
Twoja firma
Na terenie powiatu pleszewskiego zarejestrowanych jest 

ponad 100 fi rm mogących produkować kotły centralnego 
ogrzewania (około 80 z nich to czynni producenci).

z tradycją
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Branża

prawie w  całej Polsce. Cze-
mu zawdzięcza ten sukces? 
Przedsiębiorcy przyznają, że 
dużą rolę odegrała tu trady-
cja. Markę przez lata konse-
kwentnie tworzyli właścicie-
le zakładów produkcyjnych, 
począwszy od prekursorów 
branży, Jana Bandzwołka 
i  Henryka Wrońskiego, aż 
po przedstawicieli młodego 
pokolenia przedsiębiorców. 
Początkowo pleszewscy ko-
tlarze zaopatrywali lokalną 
branżę ogrodniczą. W  latach 
80. kotlarstwo przeżyło praw-
dziwy boom, a  pleszewskie 
kotły znalazły wielu odbior-
ców w całym kraju.

szereg działań promocyjnych. 
Wszystko z  korzyścią dla przy-
szłego użytkownika. 

Tradycyjna technologia w  no-
wym wydaniu
W  latach 80. rynek podbiły uni-
wersalne kotły typu UKS (przy-
stosowane do spalania gorszych 
gatunków węgla, miału węglo-
wego i  drewna). Ich eksploata-
cja polegała na paleniu przy 
wykorzystaniu naturalnych cią-
gów powietrza. Dziś takie kotły 
coraz częściej zastępują te z  ze 
sterownikiem, będące „unowo-
cześnioną” wersją tradycyjnych 
„ukaesów”, kotły zautomatyzo-
wane, obsługiwane raz na dobę 
oraz kotły z automatycznym po-
dajnikiem paliwa, z możliwością 
sterowania z dowolnego miejsca 
przez… Internet! Te ostatnie od 
kilku lat cieszą się największym 
powodzeniem. Choć kotły są 
coraz nowocześniejsze, to re-
guły konstrukcyjne nawiązują 

P
leszew to niewielkie, 
zaledwie osiemnastoty-
sięczne miasto na po-
łudniu Wielkopolski. To 

również „stolica” powiatu ple-
szewskiego. Właśnie w  nim, na 
powierzchni nieco ponad 700 km2 
od lat rozwija się branża ko-
tlarska. Dziś na terenie powiatu 
zarejestrowanych jest ponad 
100 fi rm mogących produkować 
kotły centralnego ogrzewania 
(około 80 z  nich to czynni pro-
ducenci), a z branżą związanych 
jest kolejnych kilkadziesiąt.

LATA TRADYCJI
Kocioł pleszewski jest mar-
ką, która dziś znana jest 

KOOPERACJA I ZDROWA KON-
KURENCJA
Jednak nie tylko długoletniej 
tradycji produkcyjnej kotlarze 
z  Pleszewa zawdzięczają suk-
ces. Dużą rolę odegrała, i nadal 
odgrywa, współpraca. Fakt, że 
na niewielkim obszarze znaj-
duje się wiele przedsiębiorstw 
o  podobnym profi lu produkcji, 
sprawił, że na terenie powiatu 
powstały doskonałe warunki do 
wspólnych działań. Już w 1988 
r. z inicjatywy 16 rzemieślników 
powstała Spółdzielnia Meta-
lowców „Kotlarz”. Kilkanaście 
lat później, dzięki zaangażo-
waniu koordynatora Michała 
Kuberki, powołano Pleszewski 

Choć kotły są coraz nowocześniejsze, 

to reguły konstrukcyjne nawiązują do 

sprawdzonych i skutecznych rozwiązań 

sprzed kilkudziesięciu lat – to ważny 

element tradycji branży.

Klaster Kotlarski. – Współpra-
ca z  innymi przedsiębiorca-
mi w  ramach spółdzielni czy 
stowarzyszenia ułatwia wiele 
rzeczy – przyznaje Przemy-
sław Wroński, właściciel fi rmy 
Kotłospaw i  prezes Spółdzielni 
Metalowców „Kotlarz” – możli-
wość opracowania np. wspólnej 
dokumentacji kotła pozwala na 
obniżenie kosztów. Zdecydo-
wanie łatwiej jest też uzyskać 
certyfi katy. Konkurencja? Tylko 
ta silna i zdrowa. Dzięki koope-
racji fi rmy pobudzają się wza-
jemnie do działań – poszerzają 
swój asortyment o  nowe typy 
kotłów, udoskonalają te istnie-
jące, konkurują ceną, prowadzą 

do sprawdzonych i skutecznych 
rozwiązań sprzed kilkudzie-
sięciu lat – to kolejny element 
tradycji branży. Główne zasady 
budowy kotła się nie zmieniają, 
modyfi kacjom ulęgają jedynie 
poszczególne elementy czy po-
dzespoły. To, do czego dziś się 
dąży, to uzyskanie jak najwięk-
szej sprawności kotła przy jak 
najmniejszym zużyciu paliwa. 
Dzięki temu do atmosfery ucie-
ka mniej ciepła, a  więcej – do 
instalacji grzewczej. W  efekcie 
ogranicza się też emisję spalin, 
a  kotły stają się przyjazne śro-
dowisku. Duży nacisk kładzie 
się ostatnio również na design 
kotłów.  




