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www.piekarniakurpiowska.pl

PIEKARNIA KURPIOWSKA 
SERAFIN
ŻUBROWSKI SP. KOMANDYTOWA

Serafi n 4, 07-437 Łyse
tel. +48 29 594 01 50
tel. +48 608 616 108

NA MIEJSCU:
� Duży staw z wyspą, łódka
� Ryby w stawie, wędkowanie
� Plac zabaw dla dzieci
� Duża huśtawka
� Boisko do siatkówki
� Boisko do piłki nożnej
� Grzyby w okolicy
� Możliwość wypożyczenia 
   roweru
� Bagna
� Żurawie
W NIEDALEKIEJ OKOLICY:

� Mazury
� Niedziela Palmowa w Łysych

� Miodobranie w Myszyńcu
� Rezerwat Serafi n

� Ścieżka rowerowa
�  Piekarnia Serafi n – tradycyjne 
i regionalne wypieki

� Skansen w Kadzidle
� Skansen w Nowogrodzie

Łączki 87
07-438 Zalas

telefon: 29 772 57 19
kom. 797 821 495

www.agro-sosenka.pl

Agro Sosenka
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Z wielką przyjemnością i profesjonalizmem zorganizujemy dla Państwa przyjęcie weselne 
oraz wszelkie uroczystości okolicznościowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Stylowe, nowoczesne wnętrze mieści się w budynku położonym wśród pięknej zieleni 
kurpiowskiej puszczy z dogodnym dojazdem oraz kuchnią, która spełni oczekiwania każdego z gości.

Przyjęcia weselne organizowane są w sali balowej mieszczącej do 300 osób.
Oferujemy również Państwu organizację spotkań większych grup, konferencji i szkoleń, 

a także integracje i wspólne biesiady przy ognisku z grillem.
Na terenie obiektu znajduje się zabytkowa chata kurpiowska z izbą w regionalnym wystroju.

Posiadamy bazę 35 miejsc noclegowych.

�  Lipniki, ul. Sierbińskiego 48  �  29 772 61 10, 604 589 356  �  ewa@agroewa.pl

Zapraszamy!

www.sala.krzyzewscy.pl
www.agroewa.pl

Sala bankietowa „Krzyżewscy”

Łyse 1, 07-437 Łyse, kierunek Łomża

kuchenne                                    biurowe
pokojowe                             garderoby

łazienkowe            szafy wnękowe
i inne według zamówienia

�  503 145 358

www.decormeble.pl

MEBLE
Paweł Trzciński

508 773 281

� garderoby
� wnęki

� kuchnie
� szafy

07-437 Łyse • ul. Piwna (obok przystanku PKS)
tel. kom. 739 210 912 • e-mail: dmochowskabiurorach@gmail.com

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE
ŚRODKI CZYSTOŚCI UDOJU

NASIONA TRAW I KUKURYDZY
SZNUREK I FOLIA

CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO MASZYN ROLNICZYCH

07-437 Łyse • ul. Poległych 21A 
tel. 698 678 697 • tel. sklep 29 77 25 063 • tel. kom. sklep 604 996 700
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S.D.O.M. Domy z Drewna
Sylwester Popielarczyk

Domy z bali
Schody i stolarka 

drewniana
Konstrukcje 

drewniane

TARTAK • STOLARNIA
• sprzedaż tarcicy suchej i mokrej
• więźby dachowe
• deska elewacyjna i podłogowa
• okna, drzwi, schody

wiązary-dźwigary dachowe
domki na drzewie 

domki dla dzieci
ogrodowe altanki

domki szkieletowe
tarasy

konstrukcje nietypowe

Piątkowizna 14, 07-438 Zalas
tel. 505 967 709, 502 198 982
e-mail: sdom82@o2.pldomyzdrewna-sdom.pl

Jacek Ruszczyk
� 696 189 720

AUTO NAPRAWA “JACO”

�  NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
�  NAPRAWA ZAWIESZEŃ  �  ROZRZĄDY 

�  DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA  �  WULKANIZACJA

ul. Sienkiewicza 17
07-437 Łyse

�  CZĘŚCI ZAMIENNE DO CIĄGNIKÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

�  OLEJE, SMARY
�  ELEKTRONARZĘDZIA
�  PILARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE
�  OGRODNICTWO
�  DORADZTWO TECHNICZNE

07-437 Łyse, ul. Piwna 15, tel. 29 772 52 69, kom. 506 510 905

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Jerzy Wachowski

czynne

24 h

AGRO-SYGNAŁ    
Robert Wiśniewski

07-437 Łyse • ul. Poległych 35 • tel. 504 106 322, 885 806 980

KURSY PRAWA JAZDY KAT. A, B, C, D, E i T

• szkolenia okresowe
• badania kierowców
• kwalifi kacje wstępne

• kursy ADR, HDS
•  operator wózków 

jezdniowych

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

RAZEM 

DO CELU!

