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DZIAŁO SIĘ W GARNCARSKIEJ WIOSCE
POMAGAMY LENCE 

Garncarska Wioska zgodnie z decyzjami 
rządu w ostatnich miesiącach prowadzi 
bardzo ograniczoną działalność: czynna 
jest codziennie garncarnia i prowadzone są 
warsztaty, a gospoda „Ptasie radio” prowadzi 
sprzedaż dań wyłącznie na wynos i z dostawą 
do domu.  Tymczasem Garncarska Wioska 
dołączyła do akcji Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego, który jest zaangażowany  
w zbiórkę środków na leczenie Lenki Mazur. 
Lenka w Dniu Niepodległości 2020 
r. skończyła 2 latka. Chorobę SMA 
(rdzeniowy zanik mięśni), na którą cierpi 
można pokonać tylko terapią genową. Jej 
skuteczność to czas:  do 2 roku życia dziecka 
lub do momentu, w którym dziecko nie 
przekroczyło 13,5 kg wagi. (Waga Lenki 
to obecnie 11 kg). Liczy się czas, liczy się 
każdy dzień.
 Lenka to urocza dziewczynka, uśmiechnięta 
i pełna życia, nieświadoma powagi sytuacji, 
w której znajduje się wraz ze swoimi 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W GARNCARSKIEJ WIOSCE
WIELKANOCNE  
GRY TERENOWE  

Już wkrótce Święta Wielkanocne. Jak co 
roku z tej okazji zapraszamy dzieci na 
wyprawę do Rajskiego Ogrodu i udział  
w grze terenowej „Skarby Króla Maurycego”. 
Zajączek wielkanocny występuje zazwyczaj 
z koszyczkiem, w którym skrywane są różne 
upominki. Zwyczaj obdarowywania dzieci 
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 
trafił  na początku XX wieku na Mazury 
z Niemiec. Rodzice ukrywali w ogrodzie 
różne łakocie, a dzieci w świąteczny poranek 
poszukiwały zajączków. Podobne zwyczaje  
kultywowane są także w Szwajcarii  
i we Francji.
Od 15 marca do 3 kwietnia, w godz. od 9.00 
do 17.00 zapraszamy dzieci do Rajskiego 
Ogrodu na poszukiwanie skarbów króla 
zajączków – Maurycego Pierwszego. Dzieci 
wspólnie z rodzicami otrzymują mapkę 
ogrodu, która pomoże w odszukaniu 
miejsc ukrytych zagadek. Ich rozwiązanie 
umożliwi odgadnięcie hasła, które wskaże 
miejsce ukrytego skarbu. Tym skarbem 
są ozdobne woreczki z minerałami.  
Gra trwa ok. 1 godz., koszt 15 zł od 

dziecka. Ze względu na pandemię prosimy 
telefonicznie lub mailowo ustalać termin  
i godzinę: mail: garncarskawioska@nida.pl, 

tel. 666 028 991, 666 028 992. Zapraszamy 
także na zdobienie pisanek wielkanocnych. 
Koszt udziału w warsztacie – 15 zł od osoby.

rodzicami. Ma wspaniałą rodzinę i wiele 
osób dookoła, które ją wspierają, lecz to 
dalej za mało. Lenka potrzebuje jeszcze 
CIEBIE! Pomóż Lence wstać i cieszyć się 
życiem.

Jak pomóc?
Dokonać wpłaty na leczenie Lenki 
poprzez portal  
siepomaga.pl/lenka  

Dołączyć do grupy Licytacje dla Lenki 
na Facebooku i  wystawienie jakiegoś 
przedmiotu lub wylicytowanie go od 
kogoś https://www.facebook.com/groups/
licytacjedlalenki/

Dokonać wpłaty na rzecz Lenki 
bezpośrednio na subkonto Lenki 
Mazur utworzone przy Nidzickim 
Funduszu Lokalnym na nr konta:  
58 8834 0009 2001 0000 5005 0013  
z dopiskiem: Lena Mazur.

Wysłać SMS na Numer: 72052 o treści: 
LENKA (koszt 2,46 brutto)

Pomóżmy Lence, żeby stała się 
tym, kim stać się może.



GARNCARSKA WIOSKA – WYJĄTKOWE MIEJSCE  
I NIEPOWTARZALNA ATMOSFERA

„Garncarska Wioska” jest przedsiębiorstwem 
społecznym,   wioską tematyczną działająca 
we wsi Kamionka k/Nidzicy. Wioskę 
prowadzi Nidzicka Fundacja Rozwoju 
NIDA.

REGIONALNA TOŻSAMOŚĆ 
KULTUROWA

Tutaj odtwarzane są stare ginące zawody, 
kultywowane są dawne tradycje i obyczaje 
mazurskie. Tutaj Goście odnajdą unikalne 
miejsca, przeżyją niezapomnianą 
przygodę, przypomną sobie smaki i 
zapachy dzieciństwa.

