
 Katalog 
rzemieślników

lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”



WYROBY CERAMICZNE: pracownia 
ceramiczna oferuje upominki i gadżety z logo 
firm, logo sponsora, logo programu, herbem 
gminy, etc. 
Wszystkie wyroby wykonane są ręcznie z wy-
sokiej, jakości gliny. Oferujemy kubki, dzban-
ki, filiżanki, patery, misy, donice, realizujemy 
również zamówienia indywidualne.
Produkty są praktycznym upominkiem i ga-
dżetem dla uczestników szkoleń, konferencji, 
dla klientów indywidualnych i kontrahentów 
firm, mogą być oryginalną pamiątką regional-
ną dla firm i samorządów lokalnych.
CENA: od 14 zł do 300 zł/sztuka

Przedsiębiorstwo 
Społeczne 
Garncarska 
wioska Sp. z o.o.

Kamionka 5
13-100 Nidzica
tel.: 666 028 991, 666 028 992
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
www.garncarskawioska.pl

ZESTAWY DLA KUCHARZY: pracownia kra-
wiecka oferuje zestawy dla kucharzy (fartuch kuchenny, 
podstawka pod gorące naczynia, rękawice kuchenne). 
Zestawy w różnych kolorach, możliwość umieszczenia 
logotypów.
CENA: 28 zł/zestaw

EKOLOGICZNE TORBY: pracownia krawiecka 
oferuje torby lniane, bawełniane, z filcu szyte ręcznie. 
Na torbach można umieścić logo firmy, sponsora, pro-
gramu. Praktyczny i ekologiczny produkt do pakowania 
materiałów konferencyjnych, szkoleniowych lub na co-
dzienne zakupy. Możliwe wykonanie toreb w dowolnych 
wymiarach na życzenie klienta. CENA: od 16 zł do 40 
zł/sztuka

WORECZKI ZIOŁOWE: oferujemy zestawy suszo-
nych ziół z ekologicznych upraw w Rajskim Ogrodzie 
oraz lniane, zapachowe woreczki z mieszankami ziół 
i kwiatów.
CENA: 15 zł/sztuka

PARA MAZURSKA: pracownia krawiecka oferuje 
zestawy lalek w strojach mazurskich w trzech wielko-
ściach, pakowane w estetyczne pudełka.
CENA: wysokość 17 cm – 50 zł; wysokość 28 cm – 80 zł; 
wysokość 40 cm – 100 zł/para



ZDOBIENIE CERAMIKI
Oferta kierowana jest do osób indywidualnych oraz 
grup. Uczestnicy warsztatu zdobią gotowe wyroby cera-
miczne (dzwoneczki, wazoniki, kubki, plakietki) farbą 
akrylową według własnego bądź proponowanego wzoru 
mazurskiego.
Cena 22 zł/osoba

WARSZTATY Z PRODUKCJI PAPIERU 
CZERPANEGO
Oferta kierowana jest do osób indywidualnych oraz grup. 
Warsztaty, podczas których samodzielnie można pod 
opieką instruktora wykonać papier czerpany, zdobiony 
suszonymi płatkami kwiatów, nasionami, ziołami.
CENA: 17 zł/osoba

POKAZY RZEMIEŚLNICZE
Oferta kierowana jest do firm, instytucji oraz osób pry-
watnych. Usługa obejmuje pokazy toczenia na kole 
garncarskim, szycia oraz produkcji papieru czerpanego. 
Pokazy mogą być organizowane, jako atrakcja podczas 
wydarzeń plenerowych, promocyjnych, integracyjnych, 
festynów, dożynek. Oprócz pokazu oferujemy stoisko 
z produktami Garncarskiej Wioski (wyroby ceramiczne, 
krawieckie, witrażowe, wyroby z papieru czerpanego). 
Podczas pokazu uczestnicy imprezy będą mogli samo-
dzielnie wykonać produkt wybranego warsztatu.
Cena 1000 zł + 23% VAT (do miejscowości oddalonych 
powyżej 100 km doliczany jest koszt dojazdu – 3 zł za 
kilometr).