Punkt jest dystrybutorem

FIRM:

Serdecznie zapraszam 
do nowo otwartego punktu 
ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO

07-437 Łyse • ul. Poległych 35
tel. 504 106 322

07-438 Zalas • Wejdo 59B
✆   29 77 25 018
✆   608 691 944
✆   602 672 368
e-mail: piekarnialyse@wp.pl

� 786 821 717
SALA BANKIETOWA

Kurpianeczka

�  artykuły ścienne
�  stal budowlana
�  chemia budowlana
�  artykuły metalowe
�  pokrycia dachowe

�  ocieplenia, izolacje, 
struktury elewacyjne

�  stolarka drzwiowa i okienna
�  narzędzia budowlane
�  artykuły bhp
�  sucha zabudowa

�  artykuły elektryczne, 
hydrauliczne

�  elektronarzędzia
�  transport zakupionych 

towarów

Sklep Ogólnobudowlany 
„MAJSTER”

Łyse 129A, 07-437 Łyse

� 513 346 085
� 510 412 131

W OFERCIE:

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.



S.D.O.M. Domy z Drewna
Sylwester Popielarczyk

Domy z bali
Schody i stolarka 

drewniana
Konstrukcje 

drewniane

TARTAK • STOLARNIA
• sprzedaż tarcicy suchej i mokrej
• więźby dachowe
• deska elewacyjna i podłogowa
• okna, drzwi, schody

wiązary-dźwigary dachowe
domki na drzewie 

domki dla dzieci
ogrodowe altanki

domki szkieletowe
tarasy

konstrukcje nietypowe

Piątkowizna 14, 07-438 Zalas
tel. 505 967 709, 502 198 982
e-mail: sdom82@o2.pl domyzdrewna-sdom.pl

Jacek Ruszczyk
� 696 189 720

AUTO NAPRAWA “JACO”

�  NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
�  NAPRAWA ZAWIESZEŃ  �  ROZRZĄDY 

�  DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA  �  WULKANIZACJA

ul. Sienkiewicza 17
07-437 Łyse

�  CZĘŚCI ZAMIENNE DO CIĄGNIKÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

�  OLEJE, SMARY
�  ELEKTRONARZĘDZIA
�  PILARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE
�  OGRODNICTWO
�  DORADZTWO TECHNICZNE

07-437 Łyse, ul. Piwna 15, tel. 29 772 52 69, kom. 506 510 905

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Jerzy Wachowski

czynne

24 h

AGRO-SYGNAŁ    
Robert Wiśniewski

07-437 Łyse • ul. Poległych 35 • tel. 504 106 322, 885 806 980

KURSY PRAWA JAZDY KAT. A, B, C,  D, E i  T

• szkolenia okresowe
• badania kierowców
• kwalifi kacje wstępne

• kursy ADR, HDS
•  operator wózków 

jezdniowych

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

RAZEM 

DO CELU!

Punkt jest dystrybutorem

FIRM:

Serdecznie zapraszam 
do nowo otwartego punktu 
ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO

07-437 Łyse • ul. Poległych 35
tel. 504 106 322

07-438 Zalas • Wejdo 59B
✆   29 77 25 018
✆   608 691 944
✆   602 672 368
e-mail: piekarnialyse@wp.pl

� 786 821 717
SALA BANKIETOWA

Kurpianeczka

�  artykuły ścienne
�  stal budowlana
�  chemia budowlana
�  artykuły metalowe
�  pokrycia dachowe

�  ocieplenia, izolacje, 
struktury elewacyjne

�  stolarka drzwiowa i okienna
�  narzędzia budowlane
�  artykuły bhp
�  sucha zabudowa

�  artykuły elektryczne, 
hydrauliczne

�  elektronarzędzia
�  transport zakupionych 

towarów

Sklep Ogólnobudowlany 
„MAJSTER”

Łyse 129A, 07-437 Łyse

� 513 346 085
� 510 412 131

W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.



