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Nazwa podmiotu/właściciel/ 

osoba odpowiedzialna 

Adres przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

KATEGORIA RODZINNA 

1.  Brenal Sp. z o.o. 

Janusz Spierzak 

brenal@brenal.com 

www.brenal.com  

 

Krupiec 77  

22-302 Siennica 

Nadolna 

pow. krasnostawski 

woj. lubelskie 

Wdrożenie innowacyjnych 

technologii cięcia i spawania przy 

produkcji urządzeń specjalnego 

przeznaczenia dla przemysłu 

spożywczego i farmaceutycznego. 

 

2.  Grupa Producentów  

Owoców i Warzyw Klimowicz  

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu  

Zbigniew Klimowicz 

biuro@klimowicz.pl 

www.klimowicz.pl  

 

ul. Pniowska 2, 

Paczyna 

44-120 Pyskowice  

pow. gliwicki 

woj. śląskie 

Budowa nowoczesnej infrastruktury 

przechowalniczej, tj. dwóch chłodni 

wraz z sortowniami dla pomidorów 

gronowych oraz cebuli. 

3.  Park Rekreacyjno-Edukacyjny 

Sea Park 

Andrzej Myśliński 

biuro@seapark.pl  

www.seapark.pl 

 

Sarbsk 39 

84-352 Wicko  

pow. lęborski 

woj. pomorskie 

Utworzenie parku rekreacyjno-

edukacyjnego, związanego 

tematycznie z fauną i florą mórz  

i oceanów oraz kulturą i historią 

Pomorza. 

4.  Park Rozrywki i Miniatur Sabat 

Krajno 

Zenon Dańda 

osrodek@sabatkrajno.pl  

www.sabatkrajno.pl  

Krajno Zagórze 43c 

26-008 Górno 

pow. kielecki 

woj. świętokrzyskie 

Rozszerzenie oferty o dodatkowe 

usługi, tj. budowa alei miniatur  

i parku linowego z widokiem  

na Łysogóry oraz uruchomienie 

wypożyczalni quadów.  

 

5.  Zakład Przetwórstwa 

Mleczarskiego Dominik  

Sp. z o.o. 

Janusz Dominik 

www.zpm-dominik.pl 

biuro@zpm-dominik.pl  

 

Dąbrowa 6a 

33-311 Wielogłowy 

pow. nowosądecki  

woj. małopolskie 

Uruchomienie produkcji 

ekologicznej śmietany, jogurtów, 

kefirów oraz twarogu przy 

wykorzystaniu potencjału 

niewielkich gospodarstw rolnych, 

produkujących mleko na terenach 

górskich. 

 

6.  Gospodarstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe Kowalski  

Krzysztof Kowalski 

krzysztof-kowalski64@wp.pl  

 

Winniki 18 

05-190 Nasielsk 

pow. nowodworski 

woj. mazowieckie 

Rozszerzenie asortymentu 

tłoczonego oleju o olej lniany 

zimnotłoczony z dodatkiem ziół  

oraz olej rzepakowy w ciemnej 

butelce 
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7.  Consonni Bartelak Spółka 

Cywilna 

Halina i Zdzisław Bartelak 

folwark@consonni.pl  

www.consonni.pl  

 

Strażacka 38 

42-125 Kamyk 

k/Częstochowy 

pow.  kłobucki 

woj. śląskie 

Promocja tradycji wsi polskiej  

i zdrowej żywności poprzez 

utworzenie Folwarku Kamyk 

8.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe  

Henryk Kowalczyk 

ppuh.hkowalczyk@wp.pl 

www.zmkowalczyk.pl 

 

ul. Śląska 95, Bargły 

42-262 Poczesna,  

pow. częstochowski 

woj. śląskie 

Uruchomienie linii technologicznej 

do produkcji naturalnych nawozów 

organiczno-mineralnych OrCal®  

o cechach nawozów inteligentnych 

przy wykorzystaniu odpadów 

poubojowych. 

 

9.  RTM Sp. z o.o.  

Olaf Makiewicz 

olaf.makiewicz@olandia.pl  

www.olandia.pl  

 

Prusim 5 

64-420 Kwilcz 

pow. międzychodzki  

woj. wielkopolskie 

Utworzenie Skansenu Olenderskiego 

Olandia w Prusimiu, odnoszącego 

się do kultury osadników 

olenderskich, którzy zamieszkiwali 

w okolicy Sierakowskiego Parku 

Krajobrazowego w ponad 70 

osadach. 

