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Pan Kazimierz Żądło 

Schody i Drzwi Kazimierz Żądło i Synowie  

Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży     

 

Schody i Drzwi Żądło sp.j. to firma rodzinna, zlokalizowana w miejscowości Rataje w gminie Chodzież. Od 1981 

roku przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji schodów oraz drzwi. Produkty oferowane przez firmę to 

przede wszystkim indywidualne realizacje dostosowane do potrzeb każdego klienta. Szczególne miejsce 

w  ofercie zajmują schody gięte, wykonywane w różnych stylach: od rustykalnego po nowoczesny. W firmie 

pracuje wykwalifikowana kadra, która gwarantuje wysoką jakość wyrobów i usług. Przy produkcji stosowane są 

nowoczesne technologie, które nieustannie są przez firmę monitorowane i modernizowane. Wysoką jakość 

wyrobów potwierdzają nagrody i wyróżnienia. 

 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Kazimierza Żądło za: 

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie; 

 terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach; 

 nieustanne dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów przez oferowanie produktów i usług 

najwyższej jakości. 

 

 

Pan Jerzy Chodzyński 

Zakład Tapicerski Jerzy Chodzyński 

Cech Rzemiosł Różnych w Czarnkowie                                                                           

 

Zakład Tapicerski jest prowadzony przez Pana Jerzego Chodzyńskiego od 1981 roku. Zakład jest firmą rodzinną, 

zlokalizowaną w miejscowości Lubasz w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.  Firma oferuje szeroki asortyment 

mebli, które cechują się solidnością, dokładnością wykonania oraz wysoką jakością. Zakład produkuje meble 

tapicerowane oraz wykonuje usługi z zakresu tapicerki samochodowej. Zajmuje się również restauracją 

używanych mebli.   

 

Pan Jerzy Chodzyński wyszkolił 40 uczniów. Jest szanowanym i cenionym fachowcem. Jest również aktywnym 

członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Czarnkowie. Za całokształt pracy zawodowej Jerzy Chodzyński został 

uhonorowany przez Radę Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu srebrną i złotą odznaką. Jest członkiem 

komisji egzaminacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  

 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Jerzego Chodzyńskiego za: 

 terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach; 

 nieustanne dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów przez oferowanie produktów i usług 

najwyższej jakości; 

 współpracę z placówkami edukacyjnymi - umożliwienie odbycia praktycznej nauki zawodu (zawód: 

tapicer); 

 wspieranie organizatorów lokalnych festynów i konkursów; 

 wspieranie Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. 

 

 

 

 

 

 



Pan Janusz Dudek  

Piekarnia Rogalik Wiesława i Janusz Dudek 

Cech Rzemiosł Różnych w Pile                                                                           

 

Piekarnia Rogalik rozpoczęła działalność w 1992 roku. Jej założycielami są Wiesława i Janusz Dudek. Siedziba 

firmy mieści się w Trzciance.  Motto Piekarni Rogalik brzmi: „dobra jakość – dobre zdrowie”. W asortymencie 

piekarni znajduje się ponad 80 rodzajów pieczywa i wyrobów półcukierniczych. Do wyrobu pieczywa w firmie 

wykorzystuje się tylko najlepsze starannie wyselekcjonowane surowce. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej w firmie są wdrażane nowoczesne rozwiązania, dzięki którym klienci mogą mieć pewność, że 

otrzymują produkty najwyższej jakości. Wysoką jakość wyrobów zakładu potwierdzają nagrody i wyróżnienia.  

 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Janusza Dudka za: 

 efektywne wykorzystywanie energii (zamontowanie świetlików w dachach; stosowanie żarówek 

energooszczędnych); 

 promowanie postaw ekologicznych wśród pracowników;  

 stosowanie segregacji odpadów;  

 współpracę z Zakładem Ochrony Środowiska i Higieny Pracy, Organizacją Odzysku; 

 współpracę (od 1992 roku) z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza (np. 

w zakresie odbycia praktycznej nauki zawodu, doposażenia pracowni szkolnych, opracowania czasopism 

branżowych); 

 organizację warsztatów piekarniczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbywających naukę 

zawodu w piekarniach także spoza powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;   

 współpracę z PUP w zakresie organizacji stażu; 

 wspieranie jadłodajni z MGOPS oraz świetlicy dla ubogich dzieci przy kościele (dostarczanie pieczywa za 

symboliczną złotówkę); 

 wspieranie Hospicjum w Trzciance poprzez przekazywanie fantów na różne loterie mające na celu 

pozyskanie środków dla najbardziej potrzebujących; 

 wspieranie Miejskiego Klubu Sportowego „Lubuszanin” w Trzciance; 

 współpracę w zakresie organizacji stoiska piekarniczego podczas akcji „Noc w muzeum” poprzez 

udostępnianie materiałów archiwalnych, zdjęć, eksponatów. 

