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Działo SiĘ w garncarSkiej wioSce
FeStiwal ballaD bułata 
okuDżawy

3 sierpnia odbył się XI „Festiwal ballad 
Bułata Okudżawy”. Najpiękniejsze ballady 
Mistrza Bułata zaśpiewali Dominika 
Żukowska i Andrzej Korycki, Jacek 
Beszczyński z zespołem, ”Świąteczna 
Kapela” z Dobrego Miasta, Ewa 
Kawczyńska, Ryszard Potrzuski, Jacek 
Wójtowicz,  Bogdan Kula,  Tomasz 
Kraweć i Krzysztof Margol. Tradycyjnie 
już podczas Festiwalu, przeprowadzono 
aukcję obrazów. Dochód z aukcji został 
przeznaczony na wsparcie programu 
stypendialnego dla nidzickiej młodzieży.  
Kolejny koncert odbędzie się  1 sierpnia 
2020 roku. Bilety w cenie 30 zł będą w 
przedsprzedaży  w „Garncarskiej Wiosce” 
już  od 1 marca 2020 r., Już dzisiaj serdecznie 
zapraszamy. Swój udział potwierdzili 

Dzień Dzikiej PrzyroDy

19 września zapraszamy o godz. 11.00 
na projekcję filmu pt. „Mali zdobywcy 
świata” – film o owadach z Rajskiego 
Ogrodu(Kino Przyrody), o godz.12.00 
spacer do Rajskiego Ogrodu – kwietne 
łąki i bioróżnorodność w Rajskim 
Ogrodzie.

godz. 12.00 – 17.00  wytwarzanie świec 
z wosku pszczelego (garncarnia)

bĘDzie SiĘ Działo w garncarSkiej wioSce
MazurSka bieSiaDa Piwna

5 października o godz. 17.00.

Podczas imprezy serwowane będą 
tradycyjne potrawy kuchni mazurskiej. 
Wszyscy chętni będą się mogli przebrać 
w regionalne stroje. Będzie muzyka  
i wspólne śpiewanie.

Cena 50 zł/osoby obejmuje: wybraną zupę 
(rosół z dybdzalkami lub karmuszkę), 
wybrane danie główne (nenso piecone lub 
sauerklopsy z kartoflami), deser (kuch lub 

Dominika Żukowska i Andrzej 
Korycki, Jacek Beszczyński oraz Łada 

Gorpienko, która po raz pierwszy wystąpi  
w „Jarzębinowym amfiteatrze”. 

apfelkuch) oraz kafa lub tej i jeden kufel 
psiwa z foski. Za 20 zł/osoby będzie można 
wypożyczyć strój na ten szczególny wieczór. 
Podczas biesiady będzie można dodatkowo 
zakupić: glnoki ze szmolcem, maranki 
rojchrowane, kakor, klapsztule z leberką  
i kapusteckę. Na życzenie przyrządzane 
będą  plince z pomoćką. Rezerwacja miejsc i 
stolików do dnia 1 października 2019: 

tel. 606 953 089

mail: wioskitematyczne@nida.pl



geoPark kaMionka cz. i
Geopark, to  nowa przestrzeń edukacyjna 
dla dzieci i dorosłych w Garncarskiej 
Wiosce. Można ją zwiedzać samodzielnie – 
bezpłatnie lub odpłatnie z przewodnikiem. 
Trasa Historii Ziemi obejmuje okres od 
prekambru do czwartorzędu. Przez miliony 
lat teren Geoparku w Kamionce zajmowały 
wody. Możemy więc powiedzieć, że 
zwiedzając trasę Historii Ziemi, spacerujemy 
po dnie oceanów sprzed milionów lat. Na 
żwirowych ścieżkach możemy znaleźć 
ślady życia sprzed setek milionów lat – 
skamieniałości  i odciski małż, ślimaków, 
trylobitów, szkielety belemnitów. 

Prekambr (4,6  miliarda lat – do 543 
milionów lat)

4,6 -2,5 miliarda: Archaik (45% dziejów 
planety). W tym okresie ok. 3,5 miliarda lat 
temu pojawiają się pierwsze oznaki życia.  
Z tego okresu w skałach nie znaleziono 
jednak żadnych skamieniałości. 
Skamieniałości archeobakterii i bakterii 
pochodzą z okresu ok 2,5 miliarda lat. Już 
wówczas były one zróżnicowane. 

