyszenia, a niektórzy już nie 
będą się mogli doczekać kolejnej Jego wizyty. 

W imieniu stowarzyszenia i wszystkich rodziców ser-
decznie dziękujemy  firmie SPS HANDEL S.A. wła-
ścicielowi sklepu PRIM w Łysych za pomoc w speł-
nieniu marzeń naszych dzieci! 

www.usmiechdzieci.cba.pl 
Facebook.com/usmiechdzieci                          

/Stowarzyszenie „Uśmiech Dzieci”/ 

 
POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ 
MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. w gospodarstwie 
agroturystycznym Państwa Krzyżewskich w Lipni-
kach odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej  Ma-
zowieckiej Izby Rolniczej oddział Ostrołęka. 

W spotkaniu udział wzięli między innymi: Poseł do 
Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski, 
Radny Województwa Mazowieckiego – Mirosław 
Augustyniak, Dyrektor oddziału MODR w Ostrołęce 
- Bogdan Bagiński, Członek Zarządu Mazowieckiej 
Izby Rolniczej - Jan Antonowicz, Członek Krajowej 
Rady Izb Rolniczych – Andrzej Lis, Wójt Gminy Łyse 
– Grzegorz Fabiszewski, Dyrektor Biura Mazowiec-
kiej Izby Rolniczej - Sławomir Błażejczyk. 
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Tematyka posiedzenia dotyczyła w głównej mierze 
problemów, z jakimi spotykają się w codziennym 
funkcjonowaniu gospodarstwa rolne na terenie Ma-
zowsza. Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jaro-
sław Kalinowski poruszył  temat planowanych zmian 
w systemie dopłat bezpośrednich dla rolników                      
w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Euro-
pejskiej.   

 
SZLACHETNA PACZKA ZAWITAŁA                 

DO GMINY ŁYSE 

Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. 
Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. 
Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariu-
szami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wo-
lontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Dar-
czyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. 

SZLACHETNA PACZKA to również najlepiej zorga-
nizowany projekt społeczny w Polsce. W ciągu jed-
nego weekendu milion osób wymienia się rzeczami                       
i całą siłą życzliwości. Mądrość i nowoczesne techno-
logie. Biedni i bogaci. Media i ukryta bieda. Serce                  
i logistyka. SZLACHETNA PACZKA łączy to wszyst-
ko. 

Tak o Paczce piszą na stronie internetowej. I to jest 
najlepiej ujęta idea tej pomocy. Dajemy wędkę, nie 
rybę. Każdy w Polsce może być częścią tego szlachet-
nego projektu. W każdym rejonie Polski Paczka 
może działać. 

W tym roku wolontariusze Szlachetnej Paczki na 
Warszawskiej Woli zdecydowali, że oprócz rodzinom 
w swoim macierzystym rejonie, pomogą również ro-
dzinom z Gminy Łyse. Powody były dwa: 
1	 Jedna z wolontariuszek pochodzi z okolic tego re-
jonu. 
2. W Gminie Łyse od dłuższego czasu nie było Szla-
chetnej Paczki. 

Zaczęliśmy od kontaktu z Gminą oraz GOPS-em. 
Dzięki uprzejmości GOPS-u uzyskaliśmy historie 23 

rodzin, które odwiedzaliśmy w kilka weekendów 
października i listopada, spośród nich wybraliśmy 
13, które włączyliśmy do projektu. 

Tradycją naszego Finału stało się, że ze względów lo-
gistycznych paczki z Paczki Przygody docierają do 
rodzin w poniedziałek  po Weekendzie Cudów. 

Jak to wyglądało w tym roku? 
Stawiamy się � 8�00 w naszym wolskim magazynie             
w oczekiwaniu na przyjazd tira, który zawiezie około 
300 ciężkich kartonów do rodzin. Po kilkunastu mi-
nutach dowiadujemy się, że nasz kierowca będzie 
dopiero po 11�00. Szybko uzgadniamy ze szkołą 
(która była naszym magazynem), że paczki mogą po-
czekać tyle czasu. 11�30 zjawia się kierowca, a my od 
razu przystępujemy do załadunku. Do pomocy chęt-
nie dołączają uczniowie szkoły, dzięki którym cała 
akcja przeszła dużo sprawniej. 

