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Szanowni Państwo,
aby zbudować solidny dom, należy zadbać o jego silne fundamenty. To jest 
właśnie istotą klastra, którego podstawy tworzą trzy wspierające się sekto-
ry – budowlany, samorządowy i naukowy. Naszymi silnymi stronami są zau-
fanie i relacje – jesteśmy solidni w swoich działaniach. Ufamy sobie nawza-
jem, dzięki czemu chętnie dzielimy się wiedzą. Wierzymy, że długotrwała 
współpraca pozwoli nam podnieść naszą konkurencyjność. Dlatego 
Leszczyński Klaster Budowlany skupia już 30 firm branży budowlanej  
i nasze grono wciąż się powiększa. Stałe wsparcie zapewniają nam instytucje 
naszego miasta oraz leszczyńskie środowisko akademickie. Członkowie LKB, 
jako kontynuatorzy dzieła rodziny Leszczyńskich, rodu wielkich budowni-
czych, kompleksowo łączą wieki tradycji z najnowocześniejszymi technolo-
giami. Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Chcemy 
w nich widzieć partnerów do wspólnego tworzenia rzeczy potrzebnych, 
pięknych i nowoczesnych.
Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Paweł Jędraś
Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego



Budownictwo w Lesznie ma swoje długie tradycje i należy  
do najważniejszych sektorów uznanych za kluczowe dla roz-
woju gospodarczego miasta. W subregionie leszczyńskim  
na koniec 2011 r. zarejestrowanych było prawie 8 tys. podmio-
tów zajmujących się budownictwem. Na przestrzeni ostatniej 
dekady liczba firm budowlanych w subregionie zwiększyła się  
o prawie 2 tys.
Szereg analiz prowadzonych przez miasto wykazało, że ważnym 
instrumentem wzrostu w budownictwie jest utworzenie sieci 
współpracy. Stąd pomysł powołania klastra budowlanego, 
zrzeszającego przedsiębiorstwa, instytucje naukowe oraz 
samorząd lokalny i gospodarczy.

Leszczyński Klaster Budowlany zawiązał się formalnie  
25 czerwca 2010 r. W momencie założenia liczył 11 podmiotów: 
6 przedsiębiorstw budowlanych, dwie instytucje otoczenia bi-
znesu, szkołę wyższą, szkołę ponadgimnazjalną oraz Miasto Lesz-
no. Idea współpracy, podnoszenia konkurencyjności i budowania 
silnej marki budowlanej, kojarzonej z subregionem leszczyńskim, 
przyciągnęła kolejnych zwolenników, by po niespełna dwóch 
latach skupiać 36 podmiotów (w tym 30 przedsiębiorstw budo-
wlanych).

Na działalność Klastra Miasto Leszno otrzymało dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej:
Nazwa Projektu: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa 
w południowo - zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich 
konkurencyjności i innowacyjności”.
Program Operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Opera-
cyjny na lata 2007-2013.
Priorytet I: Konkurencyjność przedsiębiorstw.
Działanie 1.6: Rozwój sieci i kooperacji.

Leszczyński Klaster Budowlany tworzą trzy wspierające się  
i współpracujące ze sobą grupy podmiotów: 

branża budowlana: od przygotowania inwestycji, projek-
towania, przez dostarczenie materiałów budowlanych, wyko-
nawstwo, po zarządzanie nieruchomościami i doradztwo,

samorząd: władze samorządowe, instytucje otoczenia biznesu,
     nauka: szkoły wyższe, szkoły ponadgimnazjalne,

3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Razem dla lepszych efektów Siła synergii

Leszno

subregion

roboty budowlane związane  
ze wznoszeniem budynków (308)

roboty związane z budową obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej (48)

roboty budowlane specjalistyczne (698)

roboty budowlane związane  
ze wznoszeniem budynków (1 864)

roboty związane z budową obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej (395)

roboty budowlane specjalistyczne (5 712)

STRUKTURA PODMIOTÓW W BUDOWNICTWIE 
WEDŁUG DZIAŁÓW – 2011 R.:
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NASZE CELE:
PROMOCJA
Wypracowanie wspólnej, konkurencyjnej marki oferującej 
najwyższą jakość usług – promocja klastra i oferty jego członków 
dzięki kampanii promocyjnej, udziałowi w targach branżowych, 
imprezach promocyjnych, utworzeniu własnej strony interne-
towej.
STANDARDY
Budowa wiarygodnej i rzetelnej marki - wypracowanie i wpro-
wadzenie w życie standardów i zasad prowadzenia na rynku 
działalności biznesowej.
INNOWACJE
Ułatwienie dostępu do wiedzy, innowacji, podnoszenie kwa-
lifikacji - organizacja konferencji tematycznych, profesjonalne 
doradztwo, badania i ekspertyzy na potrzeby klastra, śledzenie 
trendów w budownictwie.
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Działania na rzecz rozwoju i stosowania nowoczesnych  
i energooszczędnych technologii w budownictwie.

Stawiamy na rozwój Budujemy wspólną przyszłość
Współpracując z technicznymi uczelniami wyższymi oraz jed-
nostkami naukowo - badawczymi mamy stały dostęp do eksper-
ckiej wiedzy z zakresu najnowszych trendów w budownictwie 
energooszczędnym i pasywnym - budownictwie przyszłości.
W ramach szczególnego zainteresowania zagadnieniami 
oszczędzania energii w budynku  zajmujemy się koordynacją 
działań ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy nt. 
energooszczędnych technologii w budownictwie, realizacją  
projektów mających na celu współpracę firm z klastra. Orga-
nizujemy spotkania z cyklu Akademia Wiedzy, propagujące prak-
tyczne rozwiązania energooszczędne i innowacyjne w budowni-
ctwie.
Wspólnie doskonaląc wiedzę w ramach klastra i łącząc 
doświadczenie pojedynczych firm w nim zrzeszonych, jesteśmy 
w stanie przygotować i zaproponować kompleksowe rozwiązania 
energooszczędne oraz rozwiązania „szyte na miarę”, dostosowa-
ne do potrzeb i możliwości finansowych inwestorów.

Atuty Leszczyńskiego Klastra Budowlanego:

wspólny potencjał Klastra pod względem zatrudnienia:  
ponad 630 osób,
wspólne wartości:
    rzetelność/solidność,
    zaufanie,
    współpraca,
    nowoczesne technologie,

wspólne standardy działania na rynku,
kompleksowa oferta: od przygotowania inwestycji po „opiekę” 
w trakcie użytkowania budynku,
stały dostęp do najnowszej wiedzy naukowej.
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MIASTO LESZNO 
Adres: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 529 81 10 
E-mail: um@leszno.pl
WWW: www.leszno.pl
Osoba do kontaktu: Tomasz Malepszy – Prezydent 
Miasta Leszna

Informacje
Miasto Leszno jest koordynatorem Leszczyńskiego 
Klastra Budowlanego. Na jego działalność  pozyskało 
fundusze ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego (Priorytet I: 
Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie: 1.6 Rozwój 
sieci i kooperacji).
Liczące ponad 64 tys. mieszkańców Leszno jest prężnym, 
dynamicznie rozwijającym się miastem na prawach 
powiatu i stanowi centrum subregionu leszczyńskiego.
Podejmując liczne inicjatywy w zakresie wspierania  
wzrostu gospodarczego, Leszno dąży do uzyskania 
pozycji ważnego ośrodka przepływu informacji i in-
nowacji. Miasto, dzięki swojemu położeniu, ale także 

wypracowanemu  kapitałowi  ludzkiemu i społecznemu, 
z gospodarką opartą na wiedzy, dąży do stwarzania 
dogodnych warunków dla rozwoju firm, szczególnie  
w branżach uznanych za kluczowe. Budownictwo, 
oprócz sektora spożywczego i metalowo-maszynowego, 
zalicza się do istotnych dla rozwoju gospodarczego mia-
sta branż.
Miasto pozyskuje unijne dotacje, aby inwestować  
w  infrastrukturę, w przedsiębiorczość, w innowacyjne 
rozwiązania. Dynamikę rozwoju Leszna widać w ogól-
nopolskich rankingach, w których miasto zajmuje od 
lat czołowe pozycje. W 2011r. Leszno zajęło 3. miejsce  
w prestiżowym rankingu miast „Rzeczpospolitej” w kate-
gorii miast na prawach powiatu. Wynik miasta wzrósł  
w notowaniu o 17 pozycji w porównaniu z rokiem po- 
przednim, co jest spowodowane wysoką dynamiką  
zmian, m.in. wzrostem zewnętrznego dofinansowa-
nia pozyskanego na inwestycje, znacznym spadkiem 
bezrobocia, poprawą współpracy z organizacjami 
pozarządowymi itp. 
Leszno to otwarte na rozwój miasto, w którym można 
rozwinąć skrzydła.

Tomasz Malepszy 
Prezydent Miasta Leszna

Koordynator 
Klastra
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4People4Service sp. z o.o. / str. 27

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś / str. 16

DOMATOR Dariusz Jazdończyk / str. 10

ELEKTRO-INSTALATOR sp. z o.o. / str. 30

Firma GRZESROKI / str. 35

FRILI PROJECT MANAGEMENT sp. z o.o. / str. 38

HEKAPLAST POLSKA sp. z o.o. i Spółka sp.k. / str. 25

Justyna Bartkowiak PROJEKT / str. 17

Kaźmierczak, Samolewska – ARCHITEKCI s.c. / str. 18

KOLEKTOR SERWIS s.j. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak / str. 34

KONSTRUKCYJNY.PL Dietrich D., Jankowiak D. s.c. / str. 24

Maria Kurzawa Wojciech Kurzawa ARCHITEKCI sp. z o.o. / str. 19

MARUX Ruks, Maleszka s.j. / str. 26

P.H.U. VOLTMAR Marcin Skrzypczak / str. 32

P.H.U. LANDAM Adam Lanica / str. 31

Piotr Adamczewski ARCHITEKT / str. 20

POMPAX sp. z o.o. / str. 33

Pracownia Architektoniczna arch. Jacek Boncler / str. 21

Pracownia Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak / str. 12

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT sp. z o.o. / str. 36

Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS sp. z o.o. / str. 37

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSTAL-EKO Józef Dudziak / str. 28

Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych Ryszard Wielebski / str. 14

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne EMBUD Mariusz Boniak / str. 11

Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym MEIBES sp. z o.o. / str. 29

WALBET A&D&K Walkowiak s.j. / str. 39

Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS / str. 22

Zakład Wykonawstwa i Obsługi Technicznej Budownictwa TECHBUD Tadeusz Śląski / str. 41
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Przygotowanie  
inwestycji i doradztwo
  Domator / Embud / PAU Łukasz Marciniak /  
  Frili Project Management / Justyna Bartkowiak Projekt /  
  KALDO / Kaźmierczak, Samolewska – Architekci /  
  Kolektor Serwis / Maria Kurzawa Wojciech Kurzawa Architekci /  
  PIB Ryszard Wielebski / Techbud / Tempus

9
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DOMATOR DARIUSZ JAZDOŃCZYK 
Adres: ul. Słoneczna 10, 64-111 Lipno
Tel.: 607 129 771
E-mail: darjaz@le.onet.pl
WWW: www.domator-audyt.pl
Osoba do kontaktu: Dariusz Jazdończyk

Informacje o firmie
Firma powstała w 1999 r. jako jednoosobowa. Zajmuje 
się wszystkim, co związane jest z oszczędnością energii 
w budynkach i instalacjach. Wykonuję na bieżąco audy-
ty energetyczne, czyli tzw. business plany dla działań  
termomodernizacyjnych.
W ramach wykorzystania środków z UE wykonywałem 
m.in. audyty dla SP ZOZ Krotoszyn (6 budynków), Sta-
rostwa Powiatowego w Lesznie (4 budynki, w tym 
zabytkowe obiekty SOSW Rydzyna), Urzędu Miej- 
skiego w Słubicach (5 budynków), Centrum Doskonalenia  
Nauczycieli w Lesznie, a także audyt sieci ciepłowniczej 
dla ZEC Żnin (powiązany z wcześniejszym badaniem ter-
mowizyjnym) oraz audyty i opracowania dla innych pod-
miotów, wspólnot etc.

