FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ADAM
ul. Kielecka, 25-900 Dyminy
tel. 603 053 795
BIŻUTERIA I OZDOBY WITRAŻOWE.

ANANTI Anna Górska

Ul. Dzika 7
25-044 KIELCE
Tel. 501 215 003
anika.ck@wp.pl

Ananti to pracownia rękodzieła, w której znajdziecie przedmioty zdobione
techniką decoupage oraz biżuterię wykonaną wg własnych projektów.
Większość prac powstaje na indywidualne zamówienia m.in. meble, szkatułki,
herbaciarki, a także biżuteria dopasowywana do konkretnych kreacji. Wszystkie
prace są wykonywane w pojedynczych egzemplarzach, co nadaje im
niepowtarzalny charakter. Królują u nas minerały, kryształki, perełki, szkło i
sznureczki w otoczeniu ręcznie zdobionych drobiazgów stanowiących
przyjemny dodatek do każdego wnętrza. Nowoczesność, klasyka, abstrakcja i
symetria, czerń, biel i burza kolorów – wszystko stworzone z pasją.

P.W. "Art-Butik Anna "

Młodzawy Duże 169
28-400 Pińczów
e-mail: art.butik.anna@wp.pl
FB: Anna Wojnowska - Orzeł
FB: Anna's Art - z pracowni Anki

Działalność obecnie opiera się głównie o strefę artystyczną tj malarstwo olejne i
akwarelowe ( konie, kwiaty , pejzaże , portrety itp) oraz wykonuję rękodzieło:
prezenciki , pamiątki np. porcelana ręcznie malowana czy malowane bombki,
maluję również na koszulkach: szyję zabawki ( głównie lalki )
wykonuję biżuterię soutache i z koralików, czasem coś szydełkuję . Prawdziwy
misz masz . Typ twórczości w danej chwili zależy od zapotrzebowania . Na
targach pojawię się głownie z laleczkami, i szydełkowaniem.
.

Firma BADO FHU (sklep Fifi Rifi)

ul. Konopnickiej 6
55-106 Czeszów
e-mail: fifirifi@fifirifi.pl

Od 2011 roku zajmujemy się sprzedażą akcesoriów plastycznych przeznaczonych do
tworzenia wyjątkowych dekoracji. Naszą pasją jest scrapbooking, cardmaking i embossing,
ale nasza oferta jest tak bogata i wszechstronna, że nasze produkty trafiają również w
zapotrzebowanie klientów zajmujących się malarstwem, rysunkiem, szkicem, kreślarstwem.
Nasza oferta świetnie sprawdza się również na zajęciach plastycznych w szkołach i
przedszkolach.

BELL ART EWELINA JASIŃSKA
ul. Inflancka 20, Poznań
tel. 661190780
www.bell-art.pl
https://www.facebook.com/BellArtBizuteriaAutorska/

Bell – Art to pracownia biżuterii autorskiej. Prace wykonane są ze srebra i złota
oraz zdobione najpiękniejszymi minerałami i naturalnymi perłami. Moją
biżuterię charakteryzują piękne kolory, materiały najwyższej jakości oraz
unikalne wzornictwo. Projektuje również biżuterię ślubną i na indywidualne
zamówienie klientów.

Capris Katarzyna Popławska
tel. 604 649 418
e-mail: capris@wp.eu
www.capris.pl

Firma Capris powstała z myślą o tych wszystkich, którzy szukają niebanalnej
biżuterii (i nie tylko) dla siebie i swoich bliskich. Ręcznie wykonane
przedmioty emanują nieodpartym urokiem, są unikatowe, posiadają duszę i
niepowtarzalny klimat. Proponowane przez nas wyroby są owocem wielkiej
pasji i miłości do tego, co piękne i niebanalne. Wszystko, wykonane jest z
dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło Sp. z o.o.
ul. Chmielna 8
00-020 Warszawa
tel. 22 827 64 16 , 22 826 63 62
fax 22 620 40 02
e-mail: spolka@cepelia.pl

