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DZIAŁO SIĘ W GARNCARSKIEJ WIOSCE
KONCERT PODZIĘKOWAŃ 

Z wielką radością informujemy, że w marcu 
zakończona została zbiórka na wyleczenie 
Lenki. Łącznie na leczenie Lenki udało się 
pozyskać całą kwotę ponad 9 mln zł, w tym 
ponad 3 mln złotych Darczyńcy wpłacili na 
rachunek Nidzickiego Funduszu Lokalnego. 
To jest wielkie zaufanie do tej organizacji. 
Fundusz udostępnił także rachunek na wpłaty 
darowizn na leczenie małego Antosia. Wpłat 
można dokonywać na konto: Nidzicki 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W GARNCARSKIEJ WIOSCE

MAJÓWKA W GARNCARSKIEJ 
WIOSCE  

Od maja do września,  Garncarska Wioska 
otwarta jest codziennie w godz. od 10.00 do 
19.00. 
Dla grup zorganizowanych możliwość 
indywidualnego ustalania godzin 
aktywności. 
W pierwszy majowy weekend będziemy 
świętować na świeżym powietrzu 
wydarzenia rocznicowe.
1 maja to 17 rocznica przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej i 230 rocznica 
Konstytucji 3 Maja. Rok 2021 jest Rokiem 
Konstytucji 3 Maja. 1 maja o godz. 12.00 

uroczyste wciągnięcie flagi Polskiej  
i flagi Unii Europejskiej na maszt. 2 
maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Data 2 maja wybrana została 
przez Sejm w 2004 roku  z kilku powodów. 

Fundusz Lokalny, nr rachunku:  
96 8834 0009 2001 0000 5005 0008  
z dopiskiem „Antoś”
W podziękowaniu wszystkim Darczyńcom, 
zapraszamy na charytatywny koncert 
chopinowski, który odbędzie się w 
Jarzębinowym amfiteatrze w Garncarskiej 
Wiosce w dniu 5 czerwca o godz. 15.00.
Nidzicki Fundusz Lokalny od ponad 20 lat 
prowadzi działalność w zakresie edukacji 
dzieci i młodzieży. 

Mottem naszej działalności dobroczynnej są 
słowa Janusza Korczaka 

„Pomóżmy dzieciom, 

by każdy z nich  

stał się tym, 

kim stać się może”. 

5 CZERWCA:  
„ A TO POLSKA WŁAŚNIE - 
KONCERT CHOPINOWSKI” 

O godz. 15.00 zapraszamy na 
wyjątkowy koncert fortepianowy  
w wykonaniu jednego z najwybitniejszych, 
współczesnych polskich pianistów – Marka 
Brachy.  

Jednocześnie zapraszamy na 
uroczyste wręczenie dotacji 
w ramach programu Działaj 
Lokalnie.

Jednym z nich było wspomnienie 
czasów PRL.  Wówczas władze, walcząc z 
przejawami obywatelskiego patriotyzmu, 
nakazywały zdejmowanie flag po święcie 
1 maja, tak aby nie pozwolić Polakom 
czcić rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja. 2 maja jest też dniem Polonii  
i Polaków za granicą.  3 maja o godz. 12.00  
i o godz. 14.00,  zapraszamy na zwiedzanie 
Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem 
pod hasłem „życie jest jak ogród. Przez 
cały weekend czynna będzie pracownia 
garncarska, dzieci będą mogły poszukiwać 
bursztynów w Rajskim Ogrodzie, a Gospoda 
serwować będzie dania wyłącznie na wynos.

GARNCARSKA WIOSKA ZAPRASZA 
W NOWYCH GODZINACH OTWARCIA



RAJSKI OGRÓD – WIOSENNE KUSZENIE
UNIKALNE PRODUKTY
Od wiosny,  Rajski Ogród w Kamionce 
kusi kolorami i zapachami. To okres 
intensywnego rozwoju tysięcy roślin. 
W maju można oglądać przepięknie 
kwitnące rajskie jabłonie (kilkanaście 
odmian w ogrodzie), floksy szydlaste 
w zakątku rajskiego drzewa, które 
posadzone na tarasach nawiązują 
do wiszących ogrodów Semiramidy.  
W wejściu do zakątka rajskiej spiżarni 
przepiękny zapach czeremchy. Na terenie 
ogrodu organizowane są zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Dzieci zapraszamy 
do udziału w grach terenowych, podczas 
których poszukiwany jest skarb. Zajęcia 
terenowe polecamy szczególnie teraz  
w okresie pandemii i zamknięcia na długi 
okres szkół i przedszkoli. Rajski Ogród 
zapewnia atrakcyjną formę edukacji, 
integracji i rozrywki.
Rajski Ogród w Kamionce to  największy 
na Mazurach ogród pokazowy  
i edukacyjny. Ogród  założony  jest 
na planie drzewa, którego ‘konary” są 
w ogrodzie alejami łączącymi zakątki 