W ramach prowadzonej działalności wykonuję także 
projekty termomodernizacji budynków.
Od 2008 r. rozszerzyłem działalność o badania termowi-
zyjne budynków i instalacji. W trakcie prowadzenia tych 
badań nabyłem praktyczne doświadczenia związane  
z energooszczędnością budynków i instalacji. Bada-
nia termowizyjne stanowią rozszerzenie/udokumen-
towanie wiedzy mojej i zamawiającego o tym, gdzie 
generuje się największa ucieczka ciepła, a zatem  
i pieniędzy, czy to z budynku, czy z instalacji.
Jestem biegłym sądowym Sądu Okręgowego  
w Poznaniu z zakresu diagnostyki termowizyjnej 
w budownictwie. Prowadziłem wykład w 2008 r.   
w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu z zakresu 
energooszczędności w budownictwie, a także na Poli-
technice Poznańskiej  z  zakresu praktycznego zastosowa-
nia termowizji w budownictwie. Od 2009 r. jako jeden  
z pierwszych na terenie powiatu leszczyńskiego 
wykonywałem certyfikaty energetyczne nowo od-
dawanych do użytkowania budynków. W polu mych 
zainteresowań są też energooszczędne systemy grzew-
cze (w szczególności z wykorzystaniem biomasy).

Dariusz Jazdończyk 
Właściciel

ARENA POZNAŃSKA 
ZDJĘCIE TERMOWIZYJNE
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PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE EMBUD  
MARIUSZ BONIAK 
Adres: ul. Francuska 103, 64-100 Leszno
Tel.: 604 089 011
E-mail: biuro@embud.pl
WWW: www.embud.pl
Osoba do kontaktu: Mariusz Boniak

Informacje o firmie
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne EMBUD świadczy usługi 
w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji, usługi  
projektowe, nadzoru nad robotami budowlanymi. 
Jesteśmy firmą, która prowadzi działania w chara-
kterze generalnego wykonawcy oraz inwestora za-
stępczego, który w imieniu inwestora prowadzi kom-
pleksowe działania dotyczące procesu projektowania  
i wykonania powierzonego zadania. EMBUD jest w takim 
przypadku Państwa kluczowym partnerem we wszy-
stkich kwestiach, jakie w trakcie realizacji mogą wystąpić. 
Prowadzimy prace w charakterze pełnobranżowego  
inspektora budowlanego, reprezentując Inwestora pod-
czas realizacji projektu.

Od początku istnienia Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego 
EMBUD dokładamy wszelkich starań, aby nazwa ta była 
synonimem jakości, terminowości i optymalnej ceny. 
Dążymy do tego, aby sprostać coraz większym wymo-
gom i potrzebom wszystkich naszych klientów.
Trzon naszego przedsiębiorstwa stanowi wysoko 
wykwalifikowana kadra inżynierów, architektów oraz 
specjalistów finansowych o bogatym dorobku zawo-
dowym. 
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Inwestycyj-
nego EMBUD jest:
- kompleksowa obsługa inwestycji, 
- usługi projektowe,
- nadzór nad robotami budowlanymi, 
- pełnienie funkcji Inwestora zastępczego,
- obsługa finansowa inwestycji.
Wszystkie nasze projekty realizujemy pod hasłem: 
Jakość, Solidność, Dokładność.

Mariusz Boniak 
Właściciel

Przygotow
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI  
ŁUKASZ MARCINIAK 
Adres: ul. Słowiańska 17, 64-140 Włoszakowice
Tel.: 606 948 138
E-mail: urbanstory@interia.pl
WWW: www.fabrykakresek.pl 
Osoba do kontaktu: Łukasz Marciniak

Informacje o firmie
Kierujemy swoją ofertę do osób posiadających grunty 
wymagające zmiany sposobu przeznaczenia oraz 
samorządów miast i gmin. Dla inwestorów i właścicieli 
działek: dzięki nam właściciel może zmienić sposób 
zagospodarowania swojego terenu i podnieść jego 
wartość. Przed przystąpieniem do zmian formalnych 
możemy przygotować Studium Wykonalności, w którym 
ocenimy potencjał terenu. Podczas oceny weźmiemy 
pod uwagę jego lokalizację, istniejący sposób zagospo-
darowania, uwarunkowania, które mogą obniżyć 
możliwości lub podnieść koszty przyszłych inwestycji. 
Do oceny wykorzystamy możliwe do zdobycia dane, 
aby raport i końcowa ocena były kompletne i pozwoliły  

na podjęcie dobrej decyzji. Całość przedstawimy  
w czytelnej formie. Dla samorządów terytorialnych: 
zajmujemy się przygotowywaniem projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego, pro-
jektów studiów uwarunkowań i kierunków rozwoju 
oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagosp-
odarowaniu terenu. Proponujemy również samorządom 
wykonanie studium wykonalności i chłonności terenu 
przed przystąpieniem do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na 
przewidzenie zysków i kosztów związanych z planowa-
nym zagospodarowaniem. W ramach przygotowywane-
go studium wykonalności możemy zaproponować 
atrakcyjną formę zewnętrzną obiektów budowlanych 
oraz propozycję zagospodarowania wnętrza.
Dla wszystkich oferujemy: obliczenia natężenia światła 
na stanowisku pracy zgodnie z Polską Normą, obliczenia 
natężenia światła w przestrzeni publicznej, projekto-
wanie i wykonawstwo linii kablowych i napowietrznych  
NN i SN, projektowanie i wykonawstwo oświetlenia  
ulicznego, instalacje elektryczne w budynkach i w ramach 
nieruchomości, przebudowy i budowy linii zasilających.

Łukasz Marciniak 
Właściciel
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Deweloper
  PIB Ryszard Wielebski
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PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI BUDOWLANYCH 
RYSZARD WIELEBSKI 
Adres: ul. Dąbrowskiego 3b, 64-100 Leszno
Tel.: 65 529 47 45
E-mail: wielebski@pibrw.com
WWW: www.wielebski.com.pl
Osoba do kontaktu: Ryszard Wielebski

Informacje o firmie
Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych Ryszard 
Wielebski jest firmą inżynierską działającą na rynku  
od ponad 18 lat. W tym czasie firma zrealizowała 
kilkanaście obiektów przemysłowych na terenie całego 
kraju, kilkaset mieszkań w Lesznie i Poznaniu (część jako 
generalny wykonawca i część jako deweloper).
Ponadto firma realizowała wiele renowacji, przebudów  
i modernizacji istniejących obiektów, w tym history-
cznych.
Większość  realizacji związana była z wcześniejszym przy-
gotowaniem inwestycji w zakresie projektowym, admi-
nistracyjnym i prawnym, w czym PIB RW ma również 
duże doświadczenie.

Przykładowe realizacje to: w zakresie budownictwa 
przemysłowego (sieć zakładów Firmy „Bernard Trucks Re-
nault”, Fabryka maszyn IMA AG, YOWAT Kleje, Rawibox), 
budownictwo wielorodzinne (Osiedle przy ul. Holender-
skiej w Lesznie, budynki w Poznaniu przy ul. Wybickiego 
i Grunwaldzkiej), renowacje (Pałac w Pawłowicach, War-
szawskie Filtry, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy, mury 
obronne w Górze, dwór w Krzycku itd.). Obecnie firma  
oferuje wykonawstwo oraz projektowanie budownictwa 
wielo- i jednorodzinnego, przemysłowego, handlu i usług 
użyteczności publicznej oraz renowację obiektów zaby-
tkowych. W ramach budownictwa wielorodzinnego  
jako jedni z pierwszych w kraju zaczęliśmy stosować 
obecnie szeroko wykorzystywane mieszkaniowe stacje 
wymiennikowe. Zastosowanie w mieszkaniach tych 
urządzeń pozwala użytkownikom zoptymalizować 
zużycie i zaoszczędzić energię cieplną.
Posiadamy też doświadczenie w realizacji budyn-
ków wyposażonych w pompy ciepła i rekupera-
tory. W przyszłości, wykorzystując dotychczasowe 
doświadczenie, mamy zamiar budować obiekty o coraz 
wyższym poziomie energooszczędności.

Ryszard Wielebski 
Właściciel
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Projektowanie
Urbanistyka
  Kaźmierczak, Samolewska – Architekci /  
  Maria Kurzawa Wojciech Kurzawa Architekci /  
  PAU Łukasz Marciniak / PIB Ryszard Wielebski /  
  Piotr Adamczewski Architekt
Architektoniczno–budowlane
  KALDO / Justyna Bartkowiak Projekt /  
  Kaźmierczak, Samolewska – Architekci /  
  Maria Kurzawa Wojciech Kurzawa Architekci /  
  Piotr Adamczewski Architekt /  
  Pracownia Architektoniczna arch. Jacek Boncler / 
  Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS /  
  4People4Service / Embud / Instal-Eko / 
  Kolektor Serwis / PAU Łukasz Marciniak /  
  PIB Ryszard Wielebski / Tempus
Infrastruktura zewnętrzna
  Embud / KALDO / Kolektor Serwis /  
  PIB Ryszard Wielebski /  
  Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS
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AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JĘDRAŚ 
Adres: ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 520 26 98 
E-mail: kaldo@kaldo.net.pl
WWW: www.kaldo.net.pl
Osoby do kontaktu: Paweł Jędraś, Małgorzata Woźna

Informacje o firmie
Firma istnieje od 2004 roku. Od początku zajmuje 
się obsługą klientów w szerokim zakresie budowni-
ctwa: wykonywaniem dokumentacji projektowych,  
budowaniem budynków jako generalny wykonawca, 
zarządzaniem budową, nadzorami inwestorskimi, 
przeglądami technicznymi. 
Domeną firmy jest łączenie całego procesu inwestycyj-
nego w rękach jednego wykonawcy, a co za tym idzie 
- przejęcie pełnej odpowiedzialności za cały proces in-
westycji, od koncepcji projektowych, przez projekt, poz-
wolenie na budowę i samą budowę, do oddania obiektu 
do użytku. Dodatkowo monitorujemy obiekty w fazie 
użytkowania, wykonując ustawowe kontrole techniczne. 
Działamy na terenie południowo-zachodniej Polski.

