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Wyroby ceramiczne

Pracownia ceramiczna oferuje upominki i gad˝ety z logo
firmy, logo sponsora, logo programu, herbem gminy,
etc... Wszystkie wyroby wykonane sà r´cznie z wysokiej
jakoÊci gliny oraz r´cznie zdobione. Wyroby mogà tak˝e
zawieraç domieszki mielonego granitu. Oferujemy kubki,
zestawy: fili˝anka i talerzyk, cukiernice, dzbanki, miski,
Êwieczniki, donice, patery. Produkty sà praktycznym
upominkiem i gad˝etem dla uczestników szkoleƒ, konfe-
rencji, dla klientów i kontrahentów firm, mogà byç ory-
ginalnà pamiàtkà regionalnà dla firm i samorzàdów
lokalnych oraz instytucji samorzàdu regionalnego.

Cena: od 14 z∏ (kubki) do 90 z∏ (patery)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Ekologiczne torby lniane 
i bawe∏niane

Pracownia krawiecka oferuje lnianie
i bawe∏nie torby szyte r´cznie. Na tor-
bach mo˝na umieÊciç logo firmy, logo
sponsora, programu. Praktyczny i eko-
logiczny produkt do pakowania mate-
ria∏ów konferencyjnych, szkoleniowych,
na codzienne zakupy. Wymiary toreb:
38 x 33  x 10 cm 

Cena: 16 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica 
tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl 

Lalki mazurskie

Pracownia krawiecka oferuje zestawy
lalek (dwie laki w zestawie) w strojach
mazurskich w trzech wielkoÊciach: 17 cm,
28 cm, 40 cm. Stroje lalek szyte sà
r´cznie. Lalki pakowane sà w estetyczne
pude∏ka, na których mo˝na umieÊciç
logo firmy, logo sponsora. 

Cena: 
50 z∏ – wysokoÊç 17 cm
80 z∏ – wysokoÊç 28 cm
100 z∏ – wysokoÊç 40 cm

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica 
tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl 
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Maskotka regionalna 
„Bocian Wojtek”

Przytulanka uszyta z weluru, wype∏niona antyaler-
gicznym w∏óknem poliestrowym (wszystkie materia∏y
atestowane). Mo˝e byç wyposa˝ona w akcesoria typu
tornister z emblematem odblaskowym, szalik, chusta
z noworodkiem itp. Metodyka: pozwala prowadziç nar-
racj´ regionalnà, mi∏a przytulanka, mo˝liwa do animacji.
Maskotka zosta∏a wyró˝niona w konkursie na gad˝et pro-
mujàcy ekonomi´ spo∏ecznà. Istnieje mo˝liwoÊç opa-
trzenia maskotki dowolnym znakiem graficznym lub do-
datkowymi akcesoriami.

Cena: 59 z∏ (60 cm)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Teczka na dokumenty A4

Materia∏: kodura. Teczka posiada dwie przegrody zapi-
nane na zamek b∏yskawiczny. Ràczka wykonana z taÊmy
noÊnej. Mo˝liwy nadruk na torbie (cena nadruku zale˝y
od wielkoÊci i koloru logotypu).

Cena: 9,10 z∏ (42 cm x 32 cm)

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy, 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl
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Klocki drewniane 
ekologiczne „Madera”

Klocki jednakowej wielkoÊci. Opakowanie: torba eko-
logiczna zapinana na zamek b∏yskawiczny. Metodyka:
niezwyk∏a precyzja wykonania klocków pozwala na two-
rzenie gigantycznych konstrukcji, mimo ˝e nie posiadajà
∏àczeƒ. Zabawa klockami rozwija wyobraêni´ i kon-
centracj´, doskonali ma∏à motoryk´ r´ki. Obszerna gale-
ria zdj´ç pod adresem: www.klockologia.pl

Cena: od 59 z∏ (100 szt.) do 1849 z∏ (5000 szt.)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.klockologia.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy, 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Zabawka „Gàsienica”

Wn´trze: 5 pi∏ek rehabilitacyjnych wielkoÊci Ø 55cm.
Wykonana z ortalionu, ràczki z kolorowej taÊmy (5 par
uchwytów). Pokrowiec zapinany na zamek b∏yskawiczny.
Metodyka: przestrzeƒ mi´dzy pi∏kami tworzy siedzisko,
mo˝na siadaç równie˝ na pi∏kach. Dzieci muszà wspólnie
skoordynowaç ruchy, tak aby poruszaç si´ do przodu.
Zabawa „Gàsienicà” kszta∏ci cechy motoryczne. Worek
jest niezwykle trwa∏y i odporny na zniszczenia. 

Cena: 158 z∏ (gàsienica o d∏ugoÊci 300 m)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy, 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

10

KATALOG OFERT PRZEDSI¢BIORSTW SPO¸ECZNYCH Z WARMII I MAZUR

katalog_n.qxd  15-10-12  12:19  Page 10



Wà˝ spacerowy

D∏ugoÊç: 630 cm. Waga: 2,30 kg. Materia∏: ortalion.
Wn´trze: antyalergiczny wype∏niacz poliestrowy (kul-
kowy). Standardowo umocowanych jest 26 uchwytów
z kolorowej pasmanterii. D∏ugoÊç w´˝a i iloÊç uchwytów
dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klienta.
Dost´pny w ró˝nych kolorach. Metodyka: zapewnia
bezpieczeƒstwo w grupie podczas spacerów. Uchwyty na
bokach pozwalajà dzieciom trzymaç si´ w grupie, uch-
wyt dla opiekuna grupy znajduje si´ z przodu (j´zyk)
i z ty∏u maskotki (ogon).

Cena: (w zale˝noÊci od wielkoÊci zamówienia)
1 wà˝ – 190,00 z∏
2 w´˝e – 185,00 z∏ / za 1 szt.
5 w´˝y – 175,00 z∏ / za 1 szt.
7 w´˝y – 165,00 z∏ / za 1 szt.
10 w´˝y i wi´cej – 150,00 z∏ / za 1 szt.

ka˝da para uchwytów 10,00 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Makata „Cztery Pory Roku”

Na ma∏ej makacie widnieje krajobraz z jednym drze-
wem. W sk∏ad du˝ej makaty wchodzà: panel g∏ówny (t∏o
przedstawiajàce pejza˝ z trzema drzewami, wymiar:
200 x 130 cm) i dwa panele boczne (pi´ç kieszeni na
ruchome elementy po obu stronach panelu g∏ównego,
czyli 2 razy po 30 x 130 cm. Kieszenie sà odpinane
zamkiem b∏yskawicznym). 

Materia∏: 100% bawe∏na, wype∏niacz z mi´kkiej w∏ókni-
ny, dwie drewniane listwy. Obie makaty posiadajà
ruchome elementy (drzewa, wiosenne, letnie i jesienne
kwiatostany, jab∏ka, gruszki, wiÊnie, êdêb∏a traw, polne
roÊliny, grzyby, karmnik dla ptaków, p∏atki Êniegu,
bocian i gawron) mocowane za pomocà rzepów,
guzików, p´telek, sznurówek. Du˝a makata posiada 727
ruchomych elementów, ma∏a 310. 

Opakowanie: du˝a torba z aplikacjami (motywy zaczer-
pni´te z makaty). Metodyka: Makata wyposa˝ona
w elementy ruchome obrazujàce zmiany w przyrodzie na
przestrzeni czterech pór roku. Pozwala dziecku odkrywaç
zjawiska zachodzàce w przyrodzie (kwitnienie, utrata
liÊci, wiatr itp.). To interesujàca pomoc w zaj´ciach tem-
atycznych oraz ciekawa dekoracja sali.

Cena: 
• du˝a 260 x 130cm – 3 590,00 z∏ 
• ma∏a 107 x 130cm – 1 444,00 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl
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Makata z kieszeniami na drobiazgi

Materia∏y: len (spód), ortalion (kieszenie i patki). Maka-
ta posiada 5 kieszeni zapinanych na rzepy. Metodyka:
przeznaczona do przechowywania ma∏ych elementów,
zabawek, przyborów. Wymiary: 17 x 83 cm. 

Cena: 90 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

BASEN SUCHY 
(z pi∏eczkami i bez pi∏eczek)

Materia∏: kodura lub skaden. Skaden (skóra ekologicz-
na) posiada atest. Jest w pe∏ni bezpieczna (nie zawiera
flawanów!), spe∏nia normy europejskie EN-1021-1 i -2.
Pokrowiec zapinany na zamek (udzielamy 24-miesi´-
cznej gwarancji). Wype∏nienie: g´sta, odporna na od-
kszta∏cenie pianka poliuretanowa. Basen sk∏ada si´ z 5 ele-
mentów. Âciany basenu po∏àczone ze sobà za pomocà sze-
rokich rzepów o bardzo wysokiej wytrzyma∏oÊci.

Cena:
od 1600 z∏ do 5466 z∏, 
w zale˝noÊci od wymiarów 
basenu i wybranego wyposa˝enia

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31
www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159
e-mail: staraszkola@op.pl
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Klocki piankowe

Materia∏: klocki uszyte z kodury, wype∏nione g´stà, od-
pornà na odkszta∏cenia piankà poliuretanowà. Wszystkie
klocki sà jednakowej wielkoÊci. Metodyka: mo˝na z nich
uk∏adaç rozmaite konstrukcje (klocki swà budowà przy-
pominajà cegie∏ki). Rekomendowane do çwiczeƒ reha-
bilitacyjnych, zaj´ç ruchowych i zabaw.

Cena: 1 klocek 60 x 15 x 5 cm – 18,00 z∏

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

„AKTYWNY ZAMEK” 
– olbrzymie klocki 

W ofercie ró˝ne kszta∏ty pozwalajàce tworzyç rozmaite
konstrukcje. Materia∏: skaden lub kodura. Pokrowiec za-
pinany na zamek. Wype∏nienie: g´sta, odporna na od-
kszta∏cenie pianka poliuretanowa. Metodyka: mo˝na je
∏àczyç, tworzàc budowle, mebelki, tory przeszkód itp.
Rekomendowane do çwiczeƒ rehabilitacyjnych, zaj´ç
ruchowych i zabaw.

Cena: od 80 z∏ (walec Ø 40 x 50 cm) do 350 z∏ 
(element o wymiarach 100 x 50 x 50 cm)

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Poduszki emocje

Wykonana z kodury. Wype∏nienie: g´sta pianka poliure-
tanowa. Ka˝da poduszka posiada dwa nadruki: na
wierzchu twarz wyra˝ajàca danà emocj´, pod spodem
napis, np. smutny, nieÊmia∏y. Zestaw zawiera 12 od-
miennych emocji, nadrukowanych na ró˝nokolorowych
poduszkach w postaci krà˝ków. Zabawa a zarazem po-
moc dydaktyczna u˝ywana jako siedziska. Kszta∏tuje
rozwój psycho-fizyczny u dziecka.