  

10.  Handel Transport Usługi Export-

Import Zajazd Pod Piękną Górą  

Anna Rudziewicz 

recepcja@zajazd-rudziewicz.pl 

www.zajazd-rudziewicz.pl 

 

Zatyki 9 

19-500 Gołdap  

pow. gołdapski 

woj. warmińsko-

mazurskie 

Zbudowanie na szczycie Pięknej 

Góry kawiarni obrotowej, która 

obraca się o 360 stopni w czasie 

maksymalnie 55 minut. Ponadto 

zbudowanie kręgielni, parku 

linowego i kortów tenisowych.  

 

KATEGORIA ZESPOŁOWA 

11.  Malinowe Hotele Sp. z o.o. 

Tomasz Kaleta, Grzegorz 

Madejski 

www.basenymineralne.pl  

recepcja@basenymineralne.pl  

 

ul. Partyzantów 18, 

28-131 Solec Zdrój 

pow. buski 

woj. świętokrzyskie 

 

Wybudowanie kompleksu basenów 

mineralnych w Solcu-Zdroju  

w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. 

 

INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

12.  Złotoryjskie Towarzystwo 

Tradycji Górniczych w 

Leszczynie  

Prezes Andrzej Kowalski 

skansen@dymarkikaczawskie.pl  

www.dymarkikaczawskie.pl 

 

Leszczyna 1  

59-500 Złotoryja,  

pow. złotoryjski 

woj. dolnośląskie 

 

Utworzenie Skansenu Górniczo-

Hutniczego w Leszczynie, na terenie 

którego realizowane są zajęcia  

z zakresu edukacji ekologicznej, 

historycznej, tradycji górniczych  

i hutniczych. 

13.  Przedsiębiorstwo Społeczne 

Garncarska Wioska Sp. z o.o. 

Prezes Anna Krzyżak-

Żuchowska 

garncarskawioska@nida.pl 

www.garncarskawioska.pl  

Kamionka 5  

13-100 Nidzica 

pow. nidzicki 

woj. warmińsko-

mazurskie 

Przeprowadzenie szkoleń 

zawodowych w zakresie kowalstwa, 

brukarstwa, rękodzieła i ogrodnictwa 

dla przyszłych pracowników 

Garncarskiej Wioski, której 

działalność oparta na dawnych 

mailto:folwark@consonni.pl
http://www.consonni.pl/
mailto:ppuh.hkowalczyk@wp.pl
http://www.zmkowalczyk.pl/
mailto:olaf.makiewicz@olandia.pl
http://www.olandia.pl/
mailto:recepcja@zajazd-rudziewicz.pl
http://www.zajazd-rudziewicz.pl/
http://www.basenymineralne.pl/
mailto:recepcja@basenymineralne.pl
mailto:skansen@dymarkikaczawskie.pl
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mailto:garncarskawioska@nida.pl
http://www.garncarskawioska.pl/
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 ginących zawodach i zwyczajach 

przyczynia się do promocji  

i rozwijania przedsiębiorczości 

wśród bezrobotnych mieszkańców 

wsi. 

 

14.  Centrum Integracji Społecznej  

w Dąbrowie 

Kierownik Agnieszka Furgała 

biurocis@lubaczow.com.pl 

www.cis-dabrowa.jimdo.com 
 

Dąbrowa 72 

37-600 Lubaczów 

pow. lubaczowski 

woj. podkarpackie 

Utworzenie Centrum Integracji 

Społecznej, gdzie realizowane  

są zadania z zakresu reintegracji 

społecznej i zawodowej, m.in.  

w ramach warsztatów, takich jak: 

warsztaty opiekuńcze, usług leśnych, 

ogrodniczo-gastronomiczne, 

rzemieślniczo-rękodzielnicze. 

    

15.  Gmina Janów Lubelski  

Burmistrz Krzysztof Kołtyś 

biuro@zoomnatury.pl  

www.zoomnatury.pl  

ul. Turystyczna 10  

23-300 Janów 

Lubelski 

pow. janowski  

woj. lubelskie 

Utworzenie Parku Rekreacji Zoom 

Natury w Janowie Lubelskim  

w formie centrum edukacji aktywnej, 

pozwalającym aktywnie poznawać 

otaczający świat.  
 

 

Brwinów, 23.04.2014 r. 
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