Przez 8 lat zaprojektowaliśmy ok. 80 budynków i innych 
obiektów, niektóre z nich sami zbudowaliśmy. Ponadto 
nadzorowaliśmy budowę kilkunastu dużych obiektów 
i przeprowadziliśmy przeglądy techniczne ponad 300 
budynków. Od kilku lat projektujemy również drogi  
i ulice. Dzisiaj mamy znaczącą pracownię projektową  
w Lesznie.
Zatrudniamy tylko kadrę inżynierską. Poza stałym 
zespołem pracowników etatowych współpracujemy 
z wieloma specjalistami różnych dziedzin. Wielolet-
nie doświadczenie, zdobyte podczas funkcjonowania 
firmy, ale i przed jej powstaniem, pozwala najlepiej 
diagnozować potrzeby naszych klientów i dobierać naj-
lepszych fachowców do ich realizacji.
Firma stara się wykorzystywać nowoczesne rozwiązania 
techniczne i technologiczne. Stale się uczymy i po-
szukujemy innowacji. Między innymi uczestniczymy  
w projekcie Nowy Ekspert prowadzonym przez Agencję 
Poszanowania Energii, dzięki czemu mamy stały kontakt  
i możemy korzystać z konsultacji z najlepszymi polskimi 
specjalistami w dziedzinie oszczędzania energii w budyn-
kach.

Paweł Jędraś 
Właściciel
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JUSTYNA BARTKOWIAK PROJEKT 
Adres: ul. Maltańska 4 A, 64-100 Leszno 
Tel.: 609 235 045 
E-mail: justynabartkowiak@jb-projekt.com
WWW: www.jb-projekt.com
Osoba do kontaktu: Justyna Bartkowiak

Informacje o firmie
JB PROJEKT jest prywatnym biurem projektowym, 
które  specjalizuje się w wykonywaniu projektów tech-
nologicznych i sporządzaniu świadectw charaktery-
styki energetycznej budynków. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu oferujemy swoim klientom doradztwo 
technologiczne na etapie projektu koncepcyjnego, bu-
dowlanego i wykonawczego.
Nasze projekty, na życzenie inwestora, posiadają  
uzgodnienia w zakresie wymagań sanitarno-higieni-
cznych, przeciwpożarowych, BHP – ergonomii. 
Wykonujemy projekty technologiczne dla:
   obiektów branży spożywczej (restauracje, kawiarnie, 
puby, catering, piekarnie, ciastkarnie, zakłady przet-
wórstwa spożywczego, sklepy),

  lokali usługowych (salony urody, salony fryzjerskie  
i kosmetyczne, fitness kluby, siłownie, pralnie usługowe 
odzieży, sklepy),
    obiektów oświaty i wychowania (żłobki, przedszkola, 
szkoły).
Drugim profilem naszej działalności jest sporządzanie 
świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Nasza firma współpracuje z projektantami  oraz propagu-
je energooszczędne idee w budownictwie. Posiadamy 
niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje do fachowego 
i rzetelnego wykonywania wyżej wymienionych usług.  
Najważniejsza jest dla nas profesjonalna oraz terminowa 
realizacja zleceń.
Nasz dorobek projektowy to m.in.: remont linii techno-
logicznej bloku kuchennego w Szkole Podstawowej  
nr 9 w Lesznie; remont linii technologicznej bloku 
kuchennego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Rydzynie; kuchnia w Ośrodku Szkoleniowo- 
-Wypoczynkowym VITALIA w Boszkowie; sala bankie-
towa z kuchnią w Lesznie przy Rynku Zaborowskim; klub 
kulturalny z bufetem w Lesznie przy ul. Zielonej; przed-
szkole prywatne w Lesznie.

Justyna Bartkowiak 
Właścicielka

PROJEKTY BRANŻY  
TECHNOLOGICZNEJ

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI  
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Projektow
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architektoniczno–budow
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KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA – ARCHITEKCI S.C. 
Adres: ul. Berwińskich 8/1, 64-100 Leszno 
Tel.: 603 07 68 56, 603 07 68 57 
E-mail: kazmierczak@architekci-leszno.pl,  
samolewska@architekci-leszno.pl
WWW: www.architekci-leszno.pl
Osoby do kontaktu: Lidia Kaźmierczak-Ratajczak,  
Alina Samolewska 

Informacje o firmie
Jako firma projektowa Kaźmierczak, Samolewska 
– Architekci s.c. działamy wspólnie od 1994 roku, 
jako architektki pracujemy już od ponad 25 lat. Obie 
ukończyłyśmy studia dzienne, kierunek architektura na 
Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe na 
Politechnice Łódzkiej - kierunek rewitalizacja miast i form 
poprzemysłowych. Posiadamy uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. 
Jesteśmy członkiniami Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Architektów.
Zajmujemy się projektowaniem na terenie całej Pol-

ski oraz poza granicami kraju. Oferujemy pełen zakres 
usług projektowych oraz kompleksową organizację 
procesu projektowego przygotowania inwestycji 
(uzyskujemy niezbędne uzgodnienia formalno-prawne 
umożliwiające realizację obiektów). Zajmujemy się 
głównie pełnobranżowymi projektami architektoni-
cznymi (w tym również bardzo wyspecjalizowanymi), 
obiektami zabytkowymi, planowaniem przestrzennym, 
inwestycyjnymi analizami urbanistycznymi oraz pro-
jektami aranżacji wnętrz. Współpracujemy z wysoko 
wykwalifikowanymi specjalistami - członkami Izb Ar-
chitektów, Inżynierów i Urbanistów, doświadczonymi 
projektantami, rzeczoznawcami i kosztorysantami  
z długoletnim stażem pracy. 
Wykonujemy swoją pracę z pasją i pełnym zaanga-
żowaniem. Każdy temat traktujemy jak ciekawe wy-
zwanie. Jesteśmy otwarte na nowoczesne technologie, 
w tym projektowanie obiektów energooszczędnych.
Gwarantujemy wysoką jakość tworzonej architektury,  
zarówno pod względem funkcjonalnym, użytkowym, 
estetycznym i technicznym. Uwzględniamy możliwości 
ekonomiczne inwestorów.

Alina Samolewska 
Właścicielka

Lidia Kaźmierczak-
-Ratajczak

Właścicielka
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MARIA KURZAWA WOJCIECH KURZAWA  
ARCHITEKCI SP.C. 
Adres: ul. Jagiellońska 15/18, 64-100 Leszno 
Tel.: 691 349 764 
E-mail: mwkurzawa@wp.pl  
WWW: -
Osoba do kontaktu: Maria Kurzawa

Informacje o firmie
Oferujemy usługi w zakresie projektowania architek-
tury obiektów budowlanych (użyteczności publicznej, 
mieszkalnych, przemysłowych), projektowania wnętrz, 
przestrzennego zagospodarowania terenu. Ponadto do-
radzamy przy wyborze i zakupie działki, reprezentujemy 
Inwestora w urzędach, sprawujemy nadzór autorski.
Podczas wieloletniej pracy projektowej w różnych 
formach organizacyjnych zdobyliśmy doświadczenie  
w wielu uznanych realizacjach architektonicznych  
z dziedziny obiektów użyteczności publicznej, miesz-
kalnictwa, budownictwa przemysłowego, architektury 
wnętrz i zagospodarowania terenów. W swoim dorob-
ku mamy wiele zrealizowanych projektów rewitali-

zacji starego budownictwa oraz obiektów projekto-
wanych w historycznych strukturach, objętych ochroną 
konserwatorską. 
W 2006 roku przyznano nam tytuł Modernizacji Roku 
za projekt adaptacji budynku byłego szpitala na siedzibę 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie. 
W naszych projektach szukamy rozwiązań funkcjonal-
nych, praktycznych i racjonalnych, których estetyka 
ma swoją genezę. Istotną inspiracją jest miejsce i jego 
kontekst. Staramy się harmonijnie łączyć przeszłość  
z teraźniejszością oraz tradycję z nowoczesnością.
W zależności od potrzeb konkretnego zlecenia, 
współpracujemy ze stałym zespołem specjalistów 
branżowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie komplek-
sowo zrealizować każde powierzone nam zadanie. 
Oferujemy wiedzę, doświadczenie i zdolności w kreowa-
niu przestrzeni na miarę możliwości, indywidualnych  
aspiracji i oczekiwań naszych Inwestorów.
Ważniejsze zrealizowane projekty: kompleks biurowy 
PGNiG S.A. w Zielonej Górze, zespół hotelowy z krytą 
pływalnią i kompleksem rekreacyjnym „Bukowy Dworek”  
w Gronowie koło Łagowa.

Maria Kurzawa 
Właścicielka
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PIOTR ADAMCZEWSKI – ARCHITEKT 
Adres: ul. Lipowa 60, 64-115 Wilkowice  
Tel.: 602 183 665 
E-mail: piotr.adamczewski@adamczewski.pl
WWW: www.adamczewski.pl
Osoba do kontaktu: Piotr Adamczewski

Informacje o firmie
Osobiście działam w projektowaniu od 1981 r. 
Pracowałem w latach 1981 – 1989 w pracowni pro-
jektowej INWESTPROJEKT Leszno na stanowisku 
asystenta projektanta i projektanta. W latach 1989 
– 2003 pracowałem jako główny projektant w Biurze 
Usług Projektowych PROMOTOR spółka z o.o. W roku 
1999 założyłem własną pracownię Piotr Adamcze-
wski ARCHITEKT, która na początku była w większości 
podwykonawcą biura PROMOTOR, a po jego rozwiązaniu 
w 2003 roku podjęła samodzielną działalność. Jest to  
do tej pory pracownia architektoniczna  2-, 3-osobowa, 
gdyż takie były do tej pory potrzeby rynku. 
Współpracuję z wyspecjalizowanymi biurami inżynier-
skimi konstrukcyjnymi, inżynierii sanitarnej, instalacji 

elektrycznych, drogownictwa, kosztorysowania i inny-
mi, w zależności od potrzeb. Daje to dużą elastyczność 
w zależności od zapotrzebowania. Specjalizuję się 
obecnie w budownictwie przemysłowym i miesz-
kaniowym, podejmuję się też zadań z dziedziny bu-
downictwa użyteczności publicznej, hotelowej,  
rekreacyjnej. Nieobce są mi także prace urbanistyczne  
w postaci przygotowywania projektów decyzji o warun-
kach zabudowy dla organów samorządowych. 

Piotr Adamczewski 
Właściciel
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
ARCH. JACEK BONCLER 
Adres: ul. Traugutta 7/1, 64-000 Kościan 
Tel.: 502 740 252 
E-mail: j.boncler@gmail.com
WWW:  - 
Osoba do kontaktu: Jacek Boncler

Informacje o firmie
Pracownia Architektoniczna arch. Jacek Boncler prowa-
dzi działalność od 1987 r., w formie spółki z o.o., od 1994 
r. jako Pracownia Architektoniczna arch. Jacek Boncler.  
Firma projektuje obiekty w zakresie opracowywania 
projektów architektonicznych, wielobranżowych, budo-
wlanych i wykonawczych obiektów: mieszkaniowych 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, biurowych, komer-
cyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, pro-
jekty przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, pro-
jekty założeń urbanistycznych, projekty modernizacji  
i adaptacji obiektów budowlanych, inwentaryzacje  
architektoniczne i inne.
Zapewniamy pełną obsługę architektoniczną, począwszy 

od  koncepcji,  projekty budowlane, projekty wykona- 
wcze, projekty wnętrz, nadzory autorskie, służymy  
pomocą w prowadzeniu dokumentów formalno-
-prawnych.
Biografia: Jacek Boncler ur. 1953; studia: Wydział 
Architektury Politechniki Poznańskiej; dyplom pod 
kierunkiem profesora Mariana Fikusa i profesora  
Jerzego Gurawskiego, uprawnienia budowlane 1983 r., 
architekt Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, 
BPBBO Miastoprojekt Koszalin, Wojewódzkie Biuro 
Planowania Przestrzennego w Lesznie, Urząd Woje-
wódzki w Lesznie Wydział Planowania Przestrzennego 
Urbanistyki Architektury i Nadzoru Budowlanego, Pra-
cownia projektowa BP&P sp. z o.o. Poznań, Urząd Miasta 
w Kościanie – stanowisko Architekt Miejski, Pracownia 
Architektoniczna arch. Jacek Boncler. Wybrane pro-
jekty i realizacje: ośrodek wczasowy „Bacutil” – Mielno 
współautor arch. Marek Perepeczo, udział w zespole 
opracowującym projekt toru regatowego „Malta” w Poz-
naniu, Pensjonat „5 Dębów” w Międzyzdrojach.