S.D.O.M. Domy z Drewna
Sylwester Popielarczyk

Domy z bali
Schody i stolarka 

drewniana
Konstrukcje 

drewniane

TARTAK • STOLARNIA
• sprzedaż tarcicy suchej i mokrej
• więźby dachowe
• deska elewacyjna i podłogowa
• okna, drzwi, schody

wiązary-dźwigary dachowe
domki na drzewie 

domki dla dzieci
ogrodowe altanki

domki szkieletowe
tarasy

konstrukcje nietypowe

Piątkowizna 14, 07-438 Zalas
tel. 505 967 709, 502 198 982
e-mail: sdom82@o2.pl domyzdrewna-sdom.pl

Jacek Ruszczyk
� 696 189 720

AUTO NAPRAWA “JACO”

�  NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
�  NAPRAWA ZAWIESZEŃ  �  ROZRZĄDY 

�  DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA  �  WULKANIZACJA

ul. Sienkiewicza 17
07-437 Łyse

�  CZĘŚCI ZAMIENNE DO CIĄGNIKÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

�  OLEJE, SMARY
�  ELEKTRONARZĘDZIA
�  PILARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE
�  OGRODNICTWO
�  DORADZTWO TECHNICZNE

07-437 Łyse, ul. Piwna 15, tel. 29 772 52 69, kom. 506 510 905

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Jerzy Wachowski

czynne

24 h

AGRO-SYGNAŁ    
Robert Wiśniewski

07-437 Łyse • ul. Poległych 35 • tel. 504 106 322, 885 806 980

KURSY PRAWA JAZDY KAT. A, B, C,  D, E i  T

• szkolenia okresowe
• badania kierowców
• kwalifi kacje wstępne

• kursy ADR, HDS
•  operator wózków 

jezdniowych

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

RAZEM 

DO CELU!

Punkt jest dystrybutorem

FIRM:

Serdecznie zapraszam 
do nowo otwartego punktu 
ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO

07-437 Łyse • ul. Poległych 35
tel. 504 106 322

07-438 Zalas • Wejdo 59B
✆   29 77 25 018
✆   608 691 944
✆   602 672 368
e-mail: piekarnialyse@wp.pl

� 786 821 717
SALA BANKIETOWA

Kurpianeczka

�  artykuły ścienne
�  stal budowlana
�  chemia budowlana
�  artykuły metalowe
�  pokrycia dachowe

�  ocieplenia, izolacje, 
struktury elewacyjne

�  stolarka drzwiowa i okienna
�  narzędzia budowlane
�  artykuły bhp
�  sucha zabudowa

�  artykuły elektryczne, 
hydrauliczne

�  elektronarzędzia
�  transport zakupionych 

towarów

Sklep Ogólnobudowlany 
„MAJSTER”

Łyse 129A, 07-437 Łyse

� 513 346 085
� 510 412 131

W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.
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• kursy ADR, HDS
•  operator wózków 

jezdniowych

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

RAZEM 

DO CELU!

Punkt jest dystrybutorem

FIRM:

Serdecznie zapraszam 
do nowo otwartego punktu 
ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO

07-437 Łyse • ul. Poległych 35
tel. 504 106 322

07-438 Zalas • Wejdo 59B
✆   29 77 25 018
✆   608 691 944
✆   602 672 368
e-mail: piekarnialyse@wp.pl

� 786 821 717
SALA BANKIETOWA

Kurpianeczka

�  artykuły ścienne
�  stal budowlana
�  chemia budowlana
�  artykuły metalowe
�  pokrycia dachowe

�  ocieplenia, izolacje, 
struktury elewacyjne

�  stolarka drzwiowa i okienna
�  narzędzia budowlane
�  artykuły bhp
�  sucha zabudowa

�  artykuły elektryczne, 
hydrauliczne

�  elektronarzędzia
�  transport zakupionych 

towarów

Sklep Ogólnobudowlany 
„MAJSTER”

Łyse 129A, 07-437 Łyse

� 513 346 085
� 510 412 131

W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.



