
 

 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
ŚLIWKOWA LIPOWA 
 

 
 
„Beskidzka kraina z widoków słynąca, śliwką 

smakująca i lipą pachnąca….” 

 

https://www.facebook.com/sliwkowalipowa/ 

 

Świadczone usługi: 

 usługi cateringowe (obsługa imprez okolicznościowych, 
konferencji, grup zorganizowanych -  na miejscu i na wynos); 

 stołówka (codziennie świeże zestawy obiadowe na miejscu i 
na wynos); 

 warsztaty tematyczne ( rękodzieło, warsztaty kulinarne, 
fotograficzne, zielarskie) 

 wioska tematyczna Śliwkowa Lipowa (oferta dla dorosłych i 
dzieci wizyty w wiosce tematycznej: Śliwkowa Lipowa  – 
questy, spacery, poczęstunek ze śliwką w tle (burgery 
śliwkowe – produkt lokalny), warsztaty np. robienia śliwek w 
czekoladzie, rękodzieło itp. 

 punkt informacji turystycznej w Gminie Lipowa (sprzedaż 
pamiątek, widokówek, rękodzieła, przetworów regionalnych) 

Liliana Wójtowicz -  Prezes Spółdzielni 
Socjalnej – 
Telefon: + 48 602 536 261 
e-mail: lilart@o2.pl 
 
Spółdzielnia Socjalna 
Śliwkowa Lipowa 
Lipowa 252 
34-324 Lipowa 
pow. żywiecki 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
WISŁA OTWARTA TURYSTYCZNIE 
 

 
 www.noclegi.wisla.pl 

Świadczone usługi: 

 Informacja turystyczna, 

 Rezerwacja noclegów, 

 Sklep, 

 Animacja dla dzieci, 

 Wypożyczalnia rowerów 

Katarzyna Swęda – Prezes Spółdzielni 

Socjalnej - 
Telefon: +48  505 146 731 
e-mail: wot@wisla.pl 

 
Spółdzielnia Socjalna 
Wisła Otwarta Turystycznie 
Pl. B. Hoffa 3 (rynek) 
43-460 Wisła 
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
DESIGN MAKER 
 

 
 
http://www.thepin.pl/ 

https://www.facebook.com/thepin.estd2016 

 
 

THE PIN – to polska marka istniejąca na rynku od 2016 r. 
Właścicielem marki jest SPS Design Maker – nowoczesna firma 
odzieżowa, zajmująca się projektowaniem, produkcją i dystrybucją 
odzieży oraz toreb damskich. 
 

 Torby, torebki i portfele z materiałów z recyklingu - pasów 
samochodowych, resztek materiałów powstałych przy 
produkcji tapicerki meblowej i samochodowej oraz 
materiałów wtórnie odzyskanych – możliwość umieszczenia 
logotypu firmy zamawiającej. 

 Usługowe szycie zlecane przez firmy oraz szycie dla osób 
prywatnych. 
 

Komfort, wygoda, niebanalne wzornictwo – autorska odzież 
handmade – czyli from Design Maker for you! To odzież dla kobiet 
aktywnych, ceniących styl, wygodę oraz jakość kupowanych ubrań. 
Lubisz wyróżniać się w tłumie – postaw na THE PIN! 

Teresa Dudek - prezes spółdzielni socjalnej 

Telefon: +48 508 069 602 
e-mail: sklep@thepin.pl 
 
 
Spółdzielnia Socjalna 
DESIGN MAKER 
ul. Śląska 10 
43-305 Bielsko-Biała 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
GULIWER 

 

GULIWER posiada wiedzę branżową, znajomość rynku jak również 
doświadczenie nabyte przy organizowaniu przedsięwzięć dla firm, 
biur podróży, szkół, klubów sportowych, jak również klientów 
indywidualnych. Oferuje przewóz osób, szeroki wybór sprzętu, 
dyspozycyjność, wykwalifikowany i uprzejmy personel oraz 
konkurencyjne ceny: 

 przewozy pracowników, 
  wyjazdy zagraniczne, 

  wyjazdy na obozy, 

Arkadiusz Sowa – prezes spółdzielni 
socjalnej 
Telefon: +48 794-614-349 
e-mail: guliweronline@gmail.com  
lub przez formularz na stronie internetowej 
 