Cena:
• niska Ø 30 x 5 cm – 25,00 z∏, 
• wysoka Ø 30 x 10 cm – 29,00 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159  
e-mail: staraszkola@op.pl
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KATALOG OFERT PRZEDSI¢BIORSTW SPO¸ECZNYCH Z WARMII I MAZUR

Akcesoria 
gimnastyczne

Poja – woreczek uszyty z ba-
we∏ny wype∏niony ry˝em
(7 x 7 cm). Z jednej strony
umocowany sznurek z uch-
wytem na palce (43 cm), po
przeciwleg∏ej stronie umoco-
wana wstà˝ka at∏asowa (5 x
100 cm). Bogata gama kolo-
rów wstà˝ek. Metodyka:
przeznaczona do çwiczeƒ gi-
mnastycznych. åwiczy koor-
dynacj´ ruchowà, doskonali
motoryk´ r´ki.

Szarfa na rzep – materia∏:
at∏asowa wstà˝ka, rzep. Bo-
gata gama kolorów wstà˝ek.
Metodyka: przeznaczona do
zaj´ç gimnastycznych z po-
dzia∏em na grupy. Wymiary: 5 x 100 cm. 

Wstà˝ka na patyku – wstà˝ka at∏asowa, patyczek (23
cm). Bogata gama kolorów wstà˝ek. 

Chustka – materia∏: szyfon. Chustki dost´pne w cie-
p∏ych, pastelowych kolorach. Chustka przeznaczona jest
do zabaw i çwiczeƒ sensomotorycznych. Wymiary: ma∏a
50 x 50 cm, du˝a 100 x 100 cm. 

Flaga – materia∏: jedwab wiskozowy. Posiada tunel na
drzewiec. 110 x 70 cm.

Karimata – Karimata ochronna na ∏ó˝eczko. Materia∏y:
p∏ótno bawe∏niane lub kodura; wype∏nienie: pianka
o gruboÊci 1 cm. Po bokach przyszyte sà po dwie pary
tasiemek o d∏. 20 cm. Wymiary: 140 x 50 x 1 cm. 

Cena: od 4,60 z∏ (wstà˝ka) do 30 z∏ (karmimata)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Materace

Materia∏: skaden lub kodura. Pokrowiec zapinany na
zamek. Wype∏nienie: g´sta, odporna na odkszta∏cenie
pianka poliuretanowa. Rekomendowane do çwiczeƒ
rehabilitacyjnych i gimnastycznych. W ofercie materace
proste i sk∏adane o ró˝nych wymiarach, które mo˝na
∏àczyç i tworzyç tory przeszkód itp. 

Cena: zale˝na od wymiaru i rodzaju pokrycia materaca,
od 46 z∏ do 313 z∏ 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl
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Produkty edukacyjne

Wizyta w „Garncarskiej Wiosce” 
pt. „DOTYK MAZURSKIEJ KULTURY” 

Dla kogo: oferta kierowana jest do szkó∏ i przedszkoli.

Opis oferty: Wizyta w „Garncarskiej Wiosce” trwa ok.
4 godzin. W tym czasie uczestnicy zwiedzajà atrakcje
znajdujàce si´ na terenie Wioski: garncarni´, kuêni´, izb´
regionalnà, obserwatorium bociana (bezpoÊredni obraz
z bocianiego gniazda w Kamionce), stodo∏´ mazurskà,
Amfiteatr Jarz´binowy, zielarni´, Rajski Ogród – poka-
zowy ogród z ró˝norodnymi gatunkami roÊlin w kilkunas-
tu tematycznych zakàtkach, staw ekologiczny oraz Park
Dydaktyczny – instalacje edukacyjne do samodzielnych
çwiczeƒ i doÊwiadczeƒ. Po spacerze dzieci biorà udzia∏
w warsztatach rzemieÊlniczych: wyrobu papieru czer-
panego, toczenia na kole garncarskim, lepienia z gliny.
Mo˝liwoÊç korzystania z wypo˝yczalni sprz´tów do gier
i zabaw terenowych.

Cena: 33 z∏ netto od osoby.
Cena zawiera: zwiedzanie „Garncarskiej Wioski” z prze-
wodnikiem, bilet wst´pu do Rajskiego Ogrodu, udzia∏
w warsztatach rzemieÊlniczych, mazurski pocz´stunek
(soki, napoje owocowe, kuch mazurski), wypo˝yczenie
sprz´tu do gier i zabaw, udost´pnienie amfiteatru na
zaj´cia sceniczne.

Terminy: od kwietnia do listopada 

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl 

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Krok po kroku tworzenia 
i zarzàdzania przedsi´biorstwem
spo∏ecznym

Garncarska Wioska oferuje przeprowadzenie jednodnio-
wego szkolenia nt. tworzenia i zarzàdzania przedsi´bior-
stwem spo∏ecznym. Forma pracy: warsztatowa. Program
szkolenia obejmuje: 
• prawne formy przedsi´biorstw spo∏ecznych w Polsce,
• misja i wizja przedsi´biorstwa spo∏ecznego,
• koncepcja i biznes plan dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa

spo∏ecznego,
• organizacja pracy przedsi´biorstwa,
• marketing przedsi´biorstwa spo∏ecznego.

Cena szkolenia: 150 z∏ plus 23 % VAT
Cena obejmuje honorarium trenera, materia∏y szkolenio-
we, obiad, 2 przerwy kawowe.

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Kreowanie produktów
przedsi´biorstwa spo∏ecznego

Garncarska Wioska oferuje przeprowadzenie dwudnio-
wego szkolenia nt. kreowania produktów przedsi´bior-
stwa spo∏ecznego. Forma pracy: warsztatowa. Program
szkolenia obejmuje zagadnienia: 
• definicje produktu,
• nisze rynkowe,
• uwarunkowania funkcjonowania przedsi´biorstwa

spo∏ecznego,
• analiza rynku i potrzeb klientów,
• kszta∏towanie ofert przedsi´biorstwa spo∏ecznego.

Cena szkolenia: 365 z∏ +23 % VAT
Cena obejmuje honorarium trenerów, materia∏y szkole-
niowe, 2 obiady, kolacja, 4 przerwy kawowe, noclegi
w pokojach dwuosobowych z ∏azienkami, Êniadanie.

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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KATALOG OFERT PRZEDSI¢BIORSTW SPO¸ECZNYCH Z WARMII I MAZUR

Podpa∏ki do grilla i kominków

Podpa∏ki ekologiczne to wyrób w 100% wykonywany
przez osoby niepe∏nosprawne. Z odpadów suchego
drewna pracownicy ZAZ r´cznie formujà podpa∏ki, które
sà nast´pnie zanurzane w rozgrzanej parafinie. Powsta∏y
produkt jest ekologiczny, bezwonny i Êwietnie nadaje si´
do rozpalania kominka i grilla. Wyrób jest zastrze˝ony
patentem Nr 689-453-A5.

Cena: 12 z∏ brutto (opakowanie 16 podpa∏ek)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.zazbiskupiec.pl

Zamówienia:
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej  
Alej Ró˝ 3, 11-300 Biskupiec, tel. 667 180 600
e-mail: kontakt@zazbiskupiec.pl  
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Produkty do domu i ogrodu 

Zestawy dla kucharzy

Pracownia krawiecka oferuje zestawy dla kucharzy (far-
tuch kuchenny bawe∏niany lub lniany, podstawka pod
goràce garnki, r´kawice kuchenne). Zestawy w ró˝nych
kolorach. Na fartuchach mo˝na umieÊciç logo firmy, logo
sponsora. 

Cena zestawu: 28 z∏
• fartuch – 12 z∏
• podstawka – 6 z∏
• r´kawica – 10 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Woreczki zio∏owe

Garncarska Wioska i Rajski Ogród oferujà zestawy su-
szonych zió∏ z ekologicznych upraw w RAJSKIM OGRO-
DZIE oraz zapachowe woreczki z mieszankami suszonych
zió∏ i kwiatów. Na opakowaniach (woreczkach z lnu lub
bawe∏ny) mo˝na umieÊciç logo firmy, logo sponsora. 

Cena: 10 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Meble ogrodowe

Stolarnia ZAZ Êwiadczy us∏ugi stolarskie na zamówienie
(przycinanie, szlifowanie, frezowanie drewna).

ZAZ oferuje:
• meble na wymiar z p∏yty (szafy i kuchnie w zabu-

dowie, biurka, szafki itp.),
• meble ogrodowe z drewna (∏awki, sto∏y, donice,

pergole, altany, donice).

Szczegó∏y oferty: www.zazbiskupiec.pl

Zamówienia: 
Zak∏ad AktywnoÊci Zawodowej 
Gdaƒska 1, 11-300 Biskupiec
tel. 665 470 900
e-mail: kontakt@zazbiskupiec.pl 
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dla osób indywidualnych, 

rodzin i grup zorganizowanych
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Warsztaty garncarskie

Garncarska Wioska oferuje warsztaty, podczas których
samodzielnie mo˝na toczyç na kole garncarskim pod
opiekà instruktora.

Cena warsztatów:
• nauka na kole garncarskim 

(osoba doros∏a, m∏odzie˝ od lat 13) – 20 z∏ 
• lepienie r´czne (dzieci do lat 13) – 10 z∏
• lepienie r´czne (osoba doros∏a) – 15 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Warsztaty z malowania bombek

Garncarska Wioska zaprasza do uczestnictwa w warsztat-
ach, podczas których b´dzie mo˝na zapoznaç si´ z tech-
nikà malowania bombek. Mo˝na w∏asnor´cznie przy
pomocy instruktora pomalowaç bombk´, która mo˝e
byç doskona∏ym niepowtarzalnym prezentem lub pa-

miàtkà chwil sp´dzonych w Garncarskiej Wiosce. 
Cena warsztatów: 20 z∏ / osoba. W cenie zawarty jest
koszt pracy instruktora, oraz niezb´dne materia∏y. 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Warsztaty z produkcji papieru 
czerpanego

Garncarska Wioska oferuje warsztaty, podczas których sa-
modzielnie mo˝na pod opiekà instruktora wykonaç pa-
pier czerpany, zdobiony suszonymi nasionami, kwiatami,
zio∏ami.

Cena warsztatów: 15 z∏ od osoby

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Warsztaty z malowania na szkle

Garncarska Wioska oferuje warsztaty malowania na szkle. 

Cena warsztatów: 20 z∏ od osoby

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Pokazy rzemieÊlnicze

Garncarska Wioska oferuje pokazy toczenia na kole garn-
carskim oraz produkcji papieru czerpanego. Pokazy
mogà byç organizowane jako atrakcja podczas wydarzeƒ
plenerowych, festynów, do˝ynek.