S.D.O.M. Domy z Drewna
Sylwester Popielarczyk

Domy z bali
Schody i stolarka 

drewniana
Konstrukcje 

drewniane

TARTAK • STOLARNIA
• sprzedaż tarcicy suchej i mokrej
• więźby dachowe
• deska elewacyjna i podłogowa
• okna, drzwi, schody

wiązary-dźwigary dachowe
domki na drzewie 

domki dla dzieci
ogrodowe altanki

domki szkieletowe
tarasy

konstrukcje nietypowe

Piątkowizna 14, 07-438 Zalas
tel. 505 967 709, 502 198 982
e-mail: sdom82@o2.pl domyzdrewna-sdom.pl

Jacek Ruszczyk
� 696 189 720

AUTO NAPRAWA “JACO”

�  NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
�  NAPRAWA ZAWIESZEŃ  �  ROZRZĄDY 

�  DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA  �  WULKANIZACJA

ul. Sienkiewicza 17
07-437 Łyse

�  CZĘŚCI ZAMIENNE DO CIĄGNIKÓW 
I MASZYN ROLNICZYCH

�  OLEJE, SMARY
�  ELEKTRONARZĘDZIA
�  PILARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE
�  OGRODNICTWO
�  DORADZTWO TECHNICZNE

07-437 Łyse, ul. Piwna 15, tel. 29 772 52 69, kom. 506 510 905

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
Jerzy Wachowski

czynne

24 h

AGRO-SYGNAŁ    
Robert Wiśniewski

07-437 Łyse • ul. Poległych 35 • tel. 504 106 322, 885 806 980

KURSY PRAWA JAZDY KAT. A, B, C,  D, E i  T

• szkolenia okresowe
• badania kierowców
• kwalifi kacje wstępne

• kursy ADR, HDS
•  operator wózków 

jezdniowych

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

RAZEM 

DO CELU!

Punkt jest dystrybutorem

FIRM:

Serdecznie zapraszam 
do nowo otwartego punktu 
ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO

07-437 Łyse • ul. Poległych 35
tel. 504 106 322

07-438 Zalas • Wejdo 59B
✆   29 77 25 018
✆   608 691 944
✆   602 672 368
e-mail: piekarnialyse@wp.pl

� 786 821 717
SALA BANKIETOWA

Kurpianeczka

�  artykuły ścienne
�  stal budowlana
�  chemia budowlana
�  artykuły metalowe
�  pokrycia dachowe

�  ocieplenia, izolacje, 
struktury elewacyjne

�  stolarka drzwiowa i okienna
�  narzędzia budowlane
�  artykuły bhp
�  sucha zabudowa

�  artykuły elektryczne, 
hydrauliczne

�  elektronarzędzia
�  transport zakupionych 

towarów

Sklep Ogólnobudowlany 
„MAJSTER”

Łyse 129A, 07-437 Łyse

� 513 346 085
� 510 412 131

W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.
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KURSY PRAWA JAZDY KAT. A, B, C,  D, E i  T

• szkolenia okresowe
• badania kierowców
• kwalifi kacje wstępne

• kursy ADR, HDS
•  operator wózków 

jezdniowych

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW

RAZEM 

DO CELU!

Punkt jest dystrybutorem

FIRM:

Serdecznie zapraszam 
do nowo otwartego punktu 
ROBERTA WIŚNIEWSKIEGO

07-437 Łyse • ul. Poległych 35
tel. 504 106 322

07-438 Zalas • Wejdo 59B
✆   29 77 25 018
✆   608 691 944
✆   602 672 368
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� 786 821 717
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Kurpianeczka

�  artykuły ścienne
�  stal budowlana
�  chemia budowlana
�  artykuły metalowe
�  pokrycia dachowe

�  ocieplenia, izolacje, 
struktury elewacyjne

�  stolarka drzwiowa i okienna
�  narzędzia budowlane
�  artykuły bhp
�  sucha zabudowa

�  artykuły elektryczne, 
hydrauliczne

�  elektronarzędzia
�  transport zakupionych 

towarów

Sklep Ogólnobudowlany 
„MAJSTER”

Łyse 129A, 07-437 Łyse

� 513 346 085
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W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.