2,5 miliarda lat – 541 milionów lat: 
Proterozoik. Życie nadal istnieje tylko 
w oceanach. Pojawiają się pierwsze grzyby,  
i pierwsze zwierzęta: jamochłony, gąbki, 
pierścienice. 570 milionów  lat temu 
powstały wielkie łańcuchy górskie.

Era Paleozoiczna

Kambr 541 milionów  lat - 485 milionów 
lat. Życie nadal istnieje tylko w oceanach. 
Z flory występowały jedynie grzyby, glony 
i porosty. Ok. 100 gatunków różnych 
zwierząt: stawonogi (trylobity), małże, 
ślimaki. Pod koniec kambru zaczynają 
wymierać  trylobity.

Nazwa  KAMBR pochodzi od łacińskiej 
nazwy  Walii  –  Cambria, gdyż tam skały 
kambryjskie poznane zostały najwcześniej.

 

Ordowik 485 milionów lat – 443 
miliony lat. Pojawiają się pierwsze rośliny 
lądowe (pierwotne paprotniki), pierwsze 
grzyby lądowe, wśród zwierząt pierwsze 
kręgowce. W ordowiku pojawiło się wiele 
nowych grup fauny bezkręgowej, choć 
nie osiągnęły one wówczas znaczącej 
liczebności:  mszywioły,  liliowce, jeżowce, 
rozgwiazdy. Z ordowiku znany jest 
największy trylobit w historii – Isotelus rex 
o długości około 72 cm. Jednak większość 
gatunków ma typowe rozmiary kilku-
kilkunastu centymetrów. 

Nazwa pochodzi od dawnego  celtyckie-
go  plemienia Ordowików zamieszkujące-
go północną  Walię, gdzie znaleziono złoża 
skalne pozwalające określić te okres.

Sylur 443 miliony lat - 419 milionów lat. 
Powstają  widłaki, rośliny  liścienne, 
w wodach pojawiają się pierwsze 
ryby. Powstały: góry  Norwegii, 
góry Szkocji oraz Appallachy.

Nazwa pochodzi od plemienia Sylurów, 
zamieszkujących dawniej obszary Walii  
w południowej części Wysp Brytyjskich. 

Dewon 419 milionów lat – 358 milionów 
lat. Na lądzie pojawiają się skrzypy 
i paprocie drzewiaste. Ok. 385 mln lat temu 
pojawiają się pierwsze drzewa. W wodach 
żyją ryby i amonity. Pojawiają się pierwsze 
owady (ważki i karaluchy) oraz płazy.

Nazwa pochodzi od hrabstwa Devon, 
znajdującego się na południu Wysp 
Brytyjskich, skąd pochodzą pierwsze 
zbadane skały z tego okresu.

Karbon  358 milionów lat – 298 milionów 
lat. Pojawiają się lasy bagienne  (skrzypy, 
paprocie drzewiaste, drzewa widłaków 
sięgają 40 m wysokości) oraz pierwsze 
rośliny kwiatowe. Z  drzew tego okresu, 
utworzone zostały dzisiejsze  pokłady węgla 
kamiennego. W oceanach pojawiają się  
pierwsze ryby rekinowate.

Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy węgla 
–  carbo, ze względu na występowanie 
najbardziej charakterystycznego osadu  
z tego okresu – węgla kamiennego. 

Perm 298 milionów lat - 252 miliony lat. 
Następuje zmiana klimatu z wilgotnego na 
suchy. Wymiera większość drzewiastych 
paproci, skrzypów, widłaków. Rozwijają się 
lasy iglaste i liściaste miłorzęby.

Nazwa okresu (systemu) pochodzi od 
miasta Perm u stóp Uralu, gdzie wyróżniono 
formacje skalne z tego okresu

Ok. 252 miliony lat temu następuje 
wielkie osuszenie klimatu,  rozpoczyna 
się największe wymieranie w dziejach 
Ziemi. Wymarło wówczas 96% wszystkich 
gatunków.  Zaczyna się  nowa era: 
Mezozoik.