Wieś Kamionka (Koeniglich Steinau) 
została założona w 1371 roku. Garncarska 
Wioska w Kamionce, kultywuje dawne 
nidzickie   tradycje rzemieślnicze.   
Historia Nidzicy od wieków   związana 
była z rozwojem rzemiosła. Działały 
tutaj cechy piekarzy, rzeźników, 
szewców, krawców i garncarzy, od 
których pochodziła nazwa podmiejskiej 
Górki Garncarskiej. Okolice Nidzicy   
bogate były w zasoby gliny. Wyrabiano 
tutaj artystycznie zdobione kafle,  
a w XVI wieku wytapiano  żelazo z rudy 
darniowej. Browar nidzicki wytwarzał 

piwo. W Nidzicy działali producenci 
sanek, sukiennicy i kapelusznicy.  
W XIX wieku w Nidzicy działała jedyna 
na Mazurach wytwórnia kapeluszy 
słomianych. Raz w tygodniu odbywały 
się targi, na początku w niedziele,  
a później dwa razy w tygodniu  w środy 
i w soboty.

UNIKALNE PRODUKTY
Obecnie Garncarska Wioska organizuje 
okazjonalne jarmarki, oferuje produkty 
ceramiczne, pamiątki regionalne, wyroby 
z pszczelego wosku i produkty zielarskie. 
Odbywają się tutaj warsztaty i pokazy 
ceramiczne, warsztaty malowania na 
szkle, wytwarzane są świece woskowe.   
W okresach przedświątecznych 
Garncarska Wioska zaprasza na 
warsztaty malowania bombek 
choinkowych i zdobienia pisanek.  
W Wiosce organizowane są wydarzenia 

rodzinne, wydarzenia integracyjne dla 
firm, szkolenia i wizyty studyjne. 
W sąsiedztwie Garncarskiej Wioski 
znajduje się największy na Mazurach 

ogród pokazowy – Rajski Ogród  
z kilkoma tysiącami różnych gatunków 
roślin w 30 zakątkach tematycznych.  
W Garncarskiej Wiosce funkcjonuje 
gospoda „Ptasie radio” oferująca 
tradycyjne potrawy kuchni pruskiej  
i mazurskiej. 

Na terenie Garncarskiej Wioski można 
zwiedzać: garncarnię, zielarnię, kuźnię 
mazurską, zabytkową stodołę ze 
sprzętami rolniczymi i gospodarstwa 
domowego mazurskiej wsi, muzeum 
„Skarby Ziemi” – kolekcja skamieniałości 
i minerałów. Na terenie Garncarskiej 
Wioski można uczestniczyć w grach 
terenowych, zwiedzać ścieżki edukacyjne 
oraz uczestniczyć w projekcjach filmów 
przyrodniczych w Kinie Przyrody.

Zapraszamy codziennie od poniedziałku 
do niedzieli. W ciągu roku tylko kilka 
dni mamy obiekty zamknięte: Nowy Rok, 
Wielkanoc, Boże Ciało, 1 listopada, Boże 
Narodzenie. W tym roku w okresie od 
czerwca do września będziemy otwarci 
codziennie do godz. 20.00



GOSPODA „PTASIE RADIO”  
W GARNCARSKIEJ WIOSCE - MENU

Wszystkie dania są własnoręcznie 
przygotowane przez kucharki 
w Garncarskiej Wiosce z 
wysokiej jakości surowców –  
w tym z warzyw wyhodowanych 
w Rajskim Ogrodzie bez 
pestycydów i sztucznych nawozów, 
według tradycyjnych receptur. 
W Garncarskiej Wiosce dbamy 
szczególnie o środowisko 
naturalne i Państwa zdrowie, 
dlatego nasze dania dostarczane są  
w najbardziej ekologicznych 
opakowaniach – w szklanych słoikach 
i specjalnych papierowych pudełkach.

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

• Smalec z grzybami leśnymi – 30 zł /  
400 ml

• 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  



GOSPODA „PTASIE RADIO”  
W GARNCARSKIEJ WIOSCE - MENU

GOSPODA „PTASIE RADIO”  
ZAPRASZA 

Zamówienia można składać telefonicznie: 
666 028 991 lub na adres  
e-mail: 
garncarskawioska@nida.pl
Dostawa do Nidzicy 15zł,  
Działdowo i Mława 30zł

Pierogi i inne:

• Pierogi ruskie (z twarogiem  
i ziemniakami) – 15 zł / 6 szt.

• Pierogi z mięsem (drobiowo – 
wieprzowym) – 15 zł / 6 szt.

• Pierogi z kaczką – 22 zł / 6 szt.

