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Jest takie miejsce gdzie tradycja i współczesność, piękno rękodzieła i szlachetność natury 
spotykają się w delikatnym osikowym wiórku. Zapraszamy na ucztę zmysłów płynącą z krainy 
osikowej fantazji. 

 

Technika tworzenia z osikowego wiórka (łyka), to polska tradycja, która powstała w XIX wieku na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Całkowicie naturalny, delikatny surowiec z drewna osikowego 
początkowo wykorzystywano do wyplatania kapeluszy, koszyków, mat czy dywanów. Z każdym 
następnym dziesięcioleciem powstawały nowe formy, które pozwoliły na stworzenie ogromnej 
kolekcji wzorów.  
 
Dzisiaj ogranicza nas tylko wyobraźnia… 

Jesteśmy: 

o jedynymi w Europie a może i na świecie " wiórkarzami" - specjalistami od wiórków drewna 
osikowego. 

o producentami i autorami zestawów kreatywnych, płatków, pasków i innych elementów z 
drewna osikowego. 

o profesjonalistami i pasjonatami. 
o na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Koziegłowach w województwie śląskim. 

Mamy: 

o urozmaiconą tematycznie, całoroczną ofertę zestawów kreatywnych i materiałów do 
prowadzenia warsztatów plastycznych dla uczestników od 5 do 99 lat. 

o 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń rękodzieła dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem wiórka drewna 
osikowego. 

o 100 letnią tradycję wytwarzania dekoracji i wyrobów użytkowych z wiórków ( łyka) drewna 
osikowego. 

o rekomendacje m.in. Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych w Częstochowie i Katowicach, 
CZOT w Częstochowie, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Kopalni Guido w 
Zabrzu, wielu szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, WTZ-ów, UTW i innych nie tylko z 
województwa śląskiego. 
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Zapraszamy do współpracy       i proponujemy: 

1. Ekologiczne, naturalne i unikatowe materiały z wiórków drewna osikowego. 

2. Polski surowiec jakim jest drewno osikowe, całkowicie bezpieczny dla uczestników i 

środowiska.  

3. Zestawy kreatywne, które są niebanalną formą edukacji i rozwoju zdolności manualnych 
poprzez zabawę skierowaną do dzieci i dorosłych.  

4. Zestawy i materiały do zajęć plastycznych w bardzo prostej formie i stopniu trudności 

dopasowanym do możliwości manualnych uczestnika warsztatów w wieku od 5-ciu lat. 

5. Niezapomniane wrażenia,  i pozytywną energię jaką daje czas spędzony w świecie 

kolorowych osikowych wiórków. 

 

Oferujemy: 

1. Urozmaiconą tematycznie, całoroczną ofertę zestawów kreatywnych i materiałów do 
prowadzenia warsztatów plastycznych dla uczestników od 5 do 99 lat. 

2. Wsparcie merytoryczne oparte na naszym 10-letnim doświadczeniu w prowadzeniu 
warsztatów, eventów i szkoleń rękodzieła dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 
niepełnosprawnych z wykorzystaniem wiórka drewna osikowego. 

3. Szkolenia i warsztaty online 
 

Zestawy Kreatywne: 

1. zawierają wszystkie niezbędne materiały i surowce potrzebne do wykonania danego wzoru 

oraz instrukcję (tutorial) wykonania. 

2. nie zawierają kleju, brokatu i pędzelka.  

3. są pakowane na 2 sposoby: 

a. zestaw do wykonania 1 szt. 

b. zestaw do wykonania 10 szt. 

4. szczegółowe informacje dotyczące danego wzoru można zobaczyć w naszym sklepie 

www.osikowadolina.pl przy każdym wzorze są umieszczone: 

a. przykładowe zdjęcia również w wersji kolorystycznej. 

b. szczegółowe zestawienie co wchodzi w składu zestawu wraz podanymi ilościami 

poszczególnych materiałów i elementów. 

c. instrukcje (tutorial) wykonania. 

d. zdjęcia opakowań. 

e. wybrane wzory mają nakręcone filmy instruktarzowe. 