Głazy narzutowe na Warmii  
i Mazurach. Krajobraz dzisiejszy Warmii 
i Mazur ukształtowany został podczas 
zlodowaceń w okresie 115-11,7 tys. lat 
temu. Głazy narzutowe od zawsze budziły 
zainteresowanie ludzi. Związane są z nimi 
baśnie i legendy.  Było także wiele teorii ich 
pochodzenia: od wybuchów na księżycu 
lub są pozostałością po rozpadzie nieznanej 
planety. W rzeczywistości, głazy te zostały 
przyniesione przez lądolód skandynawski. 
Większość z nich pochodzi z okresu 
Proterozoiku i ma ponad 1 miliard lat, są 
także takie, które mają ok. 1,9 miliarda lat  
(granity sztokholmskie) i są czterokrotnie 
starsze od najstarszych skał na powierzchni 
polskich gór.



garncarSka wioSka Dla Szkół i  PrzeDSzkoli   
w roku SzkolnyM 2019/2020

Rezerwacja terminów 
warsztatów i zajęć dla grup 
zorganizowanych: 
tel. 666 028 991,  
mail:  
garncarskawioska@nida.pl 

Osoby indywidualne zapraszamy 
codziennie w godzinach 
pracy Garncarskiej Wioski, 
bez potrzeby dokonywania 
rezerwacji terminów.

gry terenowe  
w rajskim ogrodzie 
Zapraszamy codziennie, od poniedziałku 
do niedzieli w godz. od 9.00 do 17.00 na 
zwiedzanie Rajskiego Ogrodu. Dzieci 
zapraszamy do udziału w grach terenowych 
w Rajskim Ogrodzie (poszukiwanie 
skarbów) oraz na poszukiwanie bursztynów. 
Dla grup zorganizowanych zwiedzanie 
Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem. 
Cennik:  

bilety osoby dorosłe – 10 zł,  
dzieci – 5 zł,  
rodzinny – 15 zł 
gra terenowa – 15 zł

(cena zawiera także znaleziony skarb 
– woreczek z minerałami). Zwiedzanie 
Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem 
w weekendy w sierpniu o godz. 13.00. 
Przewodnik – bezpłatnie.

warsztaty  w garncarni

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe na warsztaty. Codziennie, od 
poniedziałku do niedzieli w godz. od 9.00 
do 17.00:

- lepienie z gliny na stole, na toczku 
garncarskim, na kole sponowym

-  toczenie z gliny na kole garncarskim

-  zdobienie produktów ceramicznych
-  malowanie na szkle
-  wytwarzanie świec woskowych

zwiedzanie 
garncarskiej wioski 

Zapraszamy codziennie na zwiedzanie 
Garncarskiej Wioski z przewodnikiem. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci 
zwiedzania. W soboty i w niedziele  
w sierpniu zwiedzanie z przewodnikiem 
o godz. 11.00. Cena biletów za zwiedzanie 
Garncarskiej Wioski: osoby dorosłe – 10 zł, 

dzieci 5 zł, przewodnik  - bezpłatnie.  
Na trasie zwiedzania: garncarnia – pokaz 
toczenia na kole garncarskim, zielarnia, 
kuźnia mazurska, stodoła, trasa Historii 
Ziemi – Mezozoik, Galeria „Skarby Ziemi” 
– skały, skamieniałości i minerały z różnych 
stron świata.

Przed Świętami bożego 
narodzenia 

Od 1 grudnia zapraszamy na spotkania 
z Mikołajem. W Chatce Św. Mikołaja, 
podczas spotkania  dzieci porozmawiają  
o świątecznych tradycjach, dowiedzą 
się kim był historyczny Św. Mikołaj – 
biskup Miry. Na zakończenie spotkania 
dzieci otrzymają życzenia podpisane 
przez Mikołaja. Po spotkaniu dzieci będą 
wykonywały upominki dla swoich bliskich 
w Fabryce Prezentów Mikołajowych 
(zdobienie bombek choinkowych) oraz 
obejrzą w kinie film  o tematyce świątecznej. 
Wizyta w chatce Św. Mikołaja trwa ok.  
2,5 godz., koszt: 25 zł/dziecko. 
Proponujemy piękna i pouczającą bajkę 
Janki Malinowskiej „Kropelka prawdy” lub 
„Święty Mikołaj” Moniki Mazurczak. 