• Pierogi z gęsiną – 25 zł / 6 szt.

• Pierogi z kapustą i grzybami – 22 zł/ 6 
szt.

• Pierogi ze szpinakiem – 15 zł / 6 szt.

• Pierogi z kaszą gryczaną i twarogiem –  
15 zł / 6 szt.

• Pierogi na słodko z twarogiem – 15 zł /  
6 szt.

• 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 wegetariańskie 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

Wszystkie pierogi mogą zostać 
przygotowane z mąki orkiszowej 

Przetwory:

• Ogórki tarte na zupę 500 ml – 20 zł

• Dżem truskawkowy 400 ml  – 19 zł

• Gruszki w zalewie 450 ml – 19 zł

• Rajskie jabłuszka w syropie 450 ml –  
19 zł

• Cukinia w zalewie curry 450 ml – 19 zł

• Papryka w occie 450 ml – 19 zł

• Buraczki czerwone zasmażane 400 ml – 
19 zł

• Ogórki kanapkowe (ogórki w plasterkach 
w zalewie) 450 ml – 19 zł

Ciasta: 

• Faworki – 1 zł / szt.

• Jabłecznik (blaszka mała) – 45 zł

(blaszka duża) – 75 zł

• Sernik (blaszka 36 cm x 24 cm) – 75 zł

• Pączki z konfiturą – 5 zł / szt.

• Tort bezowy z pianką śmietankową  
z dodatkiem serka mascarpone, posypany 
świeżymi owocami (średnica 30 cm) –  
60 zł



Nasze programy stypendialne to nie tylko 
pozyskiwanie sponsorów, zbieranie środków 
i wypłacanie stypendiów. Integralną częścią 
programów jest  współpraca z młodzieżą  
i włączanie uczniów i studentów  
w społeczne inicjatywy oraz stałą 
współpracę z naszym stowarzyszeniem. 
Celem takiego podejścia jest kształtowanie 
wrażliwości społecznej oraz umiejętności 
współdziałania i dostrzegania lokalnych 
potrzeb i problemów. 

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują 
stypendia w podczas spotkań  wypracowują  
pomysły na kampanię  promującą 
przekazywanie na stypendia  1 % z podatku 
PIT. Sami także dystrybuują materiały 
promocyjne. Przykładem oryginalnego 
pomysłu na taka promocje były np. 
zakładki do książek, które upowszechniane 
były w księgarniach. Przygotowują pomysły 
i przeprowadzają wypracowane działania 
promujące Fundusz jako organizację 
pożytku publicznego. Są zaangażowani  
w planowanie i przeprowadzanie 
różnorodnych  akcji społecznych i wydarzeń, 
np. ogólnopolskie spotkania organizacji 
wiejskich, spotkania nauczycieli języka 
angielskiego w ramach Programu PAFW 
English Teaching, zbiórki publiczne. 

Stypendyści rekomendowani są  także przez 
Fundusz do różnych firm i organizacji do 
odbywania staży i praktyk zawodowych. 
Są  wolontariuszami  innych organizacji 
społecznych w miejscowościach , w których 
się uczą i studiują.

Współpraca ze stypendystami Funduszu  
oparta jest na strategii win-win:

- wygrany – stypendysta, który oprócz 

pieniędzy ma możliwość udziału  
w praktycznych działaniach Funduszu 
i w ten sposób zdobywać dodatkowe 
doświadczenia, wiedzę i umiejętności, 

- wygrany – Fundusz, który ma możliwość 
korzystania z pracy wolontariuszy, 
pozyskuje nowe pomysły na działania 
filantropijne i promocję, uzyskuje 
wiarygodne i aktualne  informacje na temat 
potrzeb społecznych.

Jeżeli chcesz wesprzeć działalność „NIEZAPOMINAJKI”, możesz dokonać darowizny na konto: 
Fundusz NIEZAPOMINAJKA:  
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Nidzicy 31 8834 0009 2001 0000 5005 0014
Szczegółowe informacje: www.funduszloklany.nidzica.pl, e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Początek roku, to zawsze czas na przekazywanie swojego 1 % podatku na dobry cel społeczny. 
Zachęcamy do wspierania programów edukacyjnych Nidzickiego Funduszu Lokalnego. 



