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CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH 
W ZŁOTOWIE

URZąd MIEjSkI  
W ZŁOTOWIE

Dobre firmy Krajny ZłotowsKiej



Szanowni Państwo,

Konkurs Powiatowe Godło Promocyjne „ZŁOTY HERB” to już tradycja, która trwa ponad 
dwadzieścia lat. W konkursach tych wzięło udział kilkaset podmiotów gospodarczych. Przed 
nami kolejna Gala, uroczystość podczas której zostaną uhonorowane firmy prowadzące swoją 
działalność na terenie Powiatu Złotowskiego oraz Miasta i Gminy Łobżenica.

Konkurs został przeprowadzony w pięciu Kategoriach:
1. Produkcja.
2. UsłUgi.
3. Handel.
4. Rolnictwo i AgRobiznes.
5. zdRowy złotów

Ten informator został wydany w celu zaprezentowania uczestników edycji: „złoty HeRb” 2017, 
firm które z racji znaczącego potencjału, szerokiej oferty innowacyjnych rozwiązań technicznych 
i marketingowych, tworzą bardzo korzystny wizerunek Krajny – regionu, który daje wiele 
możliwości do inwestowania w Naszą Małą Ojczyznę. Są to firmy doskonale rozwijające się, 
często wprowadzające swoje produkty i usługi na rynek krajowy i zagraniczny. Tworzą to ludzie, 
którym zależy na czystości i pięknie naszego środowiska, ludzie którym zależy na kultywowaniu 
dawnych tradycji. Działania te służą rozwojowi regionu, wspieraniu inicjatyw złotowskiego 
rzemiosła, lokalnej gospodarki i cennych projektów społecznych. 
Do rozstrzygnięcia Konkursu Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie powołał Kapitułę w składzie: 

 Przewodniczący Kapituły – Ryszard Wiśniewski
 Sekretarz Kapituły – Anna Rogut

 Członkowie Kapituły:
 Małgorzata Chołodowska

 Kazimierz Łyjak
 Edward Sieg

 Kapituła nie miała łatwego zadania by w każdej kategorii wyłonić nominatów a następnie spośród 
nich laureatów. Komu w tym roku przypadły wyróżnienia dowiecie się Państwo już za chwilę.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, wszystkim przybyłym zaproszonym gościom oraz 
wszystkim tym którzy byli zaangażowani w organizację kolejnej edycji konkursu.

 Z wyrazami szacunku
 Organizatorzy

 Kapituła

Złotów, dnia 03 marca 2018 roku
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„aLima-miLK” sp. z o. o.
77-400 Złotów, ul. Kolejowa 12
tel. 67 263 31 34
fax 67 263 28 11

Firma Ali-Milk zajmuje się produkcją serwatek w proszku:

– serwatka zdemineralizowana TYP 40, jest to serwatka powstała w wyniku su-
szenia serwatki płynnej z produkcji serów podpuszczkowych,

– oraz serwatka suszona powstała w wyniku suszenia serwatki płynnej pocho-
dzącej z produkcji serów twarogowych.

arma firma UsłUGowo-HanDLowa KaroL fUtyma
77-420 Lipka, bługowo 3/1
tel. 608 347 862
www.arma-konstrukcje.pl

Arma to firma specjalizująca się w produkcji hal tunelowych oraz konstrukcji stalo-
wych. Cały proces produkcyjny wykonuje się we własnym zakresie bez współpracy 
z kooperantami. konstrukcje hal mają zastosowanie w produkcji zwierzęcej – obo-
ry, stajnie, kurniki itp. w produkcji roślinnej – magazyny zbożowe, przechowalnie 
warzyw i owoców, mieszalnie pasz czy wiaty do przechowywania słomy i siana. 
Możliwe jest również wykorzystanie w sporcie i rekreacji – baseny, lodowiska, kor-
ty tenisowe, hale sportowe oraz logistyce i przemyśle – hangary, garaże itp. Firma 
wciąż się rozwija i planuje dalsze powiększanie swojej oferty.

enVi-fiLter PoLanD sp. z o. o.
77-430 Krajenka, skórka ul. Złotowska 9
tel. 67 266 75 28
www.envi-filter.com/pl