Cena pokazów: 1000 z∏ + 23 % VAT
(do miejscowoÊci oddalonych powy˝ej 100 km doliczany
jest koszt dojazdu – 3 z∏ za kilometr)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Trzydniowe Warsztaty: 
„Od trzylatka do dziadka”

Podczas trzydniowego pobytu w Lipinkach
(powiat nowomiejski) i okolicy mo˝na
sp´dziç czas bardzo aktywnie odwiedzajàc
ciekawe miejsca jak Muzeum Rolnictwa,
wiatrak w sàsiednim ¸àkorzu, stary m∏yn
w Babalicach, jezioro w ¸àkorku, Gaju czy
Lipinkach, a przede wszystkim uczestniczyç
w warsztatach cyrkowych dostosowanych
do wieku i mo˝liwoÊci uczestników. War-
sztaty prowadzone przez grup´ cyrkowà
„Heca” obejmujà nauk´ poszczególnych
technik cyrkowych jak: ˝onglerka, diabolo,
poje, wirujàce talerze, akrobatyka, ale
i chodzenie po linie czy rola-bola. Na
najm∏odszych czeka te˝ trampolina i du˝e
baƒki mydlane. Dla zainteresowanych
organizowane sà te˝ warsztaty ogniowe. W okresie waka-
cyjnym organizowane sà Mi´dzynarodowe Lata Arty-
styczne. Cena obejmuje: 2 noclegi w warunkach turysty-
cznych (koniecznoÊç posiadania w∏asnych Êpiworów),
wy˝ywienie – 2 Êniadania, 3 obiady, 2 kolacje, zwiedza-
nie muzeum z przewodnikiem, warsztaty cyrkowe,
odwiedziny pszczelarza ze szklanym ulem dydaktycznym
– degustacja miodu lipowego, gra terenowa – szukanie
skarbu, ognisko.

Cena: 300 z∏ od osoby (100 z∏ dziennie)

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.heca.com.pl, tel. 607 275 602

Zamówienia:
Dembek Ewa, tel. 607 275 602
e-mail: info@heca.com.pl, cyrkheca@wp.pl

Warsztaty i pokazy pieczenia chleba
czyli „Mobilny Piec Chlebowy”

Jako atrakcj´ organizowanej imprezy mo˝na zamówiç
przyjazd mobilnego pieca oraz przeprowadzenie warsz-
tatów z wypieku chleba. Od rozpocz´cia imprezy i cyk-
licznie co 30-40 minut odbywajà si´ warsztaty podczas,
których ka˝dy uczestnik komponuje smak swojego chle-
ba, w∏asnor´cznie wygniata ciasto i formuje w∏asny
bochenek. Dodatki, które uczestnicy majà do wyboru to:
pestki dyni i s∏onecznika, cebulk´ oraz czosnek, Êliwk´,
rodzynki a tak˝e warmiƒski miód. Oprócz tych dodatków
mogà skorzystaç z zió∏ tj. bazylia, cynamon i oregano.
Chleb wypiekany jest w mobilnym piecu, który mo˝na
ustawiç w ka˝dym miejscu. Atutami tego specjalisty-
cznego pieca sà p∏yty szamotowe, które powodujà, ˝e

chleb jest smaczniejszy oraz ma bardziej chrupkà skórk´.
Wypiek chleba jest nie zale˝ny i nie wymaga pod∏àczania
go pod ˝adnà instalacj´ ani gazowà, wodnà czy elek-
trycznà. Organizator w ramach zamówionej us∏ugi
zapewnia: mobilny i specjalistyczny piec chlebowy –
gazowy oraz garowni´, pawilon/namiot – 10 m x 5 m,
du˝y stó∏ do pokazów i warsztatów, materia∏y – misy,
∏y˝ki, foremki, itp, surowce i dodatki – màk´, s∏onecznik,
dyni´, czosnek, cebul´, Êliwki, rodzynki, itd, nag∏oÊnienie
z mikrofonem nag∏ownym do prowadzenia warsztatów,
ca∏oÊç b´dzie obs∏ugiwana przez trzy osoby ubrane na
bia∏o – piekarza i dwóch pomocników,

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
Artur Ziemacki, tel. 502 245 701, fax 89 679 02 08 
e-mail: biuro@chleb.org

Zamówienia:
Artur Ziemacki, tel. 502 245 701, fax 89 679 02 08 
e-mail: biuro@chleb.org
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Us∏ugi turystyczne dla rodzin, 
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Inscenizacje sceniczne REGIONU
WARMII I MAZUR

Podczas koncertów Zespo∏u PieÊni i Taƒca JEDWABNO
b´dzie mo˝na poznaç tradycje i zwyczaje mazurskiej wsi,
taƒce i piosenki regionu Warmii i Mazur: Krakowiaczek,
Kosejder, Pofajdok, Biwat weselny, biwat obchodny i in-
ne, a tak˝e taƒce narodowe: Mazur, Polonez, Krakowiak,
Oberek. Oferta obejmuje równie˝ inscenizacje sceniczne:
oczepiny, obrz´d weselny, zapusty. 

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.tanecznik.pl

Rezerwacja zamówienia:
Stowarzyszenie Kulturalne TANECZNIK 
ul. Mazurska 11, 12-122 Jedwabno 
tel. 784 025 148, e-mail: zpit.jedwabno@gmail.com

„Firewalking” czyli chodzenie 
po roz˝arzonych w´glach
Teatr Tancerzy Ognia „Salamandra” proponuje scenariusz
specjalnie dobrany do Êrednich imprez integracyjnych.
Sk∏ada si´ on z nast´pujàcych elementów: chodzenie po

˝arze i ogniu, taniec z ogniem i warsztaty ziania ogniem.
Trenerzy „Salamandry” sà doÊwiadczeni w tej materii
o czym Êwiadczy fakt, ˝e najm∏odszy uczestnik, który
zosta∏ przez nich przeprowadzony mia∏ 4 lata. Regularnie
kilka razy w miesiàcu pod ich okiem kolejne osoby
do∏àczajà do tych którzy prze∏amujà w∏asny strach i udo-
wadniajà sobie, ˝e nie ma rzeczy niemo˝liwych. W∏aÊnie
przechodzàc po ogniu. Samo przejÊcie ch´tnych uczest-
ników po ogniu b´dzie nast´powa∏o po wprowadzeniu
parominutowym instruktarzu i pod czujnym okiem
Trenerów. Organizatorzy gwarantujà pe∏ne bezpieczeƒ-
stwo uczestników zarówno przy przechodzeniu przez ˝ar
jaki i podczas ziania ogniem.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.firewalking.pl

Zamówienia: 
Artur Ziemacki, tel. 502 245 701 
e-mail: artur@FireWalking.pl
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Jednodniowe terenowe dzia∏ania
animacyjno-cyrkowe

Grupa Cyrkowa „Heca” organizuje, prowadzone przez
doÊwiadczonych trenerów, barwne pokazy i warsztaty
cyrkowe, obejmujàce m.in. nauk´ ˝onglerki, jazdy na
monocyklu, chodzenie na szczud∏ach, diabolo, kr´cenie
wirujàcymi talerzami, nauk´ elementów akrobatyki.
Warsztaty i pokazy przeplatane sà ró˝nego rodzaju
grami, zabawami, konkursami z nagrodami. 

Cena: do uzgodnienia, uzale˝niona od wybranej opcji
i czasu trwania

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.heca.com.pl, tel. 607 275 602

Zamówienia:
Dembek Ewa, tel. 607 275 602, 
e-mail: info@heca.com.pl, cyrkheca@wp.pl

Animacja czasu dzieci

Grupa cyrkowa „Heca” prowadzi dzia∏ania animacyjne
dla dzieci w czasie ró˝nych wydarzeƒ plenerowych i nie
tylko. Program jest dostosowywany indywidualnie do
grupy wiekowej i zgodnie z ˝yczeniami zamawiajàcego
us∏ug´. W ofercie takie atrakcje jak: malowanie twarzy,
zabawy z wielkà kolorowà chustà, du˝e baƒki mydlane. 

Cena: do uzgodnienia, uzale˝niona od wybranej opcji
i czasu trwania 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.heca.com.pl, tel. 607 275 602

Zamówienia:
Dembek Ewa, tel. 607 275 602 
e-mail: info@heca.com.pl, cyrkheca@wp.pl
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Chusta animacyjna

Materia∏: ortalion, bardzo wytrzyma∏e uchwyty z t´czo-
wej taÊmy. Metodyka: mo˝liwoÊç szybkiej integracji gru-
py poprzez wspólne bieganie, unoszenie, a nast´pnie
opuszczanie, przebieganie i chowanie si´ pod chustà,
podrzucanie rzeczy le˝àcych na chuÊcie.

Cena:
• (16 uchwytów) Ø 200 cm – 59,00 z∏ 
• (24 uchwyty) Ø 300 cm – 139,00 z∏
• (32 uchwyty) Ø 600 cm – 349,00 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Miasteczko dla dzieci

Szeroko poj´ta oprawa imprez dla dzieci podczas spot-
kaƒ firmowych, wydarzeƒ plenerowych czy Êwiàt oko-
licznoÊciowych realizowana przez Spó∏dzielni´ Socjalnà
DOBRA EKONOMIA. Scenariusz móg∏by zawieraç nast´-
pujàce elementy: wyst´p Klauna Pufiego Skarpetk´ i Tof-
cia Drabink´, udzia∏ Kubusia Puszatka i Tygryska Brykusia
– wielkich postaci bajkowych pokaz ogromnych baniek
mydlanych, zamykanie dzieci w baƒkach, malowanie
buzi dzieciom, animacje, ponad godzinny blok z piosen-

kami i naukà taƒców klaunowo „Clownado czyli letnia
podró˝”, Spadochron animacyjny STOKROTKA – ponad
godzinne zaj´cia z ogromnym t´czowym spadochronem,
gry i konkurencje. Ca∏oÊç jest prowadzona przez klaunów
przez mikrofony nag∏owne bezprzewodowe.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: 
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl 
www.dobraekonomia.pl

Zamówienia: 
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701 
e-mail: artur@dobraekonomia.pl
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Trzydniowy pobyt na Mazurach:
„Mazurski weekend z muzykà”

Podczas weekendowego pobytu na Mazurach b´dzie
mo˝na m.in.: spotkaç ciekawych twórców muzyki
ludowej, pos∏uchaç ich gry i Êpiewów oraz opowieÊci
o muzyce i instrumentach regionu Mazur i Kurpiowsz-
czyzny, rozwijaç swoje umiej´tnoÊci wokalne, gr´ na wy-
branych instrumentach, a tak˝e talenty taneczne w taƒ-
cach korowodowych, pod okiem doÊwiadczonych
instruktorów muzycznych, zarówno indywidualnie, jak
i grupowo, przeprowadziç zaj´cia muzyczne wg w∏asnych
programów, np. warsztaty chóralne, orkiestrowe i inne.

Korzystajàc z uroków mazurskiej g∏uszy, w chwilach wol-
nych od zaj´ç mo˝na równie˝: wziàç udzia∏ w grach tere-
nowych, atrakcjach sportowych na boisku do siatkówki,
badmintona, lub korzystaç z kàpieli w krystalicznej wo-
dzie jeziora No˝yce (pod czujnym okiem ratownika). 