Rezerwacja terminów spotkań  
z Mikołajem w chatce w Garncarskiej 
Wiosce: tel. 666 028 991,  
mail: garncarskawioska@nida.pl



warsztaty geologiczne

Od 9 września do 30 listopada oraz od 1 
marca 2020 do 30 kwietnia 2020,  zapraszamy 
dzieci na warsztaty geologiczne w Rajskim 
Ogrodzie. Podczas warsztatów dzieci 
nauczą się rozpoznawać podstawowe skały 
występujące w Regionie: granity, porfiry, 
bazalty, gnejsy, piaskowce, wapienie.  Będą 
także poszukiwały ozdobnych kamieni i 
minerałów ukrytych w mazurskich skałach. 
Pegmatyty (skały zbudowane z dużych 
kryształów minerałów skałotwórczych) na 
Mazurach mogą zawierać w swoim składzie 
cenne minerały szlachetne i półszlachetne, 
m.in. turmaliny, beryle, granaty, topazy, 
cyrkony i szmaragdy. Znalezione okazy, 
dzieci zabierają ze sobą do domu.

Koszt udziału w warsztatach geologicznych: 
15 zł/dziecko. Zgłoszenia udziału  
w warsztatach i rezerwacja terminów:  
tel. 666 028 991, 

mail: garncarskawioska@nida.pl

garncarSka wioSka Dla Szkół i  PrzeDSzkoli   
w roku SzkolnyM 2019/2020

„Historia ziemi”

Historia naszej planety obejmuje okres ok. 
4,6 miliarda lat. Od 9 września zapraszamy 
dzieci na nową ścieżkę edukacyjną „Historia 
Ziemi”. Na trasie opowieść o  Ziemi od 
prekambru do czwartorzędu: okazy skał, 
drzewa z okresu mezozoiku, ciekawostki 
skał i skamieniałości Warmii i Mazur. 

Zapraszamy do korzystania z nowego 
pakietu „Historia Ziemi” składającego 
się ze zwiedzania trasy, wizyty w galerii 
„Skarby Ziemi”, prezentacji filmu o ewolucji 
Ziemi (filmy do wyboru dla różnych grup 
wiekowych) oraz warsztatów ceramicznych 
– lepienie figur wymarłych zwierząt sprzed 
milionów lat lub warsztatów geologicznych 
w Rajskim Ogrodzie. Cena pakietu:  
25 zł/dziecko. 

Rezerwacje terminów: tel. 666  028  991, 
mail: garncarskawioska@nida.pl

największy ametyst

W galerii „Skarby Ziemi” znajdują się nowe 
okazy minerałów, w tym także największy 
w Regionie: ametyst

gospoda „Ptasie radio” 

Zapraszamy do korzystania z oferty 
gospody „Ptasie radio”. 

Proponujemy pożywne zupy z warzywami  
z Rajskiego Ogrodu (jesienią polecamy zupę 
z dyni, pomidorową, rosół z makaronem  
i z dybdzalkami) oraz  flince (naleśniki) 
z nadzieniem z rajskich jabłuszek, malin  
i truskawek, plince (placki ziemniaczane), 
dania mięsne oraz wyśmienite desery.



Znamy już wyniki wpłat  z tytułu 1 % podatku 
PIT za 2018 rok. W tym roku Nidzicki 
Fundusz Lokalny otrzymał 54.379,00 zł 
od 708 osób. Środki z 1 % przeznaczone 
zostaną na wsparcie programów 
stypendialnych dla nidzickiej młodzieży.

Już od ponad 20 lat wspierają Nas  Darczyńcy  
indywidualni  i firmowi z całego świata. 
Przykładem wyjątkowych działań są akcje   
i inicjatywy  Marcina Koniecznego -MKONa.  
Jedną z najbardziej spektakularnych akcji 
charytatywnych stało się wydarzenie 
ENDURO CHALLANGE, którego finał 
miał miejsce podczas Super League 
Triathlon Poznań 29 czerwca 2019 roku. 
Założenie challengu było następujące 
- dwóch Mistrzów Świata MKON  
vs MACCA będą ścigać się na dystansie 
ENDURO.   Mistrzowie dobrali sobie po  
5 osób, które razem z nimi wystartowały  
w sztafecie: Pływanie - 400 m, Rower - 10 km,  
Bieg - 2,5 km, Pływanie - 400 m, Rower - 10 km,  
Bieg - 2,5 km.

