Oﬁcjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Seraﬁnie
27 września 2018r. 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 - Jerzy Ksepka wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łyse (mieszkańcem wsi
Seraﬁn) – Adamem Zakrzewskim oraz Sołtysem Sołectwa Seraﬁn - Haliną Mikulską 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 przez mieszkańców wsi Seraﬁn w ramach czynu
społecznego przy wsparciu ﬁnansowym Gminy Łyse. Głównymi inicjatorami zadania byli: Wiceprzewodniczący Radny Gminy
Łyse - 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 – Jerzy Ksepka wręczając osobom zaangażowanym w parce remontowe
symboliczne podziękowania. Mieszkańcy we własnym zakresie przystosowali budynek po dawnej Szkole Podstawowej na
potrzeby funkcjonowania Świetlicy Wiejskiej. W ramach przeprowadzonych prac wyburzono większość ścian wewnętrznych
na parterze budynku, wyszpachlowano oraz pomalowano ściany. Ze względów bezpieczeństwa wymieniona została
instalacja elektryczna. Na parterze budynku ułożono nowe podłogi z płytek oraz odnowiono wnętrze łazienek. Równocześnie
mieszkańcy 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 niezbędnych 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 publicznej w Gminie Łyse etap II” wyremontowanych zostało w sumie siedem obiektów użyteczności 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. Wysokość pozyskanego doﬁnansowania realizacji powyższego
zadania wyniosła ponad milion złotych, czyli 80% kosztów kwaliﬁkowanych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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