Cena obejmuje: 2 noclegi w komfortowym Ca∏orocznym
Kompleksie Domów z Bala, w miejscowoÊci Piasutno-¸´g
w Puszczy Piskiej, 3-dniowe wy˝ywienie obejmujàce:
2 Êniadania, 3 obiady, 2 kolacje, w tym przynajmniej
jedna w formie ogniska. Ponadto: w zale˝noÊci od zapo-
trzebowania i zaanga˝owania uczestników przynajmniej
trzy godziny indywidualnej pracy z instruktorem lub
przynajmniej 12 godzin pracy w grupie lub spotkanie
z ciekawym twórcà muzyki ludowej po∏àczone z warsz-
tatami, a tak˝e wspólne muzykowanie i wyst´p wieƒczà-
cy warsztaty wraz z instruktorem, organizacj´ lub udzia∏
w koncercie w plenerze, w Sielskim Amfiteatrze lub
w koÊciele w Jerutkach, udost´pnienie sali dla przepro-
wadzenia warsztatów muzycznych zarówno indywidual-
nych, jak i grupowych, zwiedzanie Chaty Mazurskiej

w Szczytnie z pokazem gry na instrumentach regional-
nych, a ponadto udzia∏ w: grach terenowych, w meczu
pi∏ki siatkowej pod okiem wykwalifikowanego trenera,
w rozgrywkach badmintona, a tak˝e kàpiele w krystali-
cznej wodzie jeziora No˝yce pod opiekà ratownika.
Ponadto Organizatorzy Mazurskiego Weekendu z Muzy-
kà sà otwarci na wszelkie sugestie i propozycje, co do
organizacji programu pobytu grupy. 

Cena: 400 z∏/os.

Terminy: kwiecieƒ-paêdziernik

Szczegó∏y oferty:
email: kreolia@wp.pl, tel. : 604 801 551

Zamówienia:
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju KreatywnoÊci oraz
Rozwoju TwórczoÊci Dzieci, M∏odzie˝y i Doros∏ych KREOLIA
„KRAINA KREATYWNOÂCI” 
Jerutki 81, 12-140 Âwi´tajno, tel. 604 801 551 
e-mail: kreolia@wp.pl
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Wizyta studyjna dwudniowa:
„Lokalny produkt turystyczny”

Podczas wizyty studyjnej zaprezentowane zostanà przyk∏a-
dy lokalnych produktów turystycznych w regionie warmiƒ-
sko-mazurskim. Przedstawiony zostanie proces tworzenia
Przedsi´biorstwa Spo∏ecznego „Garncarska Wioska” oraz
zasady tworzenia lokalnych produktów turystycznych.
Uczestnicy wizyty poznajà przyk∏ady lokalnych inicjatyw
kreujàcych lokalne produkty turystyczne: oferta us∏ug i pro-
duktów „Garncarskiej Wioski”, oferta „Rajskiego Ogrodu”,
oferty innych wiosek tematycznych w regionie.

Cena: 375 z∏ + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: honoraria wyk∏adowców – trenerów, mate-
ria∏y szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach dwuoso-
bowych z ∏azienkami, wy˝ywienie od obiadu pierwszego
dnia do obiadu drugiego dnia, opiek´ pilota, pamiàtkowy
gad˝et z „Garncarskiej Wioski”, bilet wst´pu do „Rajskiego
Ogrodu”. Cena nie zawiera kosztów transportu. 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Rezerwacja:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o.  
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Wizyta studyjna jednodniowa:
„Tworzenie i promocja wiosek 
tematycznych”

Podczas wizyty studyjnej zaprezentowane zostanà
przyk∏ady funkcjonujàcych w Polsce i za granicà wiosek
tematycznych. Przedstawione zostanà zasady tworzenia
i funkcjonowania wiosek tematycznych oraz kreowania
produktów i us∏ug wiosek. Wizyta trwa ok. 6-8 godzin.

Cena: I opcja: 120,00 z∏ + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: honoraria wyk∏adowców – trenerów, ma-
teria∏y szkoleniowe, obiad, kaw´ i ciasto, upominek
z „Garncarskiej Wioski”, bilet wst´pu i zwiedzanie „Raj-
skiego Ogrodu”. Cena nie zawiera kosztów transportu. 

II opcja: 100,00 z∏ + 23 % VAT / osoba

Cena zawiera: honoraria wyk∏adowców – trenerów, ma-
teria∏y szkoleniowe, obiad, kaw´ i ciasto, bilet wst´pu
i zwiedzanie „Rajskiego Ogrodu”. Cena nie zawiera kosz-
tów transportu. 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Rezerwacja:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Wizyta studyjna „Aktywna Âwietlica”

Wizyta organizowana przez Spó∏dzielni´ Socjalnà „Stara
Szko∏a” OÊrodek Szkolno-Zawodowy. Oferta skierowana
jest do osób i podmiotów zainteresowanych rozwojem
dzieci i m∏odzie˝y z zastosowaniem innowacyjnych, cie-
kawych metod i technik oraz rekwizytów, do samorzà-
dów gmin i miast powiatów, jednostek podleg∏ych
samorzàdowi (GOKi, szko∏y), radnych i so∏tysów, M∏o-
dzie˝owych Kó∏ Integracji Spo∏ecznej, organizacji poza-
rzàdowych liderów lokalnych, m∏odzie˝y szkolnej, czy
harcerzy. Realizujàc program wizyty studyjnej poznaç
mo˝na dobre praktyki w aktywizacji dzieci i m∏odzie˝y,
zostaç zainspirowanym do podejmowania dzia∏aƒ
w kierunku rozwoju dzieci i m∏odzie˝y w Êwietlicach,
zapoznaç si´ z przyk∏adamy dobrych praktyk w zakresie
rozwoju dzieci i m∏odzie˝y czy ciekawymi technikami
prowadzenia zaj´ç z m∏odzie˝à. Program wizyty
studyjnej sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:

1. Prezentacja „Aktywna Êwietlica – K∏adziemy na ro-
zwój”, trwajàca 2-4 godziny zegarowe. W czasie jej trwa-
nia zostanà poruszone nast´pujàce zagadnienia: zabawy
samodzielne na bazie zabawek typu „wewn´trzny plac
zabaw”, zabawy zorganizowane z u˝yciem rekwizytów,
bezpieczne spacerki, czyli wà˝ spacerkowy, zabawy krea-
tywne, czyli MINI-KLOCKOLANDIA, organizacja zabaw
dla ca∏ej wsi, so∏ectwa na przyk∏adzie FESTIWALU KLOC-
KOWEGO.

2. Warsztaty z planowania dzia∏aƒ dla dzieci i m∏odzie˝y
w Êwietlicy. Czas trwania uzale˝niony od czasu realizacji
ca∏ej wizyty studyjnej. Od 4 do 12 godzin, przy wizycie
dwudniowej. Temat przewodni warsztatów do wyboru
spoÊród nast´pujàcych: planowanie dzia∏aƒ, okreÊlanie
zasobów spo∏ecznoÊci – co sami mo˝emy daç ludziom,
budowanie zespo∏u, organizacja festynów i wydarzeƒ
w spo∏ecznoÊci.

3. Warsztaty – Klockologia, czyli zaj´cia integracyjne,
w czasie których uczestnicy poznajà swoje zachowania
i role w zespole tworzàc niezwyk∏e budowle przy u˝yciu
10-15 tys. klocków. Czas trwania od 2 do 4 godzin.

4. Zaj´cia warsztatowe „Co mo˝na robiç w Êwietlicy
wiejskiej?” Czas trwania uzale˝niony od wyboru tematu,
od 1 do 4 godzin. 

5. Rozmowa podsumowywujàca ca∏oÊç wizyty studyjnej,
trwajàca oko∏o pó∏ godziny.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: tel. 87 621 05 31, 519 429 159

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Wizyta studyjna „Aktywna WieÊ”

Wizyta organizowana przez Spó∏dzielni´ Socjalnà „Stara
Szko∏a” OÊrodek Szkolno-Zawodowy. Oferta skierowana
jest do osób i podmiotów zainteresowanych promocjà,
aktywizacja i wspieraniem spo∏ecznoÊci lokalnych.
Uczestnictwo w wizycie studyjnej proponowane jest
przedstawicielom samorzàdów gmin i miast, jednostek
podleg∏ych, jak MOPS, GOPS, GOK, organizacji pozarzà-
dowych, jak równie˝ liderom lokalnym, so∏tysom czy
osobom zainteresowanym utworzeniem spó∏dzielni soc-
jalnej. Celem organizacji wizyty studyjnej zapoznanie
uczestników z przyk∏adami dobrych praktyk zwiàzanych
z aktywizacjà spo∏ecznoÊci lokalnej. Program wizyty
studyjnej sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci:

1. Prezentacja „Aktywizacja spo∏eczna”, trwajàca od 2
do 4 godzin zegarowych, w czasie której przybli˝one
zostanà uczestnikom takie zagadnienia jak: etapy rozwo-
ju aktywnoÊci spo∏ecznej, zasoby lokalnej spo∏ecznoÊci,
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planowanie dzia∏aƒ i sposoby pozyskiwania na ich reali-
zacj´ funduszy, zinstytucjonalizowanie dzia∏aƒ (organiza-
cja pozarzàdowa czy spó∏dzielnia socjalna). 

2. Warsztaty z planowania dzia∏aƒ aktywizujàcych spo-
∏ecznoÊç, trwajàce w zale˝noÊci od czasu trwania wizyty
studyjnej, od 4 do 12 godzin zegarowych. Uczestnicy
wybierajà tematyk´ warsztatów spoÊród nast´pujàcych
zakresów: planowanie dzia∏aƒ, okreÊlanie zasobów
spo∏ecznoÊci, budowa zespo∏u, tworzenie sieci wspó∏pra-
cy wokó∏ spo∏ecznoÊci, organizacja festynów i wydarzeƒ. 

3. Warsztaty Klockologia „Poznajemy si´ w dzia∏aniu”,
trwajàce od 2 do 4 godzin zegarowych. Sà to zaj´cia
integracyjne, podczas których uczestnicy poznajà swoje
zachowania i role w zespole, tworzàc niezwyk∏e budowle
przy u˝yciu 10-15 tys. klocków. 

4. Zaj´cia warsztatowe „Co mo˝na robiç w Êwietlicy
wiejskiej”, trwajàce do 4 godzin zegarowych. 

5. Ostatnià cz´Êç wizyty stanowi rozmowa podsumowy-
wujàca. Trwa ona zazwyczaj ok. pó∏ godziny. 

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: tel. 87 621 05 31, 519 429 159

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Wizyta studyjna 
„Ekonomia Spo∏eczna”

Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” OÊrodek Szkolno-
Zawodowy przedstawia ofert´ przeprowadzenia wizyty
studyjnej dla osób i podmiotów zainteresowanych pro-
mocjà, tworzeniem, wspieraniem spó∏dzielni socjalnych.
W szczególnoÊci oferta skierowana jest do przedstawicieli
samorzàdów gmin, miast i powiatów, organizacji poza-
rzàdowych i organizacji koÊcielnych, jak równie˝ do osób
fizycznych zainteresowanych za∏o˝eniem spó∏dzielni soc-
jalnej. Uczestniczàc w zorganizowanej wizycie studyjnej
mo˝na poznaç wyzwania, z jakimi przychodzi mierzyç si´
za∏o˝ycielom spó∏dzielni, dowiedzieç si´ jak spó∏dzielnia
„Stara Szko∏a” funkcjonuje na lokalnym rynku, a przede
wszystkim mo˝na zostaç zainspirowanym do podej-
mowania dzia∏aƒ w kierunku stworzenia spó∏dzielni soc-
jalnej na swoim terenie oraz do jej póêniejszego pro-
mowania i wspierania dzia∏aƒ realizowanych w ramach
ukszta∏towanej struktury. Program wizyty studyjnej sk∏a-
da si´ z nast´pujàcych elementów:

1. Prezentacja „Ekonomia spo∏eczna w pigu∏ce”, trwajà-
ca 2-4 godziny zegarowe. W czasie prezentacji zostanà
omówione takie kwestie jak: definicja ekonomii spo∏e-
cznej, powstanie i dzia∏alnoÊç Spó∏dzielni Socjalnej
„Stara Szko∏a” w Prostkach, bariery i nasze rozwoju spó∏-
dzielni oraz êród∏a jej finansowania. Zostanà omówione
ró˝nice i podobieƒstwa pomi´dzy spó∏dzielnia socjalnà,
organizacjà pozarzàdowà i tradycyjnie prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

2. Warsztaty „Planujemy dzia∏ania na rzecz spó∏dzielni
socjalnej”, trwajàce od 4 do 12 godzin, w zale˝noÊci od
czasu trwania wizyty studyjnej. Istnieje mo˝liwoÊç
uszczegó∏owienia tematycznego, w zale˝noÊci od potrzeb
i oczekiwaƒ uczestników.