 

Około 12�40 jesteśmy gotowi ruszyć i tu pojawia się 
kolejna trudność – kierowcy pozostało jedynie 80 

minut czasu jazdy według tachografu. To oznacza, że 
paczki dojadą najdalej do Pułtuska. Do Łysych jest 
stamtąd niemal 100 km. Czym prędzej przystępu-
jemy do szukania pomocy – część z nas kontaktuje 
się z lokalnymi firmami z Łysych, a druga – z lide-
rami z sąsiednich rejonów: Ostrołęki, Różana i Ma-
kowa Mazowieckiego. Wszystko to dzieje się w trasie 
– nie chcemy zmarnować ani minuty z tachografu. 
30 minut przed upływem czasu otrzymujemy wspa-
niałą wiadomość: firma JBB podstawi w Serocku 
drugi tir, który dowiezie paczki do Łysych. Panowie 
sprawnie przepakowują paczki z jednego tira na 
drugi, a my z radości tańczymy wokół samochodów.  

Dojeżdżamy do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
we wsi Łączki w gminie Łyse ok. godziny 16�00, która 
dzięki uprzejmości miejscowego sołtysa, Pana Łuka-
sika jest naszym lokalnym magazynem. Tu pojawia 
się drobny kłopot – remiza okazuje się zamknięta. 
Osoba, która była odpowiedzialna za otwarcie nam 
drzwi, nie chciała czekać bezczynnie i postanowiła 
załatwić kilka spraw. Ostatecznie musieliśmy jeszcze 
poczekać 30 min. W końcu pan przyjeżdża, a my 
szybko wypakowujemy paczki z tira i upewniamy się, 
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że są dobrze posegregowane. W międzyczasie do-
ciera do nas para darczyńców jednej paczek z War-
szawy  - wspólnie pakujemy przygotowane przez 
nich kartony, które jadą do rodziny. Pakujemy ko-
lejne paczki i z pomocą Pana Grzegorza z Piekarni od 
Pana Zakrzewskiego oraz wujka jednej z naszych wo-
lontariuszek (z sąsiedniej gminy Turośl) jedziemy do 
rodzin. Do tej pory mamy w uszach okrzyki radości 
dzieciaków z odnajdowanych prezentów. Kolejna ro-
dzina i kolejne łzy wzruszenia. 

 

Nie będę tu opisywać wzruszeń i łez radości kolej-
nych rodzin, pozostawmy im komfort bycia anoni-
mowymi. Jednak my, wolontariusze z Warszawskiej 
Woli nigdy nie zapomnimy widoku gwiazd nad 
drewnianą chatką jednej z rodzin, pod którą odśpie-
waliśmy „Przybieżeli do Betlejem”. 

Nie miało już znaczenia, że jeden z kierowców zako-
pał się w błocie i trzeba było pomóc go wypchnąć, 
warto było tu przyjechać. 

Po ostatnim spotkaniu wychodzimy na ulicę, gdzie 
wyjmujemy opłatek i dzielimy się nim, bo jedna z na-
szych wolontariuszek zostaje w Łysych. Być może za 
rok to ona pokieruje miejscowym rejonem lub wspo-
może swoimi doświadczeniami lokalnego rejonu. 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom z Gminy 
Łyse, które pomogły nam dotrzeć do tych rodzin i 
sprawić, że nadchodzące święta będą lepsze. 

Serdeczne dzięki dla: wszystkich wspaniałych Pań z 
GOPS-u, Pana Łukasika, Pana Zakrzewskiego, Pana 
Grzegorza, Pana Romka Szablaka, Pana Tomasza 
Popielarczyka, Panów kierowców z JBB Łyse oraz 
dla naszej wolontariuszki z Łysych- Patrycji. 

Oby te święta były dla Was pełne miłości i spokoju.  

