
Spółdzielnia Socjalna 

ENERCON

enercondzialdowo@wp.pl

607 330 364

Spółdzielnia Socjalna 

ENERCON

Świadczymy kompleksowe usługi projektowo-budowlane.

Dodatkowo w zakresie świadczonych usług znajdują się usługi elektryczne, 

hydrauliczne, montaż i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej (banery, 

billboardy). Głównym atutem jest świadczenie usług w zakresie budownictwa 

energooszczędnego na najwyższym poziomie w oparciu o zdobytą wiedzę.

• kosztorysowanie robót budowlanych

• projektowanie stropów

• certyfi katy energetyczne budynków

• inwentaryzacja

• rysunki techniczne

• budowę obiektów budowlanych z wykończeniem pod klucz

• remonty, renowacje, elewacje

• konstrukcje dachowe i pokrycia dachowe

• tynki tradycyjne i maszynowe z agregatu

• usługi elektryczne

• montaż i konserwacja nośników reklamy

13-200 Działdowo

ul. Kajki 25
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Spółdzielnia Socjalna 

CZYSTA POMOC

anbob@onet.pl

795 651 559, 731 612 732

Spółdzielnia Socjalna 

CZYSTA POMOC

Nasze przedsiębiorstwo społeczne świadczy usługi na rzecz lokalnej społeczności

• opiekujemy się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

• Wykonujemy prace porządkowe z zakresu utrzymania czystości na tzw. 

terenach zielonych (koszenie trawy, wycinka samosiejek, zrębkowanie 

gałęzi, grabienie itp.)

• W sezonie zimowym prowadzimy akcję ZIMA gdzie skupiamy się na pra-

cach związanych z usuwaniem śniegu i lodu

• czyścimy dywany, wykładziny obiektowe i tapicerki także samochodowe

• dbamy o czystość w obiektach takich jak: biura, domy, mieszkania, maga-

zyny, hale produkcyjne, obiekty przemysłowe, obiekty fabryczne, centra 

logistyczne, osiedla i wspólnoty mieszkaniowe, galerie handlowe i super-

markety itp.

• sprzątamy po remontach i po budowie.

13-240 Iłowo-Osada

Brodowo 23
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CZYSTA POMOC

Opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Prace porządkowe na terenach zielonych, 

W sezonie zimowym prowadzimy akcję ZIMA

Czyścimy dywany, wykładziny obiektowe i tapicerki także samochodowe

dbamy o czystość w obiektach takich jak: biura, domy, mieszkania, magazyny, 

hale produkcyjne, obiekty przemysłowe, obiekty fabryczne, centra logistyczne, 

osiedla i wspólnoty mieszkaniowe, galerie handlowe i supermarkety itp.

sprzątamy po remontach i po budowie.
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Spółdzielnia Socjalna

SIPAR

modrzewskasipar2@gmaiil.com

511 908 780

Spółdzielnia Socjalna

SIPAR

Spółdzielnia Socjalna SIPAR została założona w 2013 roku. Nasza działalność polega na:

• ręcznym wytwarzaniu fi gurek z gipsu (aniołki, mikołaje, skarbonki, zwierzęta 

i wiele innych), a także gipsowych ozdobnych kafl i imitujących piaskowiec

• produkcji świec i fi gur z wosku pszczelego, charakteryzujące się oryginalnym 

wyglądem oraz tym, że spalają się bez-dymowo wydzielając delikatny zapach 

miodu i propolisu ujemnie jonizując powietrze

• produkcji mydeł naturalnych ręcznie robionych, których  zadaniem jest nie tylko 

myć naszą skórę, ale przede wszystkim ją pielęgnować, a są to mydła afrykańskie 

czarne, glicerynowe, glicerynowe z aloesem, glicerynowe z miodem, gliceryno-

we z masłem shea

• ręcznej produkcji świec i mydeł wylewanych do form silikonowych nadając im 

najróżniejsze kształty i kolory co powoduje, że pełnią funkcje niedrogiego ale 

bardzo atrakcyjnego prezentu

13-200 Działdowo

ul. M.C. Skłodowskiej 5
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SIPAR

Nasza działalność polega na:

• ręcznym wytwarzaniu figurek z gipsu, a także gipsowych ozdobnych 

kafli imitujących piaskowiec

• produkcji świec i figur z wosku pszczelego

• produkcji mydeł naturalnych ręcznie robionych

• ręcznej produkcji świec i mydeł wylewanych do form silikonowych
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Spółdzielnia Socjalna 

MOCNA STRONA

mocna-strona@o2.pl

504 864 725

Spółdzielnia Socjalna 

MOCNA STRONA

Nasza Spółdzielnia zajmuje się kompleksową organizacją oraz wykonaniem wszel-

kiego typu imprez oraz eventów.

• realizujemy imprezy fi rmowe, integracyjne, akcje promocyjne, wydarzenia, 

eventy marketingowe

• podejmujemy działania związane obsługą techniczną imprez oraz ich kom-

pleksowym zabezpieczeniem od strony formalnej i prawnej,  zapewniamy  

program artystyczny i rozrywkowy na wysokim poziomie

• organizujemy biwaki i obozy dla dzieci i młodzieży z wyżywieniem oraz obozy 

survivalowe pod namiotami

• prowadzimy zajęcia strzeleckie z łuku lub karabinka

13-200 Działdowo

ul. Wyszyńskiego 13/3
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Spółdzielnia Socjalna 

MOCNA STRONA

Nasza Spółdzielnia zajmuje się kompleksową organizacją 

wszelkiego typu imprez oraz eventów. 

Realizujemy imprezy firmowe, integracyjne, akcje promocyjne, wydarzenia 

marketingowe • Obsługa techniczna imprez, zabezpieczeniem od strony 

formalnej i prawnej• Organizujemy biwaki i obozy dla dzieci i młodzieży 

z wyżywieniem oraz obozy survivalowe pod namiotami • Prowadzimy 

zajęcia strzeleckie z łuku lub karabinka
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enerconbisdzialdowo@wp.pl

504 864 725

Spółdzielnia Socjalna 

ENERCON BIS

Spółdzielnia Socjalna ,,ENERCON BIS” specjalizuje się w się w kompleksowej budo-

wie budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, usługowych i przemysłowych.

Wykonujemy również prace z zakresu rozbudowy, przebudowy, remontów obiek-

tów budowlanych. W ramach naszej działalności powierzone zadania realizujemy 

od momentu pomysłu poprzez projekt, aż do odbioru budynku. 

Ponadto świadczymy usługi wykończenia domów jednorodzinnych, mieszkań 

w stanie deweloperskim, pomieszczeń usługowych oraz użyteczności publicznej. 

• kafelkowanie

• malowanie

• panele podłogowe i ścienne

• zabudowa karton- gips

• biały montaż

• prace elektryczne i hydrauliczne oraz stolarskie 

• montaż mebli kuchennych 

13-200 Działdowo

Księży Dwór 174
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ENERCON BIS

Specjalizuje się w się w kompleksowej budowie budynków wielorodzinnych, 

jednorodzinnych, usługowych i przemysłowych.

Rozbudowy, przebudowy, remontów obiektów budowlanych. 

Usługi wykończenia domów jednorodzinnych, mieszkań 

w stanie deweloperskim, pomieszczeń usługowych oraz użyteczności publicznej. 

Kafelkowanie, malowanie, panele podłogowe i ścienne

zabudowo karton- gip,sbiały montaż, prace elektryczne i hydrauliczne 

oraz stolarskie, montaż mebli kuchennych. 
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Spółdzielnia Socjalna 

PRZYJACIELE

Spółdzielnia socjalna „PRZYJACIELE” została założona w listopadzie 2017 roku przez 

trzy młode kobiety posiadające wykształcenie i praktykę pedagogiczną. Na początku 

działalności zorganizowaliśmy grupę animacyjną dzieci, która uczestniczy w imprezach 

okolicznościowych takich jak mikołajki, zabawy urodzinowe, festyny, akcja wręczania 

prezentów w okresie Świąt Bożego Narodzenia na rzecz dzieci z Oddziału Dziecięcego 

Szpitala w Działdowie.