3. Warsztaty Klockologia „Poznajemy si´ w dzia∏aniu”,
trwajàce od 2 do 4 godzin zegarowych. Sà to zaj´cia
integracyjne, podczas których uczestnicy poznajà swoje
zachowania i role w zespole, tworzàc niezwyk∏e budowle
przy u˝yciu 10-15 tys. klocków. 

4. Warsztaty „Co mo˝na robiç w spó∏dzielni”, trwajàce
do 4 godzin zegarowych. Do wyboru ró˝ne opcje tema-
tyczne w zale˝noÊci od ˝yczeƒ uczestników.

5. Rozmowa podsumowywujàca ca∏oÊç wizyty studyjnej,
trwajàca oko∏o pó∏ godziny.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: tel. 87 621 05 31, 519 429 159

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl
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Pobyt tematyczny: 
MAZURSKIE KLIMATY

Dla kogo: oferta kierowana jest do rodzin, zorganizowa-
nych grup: do 50 osób. 

Podczas 3 dniowego pobytu na Mazurach b´dzie mo˝na
poznaç uroki mazurskiej i kurpiowskiej wsi, odwiedzajàc
interesujàce, goÊcinne miejsca: Garncarskà Wiosk´
wyposa˝onà w pracownie r´cznego rzemios∏a, gospo-
darstwa agroturystyczne w Rozogach, Wawrochach czy
Sasku, pracownie: „bab pruskich” w Piwnicach Wielkich,
witra˝y w Ma∏daƒcu, muzea w Rozogach i Weso∏owie.
Oferta obejmuje równie˝ odkrywanie uroków rezer-
watów: èróde∏ Rzeki ¸yny oraz ˚ó∏wia B∏otnego razem
z przewodnikiem, który przybli˝y wiele interesujàcych
faktów na temat zwiedzanego obszaru. Amatorzy jazdy
konnej b´dà mogli odbyç wycieczk´ terenowà wierz-
chem. Pozosta∏e atrakcje wpisane w program wizyty to:
przeja˝d˝ka bryczkà i powozem, samodzielne toczenie
na kole garncarskim naczyƒ glinianych, szukanie szcz´Ê-
cia na „bursztynowym polu” w Rajskim Ogrodzie, nauka
lepienia pierogów z aromatycznym lubczykiem i rozpoz-
nawania gatunków leÊnych grzybów. 

Cena: 360 z∏ netto od osoby 
Cena zawiera: 2 noclegi w Zajeêdzie Tusinek lub w Go-
spodarstwie Agroturystycznym Sasek, w pokojach 2-oso-
bowych z ∏azienkami, 3-dniowe wy˝ywienie obejmujàce:
2 Êniadania, 3 obiady, dwie kolacje w tym jedna w for-
mie ogniska. Ponadto: godzina jazdy konnej z instruk-
torem, przeja˝d˝ka bryczkà i powozem, zwiedzanie rez-
erwatów i Rajskiego Ogrodu z przewodnikiem, warsztaty
ceramiczne, nauka lepienia pierogów, poszukiwanie i po-
znawanie grzybów, prezentacja nt. tradycji „bab prus-
kich”, wizyta w pracowni witra˝y, wizyta „na wiejskim
podwórku”, zwiedzanie Muzeum Kurpiowskiego w Ro-
zogach oraz Muzeum Lnu w Weso∏owie.

Terminy: od czerwca do listopada 

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Pobyt tematyczny: 
„Szlak R´kodzie∏a i Rzemios∏a”

Dla kogo: oferta kierowana jest do zorganizowanych
grup liczàcych min. 5 osób, zainteresowanych dziedzic-
twem kulturowym, tradycyjnym r´kodzie∏em i rzemio-
s∏em. 

Jednodniowa wycieczka trwajàca 6 godzin, w czasie któ-
rych uczestnicy odwiedzà 4 miejsca znajdujàce si´ na
Szlaku Dziedzictwa Kulturowego: 

• Kamionka k/Nidzicy – pracownia garncarska i kuênia,
izba regionalna, prezentacja nt. garncarstwa na Mazu-
rach, pokaz toczenia na kole garncarskim, udzia∏ w war-
sztatach ceramicznych.

• Piwnice Wielkie k/Wielbarka – tradycje „bab pruskich”
prezentacja oraz w∏asnor´czne lepienie baby pruskiej,
tradycje wytwarzania przetworów z grzybów.

• Ma∏daniec k/Szczytna – wizyta w pracowni witra˝y:
wyk∏ad nt. historii witra˝u i technik, zwiedzanie galerii
witra˝y.

• Rozogi – wizyta w karczmie regionalnej „TUSINEK” –
pokaz produktów lokalnych, regionalny obiad. 

Cena: 75 z∏ netto od osoby  

Cena zawiera: udzia∏ w pokazach, pre-
zentacjach i warsztatach, pocz´stunek
mazurski w „Garncarskiej Wiosce”,
obiad w karczmie regionalnej, upomi-
nek: „baba pruska”.

Terminy: od kwietnia do listopada 

Szczegó∏y oferty:
www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica 
tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Pobyt tematyczny: 
„MAZURY NA ZDROWIE”

Dla kogo: oferta kierowana jest do rodzin, zorganizowa-
nych grup: do 15 osób. 

Weekendowy pobyt na Mazurach, podczas którego
w atrakcyjnej formie i w pi´knych miejscach przeprowa-
dzone zostanà çwiczenia rekreacyjne, masa˝e lecznicze
i relaksacyjne, fizykoterapia w urokliwym gospodarstwie
agroturystycznym OSTOJA. Specjalnie dla ka˝dego
uczestnika wykonana zostanie przez dietetyka profesjo-
nalna analiza sk∏adu cia∏a, analiza sposobu od˝ywiania,
przygotowany zostanie jad∏ospis dostosowany do stanu
zdrowia i preferencji smakowych. Uczestnicy wezmà
udzia∏ w warsztatach komponowania zdrowych posi∏-
ków, poznajà zio∏a, których u˝ycie sprzyja zdrowiu i uro-
dzie. Nauczà si´ przygotowywaç mieszkanki z zió∏ ogro-
dowych i dziko rosnàcych. Relaks i odpoczynek zapewnià
spacery w pi´knych, dziewiczych miejscach Rezerwatu
èróde∏ Rzeki ¸yny oraz w Rajskim Ogrodzie, a tak˝e
udzia∏ w warsztatach z wykorzystaniem gliny. Posi∏ki
przygotowywane b´dà na bazie produktów pochodzà-
cych z lokalnych i ekologicznych upraw. 

Cena: 690 z∏ netto od osoby

Cena zawiera: 2 noclegi w Gospodarstwie OSTOJA w Ka-
mionce w komfortowych pokojach z ∏azienkami, 3-dnio-
we wy˝ywienie – 2 Êniadania, 3 obiady, dwie kolacje
w tym jedna w formie ogniska, 2 jednogodzinne masa˝e
lecznicze lub relaksacyjne, analiza sk∏adu cia∏a przepro-
wadzona przez dietetyka, wywiad ˝ywieniowy oraz indy-
widualnie dostosowany jad∏ospis wraz z przepisami i za-
leceniami dietetycznymi (do wyboru pakiet odchudzajà-
cy, mama i dziecko, dla serca, biznes, uroda, dla akty-
wnych, warsztaty zdrowego ˝ywienia, zwiedzanie Rezer-
watu èróde∏ Rzeki ¸yny, warsztaty ceramiczne, nauka

poznawania zió∏ i ich w∏aÊciwoÊci, odpoczynek w Raj-
skim Ogrodzie oraz upominek z „Garncarskiej Wioski”.
Dla zainteresowanych ∏owienie ryb w ekologicznym
stawie. 

Terminy: od kwietnia do paêdziernika

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Rezerwacja:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o.  
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

39

Wizyty studyjne, pobyty tematyczne

katalog_n.qxd  15-10-12  12:26  Page 39



katalog_n.qxd  15-10-12  12:26  Page 40



Produkty i us∏ugi 
dla biznesu

katalog_n.qxd  15-10-12  12:26  Page 41



Gad˝ety reklamowe

Pracownia reklamy „QQRYQ” wykonuje m.in.: pieczàtki,
wizytówki, karty rabatowe, reklamy prasowe, ulotki,
foldery. Przygotowuje gazetki reklamowe, teczki ofer-
towe, plakaty oraz kalendarze, tabliczki okolicznoÊciowe,
d∏ugopisy, puchary, czy breloki z logiem.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl
www.dobraekonomia.pl

Zamówienia: 
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl

Torby reklamowe

Torba ekologiczna – wykonana jest z surówki bawe∏nia-
nej o gramaturze 200g/m3. Posiada dwie ràczki o d∏ugoÊ-
ci 32 cm. Âwietnie nadaje si´ pod nadruki (cena nadruku
zale˝y od wielkoÊci i koloru logotypu).

Torba saszetka – materia∏: ortalion. Bardzo por´czna
torba np. na zakupy sk∏adana w zapinanà na zamek
b∏yskawiczny saszetk´. Posiada dwie solidnie umoco-
wane ràczki. Mo˝liwy nadruk na torbie (cena nadruku
zale˝y od wielkoÊci i koloru logotypu).

Cena: torba ekologiczna 4,80 z∏, saszetka 6,25 z∏

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
tel. 87 621 05 31, www.stara-szkola.org.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna „Stara Szko∏a” 
OÊrodek Szkolno-Zawodowy 
ul. 1-go Maja 19, 19-335 Prostki 
tel. 87 621 05 31, 519 429 159 
e-mail: staraszkola@op.pl

Pokazy cyrkowe i ogniowe 

DoÊwiadczenie trenerzy i liderzy grupy cyrkowej „Heca”
organizujà pokazy cyrkowe i ogniowe, które sà dosko-
na∏ym urozmaiceniem spotkaƒ biznesowych, rodzinnych
i wszelkich wydarzeƒ integracyjnych. 