 

Pan Jan Wojciech Kapela  

Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Rogoźnie   

 

Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela rozpoczął działalność w 1989 roku. Siedziba firmy mieści się 

w Rogoźnie. Firma oferuje usługi w zakresie instalacji przemysłowych, budowy linii kablowych, stacji 

transformatorowych, instalacji elektrycznych i sterowniczych oraz automatyki i pomiarów. Doinwestowanie 

maszyn i urządzeń oraz opanowanie nowych technologii niezbędnych z punktu widzenia realizacji założonych 

celów rynkowych gwarantuje świadczenie przez firmę usług najwyższej jakości.  

 

W 2009 roku Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela został wyróżniony Certyfikatem NAJWYŻSZA JAKOŚĆ za 

najwyższą jakość wykonywanych prac elektroinstalacyjnych oraz europejski poziom zarządzania 

przedsiębiorstwem. Decyzja o przyznaniu certyfikatu wydawana jest na podstawie przedstawionej przez firmę 

dokumentacji, wewnętrznego audytu jakościowego oraz opinii instytucji i organizacji odpowiedzialnych za 

ochronę środowiska, jak również opinii rynkowych. Wyróżnienie to niesie za sobą nie tylko prestiż, ale 

i odpowiedzialność. Od 10 lutego 2011 roku Zakład nieprzerwanie uczestniczy w Programie Rzetelna Firma 

i udostępnia szereg informacji świadczących o jego wiarygodności.  O wiarygodności Zakładu świadczą również 

podziękowania i referencje wystawione przez klientów. 

 

 

 



Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Jana Wojciecha Kapelę za: 

 

 przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie; 

 terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach; 

 nieustanne dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów przez oferowanie usług najwyższej 

jakości; 

 zapewnienie klientom dostępu do jak najszerszej informacji na temat oferowanych usług. 

 

 

Pan Leszek Stolarski 

Piekarnia „Bochenek” Leszek Stolarski, Rafał Werte 

Cech Rzemiosł Różnych w Trzciance                                                                            

 

Piekarnia „Bochenek” prowadzi działalność w Trzciance od 1991 roku. Piekarnia „Bochenek” to ceniona piekarnia 

oferująca niezwykle obszerny wybór aromatycznego pieczywa wysokiej jakości. Propozycje firmy spotykają się z 

dużym zainteresowaniem klientów.  

 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Leszka Stolarskiego za: 

 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych; 

 współpracę z PUP w zakresie organizacji stażu; 

 wspieranie organizatorów lokalnych festynów (Festyn Rodzinny) oraz inicjatyw podejmowanych przez 

Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Boruszynie; 

 wspieranie Towarzystwa Miłośników Hokeja - Żółwie Piła. 

 

 

Pan Zdzisław Mruk 

Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe Zdzisław Mruk 

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wągrowcu       

 

Pan Zdzisław Mruk prowadzi działalność gospodarczą od 33 lat. Firma zlokalizowana jest w Wągrowcu. 

Specjalność firmy stanowią usługi z obszaru naprawiania aut. Zespół doświadczonych mechaników realizuje 

profesjonalną diagnostykę i gwarantuje rozległy zakres prac naprawczych. Rozsądny poziom cen, a także 

sprawne wykonywanie usług przez naprawczy warsztat sprawiają, że oferta firmy cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród klientów biznesowych i indywidualnych. 

