Siedziba podmiotu

l.p.

nazwa PS

REGON

NIP

forma prawna

telefon

email

miejscowość

ulica, numer
budynku /lokalu

kod
pocztowy

poczta

branża 1

branża 2

branża 3

opis działalności
(do 240 znaków)

1

Spółdzielnia Socjalna Pączuś

281521400

5711712915

spółdzielnia socjalna

502 321 643

a.switalska@bzm.com.pl

Iłowo Osada

ul. Kraszewska 2

13-240

Iłowo Osada

5. gastronomia

6. handel i pozostałe
usługi

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

usługa gastronomiczna: produkcja i sprzedaż wyrobów
cukierniczych

2

Spółdzielnia Socjalna ENERCON

281532160

5711712967

spółdzielnia socjalna

607-330-364

enercondzialdowo@wp.pl

Działdowo

ul. Kajki 25

13-200

Działdowo

1. budownictwo

3

Spółdzielnia Socjalna "SIPAR"

281547433

5711713033

spółdzielnia socjalna

511-908-780

modrzewskasipar2@gmail.com

Działdowo

ul. M.C.Skłodowskiej 5

13-200

Działdowo

11. pozostała produkcja i
przemysł

6. handel i pozostałe
usługi

kompleksowe usługi budowlane: projektowanie,
kosztorysowanie, realizacja inwestycji budowlanych
produkcja figur i innych artykułów gipsowych, m.in..
Ozdoby gipsowe malowane ręcznie, znicze, ozdoby
ogrodowe, produkcja wyrobów z mydła

4

Spółdzielnia Socjalna Promień

281554947

7451844488

spółdzielnia socjalna

607-628-126

spspromien@wp.pl

Popowa Wola

24

12-120

Dźwierzuty

17. usługi socjalne

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

5

Spółdzielnia Socjalna Herbarium

281558320

8771476911

spółdzielnia socjalna

697-080-469

maciejgorka69@gmail.com

Lipinki

13

13-340

Biskupiec

18. zdrowie i uroda

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

6

Spółdzielnia Socjalna Obiadek

281591598

8771477098

spółdzielnia socjalna

604-242-617

iw.rozwadowska@gmail.com

Mroczno

11

13-324

Grodziczno

5. gastronomia

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

usługi gastronomiczne, katering

7

Spółdzielnia Socjalna Słodkie
Pyszności

281601026

5711713375

spółdzielnia socjalna

502-321-643

a.switalska@bzm.com.pl

Kisiny

31A

13-200

Działdowo

5. gastronomia

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

6. handel i pozostałe
usługi

produkcja oraz sprzedaż wyrobów cukierniczopiekarniczych

8

Spółdzielnia Socjalna "Nie jesteś
sam"

281421057

9840209965

spółdzielnia socjalna

508 959 923

spoldzielnia.nidzica@interia.pl

Nidzica

ul. Krzywa 8

13-100

Nidzica

5. gastronomia

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

usługi gastronomiczne i cateringowe, przyjęcia
okolicznościowe

9

Spółdzielnia Socjalna RAZEM

281623683

9840210649

spółdzielnia socjalna

693 907 038

w.pytlak@vp.pl
ochrona@janowo.pl

Janowo

ul. Przasnyska 14

13-113

Janowo

15. usługi komunalne

17. usługi socjalne

2. dom i ogród

10

Spółdzielnia socjalna "Bulwar"

367085437

7451848227

spółdzielnia socjalna

604-801-551

kreolia@wp.pl

Jerutki

81

12-140

Świętajno

5. gastronomia

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

2. dom i ogród

11

Spółdzielnia socjalna "ENERCON
BIS"

368235985

5711716712

spółdzielnia socjalna

504-605-125

enerconbisdzialdowo@wp.pl

Księży Dwór

174

13-200

Działdowo

1. budownictwo

12

Spółdzielnia socjalna "SOLIDNA
PIĄTKA"

13 Spółdzielnia socjalna "BAROMETR"

14

15

16

Spółdzielnia socjalna Przyjaciele

Spółdzielnia socjalna U mamy

Spółdzielnia socjalna Mamamija

367828803

36798899

368744385

369031523

369251087

8771479507

8771479542

5711716876

9840212654

7451849244

spółdzielnia socjalna

spółdzielnia socjalna

spółdzielnia socjalna

spółdzielnia socjalna

spółdzielnia socjalna

574-450-690

509-077-395

506-992-052

607839895

698192018

spoldzielnia.solidnapiatka@gmail.com

lilaban@o2.pl

przyjacielemalinowo@gmail.com

m02081986@o2.pl

biuro.mamamija@o2.pl

Kurzętnik

Pacółtowo

Gródki

Natać Wielka

Niedźwiedzi Kąt

ul. Dworcowa 8

ul. Na stoku 5

29

21

1

13-306

13-300

13-206

13-100

12-150

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, wynajem oraz pomoc w
użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
współdziałanie z zespołem terapeutycznym i medycznym,
usługi porządkowo-sprzątające
6. handel i pozostałe zbiór i handel ziołami oraz produkcja wyrobów zielarskich.
usługi
Posiada punkt skupu ziół oraz własną suszarnię