/Natalia Malczyk/ 

 

 

 

Sport 
 

GIMNAZJUM W ŁYSYCH                                      
WICEMISTRZEM POWIATU                         

OSTROŁĘCKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 22 września 
2018 r. (w sobotę) rozegrano mistrzostwa powiatu 
ostrołęckiego w piłkę nożną. Reprezentacji Publicz-
nego Gimnazjum w Łysych pod opieką Mariusza Ba-
cławskiego w składzie: Kania Kacper, Kapraszewski 
Szymon, Parzych Karol, Pupek Jakub, Sawicki Bar-
tosz, Stachelek Dominik, Wezner Daniel, Wezner 
Marcin, Zelkowski Patryk, Żulewski Jakub po pasjo-
nujących meczach zdobyła drugie miejsce. 

 

Nasi młodzi piłkarze bardzo dobrą grą zdobyli awans 
do finału, gdzie ulegli gospodarzowi – piłkarzom                
z Myszyńca 2�0. W fazie grupowej pokonali repre-
zentację Baranowa 0�4, a reprezentację z Lelisa 1�3. 
Po zdobyciu pierwszego miejsca w grupie rozegrali 
mecz półfinałowy z drużyną z Goworowa, który za-
kończył się zwycięstwem Łysych 1:0. W drodze do 
mistrzostw powiatu ostrołęckiego we wcześniejszych 
rozgrywkach rejonowych uzyskali następujące wy-
niki: Łyse - Surowe 4�0; Łyse – Wykrot 4�0; Łyse – 
Dylewo 2�0	                         

/ Gimnazjum w Łysych/ 

 

 

MIĘDZYSOŁECKI TURNIEJ PIŁKI       
SIATKOWEJ POD PATRONATEM                     

STAROSTY OSTROŁĘCKIEGO                                      
I WÓJTA GMINY ŁYSE 

W niedzielę 14 października 2018r. mieszkańcy 
Gminy Łyse reprezentowali poszczególne sołectwa w 
Międzysołeckim Turnieju Piłki Siatkowej pod patro-
natem Starosty Ostrołęckiego i Wójta Gminy Łyse. 
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W turnieju  udział wzięło w sumie 7 drużyn: Dęby, 
Klenkor - Wyżega, Lipniki, Łyse, Wejdo, Zalas -Pa-
nie i Zalas - Panowie. 

 

W wyniku zdrowej, sportowej rywalizacji pierwsze 
miejsce wywalczyły Lipniki. Drugą drużyną turnieju 
został Zalas - Panowie, trzecie miejsce zdobyły Łyse, 
czwarte Wejdo, piąte Zalas - Panie, szóste Dęby                          
i ostatnie Klenkor Wyżega. 

Inicjatorem oraz koordynatorem turnieju jest Pan 
Stanisław Lipka - Radny Powiatu Ostrołęckiego.               
Organizatorzy: Kurpiowskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne, Stowarzyszenie "Czas na Kulturę 
oraz Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. 

 

 

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. 

 

MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH 

Na błoniach nad Narwią w Ostrołęce, 6 października 
br. odbyły się mistrzostwa powiatu ostrołęckiego w 
indywidualnych biegach przełajowych. Szkołę Pod-
stawowa im. H. Sienkiewicza w Łysych reprezento-
wali: Chorążewicz Bartosz, Dąbkowski Marcel, Ol-
szewski Gabriel, Parzych Dawid, Parzych Sebastian, 
Kowalczyk Bernadeta, Kozłowski Kacper i Krzyno-
wek Szymon. 

 

Wszyscy dzielnie walczyli na dystansie, godnie rywa-
lizując z najlepszymi biegaczami z powiatu. Koń-
cowy tryumf i tytuł mistrza wywalczyła Bernadeta, 
która tym samym wywalczyła awans na mistrzostwa 
międzypowiatowe.  

Wszystkim biegaczom gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w następnych biegach. 

/ JK/ 

 
FINAŁ POWIATOWYCH IGRZYSK  

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                             
W MINIPIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 

23 września 2018 roku w Rzekuniu odbył się Finał 
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini-
piłce Nożnej Chłopców. 

 

Naszą szkołę w turnieju finałowym reprezentowali 
uczniowie klasy V i VI: Sebastian Parzych, Dawid 
Drężek, Hubert Trzciński, Mateusz Gadomski, Ka-
mil Gołaś, Dominik Nicewicz, Bartłomiej Krzyno-
wek, Adam Dąbkowski, Marcel Ogniewski. 