MALOWANIE NA SZKLE
Oferta kierowana jest do osób indywidualnych oraz 
grup. Cena 22 zł/osoba

WARSZTATY GARNCARSKIE
Oferta kierowana jest do osób indywidualnych oraz grup. 
Warsztaty, podczas których samodzielnie można toczyć 
na kole, bądź lepić ręcznie pod opieką instruktora. Wyko-
nane naczynia uczestnicy zabierają ze sobą.
CENA: Toczenie na kole garncarskim 26 zł/osoba dorosła
 Lepienie ręczne 15 zł/dzieci do lat 13
 Lepienie ręczne 17 zł/osoba dorosła



Rysunek, grafika, akwarela, akryl, olej. Temat prac to głównie pejzaże, przyro-
da i elementy architektury mazurskie, krajobrazy z kapliczkami, przydrożnymi 
alejami, mazurskim detalem architektonicznym, płotem z malwami czy wozem 
żelaźniakiem, postacie z przeszłości – te autentyczne (Prusowie, rycerze, dawni 
rzemieślnicy, chłopi i gospodynie przy codziennych pracach), jak i fikcyjne (cza-
rownice, wróże, duchy).
Artysta zajmuje się również wystrojem wnętrz.
Oferta skierowana do osób indywidualnych, instytucji. 
Cena prac i usług do uzgodnienia.

andrzej 
zawrotny

Powałczyn 17/1
12-140 Świętajno
tel.: 790 759 723



Wyroby rękodzielnicze odzwierciedlające wzory regionalne z produktów natu-
ralnych (runo leśne, trawy zboża, kwiaty polne itp.), wykonywane są w krótkich 
seriach i innowatorskich wzorach, umożliwiając w ten sposób nabywcy posiada-
nie unikatowych solidnie wykonanych ozdób, które trafiają w gust osób o ekolo-
gicznym stylu życia oraz miłośników przyrody.

Wyrób pamiątek regionalnych promujących obszar Warmii i Mazur 
• wyroby ze sznurka sizalowego: lalki mazurskie, anioły, kwiaty, stroiki itp.
•  ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe: jaja wielkanocne, kurki, bałwanki, 

świeczniki, choinki, wianki, stroiki na stół i drzwi itp.
• ozdobne kompozycje z kwiatów ręcznie wykonanych

13-100 Nidzica
ul. Warszawska 27/23
tel.: 504 952 046
e-mail: godlesia6@op.pl 
www.rekodzielo.nidzica.pl
facebook: rękodzieło nidzica

 CENY:
•  wyrób pamiątek regionalnych promujących obszar Warmii i Mazur ( 10-30 zł)
•  wyroby ze sznurka sizalowego: lalki mazurskie, anioły, kwiaty, stroiki itp.(10-100 zł)
•  ozdoby wielkanocne i bożonarodzeniowe: jaja wielkanocne, kurki, bałwanki, świeczniki, 

choinki, wianki, stroiki na stół i drzwi itp.(5-50 zł)

Anna Godlewska  
wyroby 
rękodzielnicze



Wyroby szydełkowe, dzianie i nie tylko:
• Biżuteria: kolczyki, korale, bransoletki, ozdoby do włosów, broszki itp.
• Kwiaty i koszyki z kwiatami: róże, kale, żonkile itp.
•  Odzież: kominy, szaliki, poncza, rękawiczki, czapki, czapki z postaciami (miś-

ki, kotki żaba itp.), buciki dla niemowląt, chusty itp.
•  Ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne np. anioły, choinki, baranki, kurki itp.
• Ozdoby ze wstążki 

Materiały używane do wyrobu produktów to włóczki, wełny, kordonki, koraliki, 
wstążki itp.
Cena do uzgodnienia.