W skład zespołu MKON wchodzili 
zawodnicy amatorzy, zaś w skład zespołu 
MACCA profesjonaliści. Każdy zespół 
reprezentował jedną organizację. 

MKON i jego drużyna amatorów 
reprezentowali Nidzicki Fundusz Lokalny.

MACCA i  profesjonaliści reprezentowali 
Fundację NON IRON.

Na czym to wszystko polegało?  I ETAP 
to zbiórka online, II ETAP to zbiórka do 
puszek podczas zawodów Super League 
Triathlon Poznań.  Drużyna, która zbierze 

więcej podczas I etapu dostaje dla swojej 
Organizacji ½ z pieniędzy zebranych  
w PUSZCE.  Ta, która wygra rywalizację 
sportową zgrania dla swojej organizacji 
drugą połowę. 

Wynik tej charytatywnej, dwumiesięcznej 
zbiórki pieniędzy mocno wszystkich 
zaskoczył, otóż udało się zebrać łącznie 
ponad 60. 000 zł. Pieniądze trafiły do 
dwóch organizacji pozarządowych 
Fundacji NON IRON  i do Stowarzyszenia- 
Nidzicki Fundusz Lokalny. 

My wykorzystamy te środki na Programy 

Stypendialne, Fundacja NON IRON na 
wakacje dla dzieci. Jest to tylko jedna z wielu 
akcji zainicjowanych przez Innowatora  
i Wizjonera w pozyskiwaniu funduszy na 
cele charytatywne Marcina Koniecznego. 
Bardzo dziękujemy!!!!!!

Działalność Funduszu od lat wspiera 
także Janka Malinowska, która przekazuje 
nam swoje bajki - piękne i z przesłaniem 
dotyczącym ochrony środowiska. Poniżej 
prezentujemy najnowszą bajkę pt. 
„Kropelka Prawdy”, która jest do nabycia  
w Garncarskiej Wiosce.

Stypendia Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego 

Nidzicki Fundusz Lokalny prowadzi cztery 
Programy Stypendialne dla uczniów 
i studentów pochodzących z powiatu 
nidzickiego, wykazujących się działalnością 
dobroczynną, wysoką średnią ocen, 
potrzebujących finansowego wsparcia  
w nauce. 

Działalność na rzecz młodych  
i zdolnych osób z powiatu nidzickiego 
trwa już 20 lat. Dotychczas wsparcie 
finansowe  i merytoryczne w Programach  
Stypendialnych otrzymało 853 uczniów na 
łączną kwotę ponad 2.000.000,00 zł.



lider partner

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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niDzicki obywatelSki SaMouczek (noS)
Spółdzielnia ekonomiczna

Z czym kojarzy się nam nazwa 
spółdzielnia socjalna. Od maja do sierpnia, 
przeprowadziliśmy sondaż wśród 300 
osób z różnych środowisk społecznych  
i zawodowych. Szukaliśmy odpowiedzi na 
pytanie: z czym kojarzy się określenie, które 
jest jednocześnie nazwą formy prawnej: 
spółdzielnia socjalna.  Odpowiedzi wskazują 
jednoznacznie, że skojarzenia dotyczą 
pomocy społecznej, ubóstwa, niskiej 
jakości, bezradności życiowej. A przecież 
spółdzielnia socjalna to bardzo odważne 
przedsięwzięcie gospodarcze podejmowane  
i realizowane przez osoby poszukujące 
własnego pomysłu na życie. Członkowie 
spółdzielni otrzymują początkowe wsparcie 
doradcze, szkoleniowe i finansowe na 
utworzenie spółdzielni (jak wszystkie 
inne osoby zakładające działalność 
gospodarczą), ale później muszą już 
samodzielnie troszczyć się o przychody, 
które zagwarantują pokrywanie kosztów 
funkcjonowania i wynagrodzeń oraz będą 
generowały dochody. Dlaczego więc taka 
forma prawna ma taką nieadekwatną 
nazwę? Może lepiej należy takie spółdzielnie 
nazywać  społecznymi, chociaż już  
w samym wyrażeniu „spółdzielnia” jest  
określenie współdziałania i wspólnych 
wartości i celów. Co w zamian? Proponuję 
zastąpienie nazwy spółdzielnia socjalna na 
spółdzielnia ekonomiczna, która będzie 
jednoznacznie wskazywała formułę  
i filozofię działania i rynkowych zachowań. 
Bez ekonomicznych, rynkowych zasad, 
nie ma żadnej możliwości samodzielnego 
funkcjonowania, generowania przychodów 
i dochodów,  bo przecież nie chodzi o to, 
żeby członkowie spółdzielni po nieudanym 
eksperymencie gospodarczym wracali 
do grona podopiecznych ośrodków 

pomocy społecznej. Będzie to także jasny 
sygnał, że w takich organizacjach ważne 
jest  współdziałanie i społeczne cele, ale  
konieczne jest zapewnienie efektywności 
ekonomicznej przedsięwzięć. 