usługi komunalne, zagospodarowywanie terenów zieleni,
pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w
podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
usługi gastronomiczne, porządkowanie i
zagospodarowanie terenów zielonych, animacja i
organizacja szkoleń i warsztatów, oraz działalność
rękodzielnicza
usługi remontowo-budowlane połączone z
projektowaniem, kosztorysowaniem, kompleksowe
stawianie i wykańczanie budynków

Kurzętnik

2. dom i ogród

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

Pacółtowo

12. rekreacja, turystyka i
zakwaterowanie

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

Spółdzielnia socjalna "Przyjaciele" zajmuje się animacją
czasu wolnego dla dzieci podczas wesel, urodzin,
festynów itp. Wynajmem i obsługą Fotobudki. Głównym
celem Spółdzielni jest otworzenie Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego.

10. produkcja i
przetwórstwo
żywności

sprzedaż artykułów spożywczych, posiłków, przekąsek
przygotowanych z produktów z przyczepy
gastronomicznej z tzw. FOOD TRUCK'a, usługi wynjamu
sprzętu/wyposażenia: stoły, ławy cateringowe, zastawy
stołowe, namiot, organizacja imprez okolicznościowych chrzty, komunie, urodziny, imprezy firmowe

Płośnica

Nidzica

Spychowo

5. gastronomia

9. produkcja mebli

7. informatyka

3. edukacja i kultura

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

usługi sprzątające, zagospodarowanie i sprzątanie
terenów zielonych
organizacja imprez, nagłaśnianie imprez plenerowych i
wewnątrz obiektów, usługi reklamowe w formie reklamy
dźwiękowej i wizualnej, produkcja filmów reklamowych,
relacji z wydarzeń, usługi księgowe dla pes

usługi stolarskie, produkcja mebli, usługi związane z
nagłośnieniem i nagraniami audio i video, usługi związane
z tworzeniem stron internetowych, grafiką komputerową
oraz z reklamą

17

Spółdzielnia Socjalna
Od… do…

18 Spółdzielnia Socjalna Wspólna Idea

19

20

Stowarzyszenie Łyńskie Centrum
Rozwoju AŁNA

Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

369508600

369633423

281501543

380017351

7451849468

5711717456

9840210164

5711716362

spółdzielnia socjalna

spółdzielnia socjalna

stowarzyszenie

stowarzyszenie

532 502 561

695 763 146

887339911

509 916 234

darekbej7890@wp.pl

wspolna.idea@wp.pl

lcralna@gmail.com

klosek5@onet.eu

Szczytno

Komorniki

Łyna

Działdowo

ul. Borowa 6

13

25B

ul. Sportowa 2C

12-100

13-200

13-100

13-200

12. rekreacja,
turystyka i
zakwaterowanie

1. budownictwo

11. pozostała
produkcja i przemysł

Działdowo

2. dom i ogród

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

usługi pielęgnacji zieleni (koszenie trawników, przycinanie
drzewek, wynonywanie systemu nawadniania itp.), usługi
sprzątające, prace porządkowe po remontach, w biurach,
magazynach, instytucjach i u osób prawnych, sprzątanie
pomników

Nidzica

12. rekreacja, turystyka i
zakwaterowanie

11. pozostała
produkcja i przemysł

3. edukacja i kultura

produkcja soków z owoców i warzyw, wyrobów
ciastkarskich, sprzedaż pamiątek i wyrobów
artystycznych, działalność organizatorów turystyki,
produkcja napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i
butelkowanych, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

usługi budowlane, wynajem maszyn i urządzeń
budowlanych, działalność wesołych miasteczek i parków
rozrywki, wystawianie przedstawień artystycznych,
produkcja filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
organizacja targów, wystaw i kongresów,
zagospodarowanie terenów zieleni

Szczytno

Działdowo

1. budownictwo

3. edukacja i kultura

architektura i projektowanie, wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń budowlanych, zagospodarowanie
terenów zieleni, sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych, roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

21

Spółdzielnia Socjalna Dom i Ogród

380078996

5711717752

spółdzielnia socjalna

797 229 429

domiogrodspoldzielniasocjalna@gmail.com

Działdowo

ul. Gminna 6

13-200

Działdowo

2. dom i ogród

1. budownictwo

22

Creative Development Sp. z o.o.