Z początkiem października otworzyliśmy Klubik dla dzieci w wieku 1-4 l. o nazwie „Klub 

Przyjaciół Myszki Miki”, który docelowo ma być Niepublicznym Punktem Przedszkolnym.   

W zaadoptowanym budynku stworzyliśmy dwie kolorowe i przyjazne, a przede wszyst-

kim bezpieczne dla dzieci sale dydaktyczne.

Spółdzielnia socjalna „PRZYJACIELE” już na początku swojej działalności brała udział 

w pomocy Fundacji DKMS, której misją jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na 

świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi 

lub szpiku kostnego. Akcja ta miała miejsce w Rybnie.

W niedalekiej przyszłości mamy zamiar utworzyć grupę żłobkową.

Spółdzielnia Socjalna 

PRZYJACIELE

przedszkole.miki@gmail.com

506 992 052

13-206 Płośnica

Gródki 29
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PRZYJACIELE

Prowadzimy Klubik dla dzieci w wieku 1-4 l. o nazwie

 „Klub Przyjaciół Myszki Miki”, który docelowo ma być Niepublicznym 

Punktem Przedszkolnym. W zaadoptowanym budynku stworzyliśmy 

dwie kolorowe i przyjazne a przede wszystkim bezpieczne 

dla dzieci sale dydaktyczne.

Spółdzielnia Socjalna 

PRZYJACIELE

Spółdzielnia Socjalna 

PRZYJACIELE
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Fundacja wspierania 

malarstwa 

OFICYNA DZIAŁDOWSKA

Podstawową działalnością  Fundacji jest wytwarzanie podobrazi malarskich (blejtram) 

oraz innego wyposażenia pracowni malarskiej, w których surowcem jest drewno

• sztalugi,

• stojaki,

• drewniane palety malarskie,

• ramy do obrazów 

oraz drobne usługi wg. zapotrzebowania klientów.

Bleitramy produkujemy wg. tradycyjnej metody z suszonego sezonowanego drewna 

sosnowego oraz płótna bawełnianego lub lnianego nasyconego specjalną masą grun-

tującą. Z prawie zapomnianą metodą wytwarzania blejtram szczegółowo zapoznali-

śmy się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i stosujemy ją w naszym zakładzie. 

Specyfi ki do gruntowania płótna wykonujemy sami w naszym zakładzie. Metoda ta 

zapewnia wieloletnią trwałość obrazów i stabilność barwy. Odbiorcami naszych wyrobów 

są  malarze artyści z Warszawy. W najbliższym czasie blejtramy zamierzamy wprowadzić 

do sprzedaży w sklepach z akcesoriami malarskimi.

kontakt@oficynadzialdowska.pl

734 460 076

Zakład produkcyjny:

13-200 Działdowo, Kisiny 99 

oficynadzialdowska.pl

kontakt@oficynadzialdowska.pl

734 460 076

Zakład produkcyjny:

13-200 Działdowo, Kisiny 99 

oficynadzialdowska.pl

Fundacja wspierania malarstwa 

OFICYNA DZIAŁDOWSKA
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Podstawową działalnością Fundacji jest wytwarzanie podobrazi 
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Stowarzyszenie Na Rzecz 

Wspierania 

Inicjatyw Kulturalnych

elrob@onet.pl, 

klosek5@onet.pl

509 916 234, 504 843 652

Stowarzyszenie 

Na Rzecz Wspierania 

Inicjatyw Kulturalnych

13-200 Działdowo

Sportowa 2C

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Wspierania 

Inicjatyw Kulturalnych

elrob@onet.pl, 

klosek5@onet.pl

509 916 234, 504 843 652

13-200 Działdowo

Sportowa 2C

Jesteśmy młodą organizacją, która organizuje działalność w sferze kulturalnej 

i sportowej. Zajmujemy się kompleksową organizacją imprez masowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń

• zabezpieczamy miejsce imprezy

• zapewniamy ekipę ochraniającą i służby porządkowe

• dostarczamy  profesjonalny sprzęt i obsługę techniczną

• gwarantujemy zaplecze sanitarne i cateringowe imprezy, media na terenie 

imprezy, zasilanie w prąd, program rekreacyjno-sportowy dla dzieci i dorosłych.

W bieżącym roku byliśmy współorganizatorem

• VIII edycji Festiwalu Tańca Show The Flow w Działdowie

• Pucharu Polski Strongman a niekwestionowaną gwiazdą imprezy był 

Mariusz „Pudzian” Pudzianowski.



Stowarzyszenie 

Na Rzecz Wspierania 

Inicjatyw Kulturalnych

Jesteśmy młodą organizacją która organizuje działalność 

w sferze kulturalnej i sportowej. 

Zajmujemy się kompleksową organizacją imprez masowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem 

niezbędnych zezwoleń.
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Inicjatyw Kulturalnych

Jesteśmy młodą organizacją która organizuje działalność 

w sferze kulturalnej i sportowej. 

Zajmujemy się kompleksową organizacją imprez masowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem 

niezbędnych zezwoleń.



Spółdzielnia Socjalna 

WSPÓLNA IDEA

anna.aurast@gmail.com

wspolna.idea@wp.pl

536 951 115

Spółdzielnia Socjalna 

WSPÓLNA IDEA

Usługi skierowane są zarówno do osób prywatnych jak i fi rm.

Usługi obejmują:

• pielęgnacja zieleni (trawniki, żywopłoty, nasadzenia itp.)

• systemy nawadniające

• drewno kominkowe, opałowe

• karczowanie działki (rębak)

• przycinka krzewów, drzew owocowych

• wycinka drzew

• usługi piorące (tapicerki samochodowe, meblowe, pielęgnacja skórzanych tapice-

rek, dywany itp.)

• sprzątające (biura, mieszkania, ozonowanie pomieszczeń, samochodów, hal, mycie 

okien, szklarni, bruku, elewacji, nagrobków.) 

Używamy tylko profesjonalnego sprzętu i gwarantujemy zadowolenie z wykonania na-

szych usług. Dojazd do klienta w obrębie 15 km GRATIS.

Cena: ustalana indywidualnie, zależna od usługi, cennik na życzenie klienta 

Termin realizacji: do uzgodnienia z klientem 

13-200 Działdowo

Komorniki 13
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anna.aurast@gmail.com

wspolna.idea@wp.pl
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13-200 Działdowo

Komorniki 13



Usługi obejmują:

pielęgnacja zieleni • systemy nawadniające • drewno kominkowe, opałowe

karczowanie działki (rębak) • przycinka krzewów, drzew owocowych

wycinka drzew• usługi piorące (tapicerki samochodowe, meblowe, 

pielęgnacja skórzanych tapicerek, dywany itp.)

sprzątające (biura, mieszkania, ozonowanie pomieszczeń, samochodów, 

hal, mycie okien, szklarni, bruku, elewacji, nagrobków.) 
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wycinka drzew• usługi piorące (tapicerki samochodowe, meblowe, 

pielęgnacja skórzanych tapicerek, dywany itp.)

sprzątające (biura, mieszkania, ozonowanie pomieszczeń, samochodów, 

hal, mycie okien, szklarni, bruku, elewacji, nagrobków.) 

Spółdzielnia Socjalna 

WSPÓLNA IDEA



FABRYKA PREZENTÓW 

Sp. z o.o.

fabryka_prezentow@o2.pl

661 555 564

Wazony dekoracyjne, fi gury gipsowe, świeczniki, szkło gospodarcze, ozdobne oraz 

artykuły dekoracyjne i upominki są głównym przedmiotem produkcji naszej fi rmy. 

Posiadamy też bogaty wybór produktów szklanych zdobionych elementami meta-

loplastycznymi. Nasz asortyment charakteryzuje się urozmaiconym wzornictwem 

oraz indywidualnym charakterem. Technika graweru i cięcia przy pomocy plotera 

laserowego CO2 pozwala nam sprostać najbardziej nietypowym zamówieniom 

(grawer na szkle, drewnie, plastiku, gumie i wielu innych materiałach). Nasi klien-

ci mogą dowolnie komponować ostateczny wygląd zamawianego asortymentu 

dzięki szerokiej gamie wzornictwa i usług:

• metaloplastyka

• decoupage

• malowanie ręczne i natryskowe

• złocenia

• grawer

Naszymi klientami są:

• klienci indywidualni

• hurtownie branżowe

• agencje reklamowe

• sale weselne

• kluby sportowe

• kwiaciarnie

13-200 Działdowo

ul. Wyszyńskiego 13/3

FABRYKA PREZENTÓW 

Spółka z o.o.