Cena: do uzgodnienia, uzale˝niona od wybranej opcji
i czasu trwania. 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.heca.com.pl, tel. 607 275 602

Zamówienia:
Dembek Ewa, tel. 607 275 602 
e-mail: info@heca.com.pl 
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Atrakcja: „˚ar i B´bny Afrykaƒskie”

Scenariusz atrakcji obejmuje chodzenie po roz˝arzonych
w´glach, warsztat ziania ogniem, pe∏nego pokazu Teatru
Tancerzy Ognia SALAMANDRA oraz muzyki granej na
˝ywo przez Orkiestr´ B´bniarskà TUPOT BIA Y̧CH MEW.
Elementy ognistego widowiska oraz interakcja z pub-
licznoÊcià w rytm B´bnów Afrykaƒskich postawi uczest-
nika przed poczuciem pe∏ni i wra˝enia, ˝e bierze udzia∏
w czymÊ wyjàtkowym. Przygotowanym specjalnie dla
niego.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.firewalking.pl, e-mail: artur@FireWalking.pl

Zamówienia: 
FireWalking.pl, Artur Ziemacki, +48 502 245 701 
e-mail: artur@FireWalking.pl

Paintball

Spó∏dzielnia socjalna DOBRA EKONOMIA oferuje wyna-
jem sprz´tu do gry w paintball, mobilnej strzelnicy dla
dzieci i doros∏ych oraz organizacj´ pokazów i warsztatów

dla grup i osób indywidualnych, oraz przeprowadzenie
gier terenowych. Posiada wiele kompletów karabinów,
masek, r´kawic, kombinezonów oraz wiele innego sprz´-
tu. 

W ofercie znajdujà si´ ró˝ne odmiany gry m.in.:

• Speedball – tu liczy si´ zwinnoÊç, szybkoÊç i spostrze-
gawczoÊç, adrenalina si´ga zenitu a wszystko rozgrywa
si´ w piorunujàcym tempie!

• Paintball LeÊny – kluczem do zwyci´stwa jest strategia
i taktyka, tu najwa˝niejsze jest logiczne myÊlenie, pod-
chody i timing (wyczucie czasu).

• Death Match – polega na ca∏kowitym wybiciu dru˝yny
przeciwnej, ta opcja to prawdziwy survival dla najwy-
trzymalszych.

Inne opcje to np. bitwy polegajàce na odbiciu budynku
lub zdobyciu flagi. 

Cena:
cennik na stronie internetowej: www.kalasznikow.com.pl

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.kalasznikow.com.pl, artur@kalasznikow.com.pl
tel. 502 245 701

Zamówienia:
artur@kalasznikow.com.pl, daniel@kalasznikow.com.pl
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Szczudlarze
Grupa Cyrkowa „Heca” proponuje wyst´py szczudlarzy,
którzy w czasie trwania wydarzenia roznoszà wÊród
uczestników np. materia∏y promocyjne, s∏odycze, drobne
upominki firmowe czy gad˝ety reklamowe. 

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.heca.com.pl, tel. 607 275 602

Zamówienia: 607 275 602, e-mail: info@heca.com.pl

Organizacja wydarzeƒ 
i spotkaƒ integracyjnych 
Garncarska Wioska oferuje wynajem terenu oraz zabu-
dowaƒ w miejscowoÊci Kamionka. W ofercie m.in.:  wy-
najem hali namiotowej o powierzchni 300 m2, poszcze-
gólnych pracowni rzemieÊlniczych, czy te˝ placu jarmar-
kowego z miejscem na ognisko lub zielonego terenu nad
ekologicznym stawem. Istnieje mo˝liwoÊç wynaj´cia te-
renu Rajskiego Ogrodu w ca∏oÊci lub jego poszczególnych
zakàtków tematycznych. Szeroka oferta przedsi´biorstwa
obejmuje równie˝ zapewnienie oprawy artystycznej, us-
∏ug´ animatora zabaw, czy konferansjera podczas wyda-
rzeƒ organizowanych na terenie Garncarskiej Wioski. 

Cena: do uzgodnienie 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.garncarskawioska.pl, tel. 666 028 991

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Gad˝ety reklamowe – bombki

Garncarska Wioska oferuje firmom przygotowanie upo-
minków i gad˝etów reklamowych w postaci bombek
r´cznie malowanych, zgodnie z indywidualnym ˝ycze-
niem ka˝dego zamawiajàcego. Bombki mogà byç zdo-
bione motywem Êwiàtecznym, regionalnym, lub logo-
typem firmy. 

Cena: 25z∏ / szt. 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl

Zestawy upominkowe – miody pitne

Garncarska Wioska oferuje firmom przygotowanie
zestawu upominkowego: miód pitny + ceramiczne cza-
reczki w eleganckim opakowaniu, ponadto kosze okolicz-
noÊciowe, w którym znajduje si´ s∏oiczek miodu, oliwa
z oliwek, nalewka domowej produkcji, okazjonalny upo-
minek ceramiczny.

Cena: do uzgodnienia 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
www.garncarskawioska.pl, tel. 666 028 991

Zamówienia:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Jurty Mongolskie

Produkcja i wynajem stylizowanych hal namiotowych na
potrzeby imprez i spotkaƒ firmowych. Jurty to prze-
pi´knie zdobione namioty wykonane z naturalnych
materia∏ów na wzór namiotów mongolskich. Pod Jurtami
mogà odbywaç si´ ró˝nego rodzaju imprezy, szkolenia
oraz warsztaty dla dzieci i doros∏ych. Jurt sà ró˝nego
rodzaju i ró˝nej wielkoÊci dlatego iloÊç osób mogàcych
przebywaç w Jurcie waha si´ od 12 osób do 110 osób.

Cena: do uzgodnienia po wczeÊniejszym kontakcie tele-
fonicznym 

Szczegó∏y oferty:
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA, 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl
www.dobraekonomia.pl

Zamówienia: 
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl

Us∏ugi reklamowe

Pracownia reklamy „QQRYQ” Êwiadczy us∏ugi na zlecenie
firm oraz osób indywidualnych zakresie: identyfikacji
wizualnej, projektowania graficznego, tworzenia stron
internetowych, 
Najlepsi fachowcy odpowiedzà na potrzeby dotyczàce
Paƒstwa firmy i jej postrzegania przez innych.

Cena: do uzgodnienia

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce 
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl
www.dobraekonomia.pl

Zamówienia:
Spó∏dzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA 
ul. Hubalczyków 2/1, 11-200 Bartoszyce
tel. 502 245 701, e-mail: artur@dobraekonomia.pl

Us∏ugi porzàdkowe

Kompleksowe us∏ugi z zakresu sprzàtania pomieszczeƒ
biurowych i pomieszczeƒ socjalnych, obiektów u˝yte-
cznoÊci publicznej, obiektów handlowych, magazynów,
osiedli mieszkaniowych, terenów wokó∏ obiektów.

Us∏ugi obejmujà: sprzàtanie, piel´gnacj´ zieleni, odÊnie-
˝anie, piel´gnacj´ grobów, bie˝àce utrzymanie czystoÊci
wewnàtrz i na zewnàtrz budynku w zakresie ustalonym
w umowie z odbiorcà us∏ugi. Us∏ugi wykonywane sà
w godzinach dogodnych dla klienta. Monitoring us∏ug
porzàdkowych prowadzony jest na bie˝àco.

Cena: do uzgodnienia, uzale˝niona od wybranego zakre-
su us∏ugi 

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
Centrum Integracji Spo∏ecznej w E∏ku przy Stowarzysze-
niu Inicjatyw Spo∏eczno-Gospodarczych im. Króla Zyg-
munta Augusta, tel. 87 737 9797

Zamówienia: tel. 87 737 97 97
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Us∏ugi gastronomiczne

Bar „PROMENADA” – to punkt gastronomiczny zlokali-
zowany nad Jeziorem E∏ckim przy deptaku spacerowym
„Promenada” w centrum miasta E∏k. Oferuje domowe
obiady, pàczki w Êrody, codziennie Êwie˝e kartacze ma-
zurskie, babk´ ziemniaczanà, pierogi oraz inne dania uj´-
te w menu. Oprócz sta∏ego menu codziennie serwowane
jest „danie dnia” w niezwykle przyst´pnej cenie 9,5 z∏. 

„PROMENADA” to doskona∏e miejsce do organizacji
przyj´ç weselnych, komunijnych, prymicyjnych, imprez
integracyjnych i szkoleniowych. Niewàtpliwà atrakcjà
po∏o˝enia baru jest bliskoÊç jeziora, które ka˝dej imprezie
doda swoistego uroku.

W ofercie przygotowywanie i dostarczanie cateringu do
wybranego miejsca w E∏ku i okolicy. 

Obiekt dysponuje dwiema salami, które ∏àcznie mogà
pomieÊciç 140 osób. Sala dolna konsumpcyjna zmieÊci
do 60 osób i sala górna bankietowa do 80 osób. Istnieje
mo˝liwoÊç wynaj´cia sali bez cateringu. Ponadto w ofer-
cie: bony dla firm na posi∏ki regeneracyjne, wykwintne
potrawy na imprezy okolicznoÊciowe (wesela, chrzty, ko-

munie, urodziny itp.), bale (sylwestrowe, andrzejkowe
itp), bankiety, konferencje, imprezy integracyjne, bizne-
sowe, sportowe, plenerowe.

Cena: 
• m.in.: „danie dnia” za 9,50 z∏, 
• w abonamencie za 8,50 z∏.

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty: www.promenada.fr.pl 

Zamówienie: tel. 87 610 7088

Us∏ugi krawieckie
Pracownia krawiecka oferuje nast´pujàcy wachlarz us∏ug
krawieckich: obszywanie, doszywanie, obr´bianie, pod-
k∏adanie, wszywanie zamków, szycie obrusów, przeÊcie-
rade∏, firan, zas∏on i poÊcieli oraz naprawa i drobne prze-
róbki odzie˝y.

Pracownia znajduje si´ na ul. KoÊciuszki 28B w budynku
CIS.

Cena: do uzgodnienia, uzale˝niona od wybranego zakre-
su us∏ugi

Terminy: ca∏y rok

Szczegó∏y oferty:
Centrum Integracji Spo∏ecznej w E∏ku przy Stowarzysze-
niu Inicjatyw Spo∏eczno-Gospodarczych im. Króla Zyg-
munta Augusta, tel. 87 737 9797

Zamówienie:
tel. Grzegorz Stachurski: 609 092 427
tel. 87 737 9797
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Us∏uga handlowa 
– komis rzeczy u˝ywanych

Komis rzeczy u˝ywanych „Kosmix” przyjmuje meble, ar-
tyku∏y AGD/RTV, akcesoria dzieci´ce, wyroby szklane
i porcelanowe, prace miejscowych artystów itp. 

Cena: 
Cena i ewentualny upust jest zawsze negocjowany z w∏a-
Êcicielem. 

Szczegó∏y oferty:
ul. KoÊciuszki 28B na parterze budynku CIS w E∏ku

Zamówienie: 87 737 9797 lub 502 538 603

Sklepik produktów regionalnych

„Garncarska Wioska” prowadzi sklepik produktów regio-
nalnych wytwarzanych w przedsi´biorstwie spo∏ecznym
oraz przez ludowych twórców. Wszystkie wyroby
wykonywane sà r´cznie. W ofercie szeroki asortyment
produktów ceramicznych, witra˝owych, kowalskich,
z drewna, krawieckich, wyrobów szyde∏kowych i tkanin
haftowanych. 