Jacek Boncler 
Właściciel
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ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY WIS 
Adres: ul. Unii Europejskiej 3, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 529 90 93 
E-mail: wis@wis.net.pl, info@wis.net.pl
WWW: www.wis.net.pl
Osoba do kontaktu: Jerzy Woźniak

Informacje o firmie
Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS  funkcjonuje 
od 1995 roku. Zajmujemy się dwoma podstawowymi 
rodzajami działalności: projektujemy instalacje elek-
tryczne, oświetleniowe i niskoprądowe, prowadzimy 
sprzedaż opraw oświetleniowych, osprzętu oraz źródeł 
światła.
Jesteśmy dystrybutorem najbardziej znanych na rynku 
oświetleniowym producentów, takich jak: Luxiona, 
Thorn, Eglo, Leds, Rosa, Disano i innych. Oferta naszej 
firmy zawiera projektowanie, doradztwo techniczne 
i prowadzenie nadzorów, wykonawstwo instalacji, 
iluminacje parków i ogrodów, kosztorysowanie robót 
oraz organizowanie szkoleń branżowych. Nasza oferta 
skierowana jest również do osób indywidualnych, 

poszukujących ciekawych rozwiązań oświetleniowych 
dla domu lub ogrodu. W procesie projektowania 
dbamy o zastosowanie energooszczędnych rozwiązań 
uwzględniających gust i potrzeby naszych klientów. 
Wykonujemy opracowania zrównoważone, zwracające 
uwagę na funkcjonalność oraz zadowalające poczucie 
estetyki. Staramy się stosować innowacyjne metody, nie 
zapominając o tradycyjnych rozwiązaniach.
Wśród naszych realizacji można wymienić m.in.: skom-
pletowanie i dostawę opraw dla SP nr 13 i Gimnazjum nr 
7 na osiedlu Zamenhofa w Lesznie, projekt instalacji ele-
ktrycznych i dostawę opraw dla Szkoły Muzycznej przy 
ul. Wałowej w Lesznie, oświetlenie sklepów: Eleganza na 
Rynku w Lesznie, Vision Optic, Elegant, Solar w Galerii 
Leszno, oświetlenie elewacji ratusza w Borku Wielkopol-
skim, oświetlenie parku miejskiego w Kościanie,  
budynek CKiS przy ul. Narutowicza w Lesznie, oświetlenie 
stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, oświetlenie 
pomników Jana Pawła II, Alfreda Smoczyka, Garnizomu 
Leszczyńskiego, realizacja oświetlenia DPS w Dąbczu.

Jerzy Woźniak 
Właściciel
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Budowa
Stan surowy 
Dachy
  Konstrukcyjny.pl 
Stolarka okienna i drzwiowa
  HeKaPlast Polska 
Stan wykończeniowy
  Marux 
Instalacje sanitarne
  4People4Service / Instal-Eko / Meibes 
Instalacje elektryczne i teleinformatyczne
  Elektro-Instalator / Landam / Voltmar / PAU Łukasz Marciniak /  
  Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS  
Instalacje przeciwpożarowe
  Pompax / Instal-Eko / Landam 
Instalacje i urządzenia OZE (odnawialne źródła energii)
  Kolektor Serwis / Instal-Eko / Meibes 
Roboty zewnętrzne
  Grzesroki / Instal-Eko / Walbet  
Generalne wykonawstwo
  Ambit / Tempus / Embud / KALDO / PIB Ryszard Wielebski /
  Techbud 
Zastępstwo inwestorskie, nadzór inwestorski
  Frili Project Management / Embud / KALDO /  
  Kolektor Serwis / PIB Ryszard Wielebski / Techbud /  
  Tempus 
Zaopatrzenie
  Walbet / Ambit / Meibes / Tempus / 
  Zakład Elektroinstalacyjno-Handlowy WIS
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KONSTRUKCYJNY.PL DIETRICH D. JANKOWIAK D. S.C. 
Adres: ul. 55 Pułku Piechoty 37, 64-100 Leszno
Tel.: 600 332 985, 690 964 541
E-mail: biuro@konstrukcyjny.pl
WWW: www.konstrukcyjny.pl
Osoba do kontaktu: Dawid Dietrich

Informacje o firmie
Firma Konstrukcyjny.pl jest jednym z najnowszych 
zakładów prefabrykacji konstrukcji drewnianych w Pol-
sce. Dzięki temu korzystamy ze sprawdzonej technologii, 
a jednocześnie nowoczesnych technik produkcji.
W Państwa ręce oddajemy wytrzymałe, opatrzone 
Europejskim Certyfikatem Jakości produkty w postaci 
wiązarów dachowych, energooszczędnych budynków 
szkieletowych oraz drewnianych konstrukcji nośnych  
i podporowych.
Wiązary dachowe, oparte na amerykańskiej licencji 
MiTek są zmodernizowanym zamiennikiem dla więźby 
tradycyjnej. Zastosowanie wiązarów pozwala na obni-
żenie kosztów inwestycji i czasu pracy na budowie. Do-
datkowo umiejętne wykorzystanie tej technologii daje 

możliwość stworzenia otwartej przestrzeni poddasza, 
eliminacji słupów podporowych i pozwala zrezygnować 
z betonowego stropu.
Poszukując vademecum na rosnący dysonans pomiędzy 
jakością usług budowlanych a ich finalnym kosztem, 
stworzyliśmy technologię 3E - ekologicznie, ekonomi-
cznie, energooszczędnie.
Technologia ta zakłada wykorzystanie w budownictwie 
materiałów w stu procentach naturalnych, o perfekcyj-
nych parametrach energetycznych, bilansujących koszt 
inwestycji i późniejszej eksploatacji budynku. Parametry 
takiego budynku pozwalają na znaczne obniżenie kosz-
tów użytkowania, jednocześnie zachowując na dłużej 
ciepło w zimie i chłód w lecie. Dodatkowym atutem 
tej technologii jest korzystny mikroklimat i zdrowa 
przestrzeń egzystencjalna.
Jesteśmy przekonani, że inwestycja w zdrowe, trwałe 
siedlisko dla naszej rodziny i dobytku jest jedną z najisto-
tniejszych w życiu, dlatego podejmiemy wszelkie stara-
nia, by sprostać Państwa oczekiwaniom.

Dawid Dietrich 
Właściciel
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HEKAPLAST POLSKA SP. Z O.O. I SPÓŁKA. SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 
Adres: ul. Wiosenna 17, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 525 42 90 
E-mail: info@hekaplast.pl
WWW: www.hekaplast.pl
Osoba do kontaktu: Marek Sprengel  

Informacje o firmie
Firma HeKaPlast działa w Lesznie zaledwie od 2006 roku, 
a już dołączyła do grona największych producentów  
okien Premium nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Leszczyński HeKaPlast jest liderem grupy Amazing Win-
dows, zrzeszającej 5 nowoczesnych zakładów produkcyj-
nych oraz ponad 500 salonów sprzedaży na terenie całej 
Europy. 
HeKaPlast w tym roku otrzymał prestiżową nagrodę 
– Gazela Biznesu, przyznawaną przez dziennik Puls 
Biznesu najdynamiczniej rozwijającym się polskim 
przedsiębiorstwom. Firma uplasowała się na 27. miejscu 
w województwie wielkopolskim pod względem dyna-
miki przychodów, osiągniętego zysku oraz zatrudnienia. 

Od samego początku firmą zarządza Pan Marek Spren-
gel – manager z 15 letnim doświadczeniem w branży  
okiennej, które pomogło w tak szybkim sukcesie nowo 
powstałej firmy.
Bardzo duży nacisk w Grupie Amazing Windows 
kładziony jest na jakość produkowanych okien. Muszą 
one spełniać nie tylko lokalne, ale również europejskie 
standardy, dlatego też już w podstawowym wyposażeniu 
każdego okna wyprodukowanego w Lesznie znajdują się 
4 zaczepy antywyważeniowe, blokada błędnej obsługi 
klamki, czy też 4-stopniowy uchył. W firmie znajdują się 
nowoczesne linie technologiczne, dzięki którym okna  
w renolitach drewnopodobnych produkowane są z prak-
tycznie niewidocznym, cienkim zgrzewem.
HeKaPlast bardzo poważnie traktuje sprawę montażu. 
Na międzynarodowych targach budowlanych w Pozna-
niu BUDMA 2012, nasz partner regionalny, prowadzący 
salon firmowy HeKaPlast, zdobył I miejsce w konkursie  
„Mistrzowie Montażu”, organizowanym przez Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Montażystów Stolarki. Spółka 
została wyróżniona w konkursie „Mistrz innowacji  
2011 r.” organizowanym przez firmę Winkhaus.

Marek Sprengel  
Dyrektor Naczelny
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MARUX RUKS, MALESZKA SP.J. 
Adres: ul. Kochanowskiego 23, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 520 39 05
E-mail: centrum.farb@marux.pl
WWW: www.marux.pl
Osoba do kontaktu: Józef Ruks  

Informacje o firmie
Marux jest firmą handlową. Podstawowa oferta 
skierowana jest do lakiernictwa i budownictwa 
wykończeniowego. Atutem firmy są mieszalnie farb  
i tynków budowlanych oraz możliwości kolorystyczne 
uzyskiwane na tych mieszalniach. Sprzedając towar  
z mieszalnika czy z półki, Marux oferuje: fachowe doradz-
two doświadczonych specjalistów, najnowsze technolo-
gie, serwis dla wykonawcy, satysfakcję dla inwestora.
Firma jest w stanie sprostać najtrudniejszym wyzwa-
niom i gwarantuje najwyższe standardy obsługi, co 
potwierdzają certyfikaty: Wielkopolska Jakość, Primus 
Nominatus.
Marux dba o rozwój i wdrażanie nowych technologii 
wśród swoich odbiorców, organizując systematycznie 

szkolenia dla swoich pracowników jak również dla wyko-
nawców.
Oferujemy systemy izolacji cieplnej budynków dwóch 
producentów: Saint Gobain - Weber oraz Mitech  
Sp. z o.o. Proponujemy tu aż 12 rozwiązań w zależności 
od celu i ceny, jakie chcemy osiągnąć. Ponadto oferu-
jemy następujące produkty: tynki i farby elewacyjne 
mieszane w naszych mieszalniach; farby zewnętrzne 
i wewnętrzne – gotowe marki Dulux, Nobiles, Śnieżka, 
oraz uzyskane z mieszalników marki: Sikkens, Benjamin 
Moore i Tikurilla; kleje do płytek, dociepleń, cement, gips 
i inne masy tynkarskie; tapety, listwy ozdobne, rolety, 
karnisze i inne elementy wykończeniowe; folie, taśmy, 
papiery, worki i inne materiały pomocnicze; pędzle, 
wałki, kielnie, pace i inne narzędzia malarskie; środki  
i materiał do czyszczenia i sprzątania. 
Salon sprzedaży w Lesznie przy ul. Kochanowskiego 23 
jest sklepem patronackim AKZO Nobel Decorative Paints 
Polska i jako „Centrum malarskie Dulux” wyróżnia się 
wystrojem i zaopatrzeniem. 