FABRYKA PREZENTÓW 

Sp. z o.o.

fabryka_prezentow@o2.pl

661 555 564

13-200 Działdowo

ul. Wyszyńskiego 13/3



FABRYKA PREZENTÓW 

Sp. z o.o.

Wazony dekoracyjne, figury gipsowe, świeczniki, szkło gospodarcze, 

ozdobne oraz artykuły dekoracyjne i upominki są głównym przedmiotem 

produkcji naszej firmy. Posiadamy też bogaty wybór produktów szklanych 

zdobionych elementami metaloplastycznymi.

FABRYKA PREZENTÓW 

Sp. z o.o.

Wazony dekoracyjne, figury gipsowe, świeczniki, szkło gospodarcze, 

ozdobne oraz artykuły dekoracyjne i upominki są głównym przedmiotem 

produkcji naszej firmy. Posiadamy też bogaty wybór produktów szklanych 

zdobionych elementami metaloplastycznymi.

FABRYKA PREZENTÓW 

Sp. z o.o.



Spółdzielnia Socjalna

DOM I OGRÓD

domiogrod.spoldzielniasocjalna@gmail.com 

798 141 301

Spółdzielnia Socjalna

DOM I OGRÓD

Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród prowadzi działalność w branży dekoratorstwo i ar-

chitektura wnętrz. Przygotowujemy projekty aranżacji wnętrza mieszkania lub innej 

powierzchni użytkowej. Nasze  projekty pomogą Państwu wyobrazić sobie wygląd swo-

jego mieszkania lub domu po remoncie. W zakres usług wchodzi:

• dokumentacja techniczna (elektryka, hydraulika, i inne rzeczy)

• rysunki techniczne dla ekipy budowlanej

• kosztorys listy wyposażenia wnętrz

• wizualizacje 3d każdego pomieszczenia w rożnych perspektywach 

• trzy rzuty 2d ustawienia wnętrz i mebli

W najbliższym czasie rozszerzymy nasza ofertę o profesjonalne projektowanie ogrodów 

oraz terenów zielonych przy siedzibach prestiżowych fi rm, budynkach biurowych, osied-

lach mieszkaniowych, zieleni miejskiej, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, 

obiektach sportowych, hotelach, centrach handlowych i obiektach przemysłowych.

13-200 Działdowo 

ul. Gminna 6

Spółdzielnia Socjalna

DOM I OGRÓD

domiogrod.spoldzielniasocjalna@gmail.com 

798 141 301

13-200 Działdowo 

ul. Gminna 6



Spółdzielnia 

Socjalna

DOM I OGRÓD

Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród prowadzi działalność 

w branży dekoratorstwo i architektura wnętrz. Przygotowujemy projekty 

aranżacji wnętrz mieszkania lub innej powierzchni użytkowej. 

Nasze  projekty pomogą Państwu wyobrazić sobie wygląd swojego 

mieszkania lub domu po remoncie.

Spółdzielnia Socjalna

DOM I OGRÓD

Spółdzielnia Socjalna

DOM I OGRÓD

Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród prowadzi działalność 

w branży dekoratorstwo i architektura wnętrz. Przygotowujemy projekty 

aranżacji wnętrz mieszkania lub innej powierzchni użytkowej. 

Nasze  projekty pomogą Państwu wyobrazić sobie wygląd swojego 

mieszkania lub domu po remoncie.



sis_rybno@op.pl

506 231 242

PYSZCZEK I SYLA  

Spółka z o.o.

Firma „Pyszczek i Syla” Spółka z o.o. prezentuje atrakcyjny sprzęt do wynajęcia wraz 

z obsługą (eventy, festyny, urodziny, imprezy fi rmowe, dni miast i gmin, wieczory kawa-

lerskie, wydarzenia sportowe):

- Piłka Nożna w Dmuchanych Kulach dla wszystkich! 200 zł/h

Czy wyobrażasz sobie zagrać piłkarski mecz, w którym każdy z zawodników bardziej od 

strzelania bramek zainteresowany jest powaleniem przeciwnika? spróbuj gry w dmu-

chanych kulach, „bańki” chronią Cię w trakcie odbijania się od rywala.

- Walki na Łuki/Archery Tag dla wszystkich! 200 zł/h

Archery Tag to nowa koncepcja oryginalnej rozrywki, która na długo zapadnie 

w pamięci. ,,Paintball łuczniczy” to drużynowa integracja w postaci bitwy na łuki, która 

daję ogromną dawkę zabawy i adrenaliny dla każdego. 

- Wodny Basen i Kule dla dzieci! (plus zdjęcie) 200 zł netto/h

Dzieci wchodzą do specjalnej kuli, w której mogą wykonywać swobodne ruchy na base-

nie wypełnionym po brzegi wodą. Osoba asekurująca dopompowuje powietrze do kuli 

– a powietrze starcza na kilkanaście minut swobodnej zabawy. Profesjonalna obsługa 

troszczy się o wszystkich uczestników.

- Walki Sumo dla wszystkich! (plus zdjęcie) 150 zł netto/h

Chciałbyś spróbować jak to być zawodnikiem sumo ale brak Ci... ciała? Ze sztucznymi 

strojami sumo, będziesz mógł przekonać się, że to świetna zabawa! 

13-220 Rybno

ul. Łąkowa 5 

sis-rybno.pl

PYSZCZEK I SYLA 

Spółka z o.o.

sis_rybno@op.pl

506 231 242

13-220 Rybno

ul. Łąkowa 5 

sis-rybno.pl

PYSZCZEK I SYLA  

Spółka z o.o.



PYSZCZEK I  SYLA  

Spółka z o.o.

Firma „Pyszczek i Syla” Spółka z o.o. prezentuje 

atrakcyjny sprzęt do wynajęcia wraz z obsługą 

(eventy, festyny, urodziny, imprezy firmowe, dni miast 

i gmin, wieczory kawalerskie, wydarzenia sportowe).

PYSZCZEK I  SYLA  Spółka z o.o.

Firma „Pyszczek i Syla” Spółka z o.o. prezentuje 

atrakcyjny sprzęt do wynajęcia wraz z obsługą 

(eventy, festyny, urodziny, imprezy firmowe, dni miast 

i gmin, wieczory kawalerskie, wydarzenia sportowe).

PYSZCZEK I  SYLA  Spółka z o.o.



Stowarzyszenie Edukacyjne

SZANSA

erjac@wp.pl

609 200 872

Stowarzyszenie Edukacyjne

SZANSA

Oferujemy  usługi cateringowe dla fi rm / instytucji oraz osób prywatnych w formie ka-

napek koktajlowych  lub zimnych przekąsek, podawanych w konkretnych zestawach 

stworzonych przez nas lub dopasowanych indywidualnie na potrzeby klienta.

Obsługujemy: bankiety, imprezy promocyjne, spotkania biznesowe oraz integracyjne, 

szkolenia konferencje i imprezy okolicznościowe.

Zapewniamy serwis kawowy oraz obsługę kelnerską.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi goście byli w pełni zadowoleni z tego, co możemy 

im zaoferować. Gdy planują Państwo organizację bankietu, zachęcamy do skorzystania 

z naszego wsparcia!

13-240 Iłowo-Osada 

ul. Leśna 10A

Stowarzyszenie Edukacyjne

SZANSA

erjac@wp.pl

609 200 872

13-240 Iłowo-Osada 

ul. Leśna 10A



Stowarzyszenie 

Edukacyjne

SZANSA

Oferujemy usługi cateringowe dla firm / instytucji oraz osób prywatnych 

w formie kanapek koktajlowych  lub zimnych przekąsek, podawanych 

w konkretnych zestawach stworzonych przez nas lub dopasowanych 

indywidualnie na potrzeby klienta.