tematyczne. Razem 30 zakątków 
tematycznych i 3,5 km alejek spacerowych 
oraz kilka tysięcy  gatunków roślin.  
W każdej porze roku kwitną różne rośliny. 
Wiosną rządzą drzewa i krzewy owocowe, 
floksy, migdałki, lilaki, krzewuszki 
cudowne, tawuły, tawułki, wierzby  
i forsycje. W ogrodzie znajdziemy także 
wiele roślin kolekcjonerskich. Grupom 
polecamy zwiedzanie Rajskiego Ogrodu 
z przewodnikiem.
Rajski Ogród w Kamionce nawiązuje  do 
Edenu i roślin biblijnych. Eden (Ogród 
rozkoszy) –biblijny raj stworzony przez 

Boga dla pierwszych ludzi- Adama  
i Ewy. Mogli oni korzystać ze wszystkiego 
z jednym   wyjątkiem: nie mogli zrywać 
owoców z „drzewa poznania dobra  
i zła”. (powszechnie przyjęto, że była to 
jabłoń). Eden to mityczny raj w którym 
sprawiedliwi czekają na spotkanie  
z Bogiem i zmartwychwstanie. Eden 
lokalizowany jest w różnych miejscach 
Ziemi: na obrzeżach Zatoki Perskiej, na 

terenach między rzekami Eufrat i Tygrys 
(Irak), w Armenii i w Gruzji.

W Rajskim Ogrodzie w Kamionce 
rosną rośliny opisywane w przekazach 
biblijnych oraz nawiązujące do wydarzeń 
biblijnych (tamaryszek, cyprys, robinia 
akacjowa, dyptam jesionolistny, etc., 
rośliny z obrazu z XIV wieku pt. 
„Rajski ogród” Mistrza Górnoreńskiego 
(przetaczniki, konwalie, barwinki, 
śnieżyce, ślazy, pierwiosnki, lewkonie 
i goździki oraz motywów arrasów 
wawelskich – seria biblijna 19 arrasów 
(m.in. koniczyna, mniszek, winorośl, 
róża, dziki bez czarny, zawilce, jabłonie).

Rajski Ogród można zwiedzać 
codziennie od kwietnia do października 
w godz. od 10.00 do 19.00. Ceny 
biletów: dorośli - 10 zł, dzieci – 5 zł 
(dzieci powyżej 4 roku życia), rodzinny 
– 15 zł. Dzieci do lat 4 – bezpłatnie.
Od maja zapraszamy na gry terenowe  
w Rajskim Ogrodzie.



WIOSNA W GARNCARSKIEJ WIOSCE
W maju i w czerwcu, w okresie częściowego 
„odmrażania” działalności przedszkoli  
i szkół, Garncarska Wioska przygotowała 
ofertę  zajęć dla dzieci. Zajmujemy obszar 
8 hektarów i dużo atrakcji na świeżym 
powietrzu. To doskonałe miejsce do 
organizacji wycieczek edukacyjnych  
i integracyjnych.  Oprócz Rajskiego Ogrodu, 
w którym dzieci mogą uczestniczyć  
w wybranych grach terenowych i poszuki-
wać  bursztynów, zapraszamy do korzystania  
z całej infrastruktury Garncarskiej Wioski. 
Kino Przyrody oferuje seanse filmów 
przyrodniczych w formacie 2D i 3D. 
Zapraszamy do zwiedzania Garncarskiej 
Wioski (kuźnia, mazurska stodoła, muzeum 
„Skarby Ziemi”) oraz na warsztaty: 
lepienie z gliny, malowanie ceramiki, 
malowanie na szkle, wytwarzanie świec 
woskowych. Zapraszamy także na warsztaty 
przyrodnicze w Rajskim Ogrodzie. 



