
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
SEROWA KRAINA 
 

 
www.facebook.com/Serowa-Kraina-
145179416063842/ 

 

Świadczone usługi: 

 produkcja i sprzedaż serów z mleka krowiego (marka serek 
rajski: twaróg, ser pleśniowy, serek typu faiselle; bryndza, 
bundz biały) 

 sprzedaż produktów serowych typu oscypek, korbacz, 
krążek, ser żółty, ser wędzony itp. w sklepie firmowym i 
autosklepie na lokalnych targach 

 sprzedaż produktów regionalnych soki, miód, masło, ciasto 
domowe, pieczywo itp. 

 organizacja wizyt studyjnych i szkoleń z zakresu serowarstwa 
i zrównoważonego rozwoju 

 

Honorata Szatanik – Prezes Spółdzielni 
 
Telefon: 515 216 261 
 
e-mail: honorata.szatanik@gmail.com 
 
Spółdzielnia Socjalna 
Serowa Kraina 
Rajcza 237 e 
34-370 Rajcza 

mailto:honorata.szatanik@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
CZECHO-BEST 
 

 
 
www.czecho-best.czechowice-dziedzice.pl 

Świadczone usługi:  

 usługi opiekuńcze (m.in. zakupy, przygotowanie posiłków, 

sprzątanie, prowadzenie aktywizacji ruchowej i aktywizacji 
umiejętności społecznych, pomoc w załatwianiu niezbędnych 
spraw w urzędach, towarzyszenie podopiecznemu na 
wizytach m.in. w przychodni, na spacerach, higiena osobista, 
prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej) 

 usługi fizjoterapeutyczne (rehabilitacja ruchowa, 
kinesiotaping, masaż klasyczny, masaż relaksacyjny) 

 wypożyczalnia sprzętu medycznego (lampy solux, łóżka 
elektryczne z materacami, materace przeciwodleżynowe, 
wózki inwalidzkie, chodziki, kule dla dorosłych i dla dzieci) 

Marcelina Drewniak – Prezes Spółdzielni 
Socjalnej 
Tel. 733201729 
e-mail: spoldzielnia.socjalna@czechowice-
dziedzice.pl 

 
Spółdzielnia Socjalna Czecho-Best 
Ul. Sienkiewicza 8 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

„ONYX”SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
 
 
 
 

 

Świadczone usługi:  

 kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych 
wymagań Klientów w zakresie wykonania z kamienia 
naturalnego i konglomeratów: blatów, podłóg, schodów, 
parapetów, elewacji ściennych, nagrobków, kominków,  

 Inne (galanteria kamienna, tablice pamiątkowe, akcesoria 
nagrobne) 

 
Do realizacji zleceń wykorzystuje się kamień naturalny oraz 
konglomeraty: marmury, granity, kwarcyty, onyxy. 

Maciej Boczek –Prezes Spółdzielni Socjalnej  
tel. +48 885 269 780 
 
Damian Olszewski-Członek Zarządu 
Spółdzielni Socjalnej 
Tel. +48 795 902 708 
 
e-mail: onyxbielsko@gmail.com 
 
„Onyx” Spółdzielnia Socjalna 
Siedziba: 1 Maja 34  43-300 Bielsko-Biała 
Magazyn: Cieszyńska 31 43-200 Pszczyna 

mailto:spoldzielnia.socjalna@czechowice-dziedzice.pl
mailto:spoldzielnia.socjalna@czechowice-dziedzice.pl
mailto:onyxbielsko@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BESKIDEK SMAK 
 

 

www.beskideksmak.pl 

Oferta: 

 usługi cateringowe: imprezy rodzinne lub uroczystości 
okolicznościowe stacjonarnie w Stylowej Karczmie Ośrodka 
Wypoczynkowego Beskidek przy ul. Siedlakówka 72 od 
piątku do niedzieli lub na dowóz do klienta 

 Występy kapeli góralskiej na żywo 

 Organizacja imprez rodzinnych oraz firmowych. Obok 
karczmy znajduje się basen, altany grillowe, tereny zieleni.  

 pizza prosto z pieca zarówno na miejscu jak i na dowóz 
(http://www.beskideksmak.pl/pizza/) 