Bernadeta 
Bartkowska

13-200 Działdowo
ul. Północna 8/7 
tel.: 605 441 981 
e-mail: rekodzielobb@wp.pl 



Tworzenie przedmiotów dekoracyjno – użytkowych z drewna, materiałów drew-
nopodobnych oraz papieru. 
Odnawianie i ozdabianie przedmiotów codziennego użytku metodą decoupage.
Wyszywanie haftem krzyżykowym wykonywanie pojemników z papierowej wi-
kliny.
Przedmioty unikatowe, wykonywane według autorskiego projektu.

Oferowane produkty
•  Wytwarzane z wielu gatunków drewna podstawki pod gorące naczynie w róż-

nych rozmiarach, świeczki, grzyby.
•  Skrzynki na klucze, serwetniki, chlebaki, tace, zegary ścienne, wieszaki, de-

seczki zapiskowe, obrazki, zakładki do książki, bransoletki, miarki wzrostu 

ozdabiane metodą decoupage.
•  Różnego kształtu i wielkości pojemniki wyplatane z papierowej wikliny, wy-

ściełane materiałem.
• Obrazki i kartki okolicznościowe wyszywane haftem krzyżykowym.anna 

rosenow

12-114 Rozogi
ul. Władysława Gomułki 15
tel.: 609 382 878
e-mail: rosenow@op.pl

PODSTAWKA  
POD GORĄCE NACZYNIE
Cena w zależności od wielkości 
od 20 – 40 zł za sztukę. 
Podstawka wykonana z natural-
nego drewna i tkaniny jutowej. 

TACA
Wzór wykonywany również wg 
życzenia klienta. 
Cena: 30,00 zł za sztukę
Oferowana taca jest wykonana z 
materiałów drewnianych i płyty 
ozdobiona metodą decoupage. Po-
siada drewniane rączki.

SZAFKA NA KLUCZE
Wzór wykonywany również wg 
życzenia klienta.
Cena: 40,00 zł za sztukę
Oferowana szafka jest wykonana 
z materiałów drewnianych i płyty 
ozdobiona metodą decoupage. Po-
siada 8 haczyków na klucze.



Rzeźby, płaskorzeźby, statuetki, tkanina arty-
styczna, malarstwo
Odbiorcy publiczni, osoby prywatne
Cena; do negocjacji
Prace unikatowe/jednostkowe z możliwością 
powtarzalności projektu/motywu
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze; 
do uzgodnienia

Bogdan 
lachowicz

13-100 Nidzica
ul. Kolejowa 8/2 
tel.: 797 232 363
e-mail: Lachowicz@op.pl
www.rzezby.netgaleria.pl



BABA PRUSKA Z BARCIAN, BARTOSZYC, MÓZGOWA, NIPKOWA, MŁYŃ-
SKA, BRONOWA WEJSUN, DZIERZGONIA.
Odbiorcy: sklepy z pamiątkami, organizacje, instytucje, osoby prywatne
CENA 11 cm- 8,50 zł, 12 cm-10 zł, 15 cm-14 zł, 18 cm-17 zł, 21cm-20 zł, 24 
cm-24 zł, 30 cm- 32 zł, 40 cm -45 zł, 50 cm-60 zł, 60 cm-80 zł, 90 cm-120 zł, 
120 cm-160 zł, 170 cm-200 zł (styro beton).
Figurki drewniane, ręcznie rzeźbione, bejcowane i lakierowane.
Termin realizacji zamówienia do 7 dni w zależności od wielkości od 30 do 300 
szt miesięcznie.
 

MAZURY ZAKLĘTE W SŁOIKU
CENA ok 30-40 zł
Słoik 80 ml-3 zł, 120 ml-5 zł, 200ml-7 zł, 500 ml 10 zł, 900 ml-20 zł
Borowik marynowany w całości w kwasie mlekowym z dodatkami
Termin realizacji od 20.07 do 30.10. W zależności od wysypu grzybów od 20 do 
50 szt. dziennie

WYROBY Z BRZOZY
Kubeczki, świeczniki, chochelki wykonane z surowych kołków brzozowych 
z korą, szlifowane, szczotkowane i lakierowane.
CENA 5-7 zł.
Termin real. do 7 dni. Ok 100 szt. dziennie.