GOSPODA „PTASIE RADIO” OFERUJE
DANIA NA WYNOS PO WCZEŚNIEJSZYM ZAMÓWIENIU.
Dania mięsne:

• Pasztet wieprzowy - 45zł/kg (porcja na 
zdjęciu ½ kg – 22,50zł) 

• Gulasz wołowy - 46 zł (900ml)

• Pół kaczki pieczonej z jabłkami - 35 zł

• Gołąbki w sosie pomidorowym z mięsem 
wieprzowym i  ryżem (2 szt. ) – 24 zł

• Boczek pieczony z czosnkiem – 50 zł/ kg

• Kartacze (danie regionalne, rodzaj dużej 
owalnej pyzy ziemniaczanej nadziewanej 
mięsem wieprzowym) – 24 zł/ 2 szt.

Zupy:

• Rosół z perliczki i mięsa wołowego –  
25 zł / 900 ml

• Zupa ogórkowa – 20 zł / 900 ml

• Zupa szczawiowa z jajkiem – 20 zł /  
900 ml  

• Zupa pomidorowa z makaronem lub 
ryżem – 25 zł/900 ml

• Zupa krem z pokrzyw

Pierogi i inne:

• Pierogi ruskie (z twarogiem  
i ziemniakami) – 23 zł / 8 szt.

• Pierogi z mięsem (drobiowo – 
wieprzowym) – 23 zł / 8 szt.

• Pierogi z kaczką – 26 zł / 8 szt.

• Pierogi z gęsiną – 28 zł / 8 szt.

• Pierogi ze szpinakiem – 23 zł / 8 szt.

• Pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem – 2 
3 zł / 8 szt.

• Pierogi na słodko z twarogiem – 23 zł /  
8 szt.

• Pierogi z jagodami – 23 zł/8 szt.

Wszystkie pierogi mogą zostać 
przygotowane z mąki orkiszowej 

• Kopytka – 8 zł / porcja 

• Makaron własnej produkcji – 0,5 kg /  
20 zł

• Leczo wegetariańskie – 36 zł / 900 ml

• Babka ziemniaczana (z dodatkiem 
kiełbasy) – 15 zł

• Fasolka po bretońsku – 30 zł / 900 ml

• Gołąbki wege w sosie grzybowym z kaszą 
gryczaną i grzybami leśnymi 2 szt./ 24 zł

• Dybdzalki (danie regionalne, małe 
pierożki nadziewane mięsem wołowym- 
polecamy do rosołu) – 0,25 kg / 15 zł

Zamówienia można składać telefonicznie: 666 028 991  
lub na adres e-mail: garncarskawioska@nida.pl 

Dostawa do Nidzicy 15zł, Działdowo i Mława 30zł



Jeszcze do końca kwietnia można przekazać 
swój 1 % podatku na dobry cel społeczny. 
Zachęcamy do wspierania programów 
edukacyjnych Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego.  Szczególną grupą odbiorców 
działań Funduszu są dzieci i młodzież. 
Fundusz prowadzi kilka ścieżek programów 
stypendialnych dla uczniów szkół średnich  
i studentów. 

Szczególnie zapraszamy do współpracy 
przy realizacji naszego programu Akademia 
Małego Dziecka. Okres pandemii  
w ogromnym stopniu ograniczył wiele 
aktywności dzieci. W Garncarskiej Wiosce, 
gdzie siedzibę ma Nidzicki Fundusz Lokalny 
jest przyjazna przestrzeń do zabawy, rekreacji 
i edukacji dzieci. W ramach Akademii 
Małego Dziecka prowadzimy trzy ścieżki:

1/ portal edukacyjny, na którym prowadzimy 
dla dzieci i rodziców zajęcia rozwijające ich 

pasje i zainteresowania z zakresu gotowania, 
rysowania, eksperymentowania, kultury 
fizycznej, świadomości ekologicznej, 
dbałości o zdrowie i kondycję,  nauki 
języków. Zapraszamy, dołącz do nas pod 
adresem: http://nidzickifundusz.edukacja.
xyz