Podstawą struktury CEPELII ( organizacji założonej w 1949r. ) jest
Fundacja, której głównym zadaniem jest ochrona i zachowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego. Działalność statutową Fundacja realizuje m.in.
poprzez działalność gospodarczą tj. Spółkę „CEPELIA” Polska Sztuka i
Rękodzieło Sp. z o.o., której jest w 100% właścicielem.
Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego
wyrobami sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego . Posiada na
terenie kraju 50 sklepów ( w tym galerie i domy sztuki ), w których można
kupić m.in. tkaniny, malarstwo, rzeźby, ceramikę, wyroby wiklinowe, szkło,
biżuterię, galanterię skórzaną, koronki, ozdoby ludowe oraz pamiątki.
Oferujemy tylko wyroby polskie.
Spółka prowadzi także sprzedaż wyrobów za granicę, dzięki czemu
wszędzie gdzie istnieje zapotrzebowanie, można kupić polskie wyroby
rękodzieła ludowego i artystycznego. Eksportujemy wyroby rękodzieła
ludowego i artystycznego do ponad 30 krajów europejskich ( m.in. do Niemiec,
Finlandii, Francji i Wielkiej Brytanii) oraz do krajów pozaeuropejskich ( m.in.
do USA, Arabii Saudyjskiej, Japonii i Australii).

Pracownia Ceramiki Artystycznej CERAMICZNY KAMIEŃ dr inż.
Katarzyna Gasek-Panna
32-071 Kamień 120
tel. +48 696 285 388
e-mail: ceramicznykamien@gmail.com

W pracowni ceramiki artystycznej Ceramiczny Kamień spotkasz zaklęte w
glinie postacie z bajek i baśni. Przekonasz się, że anioły istnieją naprawdę i
mogą zamieszkać w Twoim domu. Udekorujesz swój dom paterami, misami i
wazonami. Wyposażysz kuchnię w talerze, miseczki, maselniczki, kieliszki na
jajka… Przyozdobisz łazienkę oryginalnymi mydelniczkami i pojemnikami.
Ogród rozświetlisz lampionami. Na glinianych tabliczkach zapiszesz wszystkie
ważne sprawy. A przede wszystkim spotkasz Żabiuszy – unikalne figurki żab,
które w magiczny sposób sprawiają, że na twarzy każdego, kto na nie spojrzy
pojawia się uśmiech.

DMYTRO STOLYAROV GLASS HANDMADE

Firma zajmuje się pamiątkami z szkła ręcznej pracy własnej
produkcji https://www.facebook.com/groups/st.sklo/

F.H.U. „E&K” Krzysztof Wachowiak
42-680 Tarnowskie Góry, ul. Sielanka 48
Strona internetowa : www.eik-decoupage.pl
Tel. 48 609261228

Kreatywny styl ozdabiania przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych w
technice decoupage.
Przyjmujemy zamówienia indywidualne:48 609 26 12 28 lub e-mail
ewawach@poczta.onet.pl
Creative style of decorating decorative and functional objects in the technique
decoupage.
We are accepting individual orders : 48 609 26 12 28 or e-mail
ewawach@poczta.onet.pl

Zakład Ochrony Środowiska EKO CENTRUM Maria Stasiak

Piotrowo Pierwsze 4; 64-020 Czempiń
tel. 61 282 30 30; 606 314 758

f/ biopoduszki

Zakład Ochrony Środowiska EKO CENTRUM zajmuje się szeroko rozumianą
ochroną środowiska. Jedną z gałęzi jest zagospodarowanie łuski orkiszowej,
której wykonywane są poduszki 40 cm x 40 cm z bawełny. Łuska orkiszowa
ma szerokie działanie lecznicze; poprawia krążenie krwi, zmniejsza
dolegliwości w chorobach kręgosłupa, zmniejsza napięcie tkanki łącznej i
więzadeł i in.

