Oﬁcjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Sala gimnastyczna w Lipnikach uroczyście otwarta
W piątek 2 czerwca 2017 roku nastąpiło oﬁcjalne otwarcie długo wyczekiwanej przez społeczność szkolną i mieszkańców sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lipnikach. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele paraﬁalnym w Lipnikach o godzinie 11.00.

W tej szczególnej dla mieszkańców Lipnik uroczystości udział wzięli miedzy innymi: Krystyna Kiernozek – przedstawicielka
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mirosław Augustyniak oraz Marian Krupiński – Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Stanisław Kubeł – Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego, Krzysztof
Mróz – Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego, Andrzej Lis oraz Waldemar Pędzich – Radni Powiatu Ostrołęckiego, kom.
Krzysztof Samul -Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu, Jerzy Ksepka - Wójt Gminy Łyse, Stanisław Lisek –
Przewodniczący Rady Gminy Łyse, Radni Gminy Łyse oraz Sołtysi z terenu Gminy Łyse, Józef Bałdyga – właściciel ZPM „JBB”
w Łysych, przedstawiciele duchowieństwa - w tym Ksiądz Krzysztof Konopka – Proboszcz Paraﬁi w Lipnikach, Mirosław Grzyb
– projektant oraz inspektor nadzoru sali gimnastycznej oraz Waldemar Skrodzki – właściciel ﬁrmy „KOLBUD” z Kolna
(Wykonawcy obiektu).
Po oﬁcjalnym przecięciu wstęgi oraz wyświęceniu obiektu nadszedł czas na krótki program artystyczny zaprezentowany
przez uczniów Zespołu Szkół w Lipnikach. Hasłem przewodnim uroczystości stała się myśl Pierre'a de Coubertin: "W życiu
ważny jest nie triumf, lecz walka; rzeczą istotną jest nie zwyciężać lecz umieć toczyć rycerski bój". Baron Pierre de
Coubertin uważany jest za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego. Według niego sport to nie tylko środek hartowania ciała,
ale przede wszystkim uniwersalna metoda wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju. Idea ta stała się podstawą
nowożytnego ruchu olimpijskiego.
W dalszej części uroczystości Joanna Kurowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnikach złożyła serdeczne podziękowania
osobom zaangażowanym w powstanie obiektu.
Całkowity koszt budowy sali gimnastycznej wyniósł blisko 2.445 tys. zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki uzyskaniu
przez Gminę Łyse doﬁnansowania na budowę obiektu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa
Mazowieckiego w łącznej wysokości 605 tys. zł. Środki na doﬁnansowanie dysponowane są z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej przez Ministra Sportu i Turystyki.
Więcej informacji na temat obiektu dostępnych jest w artykule pt.:

Dobiegły końca prace związane z budową sali gimnastycznej w Lipnikach
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