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)
Klaster przedsiębiorstw społecznych

W codziennej działalności gospodarczej 
firmy konkurują ze sobą, ale tam gdzie jest 
to możliwe, znajdują przestrzeń na wspólne 
przedsięwzięcia i współpracę, np. wspólne 
badania, z których korzystają wszyscy. 
Termin klaster (z ang. cluster) upowszechnił 
się w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz 
w krajach skandynawskich. We Francji 
takie grupy przedsiębiorców nazywane są 
„lokalnym systemem produkcyjnym”, a we 
Włoszech, gdzie są także rozwinięte takie  
gospodarcze powiązania używa się terminu 
„okręg uprzemysłowiony”. Klaster to pojęcie 
ekonomiczne, które posiada wiele różnych, 
zbieżnych definicji, np.:
1/ „Geograficzne skupiska wzajemnie 
powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących 
usługi, firm działających w pokrewnych 
sektorach i związanych z nimi instytucjami  
w poszczególnych dziedzinach, 
konkurujących między sobą, ale także 
współpracujących” ( Michael Porter).
2/ „Celowo utworzona grupa 
przedsiębiorców powiązanych funkcjonalnie 
w celu osiągnięcia wartości dodanej  
w wyniku synergii działań gospodarczych 
i organizatorskich, których  przedmiotem 
jest projektowanie wspólnych wizji, misji  

i strategii marketingowych, koordynowanie 
polityki pozyskiwania kapitału, 
kształtowanie relacji z władzami lokalnymi, 
otoczeniem politycznym, samorządowym  
i społecznym (Marek Grzybowski)
3/ „Skupione przestrzennie zespoły 
współpracujących i wspierających się 
przedsiębiorstw, głównie małych i średnich 
danej branży przemysłowej, powiązanych  
z reguły z uniwersytetem lub inną jednostką 
naukowo – badawczą (klaster przemysłowy: 
Słownik Rozwoju Regionalnego, PARP)
Klastry tworzą także przedsiębiorstwa 
społeczne. Jednym z nich jest Szlak 
Dziedzictwa Kulturowego. Klaster, którego 
obszarem działania jest teren aktywności 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w Nidzicy: powiaty: działdowski, nidzicki, 
nowomiejski, szczycieński..

Przykładowe produkty 
turystyczne klastra.
Mazurskie klimaty
Odbiorcy: rodziny, grupy 
zorganizowane

Podczas 3 dniowego pobytu uczestnicy 
pobytu poznają uroki mazurskiej  
i kurpiowskiej wsi  odwiedzając kilka 
interesujących i gościnnych miejsc. Zwiedzą 

Garncarską Wioskę z muzeum „Skarby 
Ziemi” i będą mogli samodzielnie wytoczyć 
na kole garncarskim naczynie gliniane. 
W Rajskim Ogrodzie zobaczą tysiące różnych 
roślin i poszukają bursztynów, a w gospodzie 
nauczą się robić pierogi. W Piwnicach 
Wielkich zwiedzą pracownię „bab pruskich” 
i nauczą się rozpoznawać grzyby. Zwiedzą  
z przewodnikiem rezerwat źródeł rzeki Łyny 
i wezmą udział w warsztatach mydlarskich 
w Wiosce Źródlanej. Poznają zagrody  
w Krainie Siedmiu Osobliwości w Jabłonce. 
W Jerutkach będą uczestniczyć w warsztatach 
artystycznych. Program dostosowywany 
jest indywidualnie do potrzeb uczestników, 
noclegi w wyjątkowych miejscach 
współpracujących w ramach klastra. 

Smaki Mazurskiej Wsi
Odbiorcy: rodziny, grupy 
zorganizowane

2 dniowy program pobytu w wioskach 
tematycznych, które posiadają swoją ofertę 
kulinarną: Program obejmuje wizytę 
w czterech  wioskach tematycznych: 
Garncarska Wioska w Kamionce, 
Kraina siedmiu osobliwości w Jabłonce, 
Wioska Źródlana w Łynie, Wioska Sztuki  
w Jerutkach. Produkt dedykowany jest 
rodzinom oraz zorganizowanym grupom,  
w szczególności przedstawicielom organizacji 
pozarządowych oraz lokalnych partnerstw. 
Dla rodzin będzie to regionalna atrakcja 
turystyczna: smakowanie regionalnych 
potraw, poznawanie dziedzictwa wsi, 
odrywanie możliwości stosowania w kuchni 
jadalnych kwiatów. Dla organizacji będzie to 
element szkolenia w ramach wizyt studyjnych, 
poznawanie podstaw tworzenia wiosek 
tematycznych, ich uwarunkowań społecznych 
i ekonomicznych.
Zapraszamy do korzystania z produktów  
i usług klastra. To znakomita idea oparta 
na formule „one – sto- shop”. Oszczędź swój 
czas i pieniądze, załatw wszystko w jednym 
miejscu. 



Zapraszamy na najbliższe wydarzenia w Garncarskiej Wiosce

15 marca 2021 - 3 kwietnia 2021
wielkanocne gry terenowe dla dzieci w Rajskim Ogrodzie

20 marca 2021
Powitanie wiosny

1 - 3 maja 2021 
Majówka w Garncarskiej Wiosce

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