EWA STUPKIEWICZ
ul. Berlinga 19/2
15-814 Białystok
tel. 600 328 888
Biżuteria artystyczna antyczna srebrna.

Pracownia Rękodzieła "Fantazja"

Wola Osowa 36
28-200 Staszów

Pracownia Rękodzieła „Fantazja” oferuje ręcznie wykonane dekoracje z
piernika : na uroczystości rodzinne, z okazji świąt, pierniki reklamowe,
pierniki okazjonalne, pierniki pamiątkowe, piernikowe prezenty dla firm.

Gmina Bodzentyn

Na stoisku swoje wyroby rękodzieła będą przedstawiały mieszkanki gminy
Bodzentyn, a zarazem członkinie kilku stowarzyszeń działających na terenie
naszej gminy. Ze swoimi wyrobami będą prezentowały się następujące
stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Wilków-Nasz Dom, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości
Wola Szczygiełkowa oraz Stowarzyszenie Miejska Góra Na Rzecz Rozwoju
Celin i Podgórza.
Panie zajmują się rękodziełem z zamiłowania do sztuki nie tylko regionalnej i
ludowej, ale również współczesnej. Do swoich dzieł wykorzystują materiały
różnego pochodzenia.

Gold&Cash Sp. z o.o.
ul. Romana Drewsa 1/13
61-606 Poznań
tel. 519 065 543
Marka powstała z pasji i potrzeby tworzenia rzeczy wyjątkowych, dla osób
ceniących piękno i praktycyzm. Znajdziecie Państwo w naszej ofercie ręcznie
wykonywane metalowe zakładki do książek z kamieniami naturalnymi i
kryształami Swarovski elements, efektowne męskie zegarki kieszonkowe i
damskie zegarki naszyjnikowe oraz precjoza w postaci miedzianej i srebrnej
biżuterii z kamieniami naturalnymi.

Huta Szkła Artystycznego Sabina sp. z o.o.

ul. Dworska 29
38-480 Rymanów
kom. 607 159 299
fax: 13 43 55 929
www.sabinaglass.pl
https://www.facebook.com/SABINAGLASS

Huta Szkła Artystycznego „Sabina" Sp. z o.o. powstała w 1996 roku i miała być początkowo
niewielkim Studiem Szkła. Nasze wyroby w szybkim czasie zdobyły zaufanie klientów w
Polsce i na całym świecie, dlatego też zdecydowaliśmy się na rozbudowę zakładu i
zwiększenie produkcji. Pierwotny pomysł tworzenia wyrobów artystycznych jednak nie
zanikł i jest nadal kontynuowany przez Henryka Rysza, właściciela firmy oraz projektanta
większości wzorów produkowanych w „Sabinie". On jako pierwszy wykonuje każdy nowy
wzór i przekazuje go następnie innym hutnikom. Henryk Rysz pracuje przede wszystkim nad
autorskimi, unikatowymi wyrobami artystycznymi. Jego prace znane są w wielu galeriach
szkła na całym świecie. W 2004r latach dołączył do niego syn Rafał, wnosząc do dorobku
firmy nowe, świeże spojrzenie na szkło.
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych mistrzów szkła gwarantujących najwyższą jakość
wykonania wyrobów. Liczymy się ze zmieniającymi się trendami, szybko reagujemy na gusta
i wymagania klientów. Kolekcje powstające w firmie obejmują szeroką gamę wzorów i
kolorów. Od najprostszych w technice wykonania po bardzo pracochłonne, ekskluzywne
eksponaty.
Z ogromną przyjemnością prezentujemy Państwu nasz dorobek: figurki zwierząt, wazony i
patery, świeczniki stworzonych do dekoracji wnętrz, przyciski do papieru popularne wśród
kolekcjonerów, lampy elektryczne, stoły i ławy, eleganckie wyroby galeryjne. Posiadamy
również duży wybór trofeów i statuetek.