Nowoczesny zakład wyspecjalizowany w produkcji wkładów filtrujących i wor-
ków do filtracji powietrza w przemyśle na całym świecie. Produkuje się tu filtry 
harmonijkowe, worki filtracyjne, różne wkłady filtracyjne, panele-płaski filtr, fil-
try turbinowe i wiele innych o różnym przeznaczeniu. jest to przedsiębiorstwo 
z udziałem kapitału duńskiego. W rozbudowie przedsiębiorstwa skorzystano 
z 45% dofinansowania ze środków unijnych. Produkcja odbywa się na bardzo 
specjalistycznych i nowoczesnych maszynach.
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estetiCa CLiniC maGDaLena ZaLiPsKa-PietreniaK
77-400 Złotów, ul. 8 marca 3f
tel. 605 873 855, 697 416 281
www.esteticaclinic.pl

Estetica Clinic jest niewątpliwie miejscem wyjątkowym, stworzonym z myślą 
o klientach. Oferta skierowana do klientów zaskakuje: bogactwem i różnorodno-
ścią usług, wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń do zabiegów wyszczuplają-
cych, ujędrniających, przeciwstarzeniowych z wykorzystaniem wysokiej klasy ko-
smetyków, zabiegi są bezpieczne i bezinwazyjne. kompleksowa oferta wysokiej 
jakości usług w branży prozdrowotnej wpisuje się w markę

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. 

firma HanDLowa „maja”
jerZy brejwo
77-400 Złotów, ul. sienkiewicza 4
tel. 501 599 716, e-mail: jerzybrejwo@gmail.com

Sklep „MAjA” wyspecjalizował się w zaopatrzeniu klientów w wszelkie niezbędne 
artykuły dla małego dziecka od chwili narodzenia w rozmiarach od 56 – 104. Ofer-
ta sklepu jest bardzo bogata i zawiera – przykładowo: odzież, pościel, materace, 
wyprawki małego dziecka, łóżeczka, wózki, krzesełka do siedzenia na fotelikach 
samochodowych kończąc. Służą klientom, młodym mamom fachowymi radami.

foLwarK Hawaje aGrotUrystyKa ewa GinDa-KoPeĆ
77-411 stara wiśniewka, stara wiśniewka 101
tel. 608 699 797
www.folwarkhawaje.pl

Folwark Hawaje oferuje nie tylko tradycyjne usługi agroturystyczne. jest tu ho-
dowla dzikich zwierząt, dumne jelenie, daniele i nieznośne dziki. W folwarku or-
ganizowane są: grzybobrania, zawody wędkarskie i inne terenowe gry i zabawy. 
Popołudnia i wieczory wypełniane są spotkaniami autorskimi, malarstwo, szkółki, 
muzyka akordeonowa, warsztaty plenerowe. Poza tym organizowane są biesiady 
wiejskie – tworzące niezapomniany klimat prawdziwej polskiej wsi – pyszne natu-
ralne jedzenie według strzeżonych starych receptur, również z dziczyzny.
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Gminna sPÓłDZieLnia samoPomoC CHłoPsKa
roLniK w łobŻeniCy
89-310 łobżenica, ul. 1maja 7
tel. 67 286 00 40, www.gslobzenica.pl

Gminna Spółdzielnia prowadzi w czterech punktach (w tym jeden samoobsługo-
wy) detaliczną działalność handlową. Sklepy zaopatrzone są w niezbędne towary, 
spożywcze, przemysłowe czy chemiczne. Piekarnia oferuje chleb, który wypieka-
ny jest według tradycyjnych receptur. Spółdzielnia świadczy też usługi, głównie 
w zakresie transportu. Obecne zatrudnienie to czterdziestoosobowa załoga oraz 
uczniowie i praktykanci w zawodzie handlowiec.

GosPoDarstwo aGrotUrystyCZne fUrman
77-400 Złotów, Krzywa wieś 57
tel. 887 766 890, 67 265 92 59 
www.agrofurman.com.pl

Gospodarstwo oferuje gościom pokoje dwuosobowe z łazienkami. do dyspozycji 
pensjonariuszy stworzono tu cały szereg atrakcyjnych obiektów tj. basen, sauna, 
gorące bali, piwnica biesiadna. Na terenie gospodarstwa można powędkować, 
czy pograć w siatkówkę. dla dzieci dostępny jest funkcjonalny plac zabaw. Go-
spodarstwo położone jest w pięknej malowniczej okolicy wśród lasów i jezior kieł-
pińskiego i Gogolin Wielki.

