
 
 

Laureaci XV jubileuszowej edycji Konkursu 

Sposób na Sukces 
 

Lp. Nazwa podmiotu / właściciel Adres przedsięwzięcia Nazwa / opis przedsięwzięcia 

KATEGORIA RODZINNA 

1.  Kompleks rekreacyjny  

„Sielsko na Wygodzie" 

właściciel  

Marcin Kałka  

www.sielskonawygodzie.pl 

 

Wygoda 16 a 

28-313 Imielno 

pow. jędrzejowski 

woj. świętokrzyskie 

Budowa i zagospodarowanie kompleksu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

składającej się z pensjonatu, restauracji, 

sali konferencyjnej i altany, groty solnej, 

SPA z miejscem zabaw dla dzieci, parku 

dinozaurów, lodowiska, mini stoku 

narciarskiego i stadniny koni 

 

2.  Pensjonat  

„Uroczysko Zaborek” 

właściciel 

Arkadiusz Okoń  

www.zaborek.com.pl 

 

Kolonia 28  

21-505 Janów Podlaski 

pow. bialski 

woj. lubelskie 

Rozbudowa pensjonatu „Uroczysko 

Zaborek” poprzez przeniesienie  

i odrestaurowanie zabytkowych XIX-

wiecznych obiektów drewnianej wiejskiej 

architektury i przystosowanie ich do 

celów hotelowo-szkoleniowych 

 

3.  Villa Greta Ewelina Rozpędowska  

www.villagreta.pl 

 

59-540 Świerzawa 

Dobków 59 

pow. złotoryjski 

woj. dolnośląskie 

Rozbudowa obiektu turystyczno-

hotelowego „Villa Greta” - miejsca 

wypoczynku rodzinnego  

4.  "Cukiernia Jarzyna" s.c. 

współwłaściciele  

Grażyna Jarzyna,  

Bartłomiej Jarzyna  

i Maria Jarzyna  

www.cukierniajarzyna.pl 

 

ul. Grodziska 3a 

05-840 Brwinów 

pow. pruszkowski 

woj. mazowieckie 

Rozszerzenie działalności 

wielopokoleniowej firmy cukierniczej  

o produkcję ręcznie wykonanej wysokiej 

jakości galanterii czekoladowej  

5.  Bell P.P.H.U. 

Pałac i Folwark Galiny  

współwłaściciele  

Joanna i Krzysztof Pałyska  

www.palac-galiny.pl 

 

Galiny 110 

11-200 Bartoszyce 

pow. bartoszycki 

woj. warmińsko-mazurskie 

Rozszerzenie oferty turystyczno-

usługowej pałacu i folwarku Galiny 

poprzez budowę sali konferencyjnej, 

farmy dla zwierząt miniaturowych,  

kortów tenisowych, ruskiej bani  

i wędzarni 

KATEGORIA ZESPOŁOWA 

6.  Spółdzielnia Socjalna  

„Pracujmy Razem” 

Prezes Zarządu  

Stanisław Drzazga 

 

ul. Ruszczańska 27  

28-230 Połaniec 

pow. staszowski 

woj. świętokrzyskie 

Uruchomienie spółdzielni socjalnej 

„Pracujmy Razem” - świadczącej usługi  

z zakresu prac remontowo - budowlanych, 

porządkowo - gospodarczych, utrzymania 

terenów zielonych oraz usług leśnych 

 

7.  Spółdzielnia Socjalna  

„SPIŻARNIA KUJAWSKA”  

Prezes Zarządu  

Jolanta Lewandowska 

www.spizarnia-kujawska.pl 

 

 

Rożno - Parcele 

ul. Wrzosowa 7  

87-700 Aleksandrów  

Kujawski  

pow. aleksandrowski 

woj. kujawsko-pomorskie 

 

 

 