Spółdzielnia Socjalna Guliwer 
Ul. Bystrzańska 16 
43-300 Bielsko-Biała 
 

http://www.thepin.pl/
https://www.facebook.com/thepin.estd2016
mailto:sklep@thepin.pl
mailto:guliweronline@gmail.com
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www.guliweronline.pl 

 
  wyjazdy na narty, 

  transfery z lotnisk, 
  przewozy dzieci ze szkół i przedszkoli na baseny i wycieczki, 

  wesela, imprezy sportowe. 

 
 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BESKIDZKA 
MANUFAKTURA 
 

 

 
 
 
 
 
 
www.beskidzkamanufaktura.com 

https://www.facebook.com/BeskidzkaManufakt

ura/?fref=ts 

 

Świadczone usługi: 

 usługi w zakresie przerabiania mebli używanych oraz innych 
przedmiotów użytkowych, 

 wykonywanie mebli z palet drewnianych, 

 czyszczenie hal produkcyjnych, magazynowych, lokali 
usługowych, czyszczenie posadzek przemysłowych lub 
tarasowych, usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków 

 
Ceny świadczonych usług i wykonywanych prac ustalane 
indywidualnie (uzależnione od czasochłonności prac, ilości zużytych 
materiałów ) 

Adriana Kozielec-Caputa - prezes 

spółdzielni socjalnej 
Telefon: +48 660-701-039 
Iwona Górna 
Telefon: +48 515 242 850  
e-mail: 
biurobm@beskidzkamanufaktura.com 
 
Spółdzielnia Socjalna Beskidzka 
Manufaktura 
Ul. Rejtana 3  
43-300 Bielsko-Biała 
 

http://www.guliweronline.pl/
http://www.beskidzkamanufaktura.com/
https://www.facebook.com/BeskidzkaManufaktura/?fref=ts
https://www.facebook.com/BeskidzkaManufaktura/?fref=ts
mailto:biurobm@beskidzkamanufaktura.com
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
„ PRACOWNIA INSPIRCJI” 
 

 
 
http://posprzatamy.com.pl/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świadczone usługi: 
1. USŁUGI SPRZĄTAJĄCE 

• Sprzątanie obiektów tj. domy, hale produkcyjne itp. 
• Sprzątanie terenów zewnętrznych, tj. parki, ulice, ogrody  
• Pielęgnacja terenów zielonych: koszenie, grabienie, 

przycinanie oraz wycinka drzew, krzewów, obsadzanie 
klombów, żywopłotów. 

• Kompleksowe porządkowanie terenów pobudowlanych 
• Porządkowanie cmentarzy i całoroczna opieka nad grobami. 
• Czyszczenie, malowanie, konserwacja ogrodzeń, fasad, 

przydomowych placów zabaw, itp.. 
• Czyszczenie kostki brukowej, tarasów, podjazdów, elewacji. 
• Odśnieżanie chodników, posesji, podjazdów. 

2. USŁUGI BUDOWLANE 
3. OUTSOURCING PRACOWNICZY w dwóch formach: 

• Typowy outsourcing pracowniczy, tj. Wynajem 
pracowników. (Pracodawca nie wiąże się z pracownikiem 
żadną umową a jedynie wynajmuje od nas pracownika) 

• Organizacja i realizacja wydzielonego na zewnątrz etapu 
produkcji zleceniodawcy, w oparciu o zaplecze lokalowo- 
techniczne i kadrowe spółdzielni. 

