
Nr 49 (1150) 6 – 12 XII 2018 
e-mail: redakcja@nowagazeta.pl 
tel. interwencyjny: 693-44-61-41

 /gazeta.trzebnicka
 www.nowagazeta.pl 3

W łaściciele f irmy 
ZPB Kaczmarek 
S.A., znanej głów-

nie z produkcji kostki betono-
wej, w czwartek, 29 listopada 
zorganizowali konferencję pra-
sową, na temat nowej techno-
logii, która niebawem stanie się 
faktem. Na miejscu zaprezen-
towano budowaną właśnie halę 
produkcyjną. Co ważne, sama 
hala budowana jest jak z kloc-
ków, bo składana jest z goto-
wych betonowych prefabryka-
tów. Za ich pomocą, halę stawia 
się w kilka tygodni. I właśnie 
taka linia, produkująca gotowe 
elementy, zostanie uruchomio-
na we Wszemirowie pod Pru-
sicami. 

- Rozpocząłem działalność 
w  83 roku. Zawsze miałem am-
bicje, żeby być firmą innowacyj-
ną i w 91 roku, kupiłem pierwszą 
nowoczesną maszynę do produkcji 
kostki. Owszem wiele osób robiło 
kostkę taniej, była to produkcja ga-
rażowa, która jednak nie dorów-
nywała nam jakością  – opowia-
dał Krzysztof Kaczmarek, zało-
życiel firmy, a obecnie szef Rady 
Nadzorczej i dodaje: - Jak policzy-
liśmy, wyprodukowaliśmy do dzi-
siaj 60 milionów metrów kwadra-
towych, to tyle, że można by zrobić 
ścieżkę rowerową dookoła świa-
ta. Od lat produkujemy też wy-
sokiej jakości studnie czy elemen-
ty kanalizacji, które właśnie robi-
my, tu w Prusicach. Rocznie pro-
dukujemy około 15 tysięcy studni. 
To absolutny rekord Polski, a może 
i  świata. Ale jak wszyscy wiedzą, 
coraz trudniej o ludzi. Bezrobocie 
spada, z Polski wyjechało około 3 
mln ludzi, a za chwilę wyjadą też 
Ukraińcy. Dlatego od dawna my-
ślałem, żeby stworzyć drugi filar 

biznesu. Zawsze też stawiam na 
jakość i innowacje, a teraz musia-
łem jeszcze myśleć, o  kurczącym 
się rynku pracowniczym.

Firma Kaczmarek, w  zakła-
dzie w Prusicach zatrudnia obec-
nie nieco ponad 60 osób. Jednak 
nowa fabryka zapewni tylko oko-
ło 20 nowych miejsc pracy. Dla-
czego? Otóż większą część robót, 
wykonywać będą roboty.

- Dzięki temu, nie będziemy 
produkować identycznych elemen-
tów. Gdy zgłosi się do nas klient 
z projektem domu, to my to wrzu-
cimy do komputera i roboty zrobią 
elementy potrzebne do wybudo-
wania całego domu. Dla kompute-
ra i robota, każdy projekt to zwy-
kłe dane i nie ma różnicy co i jak 
robi jego ramię – opowiadał Grze-
gorz Śmiertka, dyrektor zakładu 
w Prusicach.

Obecnym na spotkaniu za-
prezentowano film, na któ-
rym widać, jak wygląda budo-
wa domu jednorodzinnego. Na 
działkę przyjeżdża ciężarówka 
z  gotowymi elementami. Całość 
dźwigiem jest ściągana i  usta-
wiana na fundamentach. Goto-
we ściany ustawiane są błyska-
wicznie. A całość montuje 4 oso-
by. Dom stawia się w kilka tygo-
dni. Oczywiście jest ocieplony, są 
wyprowadzone peszle na insta-
lację elektryczną, są też miejsca 
na okna i  instalacje wodne oraz 
grzewcze.

- Na zachodzie już od dawna 
wiedzą, że najwięcej czasu nale-
ży poświęcić na dokładne plano-
wanie i projekt. To wtedy wszystko 
się ustala. U nas niestety, projekty 
robione są szybko, a budowa trwa 
długo, na zachodzie zwłaszcza 
w  Skandynawii jest odwrotnie – 
podkreślał Krzysztof Kaczmarek. 

Fabryka  
za 10 mln euro

Idea House, tak będzie się 
nazywała nowa gałąź firmy. Jed-
nak nowa linia produkcyjna to 
ogromne wyzwanie dla całego 
zespołu. Fabryka, a  zwłaszcza 
zaawansowane technologicznie 
maszyny i roboty kosztować będą 
około 10 milionów euro. Peł-
na produkcja ma ruszyć pod ko-
niec przyszłego roku. Jak to bę-
dzie wyglądało w praktyce? Czy 
zbudujemy dom szybko, dobrze 
i tanio?