 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Zdzisława Mruka za: 

 nieustanne dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów przez oferowanie usług najwyższej 

jakości; 

 terminowe wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach; 

oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego, potwierdzone przez Starszego 

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wągrowcu Michała Kaniewskiego: Pan Zdzisław Mruk jest 

aktywnym członkiem Cechu w Wągrowcu, który nie tylko żyje Organizacją (jest przewodniczącym Sądu Cechowego), 

ale przede wszystkim dba o wizerunek swojej firmy, m.in. poprzez dbałość o ochronę środowiska. Pan Zdzisław Mruk 

jest osobą, do której rzemieślnicy zgłaszają się po „dobrą radę”, a on sam z chęcią służy im pomocą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pan Roman Nawrot 

Pan Adam Nawrot 

Nawrot i Synowie Organmistrzostwo 

Cech Rzemiosł Różnych we Wronkach                                                                            

 

Firma została założona przez Pana Mariana Nawrota w 1966 roku.  Siedziba firmy mieści się we Wronkach. W 

1991 roku pod kierunkiem Pana Mariana Nawrota rozpoczęli pracę jego synowie – Pan Roman Nawrot z 

wykształcenia fizyk i Pan Adam Nawrot z wykształcenia technik elektryk, którzy w roku 1998 uzyskali dyplomy 

mistrzowskie. Firma działa na terenie całego kraju, wykonując kompleksowe prace organmistrzowskie. Usługi 

oferowane przez firmę są najwyższej jakości, co potwierdzają opinie wirtuozów, muzykologów i rzeczoznawców 

organowych.  

 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Romana Nawrota oraz Pana Adama Nawrota za: 

 

 działania na rzecz integracji społeczności lokalnej (np. organizację zabaw karnawałowych, spotkań 

okolicznościowych);    

 wspieranie lokalnych inicjatyw (np. Turnieju Kręglarskiego z okazji Dnia Dziecka, spotkań świątecznych 

dla dzieci z Domu Dziecka w Otorowie, Turnieju o Puchar Rzemiosła w kręglarstwie klasycznym); 

 finansowe wsparcie akcji wyposażenia placówek służby zdrowia w materiały medyczne, prowadzonej 

przez firmę „ALFA-MED” z Sosnowca – materiały medyczne zostały zakupione dla Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie). 

 

Pan Franciszek Tomke 

Zakład Cukierniczy „Kraina Słodkości” Franciszek Tomke 

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie       

 

Zakład Cukierniczy „Kraina Słodkości” rozpoczął działalność w 1991 roku. Firma jest zlokalizowana 

w miejscowości Zakrzewo w powiecie złotowskim. Specjalnością zakładu są ciasta i ciasteczka dla najbardziej 

wymagających podniebień. Wysoka jakość produktów została potwierdzona licznymi certyfikatami i innymi 

wyróżnieniami oraz przede wszystkich dużym zainteresowaniem klientów. W 2013 roku – z okazji Jubileuszu 20-

lecia członkostwa w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie – Pan Franciszek Tomke otrzymał Dyplom Uznania.  
 

Kapituła Konkursu wyróżniła Pana Franciszka Tomke za: 

 zapewnienie pracownikom szkoleń podnoszących poziom kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń 

przekwalifikowujących; 

 stosowanie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym; 

 stosowanie rozwiązań na rzecz integracji pracowników (organizacja spotkań integracyjnych, 

świątecznych, oferowanie udziału w zawodach sportowych); 

 stosowanie mechanizmów włączających pracowników w rozwój przedsiębiorstwa; 

 oferowanie stałym klientom rabatów; 

 nieustanne dążenie do zwiększenia poziomu satysfakcji klientów przez oferowanie produktów 

najwyższej jakości, potwierdzonej certyfikatami i innymi wyróżnieniami;  

 promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej wśród pracowników (dojazdy do pracy na 

rowerach); 

 współpracę ze szkołami gimnazjalnymi (np. organizacja spotkań z młodzieżą, możliwość zwiedzenia 

zakładu); 

 współpracę ze szkołami zawodowymi (np. organizację zajęć praktycznych/praktyk zawodowych, 

doposażenie pracowni szkolnych w ramach tzw. sponsoringu, konsultacje w zakresie tworzenia 

programów nauczania w zawodzie; Targi pracy w Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie: „Rzemieślnicze  

Zawody Przyszłości”); 

 wsparcie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Dra Bolesława Domańskiego w Zakrzewie; 

 współpracę z PUP w zakresie odbywania stażu i przekwalifikowań zawodowych; 



 wspomaganie osób potrzebujących oraz działalności Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie;  

 wspieranie organizatorów corocznej imprezy muzycznej „Blues-Express’ oraz Gminnego Dnia Dziecka; 

 sponsorowanie Klubu Sportowego i zawodników LZS Zakrzewo; 

 finansowanie działań podejmowanych przez przedszkola w Zakrzewie; 

 wspieranie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Głomsku; 

 wsparcie organizatorów uroczystości z okazji Hubertusa. 
 

 

dr Anna Świdurska 

 

 