2/ zajęcia wakacyjne na terenie Garncarskiej 
Wioski i Rajskiego Ogrodu dla dzieci  
w wieku 5-10 lat, w tygodniowych 
turnusach wakacyjnych. Od 5  lipca do 
20  sierpnia dzieci będą uczestniczyły 
m.in. w warsztatach z logiki, filozofii,  
etyki, sztuki i przyrody. W metodologii 
prowadzenia zajęć wykorzystane zostaną 
elementy pedagogiki przygody i pedagogiki 
zabawy z nastawieniem na zacieśnianie 
więzi społecznych, prawidłowy rozwój 
emocjonalny,  pozytywne doświadczanie  
i przeżywanie procesu grupowego i przede 
wszystkim naukę przez zabawę w atmosferze 
radości i sukcesu.   Większość zajęć 
organizowana będzie na świeżym powietrzu 
głównie na terenie Rajskiego Ogrodu,  
w którym dzieci poznają tajemnice przyrody 
i nauczą się jak dbać o czyste środowisko, 
jak chronić pożyteczne owady. W tym 
roku dzieci będą mogły skorzystać również  
z nowej atrakcji jaką jest Plac Zabaw przed 
Siedzibą Stowarzyszenia. 

3/doroczny Piknik Edukacyjny 
NIEZAPOMINAJKI, w sobotę 4 września 
września. Podczas pikniku zapraszamy dzieci 
na interaktywne warsztaty przyrodnicze, 
eksperymenty fizyczne i chemiczne, pokazy 
i prezentacje naukowe dostosowane do 
percepcji dzieci.

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność „NIEZAPOMINAJKI”, możesz dokonać darowizny na konto: 
Fundusz NIEZAPOMINAJKA:  
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Nidzicy 10 8834 0009 2001 0000 5005 0004
Szczegółowe informacje: www.funduszloklany.nidzica.pl, e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Akademia Małego Dziecka



lider partner

Projekt OWES współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

O Ś R O D E K  W S P A R C I A  E K O N O M I I  S P O Ł E C Z N E J  W  N I D Z I C Y

NIDZICKI OBYWATELSKI SAMOUCZEK (NOS)
Rozważania o kapitale społecznym

W teorii i praktyce rozwoju lokalnego coraz 
częściej używane są pojęcia dostępnych, 
prorozwojowych w zakresie społecznym  
i gospodarczym kapitałów: zasoby naturalne, 
zasoby finansowe, kapitał ludzki, kapitał 
kulturowy, kapitał społeczny.

Terminu kapitał społeczny po raz pierwszy  
użyła Lyda J. Hanifan w 1916 r. w odniesieniu 
do ośrodków wiejskich. Zwróciła ona 
uwagę na to, że sąsiedzka współpraca na 
terenach wiejskich poprzez zmniejszenie 
kosztów ułatwia wytwarzanie dóbr  
i generowanie przychodu. Powszechnie, 
termin ten został wprowadzony  do literatury 
socjologicznej w latach 70. XX wieku.  
Od tamtego czasu pojęcie to jest przedmiotem 
wielu badań, analiz i opracowań. Powstało 
także wiele koncepcji rozumienia kapitału 
społecznego. Pojęcie to pojawiło się  
w socjologii  i przeniknęło do teorii rozwoju 
lokalnego i regionalnego, teorii zarządzania 
oraz ekonomii.

Podstawową wartością kapitału społecznego 
jest zaufanie i jakość wzajemnych relacji 
oparta na uczciwości członków danej 
społeczności. Żeby jednak ten kapitał 
zafunkcjonował, konieczne są jeszcze 
oddolne inicjatywy samoorganizowania 
się ludzi oraz aktywność  obywatelska.  
Mieszkańcy uznający  podobne wartości 
takie jak zaufanie społeczne i wrażliwość 
społeczna, spotykają się i nawiązują relacje. 
Z takiej współpracy i rozbudowywania 

wzajemnych relacji, powstaje dodatkowa 
wspólna jakość, która przynosi korzyści 
wszystkim członkom społeczności. Powstaje 
dobro wspólne, które ma różny wymiar 
w różnych społecznościach. Mogą to być 
wspólne inicjatywy edukacyjne, inwestycje  
w kulturę, bezpieczeństwo, zdrowie.  
Jak wynika z wielu badań, funkcjonujące 
w środowisku powiązania społeczne 
mają ogromny wpływ także na rozwój 
przedsiębiorczości. Kapitał społeczny jest 
więc dobrem wspólnym.