Marian Ormaniec  - Prezes Spółdzielni 
Socjalnej  
tel. 784 084 168 
 
e-mail: beskideksmak@gmail.com 
 
Spółdzielnia Socjalna Beskidek Smak  
ul. Siedlakówka 72 
34-322 Gilowice 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PARA I PIACH 
 
 
 
 

 

 

Usługi:  
 mycie parowe: czyszczenie parowe jest stosowane w 

przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, nowoczesne, 
ekologiczne i bezpieczne czyszczenie parą wodną. Ten 
sposób czyszczenia powierzchni jest bardziej dokładny, 
tańszy. Czyszczenie parą wodną jest przyjazne dla ludzi oraz 
środowiska. 

  piaskowanie: ma szerokie zastosowanie – wykonuje się 
piaskowanie elementów metalowych oraz drewnianych, 
kostki brukowej, posadzek, ścian, mebli, elementów 
wykorzystywanych w gastronomii (ruszty, grille), które dla 
bezpieczeństwa konsumentów muszą być odpowiednio 
wyczyszczone. 

Dagmara Jachnicka - Prezes Spółdzielni 
Socjalnej 
Tel. 512 221 870 
 
e-mail: paraipiach@gmail.com  
 
Spółdzielnia Socjalna Para i Piach 
ul. Powstańców Śląskich 6,  
43-300 Bielsko-Biała 
 

http://www.beskideksmak.pl/
http://www.beskideksmak.pl/pizza/
mailto:beskideksmak@gmail.com
mailto:paraipiach@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

INSTYTUT DIETETYKI KLINICZNEJ 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
 

 
 
http://instytutdietetykiklinicznej.pl/ 
https://www.facebook.com/IDK.Bielsko/ 
 
 

 
 
 

Świadczone usługi: 
 poradnia żywieniowa – odchudzanie, konsultacje 

dietetyczne, konsultacje dietetyczne w jednostkach 
chorobowych, odchudzanie w grupie wsparcia, wizyty 
edukacyjne; 

 wsparcie pacjenta onkologicznego – dieta w chorobach 
onkologicznych, konsultacje psychoonkologiczne; 

 poradnia psychologiczna – konsultacje psychodietetyczne, 
pakiety dla firm; 

 diagnostyka – badania diagnostyczne: analiza składu ciała, 
skan ciała STRD, bioanaliza kwantowa, testy na nietolerancję 
pokarmową Food Detectiv, testy genetyczne ; 

 kursy i szkolenia – dietetyka I stopnia, dietetyka II stopnia, 
dietcoaching, doradca żywieniowy, coaching onkologiczny; 

 zabiegi medycyny estetycznej – KRIOLIPOLIZE (usuwanie 
tkanki tłuszczowej zimnem), endermologia LPG. 

Monika Kamińska -  Prezes Spółdzielni 
Socjalnej – 
Telefon:  577 700 460, 577 600 460 

e-mail: idk.bielsko@gmail.com 

 
Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia 
Socjalna 
ul. Warszawska 5/512 
43-300 Bielsko-Biała 
 
 
 

http://instytutdietetykiklinicznej.pl/
https://www.facebook.com/IDK.Bielsko/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRZESTRZEŃ 
 

 
http://przestrzen.xyz/ 
 

Świadczone usługi: 

 geodezja klasyczna – inwentaryzacje powykonawcze, 
kompleksowa obsługa budowy, tyczenie, obliczenia 
objętości; 

 geodezja nowoczesna – fotogrametria (drony), chmura 
punktów, skaning laserowy 3D, model 3D z nałożoną 
teksturą, ortofotomapa, wizualizacja z przelotu przez model 
3D, numeryczny model pokrycia terenu, wysokorozdzielcza 
dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja wideo, obliczenia 
objętości powierzchni oraz długości, przekroje i rzuty, 
przetworzone modele CAD, 

 budownictwo – inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, 
przygotowanie dokumentacji techniczno-budowlanej, 
kosztorysowanie prac budowlanych, 

 fotografia – sesje narzeczeńskie, ślubne, ciążowe, 
niemowlęce, rodzinne. 