HaL-sPaw sp. z o. o.
77-400 Złotów, blękwit 65b
tel. 603 166 698, 67 306 73 53
www.halspaw.co

Firma powstała w 2007 roku i jest już jedną z największych producentów szklarni 
wielkopowierzchniowych w Polsce. Roczna produkcja to poziom 150 obiektów 
szklarniowych nie tylko dla odbiorców krajowych. Hal-Spaw posiada bardzo no-
woczesny park maszyn i urządzeń niezbędny do najnowszych technologii pro-
dukcyjnych. jest firmą w ciągłej rozbudowie z ambitnymi planami na przyszłość.
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HiPomeDiCaL  
– Centrum Hipoterapii i rehabilitacji „ZabajKa”
77-400 Złotów, stawnica 33
tel. 67 263 20 02, 67 263 20 10, www.zabajka.com.pl

Zabajka to ośrodek funkcjonujący w systemie całorocznym w formie dwutygo-
dniowych turnusów rehabilitacyjnych. Pacjentami ośrodka są dzieci i młodzież 
z wszelkimi dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego (mózgowe porażenie 
dziecięce, upośledzenie umysłowe, Zespół downa, stany pourazowe), z terenu 
całego kraju oraz zagranicy. Turnusy polegają głównie na działaniach uspraw-
niająco-rekreacyjnych. Wieloprofilowy program usprawniania obejmuje m. in. 
kinezyterapię, terapię zajęciową, terapię manualną, hydroterapię, dogoterapię, 
magnetostymulację i ciepłolecznictwo. Na terenie ośrodka znajduje się szereg 
obiektów towarzyszących do gier, zabaw i prowadzenia różnorakich konkursów. 
Ośrodek położony jest w malowniczym terenie wśród lasów i jezior.

KrZysZtof oLejniCZaK mebLobłysK
77-424 Zakrzewo, Czernice 21
tel. 67 349 20 23 
www.mebloblysk.pl

Meblobłysk to wyspecjalizowana firma w obróbce płyt wiórowych MdF, HdF 
i sklejki. Firma zatrudnia 150 osób na terenie o powierzchni ponad 9 tys. m2. Prze-
widywane zatrudnienie do końca 2018 roku to 200 osób. Meblobłysk Olejniczak 
produkuje meble do domu i ogrodu, oraz szafy i komody dla takich sieci handlo-
wych jak: Praktiker, Ikea, Leroy Merlin czy Castorama. Odbiorcami mebli ogrodo-
wych są też partnerzy z Niemiec, Anglii czy Francji. Meblobłysk prowadzi również 
sprzedaż internetową. W 2017 roku firma wyprodukowała 50 tysięcy sztuk różne-
go rodzaju mebli.

marCinbUs marcin tomasz
77-400 Złotów, Kleszczyna 51/1
tel. 607 209 039, 721 446 711
www.marcinbus.pl

Marcinbus to licencjonowany przewoźnik osób w kraju i zagranicą. Firma świad-
czy usługi przewozowe pod wskazany adres. Przewoźnik posiada wszystkie nie-
zbędne certyfikaty i licencje. Otrzymał też CERTYFIkAT ZAUFANY PRZEWOŹNIk za 
brak wypadków z winy przewoźnika oraz bezkonfliktowość prawną działalności.
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moniKa DesiGn moniKa rUta-ZyGieL
64-915 jastrowie, ul. wojska Polskiego 17
tel. 501 386 396 
www.monikadesign.eu

Podstawowa oferta firmy to projekty wnętrz z nadzorem wykonawczym. Oznacza 
to, że klient zatwierdzając projekt może przekazać projektantowi klucze od miesz-
kania i wyjechać na urlop. Po powrocie zastaje swoje mieszkanie odmienione 
i wyremontowane. Firma design sama we własnym zakresie organizuje materiały 
i podwykonawców niezbędnych do wykonania uzgodnionego zakresu prac - ro-
bót z zakresu hydrauliki, elektryki, mebli na zamówienie, sufitów podwieszanych.

PeatCo sp. z o. o. w KamieniU
77-400 Złotów, Kamień 29
tel. 506 100 130 
e-mail: dominik.hajduk@peatco.pl

Firma powstała w 2015 roku, i zajmuje się produkcją okrywy torfowej do produk-
cji pieczarek na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. W przypadku 
odbiorców krajowych możliwa jest też dostawa i wymiana starego podkładu na 
nowy wsad. W celu zaspokojenia potrzeb surowcowych zakupiono trzy torfowi-
ska – kopalnie torfu. Hala produkcyjna została wyposażona w holenderskie ma-
szyny i urządzenia.

