
Rek-Swed świętował jubileusz!

Obchody były doskona-
łą okazją, by podzięko-
wać i pogratulować tym, 
którzy przyczynili się do 

sukcesu i sprawili, że obecnie firma 
zatrudnia ponad 200 osób. Jak pod-
kreślał jednak właściciel firmy Las-
se Granqvist, to przede wszystkim 
zasługa pracowników: - Oni nigdy 
nie mówią o problemach, potrafią 
je za to rozwiązywać i traktują jako 
nowe wyzwania.

Mówił to do licznie zebranych 
gości wśród których byli przed-
stawiciele samorządów lokalnych, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
firm i instytucji. Wśród nich zna-
leźli się wójt gminy Złotów Piotr 
Lach, burmistrz Złotowa Adam Pu-
lit, dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy Łucja Greczyło, dyrektor 
szkoły w Świętej Mariusz Filipkow-
ski, prezes SBL Złotów Grzegorz 
Karbowiak.

Przybyli goście mieli okazję na-
ocznie przekonać się, jak wygląda 
praca w fabryce rękawiczek Rek-
-Swed - w programie spotkania 
było bowiem również zwiedzanie 

JJ - Wszystko dzięki ludziom - mówił 
podczas świętowania 25-lecia Rek-Swedu 
właściciel firmy Lasse Granqvist

zakładu. Krajalnia, magazyn ma-
teriałów, magazyn wyrobów go-
towych, a przede wszystkim hala 
produkcyjna zrobiły na wszystkich 
duże wrażenie.

W tym miejscu należy podkre-
ślić, że Lasse Granqvist zamierza 
jeszcze rozbudowywać. Stąd też od 
września w Złotowie w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego prawdopodobnie powsta-
nie klasa w 3-letnim trybie nauki, 
która będzie przygotowywać do 
pracy w charakterze szwacza. 

W  trakcie jubileuszowych 
uroczystości goście wzięli udział 
w symbolicznym sadzeniu dębu 
przed zakładem i udali się na po-
częstunek. Na stole nie zabrakło ani 
okolicznościowego tortu, ani szam-
pana, a gościom przez cały czas 
towarzyszył dobry humor. Druga, 
mniej oficjalna część spotkania, 
w której wzięli udział również pra-
cownicy firmy wraz z rodzinami, 
odbyła się popołudniu w złotow-
skim centrum Zacisze. Gości za-
bawiał wodzirej Paweł Kucharski, 

natomiast Lasse Granqvist i proku-
rent firmy Ryszard Lewandowski 
wręczyli pracownikom z najdłuż-
szym stażem okolicznościowe 
medale. Z kolei w sobotę, 14 maja 
chętni, reprezentując drużynę Lill-
Sport, wzięli udział w Biegu Zawil-
ca. Jak się okazało, i tu odnotowali 
duży sukces – w kategorii Zakłady 
Pracy zdobyli bowiem zasłużone 
pierwsze miejsce.

Rek-Swed to obecnie zakład 
produkujący rękawice narciarskie, 
które trafiają do klientów sygno-
wane marką LillSport. Rek-Swed 
to także produkcja rękawic spe-
cjalistycznych marki Granqvist 
przeznaczonych m.in. dla wojska 
i straży pożarnej. Co roku w fabryce 
w Blekwicie wyjeżdża ponad 200 ty-
sięcy par rękawic! Plany właściciela 
firmy są takie by ta liczba w naj-
bliższych latach cały czas rosła! Do 
tego dochodzi produkcja odzieży 
termoaktywnej dla wielu znanych 
sieci handlowych w całej Europie. 
Wszystko znakomitej jakości, wy-
konane z doskonałych materiałów.
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