Tomasz Tekieli -  Prezes  
Krzysztof Borzęcki – Wiceprezes  
Telefon:  720 791 500 

 

e-mail: biuro@przestrzen.xyz 

 

Spółdzielnia Socjalna Przestrzeń 
ul. Trakcyjna 2 
43-300 Bielsko-Biała 
pow. m. Bielsko-Biała 

http://przestrzen.xyz/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LUMEN WOMEN 
 

 
 
 
facebook.com/LumenWomen 
 
www.lumen-women.pl 
 

Świadczone usługi: 

 usługi filmowe: filmy edukacyjne - produkcja i wydawanie na 
płytach DVD filmów edukacyjnych m.in. o tematyce 
prozdrowotnej i prorodzinnej; nagrywanie materiału 
filmowego oraz montaż filmów na zlecenie, usługi z 
wykorzystaniem dronu, filmy reportażowe, niskobudżetowe 
filmy okolicznościowe  

 usługi w ramach projektu "Świat kobiet": usługi dietetyczne 
(konsultacje z profesjonalnym dietetykiem, warsztaty, 
zakupy z dietetykiem, wyjazdy z dietą św. Hildegardy); usługi 
kosmetyczne, masaże; gimnastyka, zumba dla mam, 
gimnastyka na kręgosłup; warsztaty psychologiczne, 
motywacyjne, artystyczne, spotkania; spotkania wyjazdowe  

 klub seniora - spotkania, prelekcje, wycieczki 

 kurs Alpha (kurs podstaw wiary chrześcijańskiej) 

 SKLEP LUMEN - sprzedaż artykułów zgodnych z dietą św. 
Hildegardy, suplementów diety, książek o tematyce 
prozdrowotnej, herbaty i kawy aromatyczne 

Elżbieta Król-Cebulska -  Prezes Spółdzielni 
Socjalnej  

Telefon: 608 529 015 

e-mail: e.cebulska@lumentv.pl 

 

Sekretariat: 728 310 614;  
sekretariat@lumen-women.pl 

 

Spółdzielnia Socjalna 

Lumen-Women 

ul. Słowackiego 45 

43-300 Bielsko-Biała 

 
 

http://facebook.com/LumenWomen
http://www.lumen-women.pl/
mailto:e.cebulska@lumentv.pl
mailto:sekretariat@lumen-women.pl
mailto:sekretariat@lumen-women.pl
mailto:sekretariat@lumen-women.pl
mailto:sekretariat@lumen-women.pl
mailto:sekretariat@lumen-women.pl


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa Spółdzielni Socjalnej Działalność: 
 

Kontakt: 
 

PER ARTE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  

 

 

  

www.perarte.pl 

www.facebook.com/PerArteBB 

Świadczone usługi: 

 nagłośnienie i oświetlenie imprez kulturalnych, muzycznych i 
okolicznościowych, eventy firmowe, oprawa muzyczna  

 organizacja i obsługa koncertów 

 wynajem sprzętu nagłośnieniowego 

 spółdzielnia współpracuje m.in z klubem Rudeboy w Bielsku-
Białej (obsługa i realizacja koncertów m.in. Kult, Pidżama 
Porno, Riverside, Happysad, Akurat, Łąki Łan); 

 organizacja koncertów muzyki sakralnej i klasycznej 
(współpraca z parafią św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej, 
miastem Ustroń i Koleją Linową Czantoria) 

 
Per Arte Spółdzielnia Socjalna dysponuje profesjonalnym systemem 
nagłośnieniowym Electo-Voice, monitorami odsłuchowymi, 
mikrofonami przewodowymi i bezprzewodowymi, konsoletą 
mikserską. Pracownicy Spółdzielni mają wieloletnie doświadczenie w 
branży muzycznej, organizacji i nagłośnieniu imprez. 
 

Jacek Nieurzyła -  Prezes Spółdzielni 
Socjalnej  

Telefon: 535 771 432 

e-mail: jacek@perarte.pl 

Przemysław Polański -  Wiceprezes 
Spółdzielni Socjalnej  

Telefon:+48 602 177 255 

e-mail: biuro@perarte.pl 

  

Per Arte Spółdzielnia Socjalna 

ul. 1 Maja 20 

43-300 Bielsko-Biała 

 

http://www.perarte.pl/
http://www.facebook.com/PerArteBB
tel:+48%20535%20771%20432
mailto:jacek@perarte.pl
tel:+48%20602%20177%20255
mailto:biuro@perarte.pl

