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Przedsiębiorstwo COIN Bucholski działa
na terenie gminy Kozłowo od 2008 roku
prowadząc projekty służące promocji tury-
stycznej okolicy, zarówno jako miejsca o
unikalnych walorach przyrodniczych jak i
kulturowych, tworzących potencjał dla roz-
woju usług turystycznych z wykorzystaniem
innowacyjnych rozwiązań i technologii. Ze-
spół opracował m.in. koncepcję architek-
toniczną plaży w Szkotowie, prowadził
inwentaryzację zasobów złóż surowców
naturalnych oraz dawnych poeksploatacyj-
nych wyrobisk, zainicjował projekt Festi-
walu Kultury Szkockiej Scottaw, obchody

600-lecia Bitwy pod
Grunwaldem na terenie gm.
Kozłowo, wydanie Lokalnego Kwar-
talnika Kulturalnego ZACZAROWANY
MŁYN, był organizatorem Międzynarodo-
wego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego
Scottaw - Duchy Wielokulturowej Prze-
szłości w 2012 roku. Obecnie zainicjowany
został projekt obchodów 100-lecia Bitwy
pod Tannenbergiem. We współpracy z ar-
cheologami przygotowywany jest projekt
odbudowy młynów, których pozostałości
sięgają XIV wieku. Równolegle prowa-
dzona jest inwentaryzacja pozostałych
obiektów młyńskich, stanowiących dawniej

wizytówkę gminy Kozłowo. Firma rekon-
struuje zapomniane obiekty i dziedzictwo
kulturowe, nadając im nową funkcję
zgodną z wymogami konserwatorskimi
i oczekiwaniami społecznymi. W planach
ma budowę ekologicznego osiedla na szko-
towskim wzgórzu Scottaw z wykorzysta-
niem innowacyjnych rozwiązań w posza-
nowaniu energii i środowiska. 
Pracownia COIn prowadzi projekty zagos-
podarowania, rewaloryzacji i rewitalizacji
nieruchomości, pomagając w zwiększaniu

jej potencjału w wykorzystaniu turystycz-
nym, środowiskowym, kulturowym i gos-
podarczym. Obejmuje regulację stanów
prawnych nieruchomości, obsługę projek-
tów geologicznych, archeologicznych, hy-
drotechnicznych, środowiskowych i innych. 

Wizytówką firmy jest dbałość o zachowanie
dziedzictwa kulturowego, który stanowi po-
tencjał dla rozwoju. Tradycja, lokalna histo-
ria i zasoby w sposób naturalny i autentyczny
uatrakcyjniają nieruchomości i ośrodki, cza-
sem tylko trzeba wydobyć pamięć o nich, co
robimy z pasją i zaangażowaniem.

Folwark Milkowiec

Dobra natury 
i kultura miejsca. 
Odkrywane na nowo.

Mało kto wie, że za Gołębiewem
w kierunku Sławki Wielkiej tuż
nad rzeką Szkotówką powstaje
folwark Milkowiec. Jest w nim tro-
jak dla pracowników rolnych, go-
rzelnia, rządówka i kuchnia letnia.
Nie brakuje również tradycyjnych
świń złotnickich, owiec wrzo-

sówek i kur zielononóżek. W tym
miejscu czas jakby płynie wolniej,
a tradycja łączy się z naturą. 

Firma Makler Market jest właści-
cielem i inwestorem projektu w
Milkowcu. Kilka lat temu kupiła

nieruchomości rolne w okolicy
Nidzicy. Ma zamiar prowa-

dzić działalność w za-
kresie produkcji

żywności eko-
logicznej w

postaci certyfikowanych surowców
i wyrobów gotowych, powstałych
na bazie warzyw i owoców, produ-
kowanych w ramach upraw ekolo-
gicznych. Inwestorzy pragną
rozwijać swoją działalność również
w kierunku turystyki ekologicznej.
Ludziom zainteresowanym tym te-
matem planują pokazać trady-
cyjny sposób prowadzenia
gospodarstwa rolnego przy
użyciu najnowszych techno-
logii.
Inwestycja w infras-
trukturę

turystyczną, aby osiągnąć sukces,
musi odróżniać się od innych tego
typu ofert na rynku. Firma Makler
Market planuje zatem odtworzyć
w Milkowcu założenie folwarczne
według kanonu architektury,
która dominowała na Warmii i
Mazurach przed wojną. Nie ma to
być jednak skansen.
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więcej na: coin.com.pl, sccottaw.eu, surowce-naturalne.pl