Rozszerzenie działalności 

gastronomicznej Spółdzielni Socjalnej 

„Spiżarnia Kujawska” o działalność 

cateringową świadczącą usługi na terenie 

gminy i okolic 

 

http://www.sielskonawygodzie.pl/
http://www.zaborek.com.pl/
http://www.villagreta.pl/
http://www.cukierniajarzyna.pl/
http://www.palac-galiny.pl/
http://www.spizarnia-kujawska.pl/
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8.  Iławskie Stowarzyszenie  

Producentów Gęsi  

Prezes Zarządu  

Krystyna Ziejewska  

 

Szwarcenowo 29P 

13-340 Biskupiec  

pow. nowomiejski 

woj. warmińsko -mazurskie 

Utworzenie Grupy Producentów Rolnych 

Marpol Sp. z o.o.  w celu promocji 

polskiej gęsiny i tradycyjnych wyrobów  

z gęsi oraz ich sprzedaż w powstającej 

sieci sklepów pn. Gęsia Chata 

 

9.  "Tax" s.c. 

współwłaściciele  

Władysław Rutkiewicz-Nikorowicz,  

Jakub Rutkiewicz,  

Marta Rutkiewicz 

www.runowo.pl 

Runowo 23 

76-230 Potęgowo 

pow. słupski 

woj. pomorskie 

Organizacja Jeździeckich Mistrzostw 

Kaszubów Amatorów w Skokach przez 

przeszkody połączonych z piknikiem 

rodzinnym promującym turystykę 

sportową i działalność artystyczną 

mieszkańców gminy 

 

10.  "ECO-PROGRES Sp. z o.o.,  

współwłaściciel  

Iwona Marchewka  

 

Giże 4 

19-400 Olecko 

pow. olecki 

woj. warmińsko-mazurskie 

Budowa biogazowni w gospodarstwie 

rolnym – produkcja i wykorzystanie 

energii odnawialnej w oparciu o surowce 

lokalne 

 

INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

11.  Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju 

Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości 

Dzieci, Młodzieży i Dorosłych  

Kreolia - Kraina Kreatywności  

Prezes Zarządu  

Joanna Gawryszewska  

www.fundacja-kreolia.mazury.pl 

 

12-140 Świętajno 

Jerutki 81 

pow. szczycieński 

woj. warmińsko -mazurskie 

Utworzenie Centrum Kreatywności 

„Kreolia” jako miejsca przyjaznego 

rozwojowi lokalnych talentów 

artystycznych 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ KOBIETY 

12.  P.P.H.U. LIWMA ART. EMILIA 

RYCHWALSKA  

www.liwmaart.pl 

Mieleszyn 116,  

62-212 Mieleszyn 

pow. gnieźnieński 

woj. wielkopolskie 

Produkcja pamiątek, upominków  

i zaproszeń okolicznościowych 

WYRÓŻNIENIA 

13.  Produkcja Wędlin Wiejskich 

właściciel  

Piotr Brożyna 

 

Porąbki 111,  

26-004 Bieliny 

pow. kielecki 

woj. świętokrzyskie 

Produkcja wędlin wiejskich  

jako dobry przykład działalności 

marginalnej, ograniczonej  

i lokalnej (MOL) w gminie Bieliny 

14.  Gmina Lubaczów 

 

 

ul. Kolejowa 16 

37-621 Basznia Dolna 

pow. lubaczowski 

woj. podkarpackie 

Utworzenie obiektu „Kresowa Osada”  

w Baszni Dolnej – miejsca wspierającego 

działalność edukacyjną, kulturotwórczą, 

aktywizację zawodową i społeczną 

mieszkańców dotkniętych bezrobociem 

oraz umożliwiającego sprzedaż produktów 

lokalnych i promocję walorów 

turystycznych regionu 

 

15.  Punkt Przedszkolny w Nowym 

Marcinkowie 

właściciel  

Katarzyna Kotecka  

Nowe Marcinkowo 4  

gmina Biskupiec 

pow. olsztyński 

woj. warmińsko-mazurskie 

Uruchomienie punktu przedszkolnego  

na terenach popegeerowskich pn. 

„Pachnąca ziołami chatka” 

Brwinów, 13.05.2015 r. 
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