380260710

8771480456

spółka non profit (sp. z o.o.)

502 667 349

violettamak@wp.pl

Krotoszyny

32A

13-330

Krotoszyny

9. produkcja mebli

18. zdrowie i uroda

6. handel i pozostałe
usługi

23

Mazurskie Tkaniny Sp. z o. o.

369417613

7451849391 spółka non profit (sp. z o.o.)

883 005 454

mazurskietkaniny@gmail.com

Jedwabno

ul. Polna 1A/4

12-122

Jedwabno

11. pozostała produkcja i
przemysł

3. edukacja i kultura

6. handel i pozostałe
usługi

24

Meblolewik Sp. z o. o.

369333224

9840212789 spółka non profit (sp. z o.o.)

500 659 675

mateuszlewikowski199121@interia.pl

Zagrzewo

26/18

13-100

Nidzica

9. produkcja mebli

14. usługi dla firm,
organizacji i
administracji
publicznej

6. handel i pozostałe
usługi

25

Spółdzielnia Socjalna Multipraca

380902403

5711718131

spółdzielnia socjalna

500 540 294

kuszkowski@wp.pl

Iłowo-Osada

ul. Jagiellońska 3a

13-214

Iłowo-Osada 6. handel i pozostałe usługi

26

Pyszczek i Syla Sp. z o. o.

369807716

5711717597 spółka non profit (sp. z o.o.)

506 231 242

sis_rybno@op.pl

Rybno

ul. Łąkowa 5

13-220

Rybno

14. usługi dla firm,
organizacji i administracji
publicznej

27

Fundacja Wspierania Malarstwa Oficyna Działdowska

369840100

5711717628

604 180 645

strzeszewskijerzy54@gmail.com

Działdowo

ul. .S. Biedrawiny 4/16

13-200

Działdowo

3. edukacja i kultura

28

Fabryka Prezentów Sp. z o. o.

369585724

5711717433 spółka non profit (sp. z o.o.)

500 829 489

fabryka_prezentow@o2.pl

Działdowo

ul. Wyszyńskiego 13/3

13-200

Działdowo

2. dom i ogród

fundacja

usługi krawieckie, produkcja i sprzedaż własnych ubrań
szytych, w tym prostych strojów rycerskich i chłopskich,
usługi kosmetyczne, usługi remontowo-budowlane,
warsztaty krawieckie, warsztaty z łucznictwa, organizacja
półkolonii, nauka jazdy konnej, produkcja i sprzedaż strzał
nawiązujących do średniowiecza

8. motoryzacja

18. zdrowie i uroda

zakład fryzjerski i kosmetyczny, produkcja mebli,
florystyka
Rękodzieło tkackie - produkcja tkanin przy użyciu
ręcznych krosien. Warsztaty tkackie, ocieplanie
wizerunku, realizacje fotograficzne i filmowe. Sprzedaż
wyrobów rękodzieła tkackiego.
Produkcja mebli kuchennych, mebli biurowych i
sklepowych oraz pozostałych wyrobów stolarskich i
ciesielskich dla budownictwa, naprawa i konserwacja
mebli i wyposażenia domowego, usługi transportowe i
montaż mebli
zakres działalności spółdzielni: mechanika samochodowa,
autoelektronika, elektryka, wulkanizacja, klimatyzacja;
masaże profesjonalne (stacjonarne i mobilne); zabiegi
pielęgnacyjne dłoni i stóp; usługi reklamowe

Organizacja imprez plenerowych w wykorzystaniem
atrakcji, które ma na stanie przedsiębiorstwo: walki sumo,
wodne kule, dmuchane kule do gry w piłkę nożną oraz
walki na łuki.
Produkcja podobrazi dla malarzy artystów, przygotowanie
6. handel i pozostałe
11. pozostała
i dostosowanie pracowni malarskich o niezbędne
usługi
produkcja i przemysł
akcesoria, prowadzenie warsztatów na temat podobrazi
Produkcja i sprzedaż artykułów dekoracyjnych i rękodzieł.
Produkty dopasowane są do różnych wydarzeń oraz
6. handel i pozostałe
11. pozostała
imprez okolicznościowych. Usługa obejmuje
usługi
produkcja i przemysł
przygotowanie graweru, malowanie na szkle, produkcja
figurek gipsowych, metaloplastyka.
12. rekreacja,
turystyka i
zakwaterowanie