Obsługujemy: bankiety, imprezy promocyjne, spotkania biznesowe 

oraz integracyjne, szkolenia konferencje imprezy okolicznościowe.

Zapewniamy serwis kawowy oraz obsługę kelnerską.

Stowarzyszenie Edukacyjne SZANSA

Oferujemy usługi cateringowe dla firm / instytucji oraz osób prywatnych 

w formie kanapek koktajlowych  lub zimnych przekąsek, podawanych 

w konkretnych zestawach stworzonych przez nas lub dopasowanych 

indywidualnie na potrzeby klienta.

Obsługujemy: bankiety, imprezy promocyjne, spotkania biznesowe 

oraz integracyjne, szkolenia konferencje imprezy okolicznościowe.

Zapewniamy serwis kawowy oraz obsługę kelnerską.

Stowarzyszenie Edukacyjne SZANSA



Spółdzielnia Socjalna 

MULTIPRACA

kuszkowski@wp.pl

665 771 808

Spółdzielnia Socjalna 

MULTIPRACA

13-240 Iłowo-Osada

ul. Jagiellońska 3a

Spółdzielnia Socjalna 

MULTIPRACA

kuszkowski@wp.pl

665 771 808

13-240 Iłowo-Osada

ul. Jagiellońska 3a

Spółdzielnia Socjalna MULTIPRACA jest przedsiębiorstwem wielobranżowym,

a nasza działalność opiera się na:

Prowadzeniu warsztatu mechaniki pojazdowej w którego ofercie znajdują się:

• Elektryka i elektronika

• Mechanika ogólna

•  Diagnostyka komputerowa

• Serwis klimatyzacji samochodowej

• Dorabianie kluczy

Działalności reklamowej np. projektowanie reklam zewnętrznych 

oraz wydawnictw reklamowych tj. ulotek, folderów czy wizytówek, wyklejanie

reklam na szybach wystawowych lub samochodach

Masaże klasyczne i lecznicze



Spółdzielnia Socjalna 

MULTIPRACA

Prowadzeniu warsztatu mechaniki pojazdowej w którego ofercie znajdują się:

• Elektryka i elektronika • Mechanika ogólna • Diagnostyka komputerowa 

• Serwis klimatyzacji samochodowej • Dorabianie kluczy

Działalności reklamowej np. projektowanie reklam zewnętrznych 

oraz wydawnictw reklamowych tj. ulotek, folderów czy wizytówek, 

wyklejaniereklam na szybach wystawowych lub samochodach

Masaże klasyczne i lecznicze

Spółdzielnia Socjalna MULTIPRACA

Prowadzeniu warsztatu mechaniki pojazdowej w którego ofercie znajdują się:

• Elektryka i elektronika • Mechanika ogólna • Diagnostyka komputerowa 

• Serwis klimatyzacji samochodowej • Dorabianie kluczy

Działalności reklamowej np. projektowanie reklam zewnętrznych 

oraz wydawnictw reklamowych tj. ulotek, folderów czy wizytówek, 

wyklejaniereklam na szybach wystawowych lub samochodach

Masaże klasyczne i lecznicze

Spółdzielnia Socjalna MULTIPRACA



Spółdzielnia Socjalna

NIE JESTEŚ SAM

spoldzielnia.nidzica@interia.pl

508 959 923

Spółdzielnia Socjalna

NIE JESTEŚ SAM

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy jej członków (szczególnie osób 

bezrobotnych i niepełnosprawnych) poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 

w oparciu o ich osobistą pracę. 

Główną działalnością  przedsiębiorstwa są usługi  gastronomiczne. Posiłki można zama-

wiać codziennie  w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku. W naszym menu 

znajdują się:

• ręcznie robione pyszne pierogi z mięsem, kapustą i grzybami, ruskie, ze szpina-

kiem, z twarogiem, leniwe a sezonowo z jagodami czy truskawkami

• krokiety  z mięsem,  z pieczarkami,  z kapustą i grzybami

• gorące zupy

• ciasta i deser

• torty i ciasta przygotowywane na zamówienia. To wszystko w bardzo atrakcyj-

nych cenach.

Ponadto organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz świadczymy usługi cateringowe .

Serdecznie zapraszamy do naszej Spółdzielni a zawsze będziecie najedzeni i zadowoleni.

13-100 Nidzica 

ul. Krzywa 8

Spółdzielnia Socjalna

NIE JESTEŚ SAM

spoldzielnia.nidzica@interia.pl

508 959 923

13-100 Nidzica 

ul. Krzywa 8



Spółdzielnia 

Socjalna

NIE JESTEŚ SAM

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy jej członków 

(szczególnie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych) 

poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 

w oparciu o ich osobistą pracę 

Główną działalnością  przedsiębiorstwa są usługi  gastronomiczne 

ręcznie robione pyszne pierogi, gorące zupy

ciasta i deser, torty i ciasta przygotowywane na zamówienia 

Ponadto organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz 

świadczymy usługi cateringowe

Spółdzielnia Socjalna NIE JESTEŚ SAM

Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy jej członków 

(szczególnie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych) 

poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 

w oparciu o ich osobistą pracę 

Główną działalnością  przedsiębiorstwa są usługi  gastronomiczne 

ręcznie robione pyszne pierogi, gorące zupy

ciasta i deser, torty i ciasta przygotowywane na zamówienia 

Ponadto organizujemy przyjęcia okolicznościowe oraz 

świadczymy usługi cateringowe

Spółdzielnia Socjalna NIE JESTEŚ SAM



Spółdzielnia Socjalna 

RAZEM

w.pytlak@vp.pl

ochrona@janowo.pl

89 624 40 16

Spółdzielnia Socjalna 

RAZEM

Główny profi l naszej działalności to kompleksowe usługi utrzymania czystości 

wewnątrz i na zewnątrz obiektów: w biurach, domach i obiektach użyteczności 

publicznej.

Zakres usług oraz system pracy serwisu sprzątającego dostosowujemy do indywi-

dualnych potrzeb klienta.

Oferujemy Państwu usługi sprzątania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu 

i środków czystości najlepszych marek.

 Zapewniamy najwyższy poziom wykonywanych zleceń.

Naszą dewizą jest wysoka jakość za rozsądną cenę.

13-113 Janowo

Komorowo 15

Spółdzielnia Socjalna 

RAZEM

w.pytlak@vp.pl

ochrona@janowo.pl

89 624 40 16

13-113 Janowo

Komorowo 15



Spółdzielnia Socjalna 

RAZEM

Główny profil naszej działalności to kompleksowe usługi 

utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów: w biurach, 

domach i obiektach użyteczności publicznej. 

Oferujemy Państwu usługi sprzątania z wykorzystaniem nowoczesnego 

sprzętu i środków czystości najlepszych marek.

Zapewniamy najwyższy poziom wykonywanych zleceń.

Naszą dewizą jest wysoka jakość za rozsądną cenę.

Spółdzielnia Socjalna RAZEM

Główny profil naszej działalności to kompleksowe usługi 

utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów: w biurach, 

domach i obiektach użyteczności publicznej. 

Oferujemy Państwu usługi sprzątania z wykorzystaniem nowoczesnego 

sprzętu i środków czystości najlepszych marek.

Zapewniamy najwyższy poziom wykonywanych zleceń.

Naszą dewizą jest wysoka jakość za rozsądną cenę.

Spółdzielnia Socjalna RAZEM



Spółdzielnia Socjalna 

U MAMY

umamy.mamafood@wp.pl

607 839 895

Spółdzielnia Socjalna 

U MAMY

Jesteśmy Spółdzielnią prowadzącą wyjątkową działalność gastronomiczną, 

z furgonetki zwanej food truckiem. W naszym ruchomym barze przygotowujemy 

i sprzedajemy posiłki tam gdzie nie ma stacjonarnych punktów gastronomicznych. 