P. w. KUrowsKi sławomir KUrowsKi
77-400 Złotów, ul. Leśna 24
tel. 785 883 444 
www.bhpkurowski.pl

Rodzinna firma prowadzona przez ojca i córkę oferująca swoim klientom odzież 
i obuwie robocze. Główna oferta to kompleksowe usługi z zakresu szkolenia 
z bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udziela-
nia pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych zdarzeniach losowych. Przed-
siębiorstwo jest partnerem Europejskiej kampanii prowadzonej przez Państwowy 
Instytut Ochrony Pracy „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.



-  8  -

Złoty Herb 2017

-  9  -

restaUraCja foLKLor
64-915 jastrowie, ul. roosevelta 6
tel. 512 384 512 
http://pl-pl.facebok.com/folklorswojskiejadło

Restauracja Folklor to miejsce o swoistym charakterze. W restauracji można się posilić pysznymi 
domowymi potrawami. klienci mogą tu też zaopatrzyć się w ekologiczne produkty mleczarskie, 
przetwory owocowe BIO, miody z okolicznej pasieki, wędliny z własnej wędzarni czy też spróbo-
wać piwa regionalnego. Na miejscu wypiekany jest również chleb na naturalnym zakwasie.

sZPitaL Powiatowy im. alfreda sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. szpitalna 28
tel. 67263 22 33, fax. 67 263 58 78 
www.szpital.zlotow.pl

Szpital jest podmiotem publicznym udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach 
umowy z NFZ. Obejmuje opieką ponad siedemdziesiąt tysięcy mieszkańców powiatu 
złotowskiego. Szpital w swojej strukturze posiada kilkanaście oddziałów, blok operacyj-
ny, oddział ratunkowy, zakład opiekuńczo leczniczy, hospicjum domowe oraz zakład 
leczenia uzależnień w Piecewie. Funkcjonuje tu dziesięć poradni specjalistycznych a wy-
posażenie szpitala w sprzęt i urządzenia pozwalają na prowadzenie diagnostyki i świad-
czenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z oczekiwaniami pacjentów. 
Pracownicy szpitala to profesjonalna kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

UKs footbaLL aCaDemy „fair-Play”
77-400 Złotów, rozdroże 3
tel. 608 388 696, www.faf-play.pl 
e-mail: zioleek@poczta.onet.pl

Głównym zadaniem Akademii jest organizacja szkolenia młodzieży i dzieci z zakresu spor-
tu w szczególności piłki nożnej, gier sportowych i rekreacji ruchowej. Chodzi głównie o to 
aby dziecko poprzez zabawę rozwijało swoje psychofizyczne umiejętności. Wpływa to na 
łatwość pokonywania trudów dnia codziennego. Akademia oferuje: zajęcia dla rodziców 
i dzieci, treningi drużynowe, indywidualne, warsztaty i obozy sportowe, mecze, fitness 
zumba, szkolenia dla zawodników i rodziców z zakresu psychologii. Młoda i ambitna ka-
dra trenerska posiadająca licencje UEFA prowadzi zajęcia dla dzieci już od czwartego roku 
życia. W procesie zapisów nie prowadzi się selekcji a uczestnicy trenują w grupach o wy-
równanym poziomie zaawansowania. Uczniowski klub Sportowy jest wielkim promoto-
rem miasta Złotowa w budowie wizerunku miasta jako miejsca „ZdROWEGO I AkTYWNE-
GO”, a za dowód mogą świadczyć niezliczone osiągnięcia sportowe klubu w 2017 roku.
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tomKe mebLe
stanisław tomKe
77-424 Zakrzewo, ul. Złotowska 19
tel. 606 458 762, e-mail: biuro@classicmebel.pl

Firma specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych. W 2017 roku została roz-
budowana co spowodowało wzrost zatrudnienia. Rok 2017 zaowocował również 
zakupem nowego parku maszynowego co znacznie polepszyło warunki pracy ale 
też poprawiła się i tak wysoka jakość produkowanych mebli. Firma swoją ofertę 
kieruje do osób, które cenią sobie profesjonalizm, wysoką jakość oraz nowocze-
sny i niepowtarzalny styl każdego mebla. Oferowane są tu meble o szerokim za-
stosowaniu: salon, kuchnia, pokoje, biura.

UsłUGowo – HanDLowy ZaKłaD meCHaniCZny
anDrZej traCZUK
77-430 Krajenka, ul. jagiełły 16
tel. 606 333 767, 67 263 07 49, e-mail: andrzej.traczuk@uhzm.eu

Nowoczesny zakład oferuje usługi w zakresie toczenia, cięcia itp. na obrabiarkach 
sterowanych numerycznie (CNC) - precyzyjne frezowanie, wiercenie.