Mamy nadzieję, że każdy odnajdzie u nas coś interesującego. Pozostajemy również otwarci
na wszelkie nowe pomysły i projekty, nad którymi możemy popracować wraz z Państwem.

P.P.H.U. Futrzarstwo i skóra-Kurów M. Paprocka

24 – 170 Kurów, ul. Warszawska 10
Tel. (81) 8811523, 503162958

Firma ze słynącego z tradycji kuśnierskiej i garbarskiej Kurowa, produkuje ze
skór owczych naturalnych kożuchy damskie, męskie, dziecięce, kombinezony,
kamizelki, jak również galanterię skórzaną: rękawiczki, wszelkiego rodzaju
czapki, mufki i torebki. Specjalizuje się w produkowaniu odzieży myśliwskiej.
Zapewniamy wzory zgodne z obowiązującą modą i najwyższej jakości skóry
włoskie lub hiszpańskie. Zapewniamy możliwość szycia na miarę oraz pełną
rozmiarówkę

IKONY PISANE RĘCZNIE

Pisanie nowych i renowacja starych ikon. Wyroby z mosiądzu.

Ceramika IRMINA

Irmina i Edward Bogucki 601 353 050
Góra Kalwaria Batorego 38

W naszej rodzinnej firmie wytwarzamy ręcznie wyroby ceramiczne użytkowe i
ozdobne.
Zarówno masy ceramiczne, jak i szkliwa wykonujemy samodzielnie z polskich
surowców.
Przez wiele lat 100 % wyrobów wysyłaliśmy do innych krajów.
Znajdziecie Państwo u nas największy w Polsce wybór galanterii ozdobnej
rodzimej produkcji jakimi są:
- kwiaty ceramiczne, figurki, aniołki, biżuteria kwiatowa i tęczowa.
Ceramika użytkowa w naszej firmie, to;
- filiżanki ręcznie wykonane i malowane, kubki, miseczki kwiatowe, butelki.
Od początku działalności w 1988 r. robimy wszystko, aby sprostać wymaganiom
klientów, i aby słowo Ceramika IRMINA wiązały się z czymś przyjemnym
dającym radość i uśmiech zadowolenia.
Wyroby prezentowane możecie Państwo zakupić tu na miejscu, poprzez
wysyłkę lub przez galerie, które z nami współpracują.

JUBILER Prestige-Art

Kielce Rynek 6

Srebro, Złoto, Obrączki, Zegarki, Naprawa Biżuterii, Zamówienia
Indywidualne, Wymiana Baterii, Kamienie, Zapięcia Akcesoria Jubilerskie
Berus Jubilerstwo 25-432 Kielce Bogusławskiego 15 Tel./Fax 413621733
berus@berus.de, www.berus.de

Kamea-Biżuteria
ul. Łanowa 101/1
25-147 Kielce
tel. 668 826 456

Jesteśmy firmą rodzinną i wykonujemy ręcznie biżuterię według własnych pomysłów oraz
pod konkretne zamówienie klienta.Do wyrobu biżuterii używamy takich materiałów jak
skóra, minerały, len. Gama i różnorodność naszej biżuterii stale się powiększa. Gwarantujemy
ręcznie wykonaną biżuterię w małych seriach co sprawia, że jest ona nietuzinkowa.
Szczególnie dbamy o jakość i staranność wykonania.

Katarzyna Główka

WWW.facebook.com/KORALIKI ZUZI
Katarzyna Główka 660945847

Biżuteria ze szkła i kamieni naturalnych, wyroby szydełkowe i ze sznurka,
bombki decupage i kanzashi, mydła glicerynowe.