Podczas tegorocznych wakacji parkowaliśmy na terenie kąpieliska nad Jeziorem 

Omulew w naszej okolicy. W naszej ofercie są zapiekanki, hamburgery, frytki, 

kanapki, hot-dogi, zimne napoje i lody, kawa i herbata. Przyjmujemy zamówie-

nia na świadczenie usług cateringowych na imprezach plenerowych w dowolnym 

miejscu.

13-100 Nidzica

Natać Wielka 21

Spółdzielnia Socjalna 

U MAMY

umamy.mamafood@wp.pl

607 839 895

13-100 Nidzica

Natać Wielka 21



Spółdzielnia Socjalna 

U MAMY

Jesteśmy Spółdzielnią prowadzącą wyjątkową działalność gastronomiczną, 

z furgonetki zwanej food truckiem. W naszym ruchomym 

barze przygotowujemy i sprzedajemy posiłki tam gdzie nie ma 

stacjonarnych punktów gastronomicznych. Podczas tegorocznych wakacji 

parkowaliśmy na terenie kąpieliska nad Jeziorem Omulew w naszej okolicy.

Spółdzielnia Socjalna 

U MAMY

Jesteśmy Spółdzielnią prowadzącą wyjątkową działalność gastronomiczną, 

z furgonetki zwanej food truckiem. W naszym ruchomym 

barze przygotowujemy i sprzedajemy posiłki tam gdzie nie ma 

stacjonarnych punktów gastronomicznych. Podczas tegorocznych wakacji 

parkowaliśmy na terenie kąpieliska nad Jeziorem Omulew w naszej okolicy.

Spółdzielnia Socjalna 

U MAMY



MEBLOLEWIK

Sp. z o.o.

mateuszlewikowski199121@interia.pl

500 695 675

MEBLOLEWIK

Sp. z o.o.

Nasza fi rma obecnie prowadzi działalność usługową w branży meblowej a jest to 

głównie

• montaż mebli pod zabudowę (meble kuchenne, wyspy kuchenne, zabudowa 

dzieląca pomieszczenia na części itp.) wg. projektów własnych lub klienta

• skręcanie mebli biurowych, pokojowych, sypialnych, dziecięcych wszyst-

kich producentów zakupionych w sklepach internetowych i stacjonarnych 

w kartonach i na zamówienie, a także kuchni METOD, szaf PAX we wszyst-

kich konfi guracjach. Wycinanie otworów w blatach pod zlewozmywak, płyty 

indukcyjne, baterie, dozowniki do płynu. Wycinanie otworów w zlewozmy-

wakach granitowych pod baterie i dozowniki do płynu. Kompletne złożenie 

zlewozmywaka i podłączenie do istniejącej instalacji wodnokanalizacyjnej, 

łącznie z wymianą lub dostosowaniem zaworów i odpływu do kanalizacji. 

Wieszanie, poziomowanie mebli. Montaż sprzętu AGD w meblach kuchen-

nych: płyt indukcyjnych, ceramicznych, piekarników, bojlerów, zmywarek, 

pralek, okapów, itd. wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej.

13-300 Nidzica

Zagrzewo 26/18

MEBLOLEWIK

Sp. z o.o.

mateuszlewikowski199121@interia.pl

500 695 675

13-300 Nidzica

Zagrzewo 26/18



MEBLOLEWIK

Sp. z o.o.

Nasza firma obecnie prowadzi działalność usługową

w branży meblowej a jest to głównie

• montaż mebli pod zabudowę (meble kuchenne, wyspy kuchenne, 

zabudowa dzieląca pomieszczenia na części itp.) 

• skręcanie mebli biurowych,pokojowych,sypialnych,dziecięcych wszystkich 

producentów zakupionych w sklepach internetowych i stacjonarnych

MEBLOLEWIK

Sp. z o.o.

Nasza firma obecnie prowadzi działalność usługową

w branży meblowej a jest to głównie

• montaż mebli pod zabudowę (meble kuchenne, wyspy kuchenne, 

zabudowa dzieląca pomieszczenia na części itp.) 

• skręcanie mebli biurowych,pokojowych,sypialnych,dziecięcych wszystkich 

producentów zakupionych w sklepach internetowych i stacjonarnych

MEBLOLEWIK

Sp. z o.o.



Stowarzyszenie Łyńskie 

Centrum Rozwoju AŁNA

zrodlanawioska@gmail.com

887 339 911

Stowarzyszenie Łyńskie 

Centrum Rozwoju 

AŁNA

Stowarzyszenie początkowo miało zajmować się wyłącznie zmianą wizerunku Łyny oraz 

poszerzeniem dostępu mieszkańców Łyny do wydarzeń kulturalnych. Jednakże priory-

tety zmieniały się roku na rok i powstawały nowe inicjatywy.

Obecnie głównym naszym celem jest kreowanie wsi tematycznej wokół rezerwatu 

Źródeł Łyny z utworzeniem na terenie wsi Akademii Młodzieżowych Liderów. W ramach 

realizacji zadania zostanie przeprowadzony nabór 12 kreatywnych młodych osób 

w wieku 15-25 lat, z terenu Gminy Nidzica, które w czasie trwania projektu zostaną 

przeszkolone z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i społeczeństwa 

obywatelskiego, twórczego myślenia, pisania wniosków dotacyjnych, aż po realizację 

drobnych inicjatyw i późniejsze ich rozliczenie. Projekt będzie również obejmował wi-

zyty studyjne w prężnie rozwijających się miejscowościach, wsiach tematycznych oraz 

organizacjach pozarządowych. Uczestnicy odbędą również warsztaty fi lmowe z profe-

sjonalnym Studiem Filmowym „Ruchome Obrazki”, które będą miały na celu otwarcie 

uczestników na różne formy współpracy. Wynikiem warsztatów będzie 6 odcinków 

„serialu”, które będą opowiadały o zasobach turystycznych, przyrodniczych, historycz-

nych terenu Ziemi Nidzickiej, benefi cjenci programu realizacji zadania będą operato-

rami kamer, dźwiękowcami oraz osobami, które oprowadzą widzów po Gminie Nidzica. 

Ma to na celu przezwyciężenie strachu przed występowaniem publicznym oraz na-

braniem pewności siebie. Serial będzie tworzony z myślą o emisji w TVP Olsztyn oraz 

w mediach ogólnopolskich.

Ponadto w Rezerwacie Rzeki Łyna prowadzimy punkt informacji turystycznej, sklep 

z pamiątkami i mini-bar.

13-100 Nidzica

Łyna 7

Stowarzyszenie Łyńskie 

Centrum Rozwoju AŁNA
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Łyńskie 

Centrum Rozwoju 

AŁNA

Głównym naszym celem jest kreowanie wsi tematycznej 

wokół rezerwatu Źródeł Łyny z utworzeniem na terenie wsi 

Akademii Młodzieżowych Liderów. 

Ponadto w Rezerwacie Rzeki Łyna prowadzimy punkt informacji 

turystycznej, sklep z pamiątkami i mini-bar.
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Spódzielnia Socjalna 

HERBARIUM

maciejgorka69@gmail.com

kochalska@gmail.com

697 080 469

Spódzielnia Socjalna 

HERBARIUM

Nasza Spółdzielnia zajmuje się tzw. manufakturą zielarską czyli produkcją półproduktów 

zielarskich dla fi rm farmaceutycznych, kosmetycznych i gastronomii. Dostarczamy susz 

z ziół, które pozyskujemy głównie ze stanowisk naturalnych – korzystamy tutaj z boga-

ctwa fl ory z naszych okolic.

Następnym naszym działaniem jest produkcja syropów i soków ziołowych według 

receptur lokalnych (bez konserwantów). Opiera się głównie na pracy ręcznej (manufak-

tura) tak jak przed laty, gdy przygotowywano dla całej rodziny „leki z Bożej apteki”. Naszą 

misją jest przypomnienie i utrwalenie starych receptur i wyrobów, które stosowali nasi 

przodkowie.

Produkujemy również  mydła i maści ziołowe: m.in. z nagietka, pokrzywy, skrzypu 

polnego itp.

Prowadzimy ogród ziołowy w którym uprawiamy jedynie te zioła, które nie występują 

w masowej ilości w naturze: ślaz dziki, mięta, lebiodka, szałwia, nagietek itp. Nie jest to 

nasz podstawowy profi l działalności.