Józef Ruks 
Właściciel
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4PEOPLE4SERVICE SP. Z O.O. 
Adres: ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno  
Tel.: 665 888 840
E-mail: spauch@asvleszno.pl
WWW: www.leszno.viessmann.com.pl
Osoba do kontaktu: Sławomir Pauch

Informacje o firmie
Spółka 4people4service jest firmą profesjonalną  
i ukierunkowaną na klienta. Nasi managerowie oraz 
pracownicy posiadają doświadczenie w branży budow-
lanej oraz inwestycyjnej. To osoby starannie dobrane 
i przeszkolone, żeby rozwiązać Twoje wszystkie prob-
lemy z systemami grzewczymi oraz klimatyzacjami. 
Od początku swojej działalności handlowej firma 
nastawiła się na profesjonalną obsługę instala-
torów, zapewniając im pomoc techniczną, dostęp 
do najnowocześniejszych na rynku urządzeń oraz  
szereg bezpłatnych szkoleń i materiałów techniczno- 
-handlowych. Bardzo ważny jest także dla nas klient  
indywidualny, dla którego mamy zawsze przygotowaną 
kompleksową obsługę, począwszy od doradztwa 

technicznego, poprzez projekt, do realizacji insta-
lacji oraz pełną opiekę serwisową zagwarantowaną 
przez najlepszych w swoim fachu profesjonalistów. 
Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem oraz sa-
lonem sprzedaży Viessmann. 
4people4service jest dystrybutorem na Polskę 
zachodnią produktów renomowanej włoskiej firmy 
Emmeti (urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacje). 
Jesteśmy dumni, że możemy zaproponować jakościo-
wo jedne z najlepszych produktów na świecie w tech-
nologii grzewczej (Viessmann) oraz klimatyzacji (Em-
meti). Jesteśmy uczciwi i etycznie postępujemy we 
wszystkim, co robimy. Wywiązujemy się z zobowiązań  
i traktujemy innych z szacunkiem i zaufaniem. Dążymy 
do osiągnięcia doskonałości we wszystkich obszarach 
naszej działalności – technicznych, operacyjnych i ad-
ministracyjnych. Kreatywność, poszukiwanie rozwiązań 
i wyobraźnia to klucz do naszego podejścia do pracy. 
W swojej działalności propagujemy i rozpowszech-
niamy atrakcyjne rozwiązania ekologiczne. W trosce  
o środowisko naturalne wprowadziliśmy do swojej ofer-
ty kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Sławomir Pauch 
Właściciel
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PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE 
INSTAL-EKO JÓZEF DUDZIAK 
Adres: ul. Żołnierska 1, 64-100 Leszno  
Tel.: 65 520 96 53
E-mail: biuro@instal-eko.com
WWW: www.instal-eko.com
Osoba do kontaktu: Józef Dudziak

Informacje o firmie
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSTAL-
-EKO powstało w roku 1994, poprzez przekształcenie 
działającego wcześniej Zakładu Rzemieślniczego. Obszar 
działania firmy obejmuje cały kraj z uwzględnieniem 
rynku lokalnego i obszaru Wielkopolski. Zakres usług 
skupiony jest na działalności budowlanej ze szczególnym 
naciskiem na instalacje sanitarne, poczynając od domów 
jednorodzinnych, poprzez obiekty usługowe, do hal 
produkcyjno-magazynowych i obiektów wielkopowie-
rzchniowych.
Wykonujemy: instalacje sanitarne zewnętrzne (sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, odwod-
nienia terenu i dachów), instalacje sanitarne wewnętrzne 

(wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
technologicznej, centralnego ogrzewania, gazowe, 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, tech-
nologiczne, kotłownie), systemy techniki innowacyjnej 
(kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory). 
Zajmujemy się także projektowaniem w branży sani-
tarnej i kosztorysowaniem robót budowlanych. Posia-
damy uprawnienia budowlane, energetyczne i dozo-
rowe niezbędne do wykonywania wszystkich instalacji, 
montażu oraz serwisu urządzeń.
Jesteśmy członkami Wielkopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz Cechu Rzemiosł 
Różnych. Posiadamy koncesję MPWiK Leszno na bu-
dowę infrastruktury uzbrojeniowej. Otrzymaliśmy 
certyfikaty Autoryzowanych Serwisów i Partnerów 
Technicznych. Dla zrealizowanych inwestycji prowa-
dzimy obsługę serwisową. Dysponujemy bazą 
sprzętową, wyposażeniem oraz wykwalifikowaną kadrą 
pracowniczą. Dla uzyskania optymalnego zadowolenia 
klienta oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Pro-
ces wykonawczy w naszym mniemaniu sprowadza się do 
czterech słów : Projekt – Kosztorys – Realizacja – Serwis.

Józef Dudziak 
Właściciel
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PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM 
MEIBES SP. Z O.O. 
Adres: ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 525 86 32, 65 525 86 33
E-mail: mwozny@meibes.pl, ikostrzewa@meibes.pl
WWW: www.meibes.pl, www.logotermy.pl,  
www.solar.meibes.pl, www.ee-flow-control.pl
Osoby do kontaktu: Michał Woźny, Izabela Kostrzewa

Informacje o firmie
Firma Meibes jest jedną z firm Holdingu Meibes, 
działającego od 50 lat na terenie Europy, który należy 
do międzynarodowej spółki Aalberts Industries N.V. 
z siedzibą w Holandii. Przedsiębiorstwo Meibes  
w Lesznie jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę 
firm: Meibes, Simplex i Rossweiner. Od momentu 
powstania w 1991 roku firma Meibes sprzedaje  
i udoskonala swoje produkty, do których należą insta-
lacje grzewcze, solarne i sanitarne. Szczególne miejsce 
w naszej ofercie zajmują LOGOTERMY – mieszkaniowe 
stacje wymiennikowe do decentralnego przygotowania 
c.w.u. w budownictwie wielorodzinnym, węzły grzew-

cze oraz systemy solarne. Podstawową cechą łączącą 
produkty Meibes jest jakość – to ona sprawia, że zau-
fanie naszych klientów i ich zadowolenie stale rosną 
wraz z wymaganiami stawianymi przez rozwijający 
się rynek instalacji grzewczych. Szczególną uwagę 
poświęcamy urządzeniom odznaczającym się najwyższą 
energooszczędnością i efektywnością energetyczną. 
Produkty oznaczone są etykietą                     dającą gwaran-
cję najwyższej jakości i komfortu użytkowania. Firma 
Meibes od zawsze zwracała uwagę na aspekty związane 
z energooszczędnością, dlatego też szczególny nacisk 
kładzie na efektywne wykorzystanie energii. Program ee-
-flow-control został wdrożony właśnie w celu zwiększenia 
oszczędności energii w technice domowej. Jest to 
kompleksowe, modułowe rozwiązanie pozwalające 
stworzyć instalację z wykorzystaniem urządzeń o wy-
sokiej energooszczędności, w skład którego wchodzi 
5 modułów: źródło i rozdział ciepła, oddawanie ciepła, 
solar, logotermy – węzły mieszkaniowe, pomiar i regu-
lacja. Dzięki połączeniu w system ww. modułów można 
uzyskać optymalne korzyści i efektywność energetyczną.

Michał Woźny 
Dyrektor
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ELEKTRO-INSTALATOR SP. Z O.O. 
Adres: ul. Chociszewskiego 6, 64-100 Leszno
Tel.: 65 520 94 98
E-mail: firma@elektro-instalator.pl
WWW: www.elektro-instalator.pl
Osoba do kontaktu: Roman Giezek 

Informacje o firmie
Istniejemy od 1991 roku. Gruntowna wiedza i zdobyte 
przez lata doświadczenie pozwoliły nam stać się wiary-
godnym partnerem gwarantującym wysoki standard 
budowanych sieci oraz instalacji. Wykonujemy komplek-
sowe instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych 
jak również dla inwestorów pojedynczych, od projektu, 
przez wycenę, po realizację. Kadra firmy składa się  
z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjali-
stów.
W naszej ofercie znajdą Państwo: projektowanie (kom-
pleksowe projekty budowlano-wykonawcze instalacji 
elektroenergetycznych wraz z przyłączami), wyko-
nawstwo (sieci elektroenergetyczne średnich i niskich 
napięć, stacje transformatorowe i przyłącza, zespoły 

agregatów prądotwórczych, oświetlenie dróg i placów, 
instalacje elektryczne hal przemysłowych i magazyno-
wych, obiektów handlowych, instalacje w biurowcach 
i budynkach użyteczności publicznej, instalacje w bu-
downictwie wielorodzinnym), inne instalacje (instalacje 
nagłośnienia i powiadamiania o pożarze DSO, instalacje 
antywłamaniowe SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV 
i elektronicznego systemu kontroli dostępu KD, insta-
lacje antenowe, instalacje BMS), domki jednorodzinne 
(instalacje elektryczne, TV, telefoniczne, komputerowe, 
antywłamaniowe, domofonowe, monitoring, odkurza-
cze centralne), przeglądy obiektów (okresowe przeglądy 
obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektry-
cznych i odgromowych wraz z wpisem w książce obiektu 
budowlanego), pomiary elektryczne (pomiary SN i nN, 
pomiary natężenia oświetlenia, pomiary i badanie insta-
lacji odgromowych, identyfikacja i lokalizacja uszkodzeń 
linii kablowych nN), nadzór nad eksploatacją (24 h  
na 7 dni gotowy zespół do usuwania usterek obsłu-
giwanych obiektów, konserwacje, oględziny, przeglądy 
stacji transformatorowych SN), laboratorium (badanie 
sprzętu do obsługi urządzeń elektroenergetycznych).