4

11

10 12

13

14 17

17

18

19

20

15

16

Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.
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W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl
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okolicznościowe
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www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.
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W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl
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Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.
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W  O F E R C I E :

Sklep Ogólnobudowlany

Gmina Łyse położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów 
i użytków zielonych. W skład gminy wchodzą 22 miejscowości, stanowiąc 21 sołectw. Najwięk-
szą miejscowością poza Łysymi są Lipniki, najmniejszą zaś Złota Góra. Gmina Łyse graniczy od 
północy z Gminą Pisz, od północnego zachodu z Gminą Rozogi, zachodnią granicę stanowi 
Gmina Myszyniec, południowo-zachodnią Gmina Kadzidło, zaś wschodnią granicą sięga woje-
wództwa podlaskiego, granicząc z gminami Turośl oraz Zbójna. Łączna powierzchnia w grani-
cach administracyjnych to 246,45 km2, liczba mieszkańców wynosi 8,6 tysiąca.

Z uwagi na położenie gminy na sandrach (piaskach) naniesionych przez ostatnie zlodowa-
cenie bałtyckie występują tu słabe gleby, w przeważającej mierze klas V, VI, VI Rz (pod zalesie-
nie). Uprawa łąk i pastwisk w kierunku produkcji mlecznej stanowi podstawę rolnictwa.

Miejscowość Łyse jest głównym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym oraz przemy-
słowo-usługowym na terenie gminy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost gospodarczy 
gminy ze względu na rozwój przemysłu, usług i handlu. Największym zakładem na naszym te-
renie jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport J. Bałdyga. Zatrudnienie znala-
zło tu około 1,5 tys. osób, nie tylko mieszkańców Gminy Łyse, ale również regionu.

Dynamiczny rozwój Gminy Łyse w ciągu ostatnich lat owocuje powstaniem nowych bu-
dynków mieszkalnych, ulic i osiedli. W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego stale zwięk-
sza się liczba mieszkańców gminy. Znacznej poprawie uległa również infrastruktura drogowa, 
podnosząca standard dojazdu do posesji i obszarów inwestycyjnych. W wyniku prowadzonych 
inwestycji gminna infrastruktura komunalna została znacząco rozbudowana. Powstały nowe 
obiekty kulturalno-rekreacyjne, a istniejące zostały zmodernizowane adekwatnie do potrzeb 
lokalnej społeczności.

W przeważającej większości zabytkowymi obiektami materialnymi terenu Gminy Łyse są: 
budowle sakralne, obiekty budownictwa mieszkalnego, a także kapliczki i krzyże przydrożne 
(nieodłączny element każdej wsi).

+   Apteka ogólnodostępna, tel. 29 71 70 050, w. 41
+   Gabinet fi zjoterapii ambulatoryjnej w ramach 

NFZ i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 745
+   Gabinet stomatologiczny w ramach NFZ 

i gabinetu prywatnego, tel. 500 892 743
+   Gabinet ginekologiczny działa 

w ramach gabinetu prywatnego, 
tel. 29 77 25 032

+   Badania USG w ramach gabinetu 
prywatnego, tel. 29 77 25 032

CENTRUM MEDYCZNE W ŁYSYCH, UL. TOPOLOWA 2
BARBARA WALENTYNA BALCERZAK – PRZYCHODNIA LEKARSKA „ZDROWE ŻYCIE”

Poradnia lekarza rodzinnego funkcjonuje w ramach NFZ 
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponadto wykonujemy:

•  badania na prawo jazdy
•  badania w ramach medycyny pracy
•  badania krwi cztery razy w tygodniu

– punkt pobrań na miejscu

•  badania CRP, URILUX, Spirometria, EKG
•  posiadamy fi lię w miejscowości Zalas 47, 

tel. 29 77 25 222
•  rejestracja Łyse, tel. 29 77 25 032

Oferujemy miłą i  fachową obsługę, 
nowoczesny przestronny lokal, 

duży parking, windy 
dla niepełnosprawnych 

i krótki czas oczekiwania na zabiegi.
www.cmlyse.pl

Almed; Almed Łyse

ORGANIZUJEMY:

•  wesela
•  chrzciny
•  komunie
•  inne imprezy 
okolicznościowe

H. T. Kubrak

�  501 547 874
�  506 405 196

�  kubrakht@op.pl

Piątkowizna 15A
07-438 Zalas

www.sala-piatkowizna.pl

MEBELCLASS

Meble z duszą

www.mebelclass.pl

tel. +48 506 046 239

07-437 Łyse
Łyse 131A

Gmina Łyse to teren żywych tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny 
strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbie-
ractwem. Najpopularniejszą imprezą kulturalną jest Palma Kurpiowska. Odbywa się co roku 
w Niedzielę Palmową i jest ściśle związana z tradycją chrześcijańską. W Niedzielę Palmową 
miejscowość Łyse na Kurpiach staje się jedną z najbarwniejszych w kraju. Tego wyjątkowe-
go dnia prezentujemy szerokiemu gronu przybyłych gości chlubę naszej ziemi kurpiowskiej 
– przepiękne palmy, które są odzwierciedleniem naszej puszczy, jej historii i zwyczajów. Kur-
piowskie palmy wielkanocne są dystyngowane, pełne niezwykłego uroku, kontrastów, kolo-
rów, kunsztu i wdzięku. Śmiało rzec można, że są naszym kurpiowskim znakiem rozpoznaw-
czym.

Kultywowanie zwyczaju wykonywania palm kurpiowskich sprawiło, że z roku na rok Łyse 
przyciąga liczniejsze rzesze turystów z kraju i zagranicy, przedstawicieli świata dyplomacji, po-
lityki, kultury, nauki. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu, organizatorzy poszerzyli 
ofertę kulturalną obchodów Niedzieli Palmowej, przekształcając ją z uroczystości kościelnej 
i przeglądu konkursowego w dużą imprezę folklorystyczną. Obecnie przyjeżdżając do Łysych, 
można obejrzeć nie tylko procesję z palmami o znacznych rozmiarach, ale także kiermasz sztu-
ki ludowej, kiermasz wydawnictw regionalnych, okolicznościowe wystawy, z wystawą nagro-
dzonych palm na czele, występy zespołów folklorystycznych, można też skosztować potraw 
kuchni regionalnej, a nawet kupić zminiaturyzowaną, ale regionalną palemkę.

Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajdują się 3 rezerwaty przyrody z wieloma gatunkami 
roślin i zwierząt podlegających ochronie. Są to rezerwaty: Mingos, Serafi n oraz Tabory. Łączna 
ich powierzchnia wynosi 215,59 ha, co stanowi około 1 % ogólnej powierzchni gminy. Duży 
kompleks bagien serafi ńskich jest pozostałością po zeutrofi zowanym jeziorze Krusko. W śre-
dniowieczu nad jego północnym brzegiem stał dwór myśliwski książąt mazowieckich. Obecnie 
bagna są rezerwatem fauny i fl ory o powierzchni 184, 92 ha.
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Ochronie podlegają również znajdujące się na terenie Gminy Łyse obszary Natura 2000. 
Jednym z nich jest obszar ochrony siedliskowej ptaków – Puszcza Piska obejmujący część miej-
scowości Łączki – kolonia Zamost. Obszar leży na granicy pomiędzy Krainą Wielkich Jezior Ma-
zurskich a Niziną Mazurską. Kolejnym obszarem Natura 2000 na terenie Gminy Łyse są Myszy-
nieckie Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska 
rolnicze i lasy liściaste. Ostoję utworzono dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej. Ponad-
to w obrębie ostoi zlokalizowane jest małe zagłębie ze zbiorowiskami torfowiska wysokiego 
i boru bagiennego.

Nasza gmina leży w obrębie obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, gdzie zakwalifi -
kowana została do mezoekoregionu kurpiowskiego. Jest to obszar o charakterze łącznikowym 
istotnym dla kształtowania systemu powiązań przyrodniczych w dorzeczu Narwi w połączeniu 
z układami przyrodniczymi pojezierzy Mazurskiego i Pomorskiego oraz Niziny Mazurskiej, pre-
dysponowany do szczególnie wysokiego, a miejscami wysokiego reżimu gospodarowania śro-
dowiskiem.

W miejscowości Serafi n przy leśniczówce swój początek ma 16-kilometrowa trasa rowe-
rowa oznakowana kierunkowskazami z 17 stanowiskami edukacyjnymi. Trasę leśnej ścieżki 
rowerowej kończy widok na rezerwat przyrody „Torfowisko Serafi n”. Ponadto w lipcu 2015 
roku w miejscowości Łyse (okolice skrzyżowania ulic Krupki i Kościelnej) udostępniona została 
5-kilometrowa leśna ścieżka spacerowa nordic walking „Gośka”, na której zlokalizowane zo-
stały dwa przystanki z zamontowanymi urządzeniami typu: równoważnie, ławeczki, poręcze, 
drabinki i drążki gimnastyczne do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha, ra-
mion i nóg.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznie Gminy Łyse oraz zapozna-
nia się bogatą ofertą kulturalno-rekreacyjną naszej Małej Ojczyzny.