Szczegó∏y oferty: www.garncarskawioska.pl

Lokalizacja sklepiku:
Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Garncarska Wioska” Sp. z o.o. 
Kamionka 5, 13-100 Nidzica, tel. 666 028 991 
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
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Programy stypendialne

Idea:
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny prowa-
dzi programy stypendialne dla uczniów szkó∏
Êrednich i studentów. StypendyÊci muszà spe∏niç
trzy zasadnicze kryteria: wysokie wyniki w nauce,
niskie dochody w rodzinie, spo∏eczna aktywnoÊç.
Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje
komisja kwalifikacyjna z∏o˝ona z przedstawicieli
darczyƒców, nauczycieli, samorzàdu lokalnego
i biznesu. Stypendia w kwocie 200 z∏ miesi´cznie
dla uczniów szkó∏ Êrednich oraz w kwocie od 300
do 500 z∏ miesi´cznie przyznawane sà na okres
jednego roku szkolnego/akademickiego. Program
jest transparentny, wszystkie procedury, formula-
rze, regulaminy i decyzje publikowane sà w Inter-
necie, a darczyƒcy otrzymujà corocznie sprawoz-
dania z dzia∏alnoÊci Funduszu.

Mo˝liwe formy wspierania programu stypen-
dialnego:

1. Dofinansowanie i wsparcie rzeczowe lub us∏u-
gowe dorocznego wydarzenia, na którym
zbierane sa Êrodki na program stypendialny –
„Balu charytatywnego”. Podczas balu chary-
tatywnego przeprowadzana jest aukcja dzie∏
sztuki, które na ten cel mo˝na podarowaç.

2. Przekazywanie 1% podatku dla Nidzickiego
Funduszu Lokalnego na program stypendialny.

3. Payroll – odpisy od wynagrodzeƒ pracowni-
ków przedsi´biorstw. Od poczàtku dzia∏ania
Nidzickiego Funduszu Lokalnego promowana
jest forma programu poprzez dokonywanie
systematycznych, comiesi´cznych odpisów
od wynagrodzeƒ. Ju˝ ponad 500 osób uczest-
niczy w programie „PAYROLL”. Odpisów
dokonujà pracownicy prywatnych firm, orga-
nizacji pozarzàdowych, spó∏dzielni, Banku
spó∏dzielczego. Ârednio przekazywane kwoty
od wynagrodzeƒ wynoszà od 2 do 50 z∏ mie-
si´cznie. Odpisy od wynagrodzeƒ wykazy-
wane sà w liÊcie p∏ac w pozycji „inne potràce-
nia”. Dla skutecznoÊci tego rodzaju wsparcia
wymagana jest pisemna forma deklaracji.
Bank Spó∏dzielczy w Nidzicy obs∏ugujàcy Fun-
dusz, w ramach swojego spo∏ecznego zaan-
ga˝owania zwalnia od prowizji przelewy
dokonywane na konto Funduszu.

Termin: ciàg∏y

Kontakt: 
Nidzicki Fundusz Lokalny, ul. ˚eromskiego 10
13-100 Nidzica, tel. 89 625 20 68
Barbara Margol: tel. 600 85 99 88 
funduszlokalny@ funduszlokalny.nidzica.pl 
www.funduszlokalny.nidzica.pl 
nr konta bankowego:
10 8834 0009 2001 0000 5005 0004
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Oferta wspó∏pracy w celu rozwoju 
i promocji zespo∏u Êpiewaczego
„Weso∏a Ferajna”
W ramach wolontariatu pracowniczego i spo∏ecznego
zaanga˝owania firm.

Idea:
Zespó∏ „Weso∏a ferajna” powsta∏ w 2008 roku. Zosta∏ za-
∏o˝ony przez Gminny OÊrodek Kultury i Sportu w Dzia∏-
dowie, w ramach projektu integracji spo∏ecznej PPWOW
„Zauroczeni muzykà i taƒcem”. W zespole Êpiewajà
mieszkaƒcy Po˝ar – doroÊli i m∏odzie˝. „Weso∏a ferajna”
wyst´puje na ró˝nych przeglàdach zespo∏ów Êpiewa-
czych, imprezach kulturalnych organizowanych w regio-
nie warmiƒsko-mazurskim. Zespó∏ posiada bogaty reper-
tuar wokalny piosenki biesiadnej i rozrywkowej. Celem
inicjatywy jest propagowanie i upowszechnianie muzy-
cznej kultury mieszkaƒców so∏ectwa Po˝ary i Wilanowa
oraz integracj´ pokoleniowa cz∏onków zespo∏u. 

Koncepcja:
Promocja zespo∏u poprzez organizacje dorocznego
„Po˝arskiego przeglàdu wiejskich zespo∏ów Êpiewaczych”
oraz udzia∏ w festiwalach, przeglàdach i wydarzeniach
integracyjnych w regionie. 

KorzyÊci spo∏eczne:
• zwi´kszenie atrakcyjnoÊci turystycznej w regionie,
• rozwijanie zainteresowaƒ kulturà ludowà, tradycjà wsi 

rodzinnej,
• budowanie poczucia to˝samoÊci i wi´zi z lokalna

wspólnotà.

Propozycja wspó∏pracy:
Promocja i rozwój zespo∏u Êpiewaczego „Weso∏a Ferajna”
oraz wspó∏praca w przygotowaniu „Po˝arskiego przeglà-
du wiejskich zespo∏ów Êpiewaczych”.

Koszty:
• dofinansowanie zakupu lub budowa sceny, 
• dofinansowanie zakupu butów dla zespo∏u 

„Weso∏a Ferajna”,
• druk materia∏ów promocyjnych zespo∏u.

Termin: lipiec ka˝dego roku

Kontakt: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wilamowo
Po˝ary, 13-100 Dzia∏dowo, Anna ˚mijewska, 
tel. kom. 698 652 926, e-mail: aniaa.z@interia.pl

Oferta wspó∏pracy promocjà 
aktywnego wypoczynku,  
pod has∏em: „Omulew – strefa ciszy
i aktywnego wypoczynku”
(Towarzystwa Rozwoju Okolic Omulewa „Razem
dla wszystkich” w Jab∏once)

Idea:
Stowarzyszenie TROO „Razem dla wszystkich” w Jab∏on-
ce od lat promuje aktywny wypoczynek w postaci Êcie-
˝ek rowerowych, Êcie˝ek Nornic Walking i szlaków pie-
szych nad jez. Omulew. W ramach dzia∏aƒ powstajà
oznaczone trasy rowerowe i piesze. Brakuje dodatkowej
infrastruktury w postaci zorganizowanych miejsc postoju
na trasach (6 miejsc).

KorzyÊci spo∏eczne:
• powstanie nowej infrastruktury turystycznej nad jez.

Omulew,
• wzrost atrakcyjnoÊci turystycznej,
• wzrost liczby turystów – turystyka rowerowa i piesza,
• zwi´kszona oferta dla pracowników firm z powiatu

nidzickiego w ramach organizowanych imprez integra-
cyjnych,

• stworzenie lepszych warunków dla aktywnego wypo-
czynku.

Propozycja wspó∏pracy:
Urzàdzenie miejsc postojowych dla rowerzystów i pie-
szych w ramach wolontariatu pracowniczego i spo∏ecz-
nego firm. W tym celu niezb´dne b´dà prace zgodnie
z planem:
• wyrównanie terenu i w razie potrzeby utwardzenie

powierzchni,
• oznakowanie postoju,
• zmontowanie stojaków na rowery,
• monta˝ ∏awek i sto∏ów,
• zbudowanie zadaszenia,
• postawienie koszy na Êmieci.

Scenariusz:
I dzieƒ – spotkanie w Êwietlicy w Jab∏once – prezentacja
dzia∏aƒ Stowarzyszenia (ok. 60 min). Omówienie projek-
tu, podzia∏ zadaƒ, wieczorem spotkanie przy ognisku
(integracja uczestników projektu). 

II dzieƒ – prace w terenie, wieczorem spotkanie integra-
cyjne.

III dzieƒ – dokoƒczenie prac, po po∏udniu sp∏yw
kajakowy do Kota (3-4 godz) zakoƒczony ogniskiem.

Koszty:
• zakup materia∏ów na wykonanie sto∏ów, ∏awek 

i zadaszenia – 8.000 z∏
• wyrównanie terenu – praca koparki, 

wyrówniarki – 1000 z∏
• materia∏ na stojaki i kosze na Êmieci – 1000 z∏
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Imprezy integracyjne: 
• 1 ognisko – 15 z∏ /osoba (piwo, kie∏basa, pieczywo,

ogórek),
• sp∏yw – 25 z∏ / osoba (kajak+ transport ludzi i sprz´tu).

Termin: kwiecieƒ-maj 2013

Kontakt: 
Miros∏awa Kozuba – Prezes TROO „Razem dla wszystkich”,
tel. 513 172 816
Jolanta Ziemska – V-ce Prezes – 607 039 815
e-mail: razemdlawszystkich@onet.eu

Oferty Polskiego Czerwonego Krzy˝a
Oddzia∏u Rejonowego w Nidzicy dla
Biznesu
W ramach wolontariatu pracowniczego i spo∏ecznego
zaanga˝owania firm.

Inicjatywa:
Organizacja Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy
grup Obrony Cywilnej oraz szkó∏ ponadgimnazjalnych.

Mo˝liwe formy wsparcia:
Wolontariusze do roli: 
• pozoranci,
• osoby ch´tne do pozorowania wypadków, 
• osoby ch´tne do pomocy w przygotowaniu terenu, 

trasy zawodów i stacji wypadkowych.
Wsparcie finansowe – zakup nagród dla uczestników.

Termin: maj – ka˝dego roku

KorzyÊci dla biznesu:
Szkolenia certyfikowane z pierwszej pomocy – kurs ele-
mentarny 5 godz. lub podstawowy 16 godz.

KorzyÊci spo∏eczne:
• przyk∏ad wspó∏pracy dla m∏odzie˝y i pracowników za-

anga˝owanych firm, 
• wzrost ÊwiadomoÊci mieszkaƒców w zakresie pierwszej

pomocy,
• mo˝liwoÊç utworzenia nowych grup pierwszej pomocy

lub ratowniczych,
• zwi´kszenie liczby osób spo∏ecznie odpowiedzialnych.

Koszty: nagrody dla laureatów oraz upominki dla ucze-
stników ok. 35 z∏ sztuka. 

Inicjatywa II:
Ogólnopolska „Akcja ˚aczek”, której celem jest wypo-
sa˝enie dzieci ze szkól w powiecie nidzickim w wypraw-
ki szkolne. 

Mo˝liwe formy wsparcia:
Dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych; zeszytów,
d∏ugopisów, o∏ówków, kredek, farb, itp.