W turniej wystąpiły także reprezentacje szkół pod-
stawowych z Kadzidła, Baranowa, Obierwii, Rzeku-
nia i Czerwina. Zacięte i bardzo wyrównane roz-
grywki grupowe, a następnie pojedynki w systemie 
play-off wyłoniły zwycięzcę. W tym roku mistrzem 
powiatu została drużyna z Rzekunia (chłopcy z Rze-
kunia w całym turnieju przegrali tylko jeden mecz – 
z drużyną z Łysych). Nasza drużyna nie zdołała 
awansować do finału i ostatecznie zajęła miejsce na 
najniższym szczeblu podium. Kolejność drużyn na 
zakończenie turnieju: 
1	 Rzekuń 
2. Kadzidło 
3. Łyse 
4. Obierwia 
5. Baranowo 
6. Czerwin 
Gratulujemy!!!  

/JK – SP Łyse/ 
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Informacje                                 
dla mieszkańców 

 

UWAGA!!!  
ZMIANA GODZIN PRACY                        

URZĘDU GMINY ŁYSE  
Zgodnie z zarządzeniem  nr 2
2019 Wójta Gminy 
Łyse od dnia 01�02�2019r. nastąpi zmiana               
godzin pracy Urzędu Gminy Łyse, z siedzibą 
przy ul. Ostrołęckiej 2, 07�437 Łyse. 

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy: 

Poniedziałek:  7�30�15�30 

Wtorek:    7�30�17�00 

Środa:   7�30�15�30 

Czwartek:   7�30�15�30 

Piątek:  7�30�14�00� 

 
NABÓR WNIOSKÓW O ZWROT                 

PODATKU AKCYZOWEGO  ZAWAR-
TEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 

Wójt Gminy Łyse informuje, że w terminie  od 01 do 
28 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Łyse pokój nr 9 
(parter budynku) producenci rolni mogą składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej. 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej do wniosku o zwrot podatku producent rolny 
dołącza: 
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód za-

kupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia wniosku tj. za 
okres od 01	08	2018�31	01	2019 r. oraz ich zesta-
wienie, 

2)  dokument wydany przez kierownika biura po-
wiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie du-
żych jednostek przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu 
do każdej siedziby stada tego producenta, w 
ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedza-
jącego rok, w którym został złożony wniosek o 
zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem war-
tości współczynników przeliczeniowych sztuk by-
dła na duże jednostki przeliczeniowe określonych 
w załączniku do ustawy, na podstawie danych za-

wartych w rejestrze zwierząt gospodarskich ozna-
kowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 
oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania 
się przez producenta rolnego o zwrot podatku w 
odniesieniu do bydła, 

3) formularz informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie 
inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-
łówstwie, 

4)  oświadczenie dot. formy prawnej producenta 
rolnego. 

Ponadto informuje się, że od dnia  01	01	2019 r. limit 
zwrotu podatku ustala się jako sumę: 
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku 

na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz po-
wierzchni użytków rolnych będących w posiada-
niu lub współposiadaniu producenta rolnego 
określonej w ewidencji gruntów i budynków, we-
dług stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku 
na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 
w roku poprzedzającym rok, w którym został zło-
żony wniosek o zwrot podatku. 

Szczegółowych informacji udziela Inspektor Iwona 
Sobolewska, tel.: 297725003 w	 25, 297725027 w. 25. 

 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA                      
POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁYSYCH                            

POSZUKUJE OSOBY  NA                                              
STANOWISKO - ASYSTENT  RODZINY 

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.  

Wymagania:  
Asystentem rodziny może być osoba. która: 
• posiada obywatelstwo polskie, 
• posiada wykształcenie: 

- wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, 
socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna 
lub 

- wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione 
szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub ro-
dziną i udokumentuje co najmniej roczny staż 
pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami po-
dyplomowymi obejmującymi zakres progra-
mowy szkolenia określony na podstawie art. 
12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.) i udoku-
mentuje co najmniej roczny staż pracy z 
dziećmi lub rodziną lub 
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- średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi 
lub rodziną a także udokumentuje co naj-
mniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 

• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej 
oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani 
ograniczona, 

• wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku 
gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ty-
tułu egzekucyjnego, 

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych. 