KATARZYNA WNUK

FIRMA KATARZYNA WNUK : DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE CERAMIKI

Krzysztof Jan Wesołowski

Krzysztof Jan Wesołowski - jest z zawodu pedagogiem, zamieszkały w
Zagnańsku .Jego predyspozycje plastyczne zostały wybudzone z tzw. "śpiączki "
i od 1991 roku datują się pierwsze prace rzeźbiarskie w drewnie. Do swojej
obróbki wykorzystuje drewno ; lipy , topoli , klonu , olchy , osiki , sosny ,
hebanu , akacji , orzecha włoskiego , drzew owocowych itd. W zdecydowanej
większości rzeźby i płaskorzeźby pokryte są bejcą , następnie mają nadany cień
i pokryte woskiem lub lakierem. Niepowtarzalny wyraz uzyskują przy nadaniu
odpowiedniego oświetlenia. Tworzy różnej wielkości formy rzeźbiarskie
kończąc na pracach przestrzennych .Tego rodzaju sztuka jest jego mocną pasją.
Jest autorem witrażowej płaskorzeźby w drewnie. Prezentował swoje prace
wielokrotnie w Kielcach ,w Zagnańsku ,Bielinach oraz w Brukseli , Warszawie ,
Sandomierzu , Opocznie , Wąchocku itd. Posiada za sobą wiele spotkań z
dziećmi i młodzieżą w szkołach i świetlicach , prowadzonych warsztatach
rzeźbiarskich. Brał udział w innowacyjnym prezentowaniu tego rodzaju sztuki z
dziećmi przedszkolnymi . Część swoich prac ozdabia wnętrza swojego
mieszkania - tworząc tzw. małą galerię , następnie ozdabiają domowe wnętrza
najbliższej rodziny , przyjaciół w kraju i za granicą /Włochy, Niemcy /, i innych
osób interesujących się tego rodzaju sztuką .Posiada internetową galerię
rzeżb.

Little OWL
ul. Główna, 26-110 Skarzysko Kamienna
tel. 606 190 913

Little OWL to polska marka handmade tworząca wyjątkowe produkty dla
małych i dużych klientów. Firma powstała z miłości do dzieci oraz pasji do
szycia. Tworzone produkty są ciekawą alternatywą dla tych, którzy chcą się
wyróżnić i mieć coś oryginalnego i niepowtarzalnego.

Loving Home
Chodów 15a, 32-250 Charsznica
tel. 600 82 92 59
https://www.facebook.com/lovinghomesklep

Loving Home to magiczne miejsce. Znajdziecie u nas nietuzinkowe ręcznie
szyte lalki, zabawki, przytulanki, poduszki dla dzieci oraz śliczne cieplutkie
kocyki. W naszej ofercie znajdziecie przytulanki w postaci zwierzątek: koniki,
słoniki, żyrafki, misie, kotki oraz sówki. Wszystkie produkty są projektowane
przez nas oraz wykonywane metodą hand made z ogromną pasją i dbałością o
każdy najdrobniejszy szczegół. Każda rzecz jest jedyna i niepowtarzalna
ponieważ wykonywana jest ręcznie z wielką przyjemnością tworzenia :)
Szukasz niebanalnego prezentu dla najmłodszych? Zapraszamy do nas,
pomożemy wybrać coś ładnego :) Zamówienia i pytania kieruj na adres:
lovinghome@wp.pl

LUKSERW Łukasz Gasek – Ceramiczny Kamień
Kamień 120, 32-071 Kamień
e-mail: ceramicznykamien@gmail.com
Tel. +48 696 285 388