 

Z wielką przyjemnością i profesjonalizmem zorganizujemy dla Państwa przyjęcie weselne 
oraz wszelkie uroczystości okolicznościowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Stylowe, nowoczesne wnętrze mieści się w budynku położonym wśród pięknej zieleni 
kurpiowskiej puszczy z dogodnym dojazdem oraz kuchnią, która spełni oczekiwania każdego z gości.

Przyjęcia weselne organizowane są w sali balowej mieszczącej do 300 osób.
Oferujemy również Państwu organizację spotkań większych grup, konferencji i szkoleń, 

a także integracje i wspólne biesiady przy ognisku z grillem.
Na terenie obiektu znajduje się zabytkowa chata kurpiowska z izbą w regionalnym wystroju.

Posiadamy bazę 35 miejsc noclegowych.

�  Lipniki, ul. Sierbińskiego 48  �  29 772 61 10, 604 589 356  �  ewa@agroewa.pl

Zapraszamy!

www.sala.krzyzewscy.pl
www.agroewa.pl

Sala bankietowa „Krzyżewscy”

Łyse 1, 07-437 Łyse, kierunek Łomża

kuchenne                                    biurowe
pokojowe                             garderoby

łazienkowe            szafy wnękowe
i inne według zamówienia

�  503 145 358

www.decormeble.pl

MEBLE
Paweł Trzciński

508 773 281

� garderoby
� wnęki

� kuchnie
� szafy

07-437 Łyse • ul. Piwna (obok przystanku PKS)
tel. kom. 739 210 912 • e-mail: dmochowskabiurorach@gmail.com

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE
ŚRODKI CZYSTOŚCI UDOJU

NASIONA TRAW I KUKURYDZY
SZNUREK I FOLIA

CZĘŚCI ZAMIENNE 
DO MASZYN ROLNICZYCH

07-437 Łyse • ul. Poległych 21A 
tel. 698 678 697 • tel. sklep 29 77 25 063 • tel. kom. sklep 604 996 700
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www.piekarniakurpiowska.pl

PIEKARNIA KURPIOWSKA 
SERAFIN
ŻUBROWSKI SP. KOMANDYTOWA

Serafi n 4, 07-437 Łyse
tel. +48 29 594 01 50
tel. +48 608 616 108

NA MIEJSCU:
� Duży staw z wyspą, łódka
� Ryby w stawie, wędkowanie
� Plac zabaw dla dzieci
� Duża huśtawka
� Boisko do siatkówki
� Boisko do piłki nożnej
� Grzyby w okolicy
� Możliwość wypożyczenia 
   roweru
� Bagna
� Żurawie
W NIEDALEKIEJ OKOLICY:

� Mazury
� Niedziela Palmowa w Łysych

� Miodobranie w Myszyńcu
� Rezerwat Serafi n

� Ścieżka rowerowa
�  Piekarnia Serafi n – tradycyjne 
i regionalne wypieki

� Skansen w Kadzidle
� Skansen w Nowogrodzie

Łączki 87
07-438 Zalas

telefon: 29 772 57 19
kom. 797 821 495

www.agro-sosenka.pl

Agro Sosenka
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www.piekarniakurpiowska.pl

PIEKARNIA KURPIOWSKA 
SERAFIN
ŻUBROWSKI SP. KOMANDYTOWA

Serafi n 4, 07-437 Łyse
tel. +48 29 594 01 50
tel. +48 608 616 108

NA MIEJSCU:
� Duży staw z wyspą, łódka
� Ryby w stawie, wędkowanie
� Plac zabaw dla dzieci
� Duża huśtawka
� Boisko do siatkówki
� Boisko do piłki nożnej
� Grzyby w okolicy
� Możliwość wypożyczenia 
   roweru
� Bagna
� Żurawie
W NIEDALEKIEJ OKOLICY:

� Mazury
� Niedziela Palmowa w Łysych

� Miodobranie w Myszyńcu
� Rezerwat Serafi n

� Ścieżka rowerowa
�  Piekarnia Serafi n – tradycyjne 
i regionalne wypieki

� Skansen w Kadzidle
� Skansen w Nowogrodzie

Łączki 87
07-438 Zalas

telefon: 29 772 57 19
kom. 797 821 495

www.agro-sosenka.pl
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