Wymagania dodatkowe: 
• prawo jazdy kat. B i własny samochód, 
• samodzielność w działaniu oraz wykazywanie wła-

snej inicjatywy, 
• komunikatywność, empatia, zaangażowanie, aser-

tywność. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
Do zadań  asystenta rodziny należy w szczególności: 
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we 

współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z 
pracownikiem socjalnym, 

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytua-
cji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności pra-
widłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

• udzielanie rodzinom pomocy w rozwiązywaniu pro-
blemów socjalnych, psychologicznych, wychowaw-
czych, 

• wspieranie aktywności społecznej rodzin, 
• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodo-

wych członków rodzin, 
• podejmowanie działań interwencyjnych i zarad-

czych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i 
rodzin, 

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z ro-
dziną, 

• sporządzenie na wniosek sadu opinii o rodzinie, 
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i 

samorządowej, właściwymi organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami i osobami działa-
jącymi na rzecz dziecka i rodziny, 

• współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Gminną Ko-
misją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w jej miej-
scu zamieszkania. 

Wymagane dokumenty: 
• CV, list motywacyjny, 
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje zawodowe, 

• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wy-
konywanie pracy asystenta rodziny. 

Postępowanie rekrutacyjne: 
Z  kandydatem, kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łysych przeprowadzi rozmowę 
kwalifikacyjną. 

Termin i sposób składania ofert: 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem 
"ASYSTENT  RODZINY" należy składać osobiście w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łysych pokój nr 12 na parterze budynku Urzędu 
Gminy w Łysych przy ulicy Ostrołęckiej 2 w Łysych w 
terminie do dnia 31 stycznia 2019r.                                           
w godz. 8�00 – 15�00 .                        

/ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                     

w Łysych - Halina Nicewicz/ 

 

INFORMACJA  

Urząd Gminy Łyse informuje, że dnia 17 czerwca 
2017r. weszła w życie  ustawa z dnia 11 maja 2017r.                    
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2017 
r., poz. 1074), która  przywraca  obowiązek uzyskania 
zezwolenia na wycinkę drzew (dotyczy to zwłaszcza 
rolników, przedsiębiorców). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 
lub krzewu powinien  zawierać: 
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posia-

dacza i właściciela nieruchomości  
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym wła-

dania nieruchomością  
3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wyma-

gana,  
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 

cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, 
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio po-
niżej korony drzewa; 

6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty 
krzew; 
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7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunię-
cia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunię-
cie wynika z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

8. rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa 
lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości 
i obiektów budowlanych istniejących lub projekto-
wanych na tej nieruchomości; 

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia: 
1) jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysoko-

ści 5 cm nie przekracza: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu je-

sionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczaj-

nego, robinii akacjowej oraz platanu klonolist-
nego,  

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków 
drzew  

2) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o po-
wierzchni do 25 m2; 

3) krzewów na terenach pokrytych roślinnością peł-
niącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem 
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych 
roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym 
drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisa-
nej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni; 

4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycznych i są 
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywróce-
nia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rol-
niczego; 

6) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach                   
w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r.                  
o lasach – w powyższym przypadku należy zgłosić 
się do właściwego miejscowo leśniczego; 

7) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem ro-
snących na terenie nieruchomości wpisanej do re-
jestru zabytków lub na terenach zieleni; 

8) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decy-
zji właściwego organu ze względu na potrzeby 
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych; 

9)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku 
narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego 
ochroną krajobrazową; 

10)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań 
wynikających z planu ochrony lub zadań ochron-
nych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, 
planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu 
zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru 
Natura 2000; 

11) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe 
służby ustawowo powołane do niesienia pomocy 
osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia; 

12) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wy-
wroty usuwanych przez: 

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruk-
tury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki 
oczyszczania lub inne podmioty działające w tym 
zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, 
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu 
oględzin przez organ właściwy do wydania zezwo-
lenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdza-
jących, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub 
wywrot; 

W przypadku pozostałych osób fizycznych (niebędą-
cych przedsiębiorcami), jeżeli obwód pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesiono-

listnego oraz klonu srebrzystego, 
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,  
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew  
właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać 
zgłoszenia, które powinno zawierać: 

• imię i nazwisko wnioskodawcy, 
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma 

być usunięte, 
• nazwę gatunku drzewa wraz obwodem mierzo-

nym na wysokości 5 cm 
• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie 

drzewa na nieruchomości.  
Szczegółowych informacji udziela Urząd 
Gminy Łyse, pokój nr 107, pod nr telefonu:                
29 7725027 w. 28. 
 