Do tej pory gdy słyszało się 
o  domach z  prefabrykatów, to 
z  reguły mówiliśmy o  domach 
budowanych z konstrukcji szkie-
letowych, przeważnie drewnia-
nych. Faktycznie taki budynek, 
stawia się w  kilka tygodni. Tu 
jest podobnie, tyle tylko, że dom 
będzie betonowy, a  więc w  peł-
ni odporny na ogień, a to bardzo 
ważne zwłaszcza w  kontekście 
ubezpieczenia. Co ważne, ściany 
zbudowane są z  dwóch warstw, 
a w środku pomiędzy nimi, jest 

zbrojenie i  ocieplenie. Będą też 
idealnie gładkie, a więc nie trzeba 
będzie robić żadnych tynków, tyl-
ko można je będzie od razu ma-
lować. Na zewnątrz, na życzenie 
klienta, można będzie zrobić fak-
turę imitującą skałki, deski czy 
np. bambus. Domy będą trwa-
łe i  szczelne, bo po ustawieniu 
ścian, całość jest zalewana spe-
cjalnym betonem, który ma wy-
pełnić drobne szczeliny. Zresztą 
same ściany układane są na za-
kładkę, czyli mniej więcej tak, 
jak np. panele na podłogach. Co 

ważne, budować można nie tyl-
ko domki jednorodzinne, ale 
całe osiedla bloków, apartamen-
tów czy hal produkcyjnych, spor-
towych lub nawet szkół. Najważ-
niejsze, że ta metoda niesamowi-
cie skraca czas. 

- Dzisiaj, blok buduje się, 
mniej więcej od 1,5 roku do 2 lat. 
Nasze produkty skrócą ten czas do 
6-8 tygodni – opowiadał Karol 
Kaczmarek, prezes firmy Kacz-
marek Budownictwo i  dodaje: 
- Zielona Góra szybko się rozwi-

ja i już mam zapytanie, o budowę 
osiedla na 900 mieszkań. Chcemy 
je zrobić właśnie za pomocą tej no-
wej technologii. 

Zapytaliśmy ile będzie kosz-
tował dom np. 150 metrowy? 
Przedstawiciele firmy odpowie-
dzieli, że owszem materiały są 
nieco droższe niż np. zwykła ce-
gła czy pustak, ale na budowanie 
potrzeba mniej ludzi i  zdecydo-
wanie szybciej dom zostanie po-
stawiony. Dlatego sumaryczne 
koszty będą mniejsze niż te, któ-
re są obecnie na rynku.

Czy zbudowanie będzie ła-
twe? Pewnie tak, ale nowa tech-
nologia wymaga wyspecjalizo-
wanych ekip, które muszą odbyć 
odpowiednie szkolenie.

- Nie chcemy naszych klientów 
zostawić samym sobie, dlatego fir-
ma mojego syna Karola - Kaczma-
rek Budownictwo, będzie odpowie-
dzialna za budowanie. Oczywiście 
z czasem pojawią się też inne fir-
my, które po szkoleniu będą mogły 
również wykonywać takie usługi – 
opowiadał szef rady nadzorczej. 

4 domy dziennie
Właściciele z  dumą mówili, 

że będzie to pierw-
sza tego typu fabry-
ka w  Polsce i  chyba 
najnowocześniejsza 
w  Europie. Na ko-
niec warto dodać, 
że w  ciągu jednej 
doby, fabryka będzie 
w  stanie wyprodu-
kować elementy na 
4 domy jednorodzin-
ne. Powstaje więc py-

tanie, czy wkrótce nie okaże się, 
że chętnych jest więcej niż moce 
przerobowe firmy. 

- Oczywiście może tak być 
i  wtedy będziemy reagować. Pro-
szę sobie wyobrazić, że w  Singa-
purze jest taki popyt, że postawio-
no tam już 40 takich fabryk. My 
też mamy tu jeszcze wolnych kil-
ka hektarów – zapewnił Krzysztof 
Kaczmarek.

Obecny na prezentacji bur-
mistrz Igor Bandrowicz szyb-
ko podchwycił temat i  wskazał 
kolejne grunty do rozwoju fir-
my. Dodał także, że ta technolo-
gia, przynajmniej z  tego co wi-
dzi, jest niesamowita i dodał, że 
już się zastanawia, czy halę spor-
tową lub szkołę uda się wybudo-
wać z elementów wyprodukowa-
nych w  podprusickiej fabryce. 
Podobne zdanie miała starosta 
Małgorzata Matusiak, która za-
uważyła, że szybkie budowanie, 
to szansa dla mieszkańców na-
szego powiatu. 

Właściciele firmy Kaczmarek 
S.A. już dzisiaj zaprosili na otwar-
cie fabryki w październiku przy-
szłego roku. Wtedy na własne 
oczy będzie można zobaczyć, jak 
powstają gotowe elementy.

 ľ Daniel Długosz

GORĄCY TEMAT
DOMY ZBUDUJE SIĘ W KILKA TYGODNI

Pod Prusicami powstaje nowa fabryka za 40 mln zł
 G Dom postawiony w nieco ponad miesiąc? To możliwe. Firma ZPB Kaczmarek S.A. buduje pod Prusicami nowoczesną fabrykę do budowy domów i hal z gotowych części, czyli 

prefabrykatów betonowych.

Hala produkcyjna powstaje bardzo szybko. Budowana jest z gotowych elementów betonowych Założyciel firmy Krzysztof Kaczmarek, wraz z Dominiką Kaczmarek - Kalisz, która jest prezesem 
firmy, opowiadali burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi oraz staroście Małgorzacie Matusiak o 
zaletach nowej technologii

Faktura ściany może mieć różne wzory

Krzysztof Kaczmarek osobiście opowiadał 
o nowych produktach i pokazywał halę, 
która właśnie jest z nich stawiana