Kazimierz 
Abramczyk

Piwnice Wielkie 25
12-160 Wielbark
tel.: 608 671 787
e-mail: kazabr@wp.pl



Firma zajmuje się głównie kowalstwem ar-
tystycznym dla klientów prywatnych, we-
dług indywidualnych projektów i zamówień. 
Terminy wykonania minimum trzy miesią-
ce w cenach zależnych od stopnia trudności 
wykonania projektu. Wykonujemy najbar-
dziej skomplikowane wzory bram i ogro-
dzeń rezydencyjnych dostosowywanych do 
potrzeb klienta na każdym etapie realizacji 
w technologiach klasycznych, jak i nowocze-
snych. CENA do uzgodnienia.

zakład 
Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowy 
mozolewski zbigniew

Tatary 23A
13-100 Nidzica 
tel./fax: 89 625 77 10, 605 030 906
e-mail: mozolewski1@poczta.fm

BIBUŁKARSTWO
•  Kwiaty z bibuły małe (m.in.: mlecze, 

tulipany, krokusy, goździki, astry, 
gwiazdy betlejemskie) - 1,00 zł/sztuka

•  Kwiaty z bibuły małe (kaczeńce - 
1,50zł/sztuka, róże - 2,00 zł/sztuka)

• Kwiat jabłoni - 20,00 zł/sztuka
• Róża duża - 15,00 zł/sztuka
• Malwa - 15,00 zł/sztuka
Ponadto zamówienia łącznie z wysyłką, 
wg życzenia klienta. 

elżbieta 
Kasznia

12-114 Rozogi
ul. Rodziny Hasselbergów 1

tel.: 535 892 546
e-mail: kasza475@wp.pl; e.kasznia@kurpiowskipark.pl



Usługi stolarskie.
DREWNIANEDONICE I POJEMNIKI NA KWIATY idealnie nadają się do ogro-
dów, na tarasy i balkony. Wykonywane są ze starego drewna, które nadaje im 
duszy.
CENA od 40 do 80 zł

DOMKI DLA OWADÓW – oferta kierowana jest do właścicieli ogrodów i ogród-
ków przydomowych, którzy chcą stworzyć warunki do zamieszkania pożytecz-
nych owadów (dzikich pszczół, jednooków). Domki wykonane są z drewna. Ofe-
ruje różne wzory, możliwe także realizacje indywidualnych zamówień.
CENA od 50 do 350 zł

RAMY Z DREWNA – oryginalne ramy do obrazów, zdjęć i luster. Wykonane ze 
starych desek odzyskanych z regionalnych budynków drewnianych. 
CENA od 20 do 150 zł

KARMNIKI DLA PTAKÓW różne wzory i wielkości.
CENA od 10 do 40 zł

andrzej 
Bunalski

Kamionka 13 
13-100 Nidzica
tel.: 604 169 103



WITRAŻE SZKLANE, BIŻUTERIA MURANO
CENA- w zależności od rodzaju usługi od 10 do 1000zł
Przedmioty ze szkła takie jak patery, klosze do lamp, biżuteria, stoły kute ze 
szklanymi blatami, balustrady z przeszkleniami; świeczniki, obrazy metalowo-
-szklane; łączenie szkła z gliną.
Szkolenia dla poczatkujących oraz instruktorów witrażownictwa.
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze- do 14 dni

AGROTURYSTYKA
Odbiorcy: osoby ceniące spokój, rodziny z małymi dziećmi
CENA - 40 zł od osoby
Gospodarstwo ulokowane jest na skraju lasu, kolonii wsi. Możliwość zwie-
dzania pracowni szkła a także udział w wykonywaniu przedmiotów ze szkła. 
Komfortowe, przestronne i zadbane bu-
dynki poniemieckie, kontakt z przyrodą, 
zwierzętami hodowlanymi (króliki, kury, 
owce) i domowymi (psy, koty).
Terminy realizacji, możliwości wykonaw-
cze - od 1 maja do 30 września (wyłącz-
nie sezon letni), maksymalnie 2 x 6 osób.

witrażownictwo  
ludowe i Artystyczne 
włodzimierz Ostrowski

Małdaniec 23
12-100 Szczytno
tel.: 502 201 526, 502 392 732
e-mail: maldaniec@interia.pl, 
www.maldaniec.pl



PŁASKORZEŹBY I RZEŹBY 
W DREWNIE 
głównie niewielkie rozmiary 
(świątki, obrazy, rzeźby  
stojące).
CENA do uzgodnienia.