4. USŁUGI PRODUKCYJNE 
Organizacja i realizacja wydzielonych na zewnątrz etapów produkcji 
zleceniodawcy, w oparciu o zaplecze lokalowo - techniczne i kadrowe 
spółdzielni. Jest to propozycja dla tych Klientów, którym zależy na 
wsparciu produkcji przez stałą kadrę, ale jednocześnie na 
zapewnieniu elastycznych usług. 
Specjalistyczne usługi realizacji procesów określonych odcinków 

Ewa Pokusa - prezes spółdzielni socjalnej 
 
Telefon: +48 695 284 433 
e-mail: biuro@posprzatamy.com.pl 
 
Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji 
Ul. S. Sempołowskiej 13 
43-300 Bielsko-Biała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://posprzatamy.com.pl/
mailto:biuro@posprzatamy.com.pl
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produkcyjnych i około produkcyjnych, takich jak: montaż elementów i 
prostych podzespołów, montaż prostych urządzeń, narzędzi, 
zabawek, itp., konfekcjonowanie, pakowanie i przepakowywanie 
produktów, sortowanie i kontrola jakości, sortowanie i segregacja 
materiałów dla przemysłu recyklingowego. 
 
Usługi oferowane w zakresie jednorazowych i długoterminowych 
umów współpracy opartych na elastycznych, dopasowanych do 
klienta formach B2B, usług firmowych, praktyk zawodowych lub 
staży.  
Na wszystkie usługi są wystawiane  F-ry VAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ŻywiecInfo 

 
 
http://zywiecinfo.pl/ 
 

Świadczone usługi: 
Pisanie tekstów do publikacji i sloganów reklamowych -Copywriting:  

 internetowe – na strony www i blogi, e-maile, newsletters, 
sales letters, 

 pozycjonerskie – słowa kluczowe, precle, artykuły 
zapleczowe, opisy SEO (SEO-copywriting), 

 informacyjno-reklamowe – artykuły sponsorowane, 
bodycopy reklam prasowych i billboardowych, dedykowane 
teksty rymowane, treści biuletynów, katalogów, folderów, 
plakatów, ulotek, bannerów, ofert, wizytówek 

 dziennikarskie – artykuły tematyczne, eseje, felietony, 
reportaże, wywiady, sprawozdania, 

 okolicznościowe – przemówienia, wystąpienia, mowy, 
dedykowane teksty poetyckie, formuły życzeń, zaproszeń, 
gratulacji, 

Katarzyna Mołdysz - redaktor naczelny 
 
Telefon: +48 513 306 665  
e-mail: redakcja@zywiecinfo.pl  
 
 
Spółdzielnia Socjalna ŻywiecInfo 
ul. Tadeusza Kościuszki 64 
34-300 Żywiec 
 

http://zywiecinfo.pl/
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 satyryczne – skecze, piosenki, bajki 
Ceny zawsze są dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych 
KLIENTÓW! 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  
MEBLARNIA-RETRO 
 

 
 
www.meblarnia-retro.pl 
 
facebook.com/meblarnia-retro/ 
pl.dawanda.com/shop/meblarnia-retro 
allegro.pl/ (użytkownik: Meblarnia-Retro) 

 

Świadczone usługi: 

 stylizacja i sprzedaż używanych mebli, które nabywane są od 
partnerskich podmiotów, w tym  fundacji Rataplan w 
Holandii 

 szeroka gama wysokiej jakości używanych mebli domowych 
w przystępnych cenach, w tym: stołów, krzeseł, foteli, 
kompletów wypoczynkowych, witryn, kredensów, regałów, 
itp. 

 duża część mebli, ze względu na uniwersalność może znaleźć 
swoje zastosowanie również w biurach, kancelariach, 
pomieszczeniach konferencyjnych, jadalniach, itp.  

 
Meble dostępne są zarówno w stanie po i przed renowacji. Aktualna 
oferta mebli po renowacji dostępna jest na stronach internetowych 
spółdzielni.  
Stylizacja mebli polega na usunięciu wad, uszczerbków i usterek, 
odnowieniu powłok lakierniczych i malarskich, wymianie elementów 
tapicerowanych oraz dekoracyjnych i może zostać wykonana zgodnie 
z indywidualnymi dyspozycjami klienta (kolor powłok, bejc, rodzaj 
materiału tapicerskiego, wykonanie przetarć, itp.).  
 

Krzysztof Serwiński – Prezes Spółdzielni 
 
Telefon: +48 601 843 923  
email: kserwinski@hotmail.com  
            meblarniaretro@gmail.com 

 
 
Spółdzielnia Socjalna Meblarnia - Retro 
ul. Żywiecka 10 
34-340 Jeleśnia  
 

 

mailto:meblarniaretro@gmail.com