Jest takie miejsce, w którym wszystkie myśli są gliniane… W pracowni
ceramiki artystycznej Ceramiczny Kamień spotkasz zaklęte w glinie postacie z
bajek i baśni. Przekonasz się, że anioły istnieją naprawdę i mogą zamieszkać w
Twoim domu. Udekorujesz swój dom paterami, misami i wazonami.
Wyposażysz kuchnię w talerze, miseczki, maselniczki, kieliszki na jajka…
Przyozdobisz łazienkę oryginalnymi mydelniczkami i pojemnikami. Ogród
rozświetlisz lampionami. Na glinianych tabliczkach zapiszesz wszystkie ważne
sprawy. A przede wszystkim spotkasz Żabiuszy – unikalne figurki żab, które w
magiczny sposób sprawiają, że na twarzy każdego, kto na nie spojrzy pojawia
się uśmiech.
There is a place in which all thoughts are about clay... In the workshop of artistic
ceramics Ceramiczny Kamień you can meet clay characters from fairy tales and
fables. You will see that angels really exist and can live in your home. You can
decorate your home using epergnes, bowls and vases. We can also help equip
your kitchen with plates, bowls, butter dishes, egg cups... With our ceramic you
will fit out a bathroom in soap dishes and original containers. You have a
possibility to illuminate the garden by our ceramic lanterns. And above all, you
can meet Żabiusze - unique figurines of frogs, they make that everybody who
looks at them - on his face appears a smile.

Mamy Rękodzieło

www.facebook.com/mamyrekodzielo
www.mamyrekodzielo.pl

Mamy Rękodzieło to marka, pod nazwą której każdy znajdzie coś dla siebie.
Szeroki wachlarz kartek okolicznościowych i zaproszeń, łóżeczek dla lalek wraz
z cudownymi pościelami oraz dodatków do włosów zachęca różnorodnością i
możliwością personalizacji każdego szczegółu. Ostatnio pojawiła się również
NOWOŚĆ PERSONALIZOWANE TAŚMY SATYNOWE Z DOWOLNYM
ZADRUKIEM, A NAWET Z LOGO TWOJEJ FIRMY!!
Zapraszam na stronę internetową do zapoznania z ofertą
www.mamyrekodzielo.pl ; FB www.facebook.com/mamyrekodzielo
Paulina Czarnecka; Bartosz Czarnecki, Jacek Stępień, Katarzyna Stępień

Maszyna Milolka

tel. 600 760 679
tel. 784 187 922
e-mail:maszynamilolka@gmail.com
fb /maszynamilolka/

Maszyna Milolka to tworzone z pasja, ręcznie wykonane przedmioty z drewna zabawki, ozdoby do dziecięcego pokoju i nie tylko...

Salonik Prasowy Agnieszka Snoch
Pl. Niepodległości 1, Kielce

Własnoręczne wyroby szydełkowe.

FIRMA SILVER POINT
e-mail: CZKWIANIANC@WP.PL
Biżuteria srebrna i tytanowa, większość ręcznie robiona.

FIRMA START UP - GRAŻYNA KMIECIK , WOJCIECH KMIECIK

JEDWAB MALOWANY RĘCZNIE- SUKIENKI, TUNIKI, CHUSTY, SZALE

Sylwia Magdziak

ul. Króla Zygmunta71
22-600Tomaszów Lubelski
tel. 603913509

Ręcznie robione ozdoby świąteczne bańki, stroiki, pierniki itp.

HODOWLA BAŻANTA TERESA BRONISZ ZAGNAŃSK

WYROBY Z DZICZYZNY

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) prowadzony jest przez
Stowarzyszenie Pomocy Szansa od 1 maja 2004 r. Priorytetowym celem
działania ZAZ jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
przygotowanie ich do przejścia na otwarty rynek pracy oraz prowadzenie
rehabilitacji społecznej i medycznej zmierzającej do pełnego, niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Dla
realizacji ww. celów ZAZ prowadzi działalność wytwórczo-usługową przy
której zatrudnionych jest 33 pracowników niepełnosprawnych. Dorobkiem ZAZ
dotychczas jest wyróżnienie specjalne TISE w IV i V edycji konkursu ESprzedsiębiorstwo społeczne roku, drugie miejsce w konkursie
LODOŁAMACZE 2016 w kategorii zatrudnienie chronione, uzyskanie
certyfikatu „zakup prospołeczny” oraz znaku ES.