Roman Giezek          Krzysztof Jekel 
Właściciel                   Właściciel
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PHU LANDAM ADAM LANICA 
Adres: ul. Witosa 12, 64-113 Osieczna 
Tel.: 605 828 505
E-mail: adam.lanica@landam.pl
WWW: www.landam.pl
Osoba do kontaktu: Adam Lanica

Informacje o firmie
Nasza firma istnieje już 25 lat. Zaczynaliśmy 
działalność jako firma instalatorska o profilu teleko-
munikacyjnym. Posiadamy nowoczesne rozwiązania 
z zakresu systemów telekomunikacyjnych, takich 
jak: cyfrowe serwery, centrale telefoniczne oraz 
urządzenia łączności VoIP. Stopniowy rozwój oferty 
miał naturalny charakter, zawsze będący odpowiedzią  
na oczekiwania klientów. 
Firma zatrudnia obecnie fachowców znających zagadnie-
nia z zakresu sterowania urządzeniami w technologiach, 
m.in. KNX, LonWorks. Oferujemy nowoczesne technolo-
gie w zakresie sterowania instalacjami w budynkach oraz 
zarządzania nimi za pomocą BMS (ang. BMS – Building 
Management Systems, czyli Systemem Zarządzania  

Budynkiem), co daje wymierne korzyści dla klien-
ta w postaci energooszczędności, stałego nadzoru  
nad wszystkimi aspektami funkcjonowania obiektu.
Nasze propozycje obejmują całość inwestycji, od kon-
cepcji, poprzez projekt, po wykonawstwo. 
Adresatami naszych rozwiązań są właściciele małych, 
średnich i dużych obiektów, np. oferujemy  kom-
pleksowe wyposażenie hoteli w automatykę  
oraz oprogramowanie. Oprócz tego wykonujemy 
sieci komputerowe, system sygnalizacji napadu  
i włamania oraz instalacje sygnalizacji pożaru. Dodat-
kowo instalujemy systemy nagłośnienia obiektów 
oraz DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze). Jednak  
najciekawsze z naszego punktu widzenia są prace nie-
typowe, gdzie można wykazać się własną inwencją  
i pomysłowością.
Powierzone zadania wykonujemy solidnie i terminowo. 
Misja i filozofia naszej firmy to pełna satysfakcja klienta, 
dlatego też dokładamy wszelkich starań w doskonaleniu 
jakości naszej oferty.

Adam Lanica 
Właściciel
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P.H.U. VOLTMAR MARCIN SKRZYPCZAK 
Adres: ul. Kruczkowskiego 17, 64-100 Leszno 
Tel.: 601 198 805
E-mail: l.kosmala@voltmar.pl, biuro@voltmar.pl
WWW: www.voltmar.pl
Osoba do kontaktu: Łukasz Kosmala

Informacje o firmie
Firma Voltmar została założona w 2006 roku. Jest młodą  
i prężnie rozwijającą się firmą specjalizującą się  
w obsłudze inwestycji budowlanych i remontowych, 
w zakresie instalacji elektroenergetycznych i teletech-
nicznych. Wyspecjalizowani pracownicy posiadają 
wszystkie wymagane uprawnienia elektryczne, pomia-
rowe oraz budowlane, niezbędne zaplecze techniczne, 
gwarantujące wysoką jakość świadczonych usług.
W ramach współpracy oferujemy pomoc w przygotowa-
niu projektów, doradztwie, wycenie, jak i kompleksowej 
obsłudze i montażu instalacji elektrycznych i teletechni-
cznych.
Oferujemy realizacje najwyższej jakości, dla każdego 
z naszych klientów przygotowujemy indywidualną 

wycenę, zapewniając pełną gwarancję wykonanej reali-
zacji. 
Posiadamy szeroki profil działalności obejmujący usługi 
w zakresie budowy oraz konserwacji linii kablowych  
niskiego oraz średniego napięcia, oświetlenia ulicznego. 
Wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze 
budownictwa kubaturowego, obejmujące budowni-
ctwo mieszkaniowe, hale produkcyjno-usługowe oraz 
użyteczności publicznej, tj. obiekty handlowe, biurowe, 
sportowo-rekreacyjne, hotele, szkoły.
Instalacje elektryczne  i silnoprądowe.
Instalacje teletechniczne: systemy okablowania stru-
kturalnego, systemy sygnalizacji alarmu pożarowego 
(SAP), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO), systemy 
sygnalizacji włamania i napadu (SSW i N), systemy kon-
troli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD, RCP), systemy 
telewizji obserwacyjnej (CCTV), systemy integracyjne 
zarządzania instalacjami obiektu (BMS), systemy EIB.
Ponadto wykonujemy systemy inteligentnej instalacji 
elektrycznej, oświetlenie w technologii LED.
Satysfakcja z naszych usług jest gwarantowana.

Łukasz Kosmala 
Dyrektor
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POMPAX SP. Z O.O. 
Adres: ul. Spółdzielcza 2H, 64-100 Leszno
Tel.: 609 878 858 
E-mail: dsliwinski@pompax.pl
WWW: www.pompax.pl
Osoba do kontaktu: Dariusz Śliwiński

Informacje o firmie
Pompax posiada solidne korzenie. Spółka została 
założona w 1993 roku w Lesznie, a jej pierwszym 
właścicielem była Leszczyńska Fabryka Pomp – LFP. 
Początkowo POMPAX pełnił rolę pierwszego składu 
celnego pomp GRUNDFOS w Polsce. Wieloletnia 
współpraca z liderami branży zobligowała nas do sto-
sowania najwyższych standardów w zakresie jakości 
dostarczanych produktów i usług. Przez niespełna  
20 lat działalności wyspecjalizowaliśmy się w doborach, 
sprzedaży i kompletacji pomp, armatury oraz automaty-
ki pompowej. Należymy do czołówki najlepszych partne-
rów handlowych w dziedzinie pomp. Zapewniamy fa-
chowe doradztwo w zakresie doboru i sprzedaży pomp 
ciepłowniczych, przemysłowych, ściekowych dozujących, 

przepompowni ścieków, zestawów hydroforowych, 
pomp technologicznych higienicznych i innych. Firma 
zapewnia fachowe doradztwo techniczne, kompletację 
dostaw oraz kompleksową opiekę serwisową.  Bogate 
doświadczenie i dążenie do ciągłego rozwoju – to nasz 
sposób na sukces. W naszej codziennej pracy stawiamy 
na partnerstwo oraz współpracę. Dysponujemy nie tyl-
ko szeroką wiedzą teoretyczną, ale również ogromnym 
doświadczeniem w praktyce. Staramy się być zawsze  
o krok do przodu, wyznaczając sobie coraz to nowsze cele, 
podnosząc jednocześnie wyżej poprzeczkę. Dzięki temu 
zapewniamy rozwiązania pompowe na najwyższym 
poziomie: nowoczesne i energooszczędne. Dążymy  
do maksymalnego spełnienia oczekiwań klientów, dbając 
równocześnie o środowisko naturalne. Naszą misją jest 
odpowiedzialność społeczna. Proponując optymalizację 
systemów pompowych, dbamy o zmniejszanie emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery. Bierzemy bezpośredni 
udział w walce z tzw. efektem cieplarnianym, proponując 
stosowanie energooszczędnych urządzeń pompowych 
oraz ich efektywne wykorzystanie. 
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KOLEKTOR SERWIS SP. J.  
K. JANIAK, M. JANIAK, Ł. JANIAK 
Adres: ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 Leszno
Tel.: 65 529 41 27, 65 526 77 00
E-mail: pracownia@kolektor-serwis.pl
WWW: www.kolektor-serwis.pl
Osoba do kontaktu: Klemens J. Janiak

Informacje o firmie
Firma KOLEKTOR SERWIS prowadzi działalność usługową 
w zakresie obsługi inwestycji związanych z inżynierią  
i ochroną środowiska. Zgodnie z naszymi przekonaniami 
staramy się wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju 
w każdym z głównych kierunków naszej działalności, 
którymi są: 
odnawialne źródła energii – projektowanie, dostawa  
i instalacja ogniw fotowoltaicznych i małych turbin wia-
trowych,
planowanie przestrzenne – opracowywanie zmian 
studiów oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, związanych z tym analiz oraz ocen 
oddziaływania na środowisko,

usługi projektowe – opracowanie analiz, koncepcji, 
projektów budowlanych i wykonawczych oraz nadzory  
i usługi konsultacyjne w zakresie sieci uzbrojenia terenu, 
dróg oraz instalacji – szczególnie związanych z zagospo-
darowaniem wód opadowych.
Jesteśmy także dystrybutorem oprogramowania 
wspomagającego projektowanie i utrzymanie infra-
struktury firmy Bentley, producenta m.in. aplikacji 
CAD, Microstation. W każdej z tych dziedzin naszymi 
odbiorcami są zarówno samorządy, developerzy, firmy 
i instytucje, jak i inwestorzy prywatni. Skala naszych 
doświadczeń obejmuje zatem opracowania w skali mias-
ta, poprzez osiedla mieszkaniowe i tereny przemysłowe, 
aż od pojedynczych domów jednorodzinnych. 
Firma KOLEKTOR SERWIS funkcjonuje nieprzer-
wanie od 1994 r., - na przestrzeni lat zdobyła znaczne 
doświadczenie, znajomość rynku oraz uznanie in-
westorów. Dysponujemy zespołem własnych inżynierów 
oraz współpracujących branżystów i dostawców. 
Pomożemy zrealizować każdy projekt w dziedzinie 
ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii,  
od najwcześniejszych etapów planowania, do realizacji!

Klemens J. Janiak 
Właściciel
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GRZESROKI ROKSANA NOWAK-GOŁĄBKA 
Adres: Plac Obrońców Warszawy 22, 64-100 Leszno
Tel.: 785 210 922, 789 345 503
E-mail: grzegorzgolabka@o2.pl, marcingajewski@op.pl
WWW: www.grzesroki.pl
Osoby do kontaktu: Grzegorz Gołąbka, Marcin Gajewski

Informacje o firmie
Firma Grzesroki to prężnie rozwijająca się firma z wielo-
letnim (od 2008 r.) doświadczeniem w swojej branży. 
Siedziba firmy mieści się w województwie wielkopol-
skim, na terenie gminy Święciechowa w miejscowości 
Długie Nowe 43, przy trasie nr 12 pomiędzy Lesznem  
a Wschową. 
Specjalizujemy się w produkcji i montażu wysokiej 
jakości ogrodzeń metalowych, bram wjazdowych, balu-
strad i metaloplastyki użytkowej (świeczniki, kwietniki, 
zadaszenia itp.) według projektów własnych lub wzorów 
dostarczonych przez klienta. Realizujemy również proje-
kty użytkowe, takie jak domki letniskowe, budki parkin-
gowe, wiaty garażowe oraz małe konstrukcje spawane.
Do produkcji naszych wyrobów używamy stali czarnej 

o najwyższej jakości i odpowiednim składzie chemicz-
nym, którą pozyskujemy tylko od polskich producentów. 
Wszystkie nasze produkty poddawane są zabezpie-
czeniu antykorozyjnemu poprzez cynkowanie ogniowe  
i malowanie proszkowe według szerokiej gamy kolorów 
wzornika RAL. Odpowiednio dobrana grubość powłoki 
cynkowej w połączeniu z warstwą farby proszkowej 
zapewnia naszym ogrodzeniom niepowtarzalny wygląd 
oraz gwarantowaną długoletnią wytrzymałość.
Firma Grzesroki kieruje swoją ofertę zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i przedsiębiorstw inwestujących  
w branżę budowlaną. We wszystkich realizowanych 
przez nas zadaniach stawiamy na profesjonalizm  
i najwyższą jakość, co pozwala nam na dynamiczny  
rozwój naszego przedsiębiorstwa i stopniowe wdrażanie 
najnowszych technologii. Gwarantujemy wysoką, 
solidną jakość wyrobów, szybką realizację zamówień, 
indywidualne podejście do klienta, atrakcyjne ceny oraz 
transport na miejsce montażu. Wizyta naszego przed-
stawiciela pomoże bezpłatnie ustalić zakres robót, wzor-
nictwo, wstępny kosztorys oraz przewidywany termin 
realizacji zamówienia.