 

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych infor-
muje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 
2011r	  poszukuje rodzin chętnych do współpracy z ro-
dzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki 
i wychowywania dzieci. Rodziny, które chcą wspomóc 
to rodziny wspierające. 

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca 
z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łysych  w przezwyciężaniu problemów w opiece 
i wychowywaniu dzieci. Pomoc może dotyczyć: 
• doradztwa w stosowaniu określonych metod wy-

chowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, ra-
cjonalnego gospodarowania posiadanymi środ-
kami 

• opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja 
czasu wolnego dzieciom, pomoc w nauce. 

• prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka go-
towania, dbania o mieszkanie - dom racjonalnego 
dysponowania budżetem. 

• kształtowanie i wypełnianie ról społecznych. 
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Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz 
aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 
w rodzinie wspieranej. 

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej? 
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina                 
z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby 
chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej 
mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne. 

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierają-
cej gdy: 
• istnieje problem alkoholowy, 
• nie ma stałego źródła utrzymania, 
• występują problemy opiekuńczo - wychowawcze                

z własnymi dziećmi, 
• członkowi rodziny odebrano lub ograniczono wła-

dzę rodzicielską, 
• członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku ali-

mentacji, 
• skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane             

z oskarżenia publicznego,  
• występują zaburzenia lub choroba psychiczna. 

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do po-
mocy rodzinom przeżywającym trudności opiekuń-
czo-wychowawcze. 
 

 
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ                       

Z TERENU GMINY ŁYSE 

Od dnia 7 stycznia 2019 roku dostępna będzie pomoc 
psychologiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej z te-
renu Gminy Łyse. 

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży świad-
czona będzie głównie w ramach profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych, a także przeciw-
działaniu narkomanii. Z pomocy psychologa skorzy-
stać mogą dzieci i młodzież oraz ich rodziny, w któ-
rych występuje problem uzależnienia od alkoholu, in-
nych środków uzależniających, także dotknięte prze-
mocą domową oraz innymi problemami. 
Spotkania z psychologiem będą miały miejsce w na-
stępujących miejscach i terminach: 
• Szkoła Podstawowa w Łysych - każdy pierwszy 

wtorek miesiąca w godzinach  9�00 – 12�00 
• Szkoła Podstawowa w Lipnikach - każdy drugi pią-

tek miesiąca w godzinach 9�00 �  12�00 
• Szkoła Podstawowa w Zalasiu - każdy drugi piątek 

miesiąca w godzinach 12�15 – 15�15 
Chęć skorzystania z pomocy psychologicznej można 
zgłaszać: 
- bezpośrednio do psychologa w godzinach jego 

pracy, 
- dyrekcji poszczególnych szkół, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Łysych oraz Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łysych tel. 29
77 25 475	 

 

 
INFORMACJA 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewiden-
cji ludności (Dz. U. z 2016r. poz. 722 z późn. zm.) oby-
watel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały 
lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w or-
ganie gminy właściwym ze względu na położenie nie-
ruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając 
do wglądu dowód osobisty lub paszport.  

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu 
w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny pod-
miot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na 
formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formula-
rzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu do-
kument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego 
właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdza-
jącym tytuł prawny do lokalu może być                                        
w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis                     
z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub 
orzeczenie sądu. 

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wska-
zać deklarowany okres pobytu w tym miejscu. 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wy-
łącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwier-
dzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się 
zameldowała. 