 

Materiały i surowce: 

1. Osikowe płatki: 

a. występują w 20 kolorach . 

b. w kilku rozmiarach. 

c. są pakowane po 100, 300 i 900 szt.  

d. doskonale nadają się klejenia na formach papierowych, tekturowych, drewnianych i 

styropianowych. 

e. kleimy za pomocą popularnych klejów wykorzystywanych w szkole jak klej Magic jak 

również za pomocą klejów typu Wikol, CR oraz kleju silikonowego do pistoletów na 

gorąco. 
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2. Osikowe paski: 

a. występują w wielu szerokościach od 0,03 do 25 cm. 

b. standardowo mają długość 100 cm.  

c. kleimy za pomocą popularnych klejów wykorzystywanych w szkole jak klej Magic jak 

również za pomocą klejów typu Wikol, CR oraz kleju silikonowego do pistoletów na 

gorąco. 

 

Rabaty: 

1. Rabaty naliczone są od cen detalicznych.  
2. Rabat 5% jednorazowy za rejestrację i 1 zamówienie. 
3. Rabat dodatkowy w zależności od wartości brutto danego zamówienia: 

a. 3% - za zamówienie powyżej 300,00 zł 

b. 5% - za zamówienie powyżej 500,00 zł 

c. 7% - za zamówienie powyżej 700,00 zł 

d. 10% - za zamówienie powyżej 1000,00 zł 

e. 15% - za zamówienie powyżej 1500,00 zł  

4. Rabaty sumują się i naliczane są automatycznie podczas składania zamówienia na naszym 

sklepie www.osikowadolina.pl . 

5. Rabaty przysługują na cały asortyment dostępny na www.osikowadolina.pl z wyjątkiem tych 
objętych statusem promocji lub wyprzedaży. 

6. Promocja - zamówienia powyżej 30 zł wysyłane są na nasz koszt. 
 

 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
 
Roman Noszczyk 
tel: +48 601-933-445 / +48 34 366-14-95 
e-mail: roman.noszczyk@osikowadolina.pl 
www.osikowadolina.pl 

                                                    
 

Zaufali nam: 

                                                                      

Urząd Marszałkowski   Starostwo Powiatowe   Prezydent miasta      Urząd Miasta           CZOT                 „METIS”                RODN „WOM”  

          Katowice                  w Bełchatowie              Częstochowy        w Sosnowcu    w Częstochowie    w Katowicach        w Częstochowie                                                                                                                       
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Przedszkola, Szkoły, Domy Kultury, WOM-y, WTZ-ty i DPS-y  min. z: 

Bełchatowa, Będzina, Białegostoku, Białego Kościoła, Bielska Białej, Biłgoraju, Bydgoszczy, Bytomia, Brzeszcza Boru,  Chorzowa, 
Czechowic-Dziedzic, Czeladzi,  Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Dłużca, Gidel, Gliwic, Gomunic, Imielina, Inowłodza, Jastrzębia Zdroju, 
Jaworzna, Kalet, Kamieńska, Katowic, Kęt, Kielc, Kleszczowa, Kluczborka, Kłobucka, Knurowa, Kobieli Wielkich, Kochcic, Konopisk, 

Koszęcina, Koziegłów, Krakowa, Krzeszowic, Krzeszowa, Krzykawy, Lasowic Małych, Legionowa, Lędzin, Lgoty Wielkiej, Ligoty 
Woźnickiej, Lubecka, Lublina, Lublińca, Łaz, Łobodna, Łodzi, Makowa, Malborka, Międzyrzecza Podlaskiego, Mikołowa, Mysłowic, 
Myszkowa, Myślenic, Nowego Sącza, Ogrodzieńca, Olkusza, Olsztyna, Opola, Ornontowic, Osieka, Ostrowy, Oświęcimia, Orzesza, 

Pacanowa, Pajęczna, Panek, Paniówek, Piekar Śląskich, Pławna, Płocka, Polkowic, Poraja, Poręby, Pszczyny, Puław, Radomska, 
Radzionkowa, Rędzin, Rudołowic, Rogowa, Rogoźnika, Rudy Śląskiej, Rybnika, Rzejowic, Rzerzęczyc, Rzeszowa, Sandomierza, Sarnowa, 
Siemianowic Śląskich, Siewierza, Sochaczewa, Sosnowca, Strzelec Opolskich, Strzyżowic, Szczekocin, Szczercowa, Świętochłowic, 

Świnic Warckich, Tarnowskich Gór, Tarnowa, Tarnowa Opolskiego, Truskolasów, Trzebini, Tucznawy, Tworoga, Tychów, Uniejowa, 
Ustronia, Wałbrzycha, Warszawy, Wielunia, Wierzchowiska, Wisły, Wojkowic, Wojkowic Kościelnych, Wrocławia, Zabrza, Zawiercia, 

Zielonek, Żarek, Żor i Żywca. 
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