Robert Putnam łączył kapitał społeczny  
z zaangażowaniem obywatelskim: „ci, …
którzy należą do formalnych i nieformalnych 
sieci społecznych, są bardziej skłonni 
poświęcić swój czas i pieniądze w dobrej 
intencji, niż ci, którzy funkcjonują  
w izolacji społecznej”. W środowiskach 
takich funkcjonują bardzo dobre warunki  do 
rozwijania postaw altruistycznych, rozwija się 
wolontariat. 

Amerykański politolog i ekonomista Francis 
Fukuyama definiował kapitał społeczny jako 
atrybut jedynie stabilnych społeczności, 
gdzie istnieje trwały system polityczny  
i prawny, wg niego „Kapitał społeczny można 
najprościej zdefiniować jako zestaw niefor-
malnych wartości i norm etycznych wspól-

nych dla członków określonej grupy  
i umożliwiających im skuteczne współdzia-
łanie”. Według Fukuyamy wysoki poziom 
kapitału społecznego, ma ścisły związek  
z tworzeniem nieformalnych grup i stowarzy-
szeń będących wypełnieniem pomiędzy 
państwem a rodziną. Również w sferze 
edukacji i zdrowia pozytywne efekty wiązane 
są z dużymi zasobami kapitału społecznego.

Budowanie kapitału społecznego powinno 
więc być drogowskazem dla działań 
wszystkich decydentów w rozwoju lokalnym. 
Te działania to tworzenie warunków 
sprzyjających powstawaniu i rozwojowi 
organizacji społecznych, stowarzyszeń, 
fundacji i spółdzielni socjalnych, wspieranie 
ich działań z wykorzystaniem dostępnych 
możliwości (Ustawa o organizacja 
pożytku publicznego), udzielanie zleceń  
z zastosowaniem klauzul społecznych, ulgi  
w podatkach, partnerskie projekty. Rozumiejąc 
znaczącą rolę kapitału społecznego dla rozwoju 
gospodarczego,  przygotowani i kompetentni 
radni oraz włodarze, z wielkim zaangażowaniem 
powinni pochylić się nad tym zjawiskiem  
i uwarunkowaniami rozwoju. 

Bibliografia: Jarosław Działek Kapitał społeczny 
– ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, 
Katarzyna Sierocińska Kapitał społeczny. 
Definiowanie, pomiar i typy. 

 



Zapraszamy na najbliższe wydarzenia w Garncarskiej Wiosce

1 - 3 maja 2021 
Majówka w Garncarskiej Wiosce

5 czerwca 2021
Koncert chopinowski

Szczegółowe informacje i kontakt: tel. 666 028 991, 666 028 992
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POŻYCZKI I PORĘCZENIA 
KREDYTÓW 
Nidzicka Fundacja Rozwoju 
„NIDA” oferuje małym i średnim 
firmom oraz osobom indywidu-
alnym zainteresowanym urucho-
mieniem własnej działalności go-
spodarczej, nisko oprocentowane 
pożyczki oraz poręczenia kredy-
tów i pożyczek na działalność go-
spodarczą. 

W ramach projektu „Dokapitalizo-
wanie Funduszy Pożyczkowych 
na Warmii i Mazurach” oferujemy 
pożyczki: 

• do 300.000 zł 

• maksymalnie na 7 lat (84 mie-
siące), z możliwą karencją  
w spłacie kapitału do 3 miesięcy 

• oprocentowanie od 1,25% 

• między innymi na zakup: środ-
ków trwałych (grunty, budynki, 
lokale, maszyny, urządzenia, środ-
ki transportu, narzędzia), usług 
obcych np. robót budowlanych. 

W ramach projektu „Dokapitalizo-
wanie Funduszy Poręczeniowych na 
Warmii i Mazurach” poręczamy kre-
dyty bankowe i pożyczki instytucji 
finansowych: 

• poręczenie obejmować może 
maksymalnie 80% wartości kre-
dytu, przy czym maksymalne po-
ręczenie nie może przekroczyć 
300.000 zł 

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

Szczegółowe informacje: 

Małgorzata Kosińska 

tel. 89 625 36 51, 

wew. 1 

kom. 604 643 037 

e-mail: m.kosinska@nida.pl 

www.przedsiebiorczosc.nida.pl

Program pożyczkowy i poręczeniowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