Grzegorz Gołąbka 
Właściciel
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE AMBIT SP. Z O.O. 
Adres: ul. Kąkolewska 21, 64-100 Leszno
Tel.: 65 538 99 10, 65 538 99 00
E-mail: marketing@ambit.com.pl, ambit@ambit.com.pl
WWW: www.ambit.com.pl
Osoby do kontaktu: Jarosław Dawidziak, Magdalena 
Dziubała

Informacje o firmie
Jesteśmy jedną z czołowych firm branży budowlanej  
w kraju. Dla naszych klientów marka AMBIT to 
synonim najnowocześniejszych technologii w budo-
wnictwie. Od 1997 roku, momentu powstania firmy, 
stale pielęgnujemy najważniejsze dla nas wartości. 
Najwyższa jakość świadczonych usług oraz terminowość  
i zaangażowanie czynią nas jedną z najbardziej konkuren-
cyjnych i wiarygodnych firm w branży. 
Od początku wizytówką prężnie rozwijającej się firmy 
stało się wznoszenie nowoczesnych hal przemysłowych. 
AMBIT to także kilka działów produkcyjnych, 
wytwarzających m.in. parapety zewnętrzne, profile 
budowlane oraz beton towarowy. Jakość naszych 

wyrobów została doceniona za granicą. Potwierdzeniem 
tego jest eksport naszych produktów na rynki europej-
skie. Nasza oferta obejmuje również sprzedaż szerokiej 
gamy materiałów budowlanych. Wysoka jakość naszych 
produktów jest dla nas powodem do dumy. Od lat 
jesteśmy obecni na branżowych targach i wystawach  
w kraju i za granicą. 
Cieszymy się, kiedy jesteśmy doceniani. Wielokrotnie 
znaleźliśmy się w gronie najlepszych – w rankingu „Gazele 
Biznesu”, w zestawieniu „Diamenty Forbesa”, „Rankingu 
100 największych firm regionu leszczyńskiego” Gazety 
ABC, otrzymaliśmy także tytuł LIDERA PRZEMIAN 2011. 
Dbamy o każdy element działalności firmy. W 2002 roku 
wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością potwierdzony 
certyfikatem ISO 9001: 2000. 
Od lat wspieramy zarówno sportowe zmagania, jak i kul-
turalne wydarzenia w naszym otoczeniu. Jesteśmy spon-
sorem Unii Leszno, jednej z najbardziej utytułowanych 
polskich drużyn żużlowych, a także leszczyńskiego Klubu 
Sportowego Polonia Leszno oraz UKKS Iskra z Osiecznej. 
Od 2010 roku jesteśmy jednym z głównych sponsorów 
Koleżeńskiego Maratonu w Lesznie. 

Jarosław Dawidziak 
Prezes zarządu
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE TEMPUS SP. Z O.O.  
Adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 22, 64-100 Leszno 
Tel.: 600 871 045
E-mail: tempus@tempus.pl 
WWW: www.tempus.pl 
Osoba do kontaktu: Rafał Wojtkowiak 

Informacje o firmie
Przedsiębiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.o. powstało 
w 2008 roku na bazie spółki cywilnej zawiązanej w roku 
2006. 
Początek naszej działalności opierał się głównie na proje-
ktowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych. Dynami-
czny rozwój rynku budowlanego wraz ze wzrostem zapo-
trzebowania na solidne firmy wykonawcze zachęcił nas 
do stworzenia działu zajmującego się realizacją obiektów 
budowlanych. Dzięki zebranemu doświadczeniu, stoso-
waniu nowoczesnych technologii i solidnej pracy zysku-
jemy coraz większe rzesze klientów. W chwili obecnej za-
trudniamy 24 pracowników. Największą część stanowią 
osoby zajmujące się produkcją budowlano-montażową. 
Dział ten zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych, 

w tym między innymi mieszkaniowych, przemysłowych 
i rolniczych. We współpracy z firmami realizującymi in-
westycje drogowe rozpoczęliśmy produkcję prefabry-
katów żelbetowych, wykorzystywanych przy budowie 
autostrad. Zajmujemy się również produkcją i montażem 
zbiorników żelbetowych. Wyspecjalizowana kadra tech-
niczna oraz doświadczona załoga daje nam gwarancję 
dobrej i terminowej realizacji podejmowanych zadań, 
realizowanych na wysokim poziomie technicznym. 
Dysponujemy przy tym nowoczesnym sprzętem budo-
wlanym i transportowym. Rozwijamy jednocześnie 
pierwotny kierunek prowadzonej działalności, czyli  
projektowanie i nadzorowanie inwestycji budowlanych. 
Pracowity i chłonny wiedzy zespół projektowy, realizuje 
coraz bardziej wymagające zadania architektoniczne 
i konstrukcyjne. Kompleksowy nadzór nad realizacją 
inwestycji i przeglądy techniczne obiektów budowla-
nych nie stanowią również dla nas żadnego problemu. 
Wykorzystując ugruntowane miejsce na rynku usług 
budowalnych, własną wiedzę i doświadczenie staramy 
się przybliżyć wszystkim możliwość budowania dla 
przyjemności.

Rafał Wojtkowiak  
Prezes Zarządu
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FRILI PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.  
Adres: ul. Spółdzielcza 2h, 64-100 Leszno 
Tel.: 65 529 55 85
E-mail: info@frili-pm.pl 
WWW: www.frili-pm.pl
Osoba do kontaktu: Wojciech Trojnara

Informacje o firmie
      Firma Frili Project Management Sp. z o.o. oferuje 
usługi w zakresie zarządzania projektami budowlanymi 
oraz zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami. Posiadamy ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w branży i kilkaset tysięcy 
metrów kwadratowych zrealizowanych inwestycji.  
W naszym portfolio znajdują się obiekty przemysłowe, 
handlowe, mieszkaniowe, a także udane rewitalizacje 
obiektów zabytkowych. 
     Współpracę z klientem rozpoczynamy od analizy jego 
potrzeb inwestycyjnych, doradzamy przy wyborze lokali-
zacji przedsięwzięcia. Zapewniamy m.in. obsługę admini-
stracyjną inwestycji, w tym uzyskanie wszelkich decyzji 
i pozwoleń. Koordynujemy prace projektowe, pełnimy 

pełnobranżowy nadzór inwestorski, przeprowadzamy 
odbiory techniczne. Kontrolujemy koszty inwestycji  
i przygotowujemy jej końcowe rozliczenie. Po zakończe-
niu inwestycji prowadzimy nadzór nad gwarancjami 
udzielonymi przez podwykonawców, przeprowadzamy 
okresowe przeglądy.  

W zakresie zarządzania nieruchomościami oferu-
jemy sporządzanie planów i budżetów zarządzania, 
przeglądy okresowe obiektów budowlanych, planowa-
nie remontów i nadzór nad ich prawidłowym wykona-
niem, prowadzenie książki obiektu budowlanego. 
      W ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomo-
ściami zapewniamy min. przeprowadzenie wszelkich 
czynności zmierzających do zawarcia przez podmioty 
umów sprzedaży, najmu. Regulujemy stany prawne 
nieruchomości, przygotowujemy analizy rynku nierucho-
mości, prowadzimy doradztwo inwestycyjne.  
   Kadra firmy to absolwenci najlepszych uczelni, 
specjaliści w różnych dziedzinach, co gwarantuje 
najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. 
         Zapraszamy do współpracy inwestorów krajowych 
i zagranicznych.

Wojciech Trojnara 
Prezes Zarządu

Za
st

ęp
st

w
o 

in
w

es
to

rs
ki

e 
na

dz
ór

 in
w

es
to

rs
ki

Bu
do

w
a



39

WALBET A&D&K WALKOWIAK S.J.    
Adres: ul. Kobylińska 35, 63-910 Miejska Górka
Tel.: 602 570 057
E-mail: walbet@o2.pl
WWW: www.walbet.pl     
Osoba do kontaktu: Roman Krajka

Informacje o firmie
Spółka WALBET to firma rodzinna, której początki sięgają 
lat osiemdziesiątych. Działalność rozpoczęła się od trans-
portu ciężarowego. Z czasem zaczęto wykonywać par-
kingi, utwardzać place, a także budować drogi. W ten 
sposób powstał Zakład Robót Drogowych. Stopniowo 
firma rozrastała się poprzez przyjmowanie kolejnych 
zleceń, zakup coraz bardziej specjalistycznego sprzętu 
budowlanego i transportowego oraz zatrudnienie coraz 
większej liczby nowych pracowników. Kluczowym mo-
mentem było uruchomienie w 1999 roku pierwszego 
węzła betoniarskiego. Obecnie firma produkuje beton 
towarowy na zautomatyzowanym, profesjonalnym 
węźle betoniarskim. Oferuje w ciągłej sprzedaży beton 
klasy od C8/10 do C 50/60. Wszystkie wykonane są  

z atestowanych, frakcjonowanych kruszyw najwyższej 
jakości. Stosuje dodatki uplastyczniające, a w okresie  
zimowym oferuje masę betonową, wykonaną na pod-
grzewanym kruszywie, z dodatkami umożliwiającymi 
proces wiązania betonu w temperaturach ujemnych. 
Spółka dysponuje nowoczesnym parkiem betono-
mieszarek i pomp do betonu. Przy wytwórni zainstalo-
wane jest nowoczesne urządzenie do recyklingu resz-
tek mieszanki betonowej, dzięki któremu 100% tak 
odzyskanego surowca jest ponownie wykorzystywane  
do produkcji pełnowartościowego betonu. 
Spółka WALBET specjalizuje się również w realizacji 
robót budowlano-remontowych w zakresie budo-
wnictwa ogólnego, a w szczególności profesjonalnych  
betonowych posadzek przemysłowych oraz placów 
manewrowych. Długoletnie doświadczenie zdobyte 
w realizacji złożonych zadań inwestycyjnych i remon-
towych pozwala nam dziś oferować usługi w zakresie 
kompleksowych realizacji: obiektów usługowych, hal 
przemysłowych, mroźni i chłodni składowych oraz bu-
dowy biogazowni oraz oczyszczalni ścieków.
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Użytkowanie
Zarządzanie nieruchomością
  Embud / Frili Project Management 
Przeglądy techniczne
  Techbud / Domator / Embud /  
  Frili Project Management /    
  Instal-Eko / KALDO / Tempus
Remonty 
  Instal-Eko / Tempus
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ZAKŁAD WYKONAWSTWA I OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
BUDOWNICTWA TECHBUD TADEUSZ ŚLĄSKI 
Adres: ul. Chocimska nr 92, 64-100 Leszno
Tel.: 601 790 461
E-mail: techbud-leszno@wp.pl
WWW: www.techbud-leszno.com
Osoba do kontaktu: Tadeusz Śląski

Informacje o firmie
Firma powstała w 1989 roku. Zakład specjalizuje się 
w kompleksowej realizacji i obsłudze technicznej bu-
downictwa w zakresie: wykonawstwa budowlano-mon-
tażowego (wszystkie branże), opracowania projektów 
technicznych, opracowania kosztorysów inwestorskich 
i powykonawczych (wszystkie branże), doradztwa tech-
nicznego przy wyborze terenów inwestycyjnych, do-
radztwa technicznego przy realizacji robót budowlano- 
-montażowych, prowadzenia zastępstwa inwestycyjnego 
zadań inwestycyjnych, pełnienia obowiązków kierowni-
ka budowy, pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, 
zakładania i prowadzenia Książek Obiektu Budowlanego, 
przeprowadzania przeglądów technicznych – rocznych  

i pięcioletnich.
Dotychczasowe obiekty będące w obsłudze technicznej 
i realizacji: budynki jednorodzinne w Lesznie, Rydzynie, 
Osiecznej, Lipnie, Wilkowicach, Tarnowie Podgórnym, 
rozbudowa firmy LESPIN w Lesznie, rozbudowa restaura-
cji DOBRODZIEJ w Krzemieniewie, rozbudowa restaura-
cji OLIMP w Lesznie, osiedle domków jednorodzinnych  
w Lesznie, ul. Leśna Osada, pawilon handlowo- 
-usługowy w Lesznie, ul. Jana Kazimierza, zespół bu-
dynków usługowych w Lesznie, ul. Narutowicza (koło 
Synagogi), pawilon mieszkalno-usługowy w Lesznie,  
ul. Niepodległości, budynek mieszkalno-usługowy  
w Lesznie, ul. Gronowska (restauracja ROZMARYN).