Paweł 
Hnatiuk

Jabłonka 7
13-100 Nidzica
tel.: 512 824 003
e-mail: hnatiukpawel@wp.pl

Rzeźba w drewnie, popularyza-
cja twórczości ludowej wystę-
pującej w województwie war-
mińsko-mazurskim motywy 
rybaków, zwierząt leśnych, po-
lowania, maski, duchy, diabły.
Artysta prowadzi plenery rzeź-
biarskie, warsztaty dla dzieci.
CENA do uzgodnienia.

Kazimierz 
kakowski

Dębówko 18a
12-100 Szczytno 
tel.: 501 263 244

www.rzezbawdrewnie.blogspot.com



WYROBY RĘKODZIELNICZE
Przedmioty drewniane ozdabiane techniką 
decoupage min. 
• Szkatułki ( cena; 15,00 - 25,00 zł), 
• Szafeczki na klucze (cena 50,00 zł),
• Wieszaczki na ściereczki ( cena 15,00 zł).
•  Wieszaczki do pokoju dziecięcego wyci-

nane w kształcie kotków, piesków, koni-
-malowane. Cena: 35,00 zł - 50,00 zł

Wyroby można nabyć podczas jarmarków 
rękodzielniczych lub na zamówienie.

Magdaleniec 20
13-100 Nidzica
tel.: 664 619 296
e-mail: magdaleniec20@wp.pl

edyta 
Dobrowolska

WARSZTATY WIKLINIARSKIE - liczbę godzin za-
jęć praktycznych (wg. ustaleń) w tym część godzin 
teoretycznych podczas, których prezentowany jest 

film ukazujący m. in. uprawę i przetwórstwo wikli-
ny. 

W czasie szkolenia kursanci poznają podstawowe 
techniki splotów koszykarskich i wykonują przy ich 

użyciu wyroby wikliniarskie.
Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego 

wykonywania wyrobów artystycznych 
i użytkowych z wikliny.

Koszt szkolenia do ustalenia.
Kurs odbywa się w grupach liczących  

od 10 do 15 osób. 
W cenę wliczone są materiały i narzędzia pracy.

WYROBY: galanteria użytkowa, meble wiklinowe.

Marian 
Półtorak

12-130 Tylkowo 69
tel.: 504 268 211, 89 533 38 52



SZYDEŁKOWE WARIACJE
BROSZKI- kuleczki- jarzębinki; KORALE
Broszki kuleczki wykonane z kordonku techni-
ką szydełkową. Jarzębinki sznurek i drewniane 
koraliki-każda broszka posiada zapięcie. Korale to 
drewniane kulki otoczone mięciutką włóczką.
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze 6 dni
CENA -18 zł; korale - 28 zł
CZAPECZKI LETNIE dla dzieci 0-5 lat
Wykonane szydełkiem, kuleczki wypełniane kul-
kami silikonowymi 
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze-3-7 
dni w zależności od ilości zamówień.
CENA-35 zł

Jolanta 
Jastrzębowska

ul. Warszawska 27a/20
13-100 Nidzica
tel.: 606 201 348
e-mail: jolter3@wp.pl

OPASKI DLA DZIECI
Opaski ażurowe, różne wzory i dodatki: kwiatki, koraliki, guziczki.
Opaski z kokardą dwie warstwy dzianiny wykonane na drutach.
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze 2-3 dni.
CENA-18-25 zł