Na terenie działania Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej prowadzonego 
przez Fundację NIDA we współpracy  
z Działdowską Agencja Rozwoju (powiaty: 
działdowski, nidzicki, nowomiejski, 
szczycieński) funkcjonuje obecnie 38  
spółdzielni socjalnych, które zatrudniają 
razem ponad 100 osób. W niemal 140 
działających na tym terenie fundacjach, 
stowarzyszeniach i spółkach non for 
profit pracuje łącznie ponad 300 osób. 
Sektor przedsiębiorczości społecznej 
powoli, ale systematycznie się rozwija 
zagospodarowując nisze rynkowe.  Jest 
coraz bardziej liczącym się sektorem 
gospodarki obejmującym bardzo szeroki 
zakres świadczonych usług i oferowanych 
produktów:  edukacja, gastronomia, usługi 

społeczne, ogrodnictwo  i budownictwo, 
produkcję i usługi stolarskie, artystyczne. 
To także znakomity obszar do realizacji 
strategii i programów społecznego 
zaangażowania biznesu oraz akcji 
wolontariatu pracowniczego.   

W  mijającym turystycznym sezonie, 
znakomicie sprawdziły się produkty 
wiosek tematycznych: Garncarska Wioska, 
Wioska Źródlana w Łynie, Kraina Siedmiu 
Osobliwości w Jabłonce, Wioska Sztuki 
w Jerutkach i Osada Prusów w Piwnicach 
Wielkich. Powstają nowe podobne 
inicjatywy, które kreują nowe produkty 
turystyczne wzbogacając atrakcyjność  
całego Regionu.

Zapraszamy do korzystania z ofert 
produktów i usług firm społecznych.



Zapraszamy na najbliższe wydarzenia w Garncarskiej Wiosce

19 września 2019
 Dzień Dzikiej Przyrody

5 października 2019
Mazurska biesiada Piwna

11 listopada 2019
Święto niepodległości

25 listopada 2019
Dzień Pluszowego Misia

1-22 grudnia 2019
Spotkania w chatce  

Św. Mikołaja

Szczegółowe informacje i kontakt: tel. 666 028 991, 666 028 992
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Pożyczki i PorĘczenia kreDytów
Fundacja NIDA oferuje małym i średnim  
firmom oraz osobom indywidualnym  
zainteresowanym uruchomieniem wła-
snej działalności gospodarczej, nisko 
oprocentowane pożyczki oraz poręcze-
nia kredytów i pożyczek na działalność 
gospodarczą.

W ramach projektu „Dokapitalizowa-
nie Funduszy Pożyczkowych na Warmii  
i Mazurach” oferujemy pożyczki:

 do 300.000 zł

	maksymalnie na 7 lat (84 miesiące), 
z możliwą karencją w spłacie kapitału  
do 3 miesięcy

	oprocentowanie od 2,93%

	między innymi na zakup: środków 
trwałych (grunty, budynki, lokale,  
maszyny, urządzenia, środki transpor-
tu, narzędzia), usług obcych np. robót  
budowlanych.

W ramach projektu „Dokapitalizowa-
nie Funduszy Poręczeniowych na Warmii  
i Mazurach” poręczamy kredyty bankowe
i pożyczki instytucji finansowych:

	poręczenie obejmować może mak-
symalnie 80% wartości kredytu, przy 
czym maksymalne poręczenie nie  
może przekroczyć 300.000 zł

	od poręczeń nie pobieramy żadnych 
prowizji, usługi te są w pełni bezpłatne. 

Szczegółowe informacje:

Ewa Czerwinka

tel. 89 625 36 51, wew. 1

kom. 604 643 037

e-mail: eczerwinka@nida.pl

www.przedsiebiorczosc.nida.pl