Tadeusz Śląski 
Właściciel
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LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O. 
Adres: ul . Geodetów 1, 64-100 Leszno
Tel.: 663 96 80 10
E-mail: lcb@lcb.leszno.pl
WWW: www.lcb.leszno.pl 
Osoba do kontaktu: Anna Dziamska 

Informacje o instytucji
Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką ze 100% 
udziałem miasta. Naszym głównym zadaniem jest 
świadczenie usług w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 
istniejących przedsiębiorstw. LCB prowadzi między  
innymi działalność doradczą, promocyjną i edukacyjną. 
Spółka, od początku powstania Leszczyńskiego Klastra 
Budowlanego, jest jego aktywnym członkiem. Dzięki 
działalności klastrowej doskonale orientujemy się  
w problematyce branży budowlanej, a nasza oferta  
dobrze odpowiada na potrzeby firm z tego sektora.  
Leszczyńskie Centrum Biznesu oferuje branży budowla-
nej wsparcie w zakresie następujących tematów: usługi 
informacyjne, pozyskiwanie dotacji, szkolenia zarządcze 

i specjalistyczne, konferencje i warsztaty, usługi inkuba-
cyjne, analizy klastrowe i badania marketingowe, bran-
ding regionalny i produktowy, wywiad rynkowy – analiza 
potrzeb klientów w różnych segmentach rynku, lobbing 
w zakresie wsparcia ze strony władz miasta.
Doświadczenie w problematyce klastrów, elastyczność, 
innowacyjność to nasze atuty. Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane firmy do współpracy. Więcej informacji 
na naszej stronie internetowej.

Alicja Szczepińska 
Prezes
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OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W KOŚCIANIE 
Adres: ul. Rzemieślnicza 2, 64-000 Kościan
Tel.: 65 512 77 83
E-mail: dyrektor@owp.koscian.net
WWW: www.owp.koscian.net
Osoba do kontaktu: Monika Pawłowska

Informacje o ośrodku
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie jest 
stowarzyszeniem osób prawnych – jednostek samorządu 
terytorialnego powiatu kościańskiego. Nasza instytucja 
jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 
pod numerem 2.30/00058/2004. 
Działalność statutowa to szeroko rozumiane wspieranie 
przedsiębiorczości, szczególnym jednak elementem jest 
prowadzenie na zlecenie Urzędów Pracy, oraz innych je-
dnostek szkoleń związanych z  rozpoczynaniem i rozwija-
niem działalności gospodarczej. Udzielamy informacji 
oraz prowadzimy szkolenia głównie z tematyki: rozpoczy-
nania działalności, podstawowych aspektów prawnych 
związanych z rozpoczynaniem oraz prowadzeniem 

działalności, praktycznych aspektów ubiegania się  
o pomoc z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa  
na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, pozyski-
wania zewnętrznych źródeł finansowania działalności 
gospodarczej (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), 
ubieganie się o dotację ze środków Funduszu Pracy,  
Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez 
osoby bezrobotne na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, składanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy  
o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 
w Kościanie, na mocy porozumienia z Wielkopolską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, 
pomaga przedsiębiorcom ubiegać się o korzystnie opro-
centowane pożyczki. Dzięki wykupionym przez SWP 
w Kościanie udziałów w Samorządowym Funduszu 
Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, przedsiębiorcy 
z terenu powiatu kościańskiego mogą ubiegać się  
o udzielenie przez SFPK poręczeń kredytów i pożyczek.  
W biurze OWP w Kościanie są prowadzone usługi infor-
macyjno-doradcze dla klientów indywidualnych.

Monika Pawłowska 
Dyrektor

Instytucje 
otoczenia biznesu
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REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA  
W LESZNIE 
Adres: ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno
Tel.: 65 529 56 56
E-mail: lesznio@riph.pl 
WWW: www.riph.pl
Osoba do kontaktu: Lech Woźny

Informacje o instytucji
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie 
została powołana w 1991 roku, jako organizacja 
samorządu gospodarczego regionu leszczyńskiego. 
Obecnie zrzesza 144 podmioty gospodarcze z woje-
wództw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. 
Oprócz siedziby głównej w Lesznie, od 2001 roku izba 
posiada także swój oddział w Rawiczu. 
Jesteśmy największą w regionie organizacją biznesową, 
partnerem władz samorządowych gmin, miast i powia-
tów. Reprezentujemy w tych gremiach interesy naszych 
członków, a także interesy wszystkich przedsiębiorców.
Priorytetem w działaniu Izby jest budowanie pozyty-
wnych relacji z innymi organizacjami i instytucjami  

na płaszczyźnie gospodarki lokalnej. Naszym zadaniem 
jest również skuteczna reprezentacja interesów regional-
nych przedsiębiorców, jak i ciągłe doskonalenie działań 
na rzecz MSP. Wieloletnia tradycja, wypracowane 
doświadczenie i zaangażowanie wielu osób sprawia, że 
RIPH w Lesznie jest jedną z nielicznych organizacji oto-
czenia biznesu w regionie, która zapewnia kompleksową 
ofertę dla przedsiębiorców. 
RIPH gwarantuje przedsiębiorcom szeroki zakres po-
mocy, m.in. w zakresie prawa, doradztwa, legalizacji 
dokumentów, konsultacji, seminariów i szkoleń. Prowa-
dzimy bezpłatny Punkt Konsultacyjny, gdzie udzielamy 
niezbędnych informacji z zakresu prawa, podatków, 
finansów, marketingu. Informujemy o dostępnych pro-
gramach pomocowych współfinansowanych z budżetu 
państwa oraz zasadach ubiegania się o dotacje.
Rzetelność i przejrzystość działań leszczyńskiej izby 
zapewniają wdrożony system zarządzania jakością 
ISO 9001: 2009 oraz akredytacja Krajowego Systemu 
Usług. Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodar- 
czej – największej organizacji samorządu gospodarczego  
w Polsce, skupiającej ponad 100 organizacji.

Tomasz Łasowski 
Prezes
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  
IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE 
Adres: ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
Tel.: 669 800 441
E-mail: eugeniusz.krysiak@pwsz.edu.pl
WWW: www.pwsz.edu.pl
Osoba do kontaktu: Eugeniusz Krysiak

Informacje o szkole
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Lesznie istnieje od 1999 roku. W rankin-
gach wyższych uczelni plasuje się w czołówce krajowej. 
Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój Leszna 
i zakreśliło nowy obszar działań szkolnictwa wyższego  
na ziemi leszczyńskiej. 
PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie kształci blisko 
2,5 tys. studentów na studiach inżynierskich i licencja-
ckich, na 10 kierunkach i w 34 specjalnościach studiów  
o zróżnicowanym profilu kształcenia. Uczelnia dokłada 
wszelkich starań, by wyposażyć studentów w rzetelną, 
stale aktualizowaną wiedzę i umiejętności zawodowe. 
Aktywnie wdraża ofertę studiów podyplomowych 

i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów 
absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera  
z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magi-
sterskim na uczelniach wyższych w całym kraju. 
Ofertą studiów staramy się odpowiadać na potrzeby 
gospodarki narodowej we wszystkich niemal obszarach 
na wykształconych i przygotowanych do pracy zawo-
dowej pracowników. Kierunki studiów: studia licen-
cjackie (wychowanie fizyczne, pedagogika, edukacja 
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, turystyka i re-
kreacja, ekonomia, pielęgniarstwo), studia inżynierskie 
(informatyka, elektrotechnika, mechanika i budowa 
maszyn, rolnictwo). Od 2011 roku PWSZ w Lesznie reali-
zuje nowatorski system studiów dualnych na kierunku 
elektrotechnika o specjalności elektromechatronika. 
Student zgodnie z planem studiów w każdym semes-
trze odbywa praktykę zawodową w zakładzie pracy, co 
drugi tydzień, przemiennie z zajęciami merytorycznymi  
na Uczelni. Od roku akademickiego 2012/2013 urucho-
miony zostanie kierunek fizjoterapia. Praca uczelni to 
też sukcesywne zmiany oferty studiów oraz realizowa-
nie misji budowania znaczącego ośrodka nauki i kultury. 

Zbigniew Mocek 
Kanclerz
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO - BUDOWLANYCH 
Adres: ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno
Tel.: 609 330 080
E-mail: sekretariat@zsrb.leszno.pl
WWW: www.zsrb.leszno.pl
Osoba do kontaktu: Małgorzata Będkowska

Informacje o szkole
Prowadzimy kształcenie na poziomie: technikum  
dla młodzieży (w zawodzie: technik architektury krajobra-
zu, technik budownictwa, technik rolnik, technik żywienia  
i usług gastronomicznych), zasadniczej szkoły zawodowej 
dla młodzieży (w zawodzie: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, 
stolarz, rolnik, ogrodnik), technikum uzupełniającego dla 
dorosłych (w zawodzie: technik budownictwa, technik 
rolnik).
Kształcenie zawodowe prowadzone jest w naszej 
szkole w ścisłej współpracy z lokalnym środowiskiem. 
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się 
w zakładach pracy, gospodarstwie szkolnym oraz pra-
cowni ćwiczeń budowlanych. Absolwenci otrzymują 

świadectwo ukończenia szkoły, a po zdanych egzami-
nach świadectwo maturalne oraz dyplom technika danej 
specjalności.
Internat zapewnia bezpieczeństwo całodobowe, bardzo 
dobre wyżywienie i dobre warunki bytowe. To miej-
sce, gdzie w czasie wolnym można miło spędzić czas  
i realizować swoje marzenia, uczestnicząc w zajęciach: 
Zespołu Tańca Nowoczesnego, aerobiku, sekcji plasty-
czno-artystycznej, na siłowni pod nadzorem nauczyciela 
oraz innych.
Do dyspozycji uczniów oddajemy  klasopracownie przed-
miotowe i laboratoria, nowoczesną pracownię, praktyki 
zawodu dla kierunków budowlanych, pracownie kompu-
terowe, kawiarenkę internetową, nowoczesne środki 
dydaktyczne, bibliotekę z czytelnią, plac manewrowy 
do nauki jazdy, internat ze stołówką, punkt małej gastro-
nomii.
Ponadto proponujemy udział w kursie na prawo jazdy 
(samochód osobowy, ciągnik), formach doskonale-
nia zawodowego w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wyjazdach zagranicznych organizowanych 
w ramach współpracy ze szkołą z Francji.

Szymon Tabert 
Dyrektor
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