SUKIENECZKA, KOMPLECIK DLA NIEMOWLAKA 
Wzór szydełkowy, kwiatki i tasiemka satynowa.
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze7 dni
CENA do uzgodnienia

CHUSTY OZDOBNE dodatkowe okrycie do płaszczy, żakietów
Wykonane na drutach i szydełku.
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze 6-10 dni
CENA - 80-120 zł

CZAPECZKI DZIECIĘCE JESIENNO-ZIMOWE  
dla dzieci od 0-10 lat.
Wykonane z włóczki akrylowej, przyjazne dla dziecka,  
różne zestawienia 
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze  
od 3-7 dni od momentu uzgodnienia.
CENA 35-45 zł

OZDOBY WIELKANOCNE I BOŻONARODZENIOWE 
Opis usługi –wykonane z włóczki, sznurka, pisanki: styropianowe 
kule otoczone włóczką.
Terminy realizacji, możliwości wykonawcze -3-7-14 dni. 
CENA do uzgodnienia



Malarstwo (obrazy, obrazki, projektowanie graficzne) media cyfrowe (torby, ko-
szulki), fotografia.
Razem z Jadwigą Bardyszewską prowadzi pracownię „Bastion Sztuki” na Zamku 
w Nidzicy, gdzie prowadzone są warsztaty i sprzedawane pamiątki z Nidzicy 
i okolic.
Warsztaty artystyczne, arteterapeutyczne w języku polskim i angielskim. 
Oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
CENA
Warsztaty malarskie, sztalugowe, na tkaninach, malarstwo intuicyjne, rysunko-
we, 10-50 zł za godz. 
W pracowni – warsztaty do 10 osób lub u zamawiającego. 

Wyroby artystyczne od 10 zł. 

Magdalena 
Łączkowska

„Mozaika” 
Edukacja artystyczna i Działalność Twórcza 
Magdalena Łączkowska 
ul. Zamkowa 2, 13-100 Nidzica
tel.: 662 326 915



RZEŹBA głównie z brązu - technika „wosku traconego”- 
jednostkowe egzemplarze dla klientów, którzy cenią so-
bie oryginalność i niepowtarzalność. 
MALARSTWO w technice olejnej, akrylowej, akware-
lowej oraz mieszanej (pejzaże, kwiaty, martwe natury, 
portrety) Obrazy różnych formatów, oprawione profesjo-
nalnie lub (na życzenie bez oprawy)
GRAFIKA - rysunek ołówkiem, piórkiem itp.
Terminy: gotowe dzieła do nabycia natychmiastowego, 
lub realizacja zamówienia do indywidualnego ustalenia.
CENY konkretnych dzieł i usług do ustalenia z osoba 
zainteresowaną

Artysta plastyk, prowadzi razem z Magdaleną Łączkowską pracownię  
„Bastion Sztuki” na Zamku w Nidzicy, gdzie organizowane są warsztaty 
i sprzedawane pamiątki z Nidzicy i okolic.

Jadwiga 
Bardyszewska

Turówko 3b m.3
13-124 Kozłowo
tel.: 608 403 101, 696 294 209
e-mail: jagabardyszewska@gmail.com



Wyrób biżuterii metodą sutaszu - to rodzaj haftu ręcznego, do którego wykorzy-
stuje się paski z wiskozy zwane sutaszami; kartki wyszywane haftem matema-
tycznym, ozdoby z papieru, zaproszenia okolicznościowe.
KARTKI wyszywane haftem matematycznym format 10x15 - 4 zł, B5 - 8 zł
KOLCZYKI z gotowych elementów - od 5 zł do 15 zł i wzwyż (w zależność od 
tego czy np.bigle mają być srebrne oraz od korali lub kamieni użytych w kolczy-
kach)
BIŻUTERIA SUTASZ kolczyki od 15 -20 zł i wzwyż, naszyjnik 30zł i i wzwyż, 
bransoletki 25 zł i wzwyż ( cena uzależniona jest od rodzaju użytych kamieni 
lub korali, ilości sznurka sutasz, srebrnych czy zwykłych bigli , oraz od czasu ich 
wykonania)
KSIĄŻKI OKOLICZNOŚCIOWE format A4 zwykła 25 zł, książka serce 30 zł.