Posiadamy suszarnie komorową i naturalną (powietrzną), kuchnię do produkcji soków 

i syropów. W przygotowaniu mydlarnia i destylarnia olejków eterycznych.

Lipinki 13

13-340 Biskupiec 
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Spódzielnia 

Socjalna 

HERBARIUM

Zajmujemy się tzw. manufakturą zielarską czyli produkcją półproduktów 

zielarskich dla fi rm farmaceutycznych, kosmetycznych i gastronomii.

Produkujemy syropy i soki ziołowe według receptur lokalnych (bez konserwantów).  

Produkujemy również  mydła i maści ziołowe: m.in. z nagietka, 

pokrzywy, skrzypu polnego itp. 

Prowadzimy ogród ziołowy w którym uprawiamy zioła takie jak:

ślaz dziki, mięta, lebiodka,szałwia, nagietek itp. 

Posiadamy suszarnie komorową i naturalną (powietrzną), kuchnię do produkcji soków 

i syropów. W przygotowaniu mydlarnia i destylarnia olejków eterycznych.
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Spódzielnia Socjalna 

OBIADEK

iw.rozwadowska@gmail.com

604 242 617

Spódzielnia Socjalna 

OBIADEK

Nasza Spółdzielnia zajmuje się obsługą gastronomiczną

• klientów indywidualnych oraz zbiorowych takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, 

fi rmy

• zapewniamy wyżywienie na przyjęciach weselnych, oraz imprezach okazjonalnych 

jak urodziny imieniny, przyjęcia komunijne

• organizujemy Bale Karnawałowe dla społeczności lokalnej

• pieczemy ciasta na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia

• przygotowujemy wyroby garmażeryjne na zamówienie

13-324 Grodziczno

Mroczno 24 
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OBIADEK

Nasza Spółdzielnia zajmuje się obsługą gastronomiczną
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pieczemy ciasta na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia

przygotowujemy wyroby garmażeryjne na zamówienie
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KACZE BAGNO  

Miejsce Inicjatyw Pozytywnych

biuro@kaczebagno.pl

515 822 900

KACZE BAGNO  

Miejsce Inicjatyw 

Pozytywnych

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to wyjątkowe miejsce na ziemi, które po-

wstało z potrzeby serca. To przestrzeń, która pozwala odkrywać i realizować swoje pasje. 

Jesteśmy niezależnym ośrodkiem edukacji, animacji i kultury, stworzonym w budynku po 

starej oborze, do którego przyjeżdżają różnego rodzaju grupy /dziecięce, młodzieżowe 

i dorosłe/, by razem się bawić i uczyć. To nowoczesny i autorski projekt edukacyjny, oparty 

na założeniach pedagogiki alternatywnej, animacji społecznej, socjoterapii oraz morskiego 

wychowania młodzieży, który polega na kształtowaniu charakterów, rozwoju osobowości, 

zdolności organizacyjnych i interpersonalnych. Wyzwala inicjatywy, inspiruje, pobudza 

wyobraźnię, integruje, bawi i uczy. 

W naszej ofercie są:

1) wycieczki szkolne 1-dniowe i kilkudniowe zawierające warsztaty: 

Bębny afrykańskie, Ceramika, Szczudła, Pieczenie chleba, Łucznictwo, Kuglarstwo

Teatralne, Filcowanie, Mydełka, Eksperymenty chemiczne oraz z dźwiękiem i światłem

Slack-line, Nagrywanie teledysku

2) oferta wyjazdowa:

pokaz teatru ognia Czarne Perły, klaunada, szczudlarze uświetniający imprezy lub kampa-

nie promocyjne, warsztaty na życzenie klienta, animacje 

3) szkolenia dla dorosłych 

4) imprezy okolicznościowe

5) ceramika dedykowana wytwarzana we własnej pracowni ceramicznej

Wybudowanie 4 Kacze Bagno

www.kaczebagno.pl

biuro@kaczebagno.pl

515 822 900

Wybudowanie 4 Kacze Bagno

www.kaczebagno.pl

KACZE BAGNO  

Miejsce Inicjatyw Pozytywnych
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Pozytywnych
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Spółdzielnia Socjalna 

SOLIDNA PIĄTKA

spoldzielnia.solidnapiatka@gmail.com

574 450 690

Spółdzielnia Socjalna 

SOLIDNA PIĄTKA

Nasza działalność polega na świadczeniu usług na rzecz podmiotów gospodarczych 

jak i osób fi zycznych

• sprzątanie obiektów

• zagospodarowanie terenów zielonych tj. aranżacja ogrodów, pielęgnacja 

okresowa działek i ogrodów na rzecz Urzędów, podmiotów gospodarczych 

i osób fi zycznych

• we współpracy z Spółdzielnia Socjalną Herbarium pozyskujemy  surowce 

zielarskie ze stanu naturalnego, konfekcjonujemy i pakujemy suszone zioła

• świadczymy usługi opiekuńcze dla osób starszych

13-306 Kurzętnik

ul. Dworcowa 8

Spółdzielnia Socjalna 
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13-306 Kurzętnik

ul. Dworcowa 8



Spółdzielnia Socjalna 

SOLIDNA PIĄTKA

Nasza działalność polega na świadczeniu usług na rzecz 

podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych

sprzątanie obiektów • zagospodarowanie terenów zielonych 
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we współpracy z Spółdzielnia Socjalną Herbarium pozyskujemy 

surowce zielarskie ze stanu naturalnego, konfekcjonujemy 

i pakujemy suszone zioła • świadczymy usługi opiekuńcze dla osób starszych
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Spółdzielnia Socjalna 

BAROMETR

lilaban@o2.pl

509 077 395

Spółdzielnia Socjalna 

BAROMETR

Spółdzielnia Socjalna „BAROMETR” zajmuje się usługami związanymi:

z nagłaśnianiem różnorodnych imprez w obiektach zamkniętych i w plenerze:

• koncertów,

• festynów,

• pikników,

• zawodów sportowych,

• dyskotek,

• konferencji,

konferansjerką, DJ, który poprowadzi imprezę w odpowiednim, do charakteru wydarzenia, stylu:

• imprezy fi rmowe, integracyjne,

• konferencje, koncerty,

• festyny, dożynki, pikniki

organizacją imprez tematycznych np.:

• średniowiecznych (strzelanie z łuku, kuchnia średniowieczna, podpłomyki, pokazy walk 

rycerskich, tańce średniowieczne, zabawy plebejskie, szczudlarze, itp.)

• kowbojskich (pokazy konne, strzelanie z wiatrówki, pokazy ogniowe, itp.)

• proponowanych przez klienta

biurem rachunkowym:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych osób prawnych (NGO, PES)

• prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

• obsługa kadrowo-płacowa

13-300 Pacółtowo

ul. Na Stoku 5

• bankietów itp.

z wideofi lmowaniem :

• transmisji na żywo obrad sesji rad JST

• relacji z uroczystości i imprez

• teledysków

• reportaży itp.

Spółdzielnia Socjalna 

BAROMETR

lilaban@o2.pl

509 077 395

13-300 Pacółtowo

ul. Na Stoku 5
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Socjalna 

BAROMETR

Spółdzielnia Socjalna „BAROMETR” zajmuje się usługami związanymi:

z nagłaśnianiem różnorodnych imprez w obiektach 

zamkniętych i w plenerze, konferansjerką, 

DJ, który poprowadzi imprezę w odpowiednim stylu

biurem rachunkowym
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biurem rachunkowym
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CREATIVE DEVELOPMENT 

sp. z o.o.

Violettamak@wp.pl

502 667 349

CREATIVE DEVELOPMENT 

sp. z o.o.

Spółka jest przedsiębiorstwem wielobranżowym, prowadzącym działalność usługową 

i produkcyjną.