Przypominamy, że adres zameldowania (cza-
sowy lub stały) powinien być zgodny z fak-
tycznym adresem zamieszkania. Zachęcamy 
właścicieli nieruchomości oraz osoby prze-
bywające na terenie Gminy Łyse bez zamel-
dowania do dokonywania wyżej wymienio-
nych czynności w Urzędzie Gminy Łyse, po-
kój nr 2 – parter budynku. 
 

  



Strona 32 z 36 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



Strona 33 z 36 

 

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 --------------------- ------------------------------- -------------------- 

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

 

797 412 844 

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

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

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

16. Tartak Bogusława Orzołek  Tartak 12, 07-436 Lipniki 666 964 575 

17. Tyczek Andrzej Gleba Tyczek 18, 07-437 Łyse 

 

606 325 631 

18. Warmiak Anna Kręciewska  Warmiak 26, 07-438 Zalas 665 737 061 

19. Wejdo Katarzyna Pawelczyk  Wejdo 20, 07-438 Zalas 504 682 101 

20. Zalas Mirosław Bałdyga Zalas 46B , 07-438 Zalas 509 392 699 

21. Złota Góra Adam Bazych Złota Góra 5, 07-436 Lipniki 606 344 953 
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Jednostki   Organizacyjne 
 

 
Gminna Biblioteka Publiczna           
w Łysych 

Kierownik - Marianna Olszewska 
ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 511 474 711 
e-mail: biblioteka.lyse@neostrada.pl 
 
Gminna Jednostka  
Usług Komunalnych 

Kierownik - Andrzej Szymczyk 
ul. Chętnika, Łyse 
tel. 502 354 831,  29 772 50 57 
e-mail: zgk_lyse@wp.pl 
 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Łysych 

Pełniąca obowiązki Dyrektora                             
- Danuta Szulc 
ul. Szkolna 1, Łyse                         
tel. 297725047 
e-mail: goksirlyse@wp.pl 
 
Gminny Ośrodek Pomocy                  
Społecznej w Łysych 

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

Pełniąca obowiązki Dyrektora                             
- Grażyna Burbula 
ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 29 772 50 29 
e-mail: pslyse@onet.eu 
 

 

Gminy   Łyse: 
 
 

Publiczne Gimnazjum w Łysych 

Dyrektor - Mariusz Bacławski 
ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 29 7725001 
e-mail: gimnazjumlyse@gmail.com 
 
 
Szkoła Podstawowa  
im. Henryka Sienkiewicza                             
w Łysych 

Dyrektor - Jan Drężek 
ul. Szkolna 1, Łyse 
tel. 29 772 50 01 
e-mail: szkolapodstawowalyse@gmail.com 
 

Szkoła Podstawowa w Lipnikach 
Dyrektor - Joanna Kurowska 
ul. Ks. Kanonika E. Sierbińskiego 30,  
Lipniki 
tel. 29 772 63 07 
e-mail: zslipniki@poczta.onet.pl 
 
 
Szkoła Podstawowa w Zalasiu 
Dyrektor - Danuta Gwiazda 
Zalas 1,  tel. 29 772 52 21 
e-mail: zs.sekretariat@wp.pl 
 
Zespół Obsługi                                         
Placówek Oświaty 

Kierownik – Joanna Nadolna 
ul. Ostrołęcka 2, Łyse 
tel. 29 7725024 
e-mail: zopo_lyse1@wp.pl 
 
 
 
 

LICZBA LUDNOŚCI  W POSZCZEGÓLNYCH  MIEJSCOWOŚCIACH GMINY 
ŁYSE  (POBYT STAŁY I CZASOWY )  STAN NA DZIEŃ 31�12�2018 r.: 

Antonia   - 88 
Baba    - 251   
Dawia    - 81     
Dęby    - 338    
Dudy Puszczańskie  - 235           
Grądzkie   - 109             
Klenkor   - 48 
Lipniki   - 1110             
Łączki    - 522 
Łyse    - 2535  
Piątkowizna   - 416  
 

Plewki    - 100   
Pupkowizna   - 403 
Serafin   - 339  
Szafranki   - 453  
Tartak    - 200 

Tyczek   - 120  
Warmiak   - 126  
Wejdo    - 429   
Wyżega   - 81 
Zalas    - 559  
Złota Góra   - 49  
Ogółem:   8592
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