Marlena 
rostkowska

Piątki 26
13-100 Nidzica
tel.: 785 331 382
e-mail: marlena1820@onet.pl



Rysunek na papierze (ołówkiem, kred-
ką), projektowanie graficzne, malarstwo 
sztalugowe, fotografia oraz ceramika 
artystyczna.
Cena ustalana indywidualnie, po wcze-
śniejszym uzgodnieniu techniki, formatu 
i tematyki.

weronika 
Tadaj-królikiewicz

ul. Słoneczna 2
12-130 Pasym
tel.: 500 054 980
e-mail: weronika.tk@wp.pl
www.weronikatadaj-k.pl



Unikalne wyroby w pojedynczych egzemplarzach z wełny 
alpaki. 
Wszystkie wyroby są przykładem tak zwanej Rustic Alpaca 
Wool. Oznacza to, że są one tkane lub robione na drutach 
z ręcznie przędzionej włóczki w technologii stosowanej od 
tysięcy lat po dzień dzisiejszy jedynie przez Indian Quechua.
Wykorzystywane włókno pozyskane jest z alpak hodowa-
nych i jest w 100% naturalnym włóknem, oferowana gama 
kolorystyczna złożona jest z naturalnie występujących ko-
lorów.
Projekty wyrobów wykonywane są na wymiar na podstawie 
wcześniejszych ustaleń z zamawiającym. Kiedy dokonane 
zostaną odpowiednie pomiary i decyzja odnośnie wyglą-

los alpaqeros
manufacture
Zofia i Janusz 
Guzowscy

Białuty 64
13-240 Iłowo Osada
tel.: 507 568 773
e-mail: los.alpaqueros@op.pl

du zostanie podjęta następuje etap przędzenia włóczki. Jej rodzaj (huacaya lub suri), 
a  także kolor i grubość dobierane są indywidualnie do każdego zamówienia zwiększając 
w ten sposób niepowtarzalność powstającego wyrobu.
W ofercie: swetry, sukienki, poncha, płaszcze i kurtki, koce, czapki, szale i szaliki, ręka-
wiczki, skarpety, torby, włóczki.
Ceny od 300 zł do 5500 zł



PATCHWORK - kompozycje pozszy-
wanych ze sobą kawałków materia-
łów, różniących się kolorem, wzorem 
lub fakturą. Wielobarwne i eleganc-
kie, niekiedy stanowią prawdziwe 
dzieła wyrafinowanej sztuki i nie tyl-
ko użytkowej. Można nimi przykryć 
stolik, łóżko, zawiesić na ścianie lub 
używać zamiast kołdry.
Cena do uzgodnienia.

Hanna 
Urbanowicz

Wikno
13-100 Nidzica
tel.: 509 165 545
e-mail: hannah55@wp.pl
www.energiapatchworku.blogspot.com
Fb https://www.facebook.com/energiapatchworku



grzegorz 
Żuchowski

ul. Kościuszki 4/24
13-100 Nidzica
tel.: 733 796 516

RZEŹBA W DREWNIE, 
płaskorzeźby, misy, talerze, postaci 
fantastyczne jak również pod kon-
kretne zamówienia, ramy do luster, 
świeczniki, wieszaki, szyldy, meble 
ogrodowe (ławki, stoły wykonane 
w pniach drzew, z korzeni).
Cena do uzgodnienia.

Wyroby z dyni preparowanej, połączo-
nej z naturalnymi elementami typu: 
szyszki, gałązki, orzechy, pianka styro-
pianowa, włosie. Postaci ludzkie, zwie-
rzęta, ptaki, koszyczki, kwiaty – wła-
sne wzory, bądź na życzenie klienta.
Cena od 5 do 30 zł

Antoni 
Stanisław 

Bronowicki

ul. Grunwaldzka 2/4
13-100 Nidzica

tel.: 668 997 554
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