Dysponujemy wyposażonym zakładem stolarskim o powierzchni  1000m2, w którym pro-

dukujemy stolarkę otworową tj. drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, parapety 

okienne z różnych rodzajów drewna, schody drewniane, meble biurowe, meble kuchen-

ne, lustra do zakładów fryzjerskich, listwy drewniane i wiele innych. Świadczymy usługi 

wykonywania mebli i  zabudowy według projektów własnych lub klienta, aranżujemy 

wyposażenie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych wraz z ich kompletnym wyposa-

żeniem. Obecnie wyposażamy własny zakład fryzjersko-kosmetyczny w Krotoszynach,

w którym również  będziemy prowadzić działalność szkoleniowo-edukacyjną.

13-330 Krotoszyny 

Krotoszyny 32A

CREATIVE DEVELOPMENT 

sp. z o.o.

Violettamak@wp.pl

502 667 349

13-330 Krotoszyny 

Krotoszyny 32A
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DEVELOPMENT 

sp. z o.o.

Produkujemy stolarkę otworową tj. drewniane drzwi wewnętrzne 

i zewnętrzne, parapety okienne z różnych rodzajów drewna, schody drewniane, 

meble biurowe, meble kuchenne, lustra do zakładów fryzjerskich, 

listwy drewniane i wiele innych. Świadczymy usługi wykonywania mebli 

i  zabudowy według projektów własnych lub klienta, aranżujemy wyposażenie 

zakładów fryzjerskich i kosmetycznych wraz z ich kompletnym wyposażeniem.
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Stowarzyszenie Ochrony Przyrody 

i Dziedzictwa Kulturowego

stowarzyszenieochrony@wp.pl

muzeumlokalne@op.pl

509 980 320

Stowarzyszenie 

Ochrony Przyrody 

i Dziedzictwa Kulturowego

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego z Łąkorza realizuje pro-

jekt pod nazwą Wioska Młynarska, a w jego ramach funkcjonują: 

– Muzeum Lokalne – zlokalizowane w 200 letniej drewnianej chacie z czterema izbami  

i kuchnią , gdzie znajdują się ekspozycje stałe jak izby chlebowa, gbura, leśna  oraz 

wystawy czasowe i pokonkursowe 

– Kuźnia obrazująca charakter zawodu kowala i prezentująca narzędzia oraz wyroby 

kowalskie

– XIX-wieczny wiatrak typu Holender odrestaurowany po zniszczeniach  i udostęp-

niony zwiedzającym, gdzie poznamy jego historię i tajniki pracy młynarza 

– Skansen maszyn rolniczych  prezentujący sprzęt oraz  maszyny do uprawy i obróbki 

zboża

Zwiedzanie odbywa się pod opieką przewodnika.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność kultywująca historię i tradycje Ziemi 

Lubawskiej takie jak Jarmarki ludowe, festiwale Chleba Ziemi Lubawskiej, Gwary 

Lubawskiej oraz spotkania integracyjne.

Wizyty należy wcześniej umawiać z Kustoszem Janem Ostrowskim.

13-334  Łąkorz 2 

wioskamlynarska.pl

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody 

i Dziedzictwa Kulturowego

stowarzyszenieochrony@wp.pl

muzeumlokalne@op.pl

509 980 320

13-334  Łąkorz 2 

wioskamlynarska.pl



Stowarzyszenie 
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i Dziedzictwa 

Kulturowego

• Kuźnia obrazująca charakter zawodu kowala i prezentująca narzędzia 

oraz wyroby kowalskie

• XIX-wieczny wiatrak typu Holender odrestaurowany po zniszczeniach  

i udostępniony zwiedzającym, gdzie poznamy jego historię 

i tajniki pracy młynarza 

• Skansen maszyn rolniczych  prezentujący sprzęt 

oraz  maszyny do uprawy i obróbki zboża
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Spółdzielnia Socjalna 

BULWAR

kreolia@wp.pl

604 801 551, 660 473 220

Spółdzielnia Socjalna 

BULWAR

Spółdzielnia Socjalna BULWAR prowadzi w Jerutkach Gospodę BULWAR, w której główny-

mi produktami są dania z ziemniaków (bulw) tj. placki ziemniaczane, kartacze, kopytka, 

babka ziemniaczana, ziemniaczanka, naleśniki z ziemniaków, chleb i pączki z dodatkiem 

gotowanych ziemniaków. Trzon pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Oprócz tego wykonujemy usługi

• gastronomiczne na zamówienie

• cateringowe dla przedsiębiorstw, przedszkoli i lokalnej społeczności, urzędów 

pracy, myśliwych i leśników

• organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych, warsztatów i konkursów kuli-

narnych np. Festiwal Bulwa

• sprzątania, opiekuńcze dla osób starszych

•  turystyczne

• rękodzieła i inne

12-140 Świetajno

Jerutki 81
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Spółdzielnia Socjalna 

MAMAMIJA

biuro.mamamija@gmail.com

698 192 018

Spółdzielnia Socjalna 

MAMAMIJA

  Obecnie nasza Spółdzielnia prowadzi działalność w branży stolarskiej. W naszej nowo-

czesnej stolarni produkujemy piękne klejone stoły drewniane na metalowych nogach, 

wiaty drewniane, prysznice ogrodowe, ławki, meble ogrodowe, wędzarnie drewniane, 

panele akustyczne do studiów nagrań lub kin domowych.

Drugą bardzo ważną dziedziną działalności prowadzonej przez Spółdzielnię Mamamija są:

• usługi związane z wyjazdową realizacją nagrań  muzycznych i wideo,

• organizacja koncernów,

• nagłośnienie imprez,

• animacje dla dzieci.

W sąsiednim pięknym drewnianym budynku zamierzamy otworzyć studio nagrań ze sceną 

koncertową, niewielką widownią, lokalną restauracją, a także studio nagrań wideo oraz 

nagrywania płyt (tak aby artysta lub zespół muzyczny po kilkudniowej wizycie w naszym 

studio mógł wyjechać z zawodowym nagraniem).

12-150 Spychowo

ul. Bystrz 14d

Spółdzielnia Socjalna 

MAMAMIJA

biuro.mamamija@gmail.com

698 192 018

12-150 Spychowo

ul. Bystrz 14d
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MAZURSKIE TKANINY

sp. z o.o.

mazurskietkaniny@gmail.com

883 005 454

MAZURSKIE TKANINY

sp. z o.o.

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które dąży do przywrócenia tradycji tka-

ckich na Mazurach. We współpracy z francuską fi rmą SAFILIN ze Szczytna na bazie 

przędzy lnianej wytwarzanej w tym zakładzie chcemy zrekonstruować to arty-

styczne rzemiosło ludowe w naszym Regionie. Przędza lniana jest podstawowym 

surowcem naszych wyrobów. Boska tkanina czyli lniana, znana i doceniana była już 

w starożytnym Egipcie, nie uczula, jest przyjazna dla skóry,  gdy jest zimno ,,grzeje’’, 

podczas upałów chłodzi. Jest materiałem wykorzystywanym przez czołowych dyk-

tatorów mody.

Z wielka pasją na  dwóch naszych krosnach tkamy tkaniny, chusty do noszenia 

dzieci, szale, ręczniki, kilimy i inne. Zamówienia przyjmujemy telefonicznie lub 

przez internet. Zainteresowanie jest bardzo dużo, więc na zamówione wyroby 

trzeba poczekać. Naszą wiedzą chętnie dzielimy się z każdym zainteresowanym 

uczestnicząc w warsztatach rękodzielniczych w Regionie.

ul. Polna 1A/4 

12-122 Jedwabno

MAZURSKIE TKANINY

sp. z o.o.

mazurskietkaniny@gmail.com

883 005 454

ul. Polna 1A/4 

12-122 Jedwabno
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darekbej7890@gmail.com

883 005 454

Spółdzielnia Socjalna 

OD...DO

Prowadzimy uslugi w kilku dziedzinach:

Kosmetyka: Pracownia Piękna M’lady to miejsce, w którym każdy z nas może się poczuć 

pięknie i wyjątkowo. Oferta usług obejmuje makijaż, zarówno dzienny jak i wieczoro-

wy, warsztaty z prowadzenia makijażu, sztuka wizażu. Wykonujemy również zabiegi na 

dłonie, w tym manicure i pedicure z szeroką gamą kolorystyczną oraz bogatego zdob-

nictwa. W naszej ofercie znajdują się również zabiegi na twarz, depilacja, oczyszczanie 

ciała, a także oprawa oczu: henna i regulacja brwi, lifi ng rzęs.