W pełni automatyczny cykl wytwarzania pozwala na produkcję dużych serii z moż-
liwością powtarzania w następnych zleceniach. Nowoczesny park maszynowy to 
możliwość obróbki detali z takich materiałów jak: stal, trudno obrabialny węglik, 
wolfram czy metale kolorowe lub plastik. W skład parku maszyn wchodzą m. in. 
tokarka – Mazak Quick Turn Smart 200M i pionowe centrum frezowania – Mazak 
Vertikal Center Nexus 410A-II.

ZaCisZe sp. jawna
77-400 Złotów, ul. wioślarska 4
tel. 67 263 23 58, 723 223 333 
www.cwkzacisze.pl

jest to ośrodek z bazą hotelową i gastronomiczną, ciągle podnoszący jakość świad-
czonych usług dla przebywających tu gości. Obiekt stanowi odpowiednie miejsce 
na organizację imprez okolicznościowych, dla dzieci przyjęć weselnych, komunij-
nych, urodzinowych, konferencji a nawet obozów sportowych. W roku 2017 fir-
ma gościła na obozie kondycyjnym reprezentację Polski w piłce nożnej U-20 oraz 
zawodników Górnika Zabrze. Obecnie manager prowadzi rozmowy z kolejnymi 
klubami sportowymi na organizację kolejnych obozów kondycyjnych.
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ZaKłaD meCHaniKi PojaZDowej
sZCZePan rybaCKi
89-310 łobżenica, ul. targowa 5
tel. 67 286 00 93

jest to zakład z wieloletnimi tradycjami, świadczy usługi na bardzo wysokim pozio-
mie. klienci mogą tu liczyć na szeroki zakres usług z branży motoryzacyjnej. O wy-
sokich kwalifikacjach właściciela może świadczyć fakt iż od wielu już lat zakład cie-
szy się powodzeniem w kształceniu pracowników młodocianych, którzy osiągają 
w zawodzie mechanika bardzo wysokie oceny na egzaminach czeladniczych.

ZaKłaD UsłUG LeŚnyCH aLiCja strysZyK
77-420 Lipka, ul. Gajowa 8/1
tel. 508 146 313, 67 266 52 83 
www.zulstryszyk.pl

Zakład od wielu już lat wykonuje kompleksowe usługi w zakresie leśnictwa, dla 
skarbu państwa i prywatnych właścicieli lasów. Główne prace to pozyskanie i zryw-
ka drewna, prace związane z hodowlą lasu, zalesienia gruntów porolnych, odno-
wienia gruntów leśnych, prace związane z ochroną przeciwpożarową. Zajmują się 
między innymi pielęgnacją zabytkowego parku w Małym Buczku. Uczestniczyli 
też w akcji pomocowej na terenach objętych klęską – pracowali tam pracownicy 
i profesjonalny sprzęt. Firma i pracownicy uczestniczą w różnych akcjach chary-
tatywnych, biorą też czynny udział w konkursach sprawnościowych i związanych 
z ochroną środowiska Eko – Las.

ZłotowsKa sPÓłDZieLnia HanDLowo ProDUKCyjna
77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 2a
tel. 67 263 24 29, 604 074 826 
www.zlotowska.pl

Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa – posiada szeroki asortyment produktów dla 
rolników, ogrodników i działkowców. Oferta obejmuje ponad 10 tys. pozycji ofe-
rowanych na powierzchni ponad 600 m2. W ofercie centrum znajdują się m. in. 
środki ochrony roślin, nawozy mineralne, materiał siewny, art. zootechniczne, 
maszyny rolnicze, części zamienne (ciągniki Ursus) łącznie z serwisem gwaran-
cyjnym i pogwarancyjnym. Złotowska Spółdzielnia produkuje mieszanki paszowe 
dla: drobiu, trzody chlewnej, bydła, królików i innych w formie pasz sypkich, kru-
szonych, granulowanych. W spółdzielni funkcjonuje również dział: HURT-dETAL 
Spożywczo – Przemysłowy.
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CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZŁOTOWIE 
ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów,

tel./fax 67 263 32 31
www.cech-zlotow.pl

e-mail: biuro@cech-zlotow.info

URZąd MIEjSkI W ZŁOTOWIE
  al. Piasta 1, 77-400 Złotów, 

tel: 67 263 26 40
fax: 67 265 00 25

www.zlotow.pl
e-mail: urzad@zlotow.pl

ORGANIZATORZY kONkURSU

Okonek

Lipka

ZakrzewoZłotówjastrowie

Tarnówka

krajenka Łobżenica