Termin: sierpieƒ-wrzesieƒ – ka˝dego roku

KorzyÊci spo∏eczne:
• wsparcie dzieci i m∏odzie˝y z ubogich rodzin,
• u∏atwienie dzieciom i m∏odzie˝y startu w nowy rok

szkolny,
• rozwijanie lokalnych inicjatyw spo∏ecznych,
• zwi´kszenie liczby firm spo∏ecznie zaanga˝owanych.

Koszty:
Koszt jednej wprawki ok. 25-30 z∏. 

Kontakt:
Biuro Zarzàdu Rejonowego 
Polskiego Czerwonego Krzy˝a
ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica
Sekretariat: zr.nidzica@pck.org.pl
tel. 89 625 31 47

Oferta wspó∏pracy w urzàdzeniu
Ogródka Jordanowskiego
W ramach wolontariatu pracowniczego.

Idea:
Ogródek Jordanowski to pomys∏ na przedsi´biorstwo
spo∏eczne, nowe miejsce na aktywny wypoczynek dla
dzieci i doros∏ych mieszkaƒców Nidzicy i okolic oraz
jednoczeÊnie miejsce edukacji ekologicznej dla mieszkaƒ-
ców miasta i integracji osób niepe∏nosprawnych i spo-
∏ecznoÊci lokalnej. 

Ogródek to innowacyjne miejsca pracy dla osób niepe∏-
nosprawnych. 

Koncepcja zagospodarowania:
• zagospodarowanie terenu przy parku miejskim (wyko-

nanie ogrodzenia wokó∏ ogródka jordanowskiego,
posadzenie krzewów, wykonanie i monta˝ ∏awek, wy-
budowanie zagrody dla zwierzàt oraz wytyczenie
i oznakowanie terenu, na którym odbywa∏y si´ b´dà
przeja˝d˝ki kucykiem),

• wyposa˝enie placu zabaw (huÊtawki, zje˝d˝alnia, Êcian-
ka wspinaczkowa, piaskownica).

Powierzchnia ca∏ego ogródka wynosi 1,5 ha i obejmuje
równie˝ „Zoolandi´” (ptaki, kurki rajskie, króliki, owca,
kucyk, osio∏ek).

KorzyÊci spo∏eczne:
• nowe miejsca pracy dla osób niepe∏nosprawnych,
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• miejsce wypoczynku i sp´dzenia wolnego czasu i rekre-
acji dla mieszkaƒców oraz przyjezdnych w powiecie
nidzickim,

• wzrost ÊwiadomoÊci mieszkaƒców w zakresie potrzeb
osób niepe∏nosprawnych oraz mo˝liwoÊci integracji
i aktywizacji zawodowej.

Propozycja wspó∏pracy:
• wykonanie i monta˝ ∏awek, 
• nasadzenie roÊlin i krzewów zgodnie z planem 

urzàdzenia ogrodu,
• monta˝ huÊtawek, zje˝d˝alni, Êcianki wspinaczkowej 

i piaskownicy,
• monta˝ wolier dla zwierzàt.

Partnerzy:
FIRMY spo∏ecznie zaanga˝owane, pracownicy firm – wo-
lontariat pracowniczy, osoby indywidualne.

Program akcji:
• Monta˝ i instalacja ∏awek, wyposa˝enia placu zabaw

oraz innych elementów ma∏ej architektury ogrodowej
wspólnie z cz∏onkami spó∏dzielni oraz uczestnikami
warsztatów w Polskim Stowarzyszeniu Osób z UpoÊle-
dzeniem Umys∏owym (PSOUU).

• Spotkanie integracyjne.

• Monta˝ wolier dla zwierzàt oraz ogrodzenie ogródka
jordanowskiego wspólnie z cz∏onkami spó∏dzielni oraz
uczestnikami warsztatów w Polskim Stowarzyszeniu
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym (PSOUU).

• Zwiedzanie obiektów PSOUU.

• Spotkanie integracyjne.

Koszt wydarzenia:
• zakup roÊlin do ogródka – 3.000 z∏
• zakup materia∏ów do monta˝u ∏awek i urzàdzeƒ 

do placu zabaw – 15.000 z∏
• wykonanie ogrodzenia ogródka jordanowskiego 

– 6. 000 z∏
• monta˝ wolier – 4.000 z∏

Termin: kwiecieƒ-maj 2013

Kontakt:
SPÓ¸DZIELNIA SOCJALNA „NIE JESTEÂ SAM”
e-mail: ewa8847@wp.pl, tel. 783 495 443 
Ewa Zwierzchowska 

Oferta wspó∏pracy w urzàdzaniu
zakàtków tematycznych 
oraz instalacji edukacyjnych
„Rajskiego Ogrodu”
W ramach wolontariatu pracowniczego i spo∏ecznego
zaanga˝owania firm.

Idea:
Rajski Ogród i PARK DYDAKTYCZNY to pomys∏ na przed-
si´biorstwo spo∏eczne, nowy produkt turystyczny w re-
gionie warmiƒsko-mazurskim – pokazowy ogród i jedno-
czeÊnie miejsce edukacji ekologicznej i ekonomicznej. 

Rajski Ogród i Park Dydaktyczny tworzà wspólnà prze-
strzeƒ z Przedsi´biorstwem Spo∏ecznym „Garncarska
Wioska” (www.garncarskawioska.pl).

Koncepcja zagospodarowania:
Ogród za∏o˝ony jest na planie drzewa, którego „konary”
sà w ogrodzie alejami ∏àczàcymi zakàtki tematyczne:
• malinowy chruÊniak, 
• ogród muzyczny z instalacjami instrumentów muzycz-

nych samobrzmiàcych (idiofonów) oraz grajàcych na
wietrze, m.in. harfy eolskie, gongi, ∏awki grajàce, trój-
kàty, kamienny kamerton, dzwony rurowe, kamienne
cymba∏y, ksylofon,

• ogród motylkowy,
• ogród benedyktyƒski, 
• ogród wiatru, 
• rosarium,
• zakàtek bajkowy,
• ogród wonny,
• ogród tajemnic, 
• bursztynowe pole,
• ogród kamienny,
• ogród mazurski,
• zakàtek leÊny,
• zakàtek s∏oneczny,
• stary sad,
• kwietne ∏àki,
• wrzosowisko,
• ptasi raj (kaskada, oczko wodne, budki l´gowe dla pta-

ków, ptasi zegar),
• staw ekologiczny.

Razem 3,5 km alejek spacerowych oraz ok. 5-6 tys.
gatunków roÊlin. Powierzchnia ogrodu ok. 5 ha, w tym
16 arów stawu oraz 10 arów oczek 6 wodnych.

KorzyÊci spo∏eczne:
• 4 nowe miejsca pracy dla mieszkaƒców wsi,
• atrakcja turystyczna w regionie,
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• poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców wsi 
(wzrost dochodów, aktywizacja mieszkaƒców 
w rozwiàzywaniu lokalnych problemów bezrobocia),

• atrakcyjne miejsce edukacji m∏odzie˝y.

Propozycja wspó∏pracy:
1. Urzàdzenie w ramach wolontariatu pracowniczego

„zakàtka tematycznego” RAJSKIEGO OGRODU zgod-
nie z planem:
• zakupu i sadzenia roÊlin (bylin i krzewów zgodnie 

z planem urzàdzenia ogrodu),
• wykonanie ma∏ej architektury ogrodowej w zakàtku. 

2. Wykonanie wybranej z oferty lub wg w∏asnego
pomys∏u instalacji Edukacyjnej.

3. Opieka nad wybranym zakàtkiem tematycznym 
w Rajskim Ogrodzie.

Partnerzy:
Firma, pracownicy firmy, osoby indywidualne

Program akcji: wolontariatu pracowniczego w Rajskim
Ogrodzie (razem: od 2 do 4 godzin):

1. Spotkanie w „Garncarskiej Wiosce” – prezentacja przed-
si´biorstwa spo∏ecznego oraz RAJSKIEGO OGRODU
i PARKU DYDATKYCZNEGO (ok. 30 min.).

2. Prace praktyczne w RAJSKIM OGRODZIE (ok. 1,5 godz.).

3. Spotkanie przy ognisku/grillu: ROZMOWA NT. SPO¸E-
CZENGO ZAANGA˚OWANIA BIZNESU I WOLONTA-
RIATU PRACOWNICZEGO.

Koszt akcji:
• zakup roÊlin, 
• zakup materia∏ów do monta˝u ma∏ej architektury 

ogrodowej (∏awki, pergole, altanki, etc..),
• ognisko/grill: 30 z∏ /osob´.

Termin: wrzesieƒ 2012 – paêdziernik 2013

Kontakt:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, 
Ewa Sutkowska, tel.  89  625 36 51 w. 4 
e-mail: e.sutkowska@nida.pl, www.nida.pl
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OÂRODEK WSPIERANIA EKONOMII 
SPO¸ECZNEJ W NIDZICY

Je˝eli

• jesteÊ cz∏onkiem stowarzyszenia lub fundacji i chcesz uzyskiwaç dochody 
z dzia∏alnoÊci odp∏atnej lub gospodarczej?

• chcesz za∏o˝yç spó∏dzielni´ socjalnà, stowarzyszenie i pracowaç w sektorze 
ekonomii spo∏ecznej?

• pracujesz w przedsi´biorstwie spo∏ecznym i chcesz wypromowaç swoje us∏ugi 
i produkty?

Zapraszamy do wspó∏pracy i korzystania z us∏ug oferowanych przez
Nidzickà Fundacj´ Rozwoju NIDA

Oferujemy wsparcie w zakresie:

• tworzenia przedsi´biorstw spo∏ecznych oraz organizacji pozarzàdowych z opcjà prowadzenia 
dzia∏alnoÊci gospodarczej lub odp∏atnej statutowej,

• promocji zatrudnienia w sektorze ekonomii spo∏ecznej,
• kreowania produktów przedsi´biorstw spo∏ecznych,
• tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii spo∏ecznej,
• szkoleƒ, warsztatów i doradztwa z zakresu ekonomii spo∏ecznej,
• udzia∏u w Targach Ekonomii spo∏ecznej w pierwszà sobot´ sierpnia,
• udzia∏u w wizytach studyjnych,
• promocji us∏ug i produktów w katalogu przedsi´biorstw spo∏ecznych.

Zapraszamy do wspó∏pracy:

• osoby bezrobotne, wykluczone i zagro˝one wykluczeniem spo∏ecznym,
• osoby nieaktywne zawodowo wykluczone i zagro˝one wykluczeniem spo∏ecznym,
• rolników i cz∏onków rodzin wielodzietnych rolników posiadajàcych niski area∏ ziemi oraz uzyskujàcych

niskie dochody,
• osoby niepe∏nosprawne, 
• przedsi´biorstwa spo∏eczne,
• instytucje rynku pracy, oÊrodki pomocy spo∏ecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie,
• organizacje pozarzàdowe,
• samorzàdy lokalne,
• przedsi´biorstwa i media,
z powiatów: dzia∏dowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego i szczycieƒskiego w województwie
warmiƒsko-mazurskim.

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. RzemieÊlnicza 3
13-100 Nidzica
tel. 89 625 22 26
fax 89 625 36 51 w. 8
ekonomiaspoleczna@nida.pl
www.ekonomiaspoleczna.nida.pl
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