Krawiectwo: W zakres oferowanych przez naszą Pracownię krawiecką “Szpulka” wchodzą 

przeróbki krawieckie- na każdą kieszeń. Od najmniejszych nawet do dużych rozmiarów- 

szycie na miarę. Specjalizujemy się w szyciu stroji REKO. Ponadto oferujemy nabijanie 

guzików i nap. Nie brakuje również specjalisty od naprawy maszyn.

Łucznictwo: Wykwalifi kowana i doświadczona kadra prowadzi warszataty łucznicze. 

Wraz z nauką strzelania z łuku proponujemy naukę jazdy konno, zarówno rekreacyjnie 

jak i wyczynkowo oraz niezapomniane przejażdźki konno w malowniczej mazurskiej 

okolicy. Zespół specjalizuje się także w produkcji strzał łuczniczych.

Usługi remontowo- budowlane: Nasi fachowcy sprawią, że remont to będzie niezwykle 

czysta przyjemność, a przy tym solidna praca. Potrzeba nam zaledwie kilku dni by spra-

wić, żeby wasze mieszkanie zamieniło się w piękne wnętrze, w którym będziecie czuć 

się naprawdę wyjątkowo.

12-100 Szczytno

ul. 1 Maja 20a

Spółdzielnia Socjalna 

OD...DO

darekbej7890@gmail.com

883 005 454

12-100 Szczytno

ul. 1 Maja 20a
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Głównym celem najszej spółdzielni jest pełne zadowolnie Klientów 

i satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Wykwalifikowany 

i doświadczony zespół dokłada wszelkich starań by zlecenia były wykonywane 

solidnie, szybko i w przyjaznej atmosferze. Spółdzielnia socjalna OD…DO 

to zespół profesjonalistów, którzy podzielą się swoją 

wiedzą i doświadczeniem!
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P O W I A T  D Z I A Ł D O W S K I
 Spółdzielnia Socjalna ENERCON 

ul. Kajki 25, 13-200 Działdowo, e-mail: enercondzialdowo@wp.pl, tel. 607 330 364

 Spółdzielnia Socjalna CZYSTA POMOC
ul. Brodowo 23, 13-240 Iłowo-Osada, e-mail: anbob@onet.pl, 

tel. 795 651 559, 731 612 732

 Spółdzielnia Socjalna SIPAR
ul. M.C. Skłodowskiej 5, 13-200 Działdowo, e-mail: modrzewskasipar2@gmail.com, 

tel. 511 908 780

 Spółdzielnia Socjalna MOCNA STRONA
ul. Wyszyńskiego 13/3, 13-200 Działdowo, e-mail: mocna-strona@o2.pl, tel. 504 864 725

 Spółdzielnia Socjalna ENERCON BIS
ul. Księży Dwór 174, 13-200 Działdowo, e-mail: enerconbisdzialdowo@wp.pl, 

tel. 504 864 725

 Spółdzielnia Socjalna PRZYJACIELE
ul. Gródki 29, 13-206 Płośnica, e-mail: przedszkole.miki@gmail.com, tel. 506 992 052

 Fundacja Wspierania Malarstwa – OFICYNA DZIAŁDOWSKA
Kisiny 99, 13-200 Działdowo, 

e-mail: kontakt@ofi cynadzialdowska.pl, tel. 734 460 076

 Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw kulturalnych
ul. Sportowa 2c, 13-200 Działdowo, e-mail: elrob@onet.pl, klosek5@onet.eu

tel. 509 916 234, 504 843 652

 Spółdzielnia Socjalna WSPÓLNA IDEA
ul. Komorniki 13, 13-200 Działdowo, 

e-mail: anna.aurast@gmail.com, wspolna.idea@wp.pl, tel. 536 951 115

 FABRYKA PREZENTÓW Sp. z o. o.
ul. Wyszyńskiego 13/3, 13-200 Działdowo, e-mail: abryka_prezentow@o2.pl

tel. 661 555 564

 Spółdzielnia Socjalna DOM I OGRÓD
ul. Gminna 6, 13-200 Działdowo, e-mail: domiogrodspoldzielniasocjalna@gmail.com, 

tel. 798 141 301

 PYSZCZEK I SYLA Sp. z o. o. 
ul. Łąkowa 5, 13-220 Rybno, e-mail: sis_rybno@op.pl, tel. 506 231 242

 Stowarzyszenie Edukacyjne SZANSA
ul. Leśna 10 A, 13-240 Iłowo-Osada, e-mail: erjac@wp.pl, tel. 609 200 872

 Spółdzielnia Socjalna MULTIPRACA
ul. Jagiellońska 3a, 13-240 Iłowo-Osada, e-mail: kuszkowski@wp.pl, tel. 665 771 808

P O W I A T  N I D Z I C K I
 Spółdzielnia Socjalna NIE JESTEŚ SAM

ul. Krzywa 8, 13-100 Nidzica,  e-mail: spoldzielnia.nidzica@interia.pl, tel. 508 959 923

 Spółdzielnia Socjalna RAZEM 
ul. Komorowo 15, 13-113 Janowo, e-mial: w.pytlak@vp.pl, ochrona@janowo.pl

tel. 624 40 16

 Spółdzielnia Socjalna U MAMY
ul. Natać Wielka 21, 13-100 Nidzica, e-mail: umamy.mamafood@wp.pl, tel. 607839895

 MEBLOLEWIK Sp. z o. o.
ul. Zagrzewo 26/18, 13-100 Nidzica, e-mail: mateuszlewikowski199121@interia.pl

tel. 500 659 675

 Stowarzyszenie Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA
ul. Łyna 7, 13-100 Nidzica, e-mail: zrodlanawioska@gmail.com

tel. 887 339 911

P O W I A T  N O W O M I E J S K I
 Spółdzielnia Socjalna HERBARIUM

ul. Lipinki13, 13-340 Biskupiec, e-mail: maciejgorka69@gmail.com, kochalska@wp.pl

tel. 697 080 469

 Spółdzielnia Socjalna OBIADEK
ul. Mroczno 24, 13-324 Grodziczno, e-mial: iw.rozwadowska@gmail.com

tel. 604 242 617

 Spółdzielnia Socjalna KACZE BAGNO – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych
ul. Wybudownie Kacze Bagno 4, 13-306 Kurzętnik, e-mail: biuro@kaczebagno.pl

tel. 515 822 900

 Spółdzielnia Socjalna SOLIDNA PIĄTKA 
ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik, e-mail: spoldzielnia.solidnapiatka@gmail.com

tel. 574 450 690

 Spółdzielnia Socjalna BAROMETR
ul. Na Stoku 5, 13-300 Pacółtowo, e-mial: lilaban@o2.pl

tel. 509 077 395

 CREATIVE DEVELOPMENT Sp. z o. o. 
ul. Krotoszyny 32A, 13-330 Krotoszyny, e-mail: violettamak@wp.pl, tel. 502 667 349

 Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu
ul. Łąkorz 2, 13-334 Łąkorz, e-mail: stowarzyszenieochrony@wp.pl

muzeumlokalne@op.pl, tel. 721 485 548

P O W I A T  S Z C Z Y C I E Ń S K I
 Spółdzielnia Socjalna BULWAR

ul. Jerutki 81, 12-140 Świętajno, e-mail: kreolia@wp.pl, tel. 604 801 551, 660 473 220 

 Spółdzielnia Socjalna MAMAMIJA 
ul. Bystrz 14d, 12-150 Spychowo, e-mail: biuro.mamamija@gmail.com, 

tel. 698 192 018

 MAZURSKIE TKANINY Sp z o. o.
ul. Polna 1a/4, 12-122 Jedwabno, e-mail: mazurskietkaniny@gmail.com

tel. 883 005 454

 Spółdzielnia Socjalna OD…DO…
ul. 1 Maja 20a, 12-100 Szczytno, e-mail: darekbej7890@wp.pl, tel. 532 502 561


