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Fabryka została wybudowana na terenach Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej – jednej z czternastu specjalnych stref 
ekonomicznych działających na terenie Polski, zatem powody 
do radości ma także jej prezes - Teresa Kamińska oraz prezes 
InvestGDA Alan Aleksandrowicz. Finanse w 60 procentach 
pochodzą z Unii Europejskiej, która wsparła gdańską fabry-
kę ze względu na jej proekologiczny charakter. Projekt został 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.3 – kredyt 
technologiczny.
Prezes Tomasz Balcerowski osobiście oprowadził pierwszą gru-
pę zwiedzających po terenie fabryki oraz z entuzjazmem opo-
wiadał o nowej technologii:
- Jej rewolucyjność polega na tym, że części – ściany, stropy, 
dachy – są produkowane w fabryce, a następnie montowane 
w miejscu, gdzie ma stanąć dom jednorodzinny czy np. żło-
bek. Budowa domu trwa więc trzy miesiące, a nie dwa lata. To 
ogromna oszczędność czasu. Mój ojciec po pracy zajmował się 
remontowaniem swojego wartburga. Zajmowało mu to dłu-
gie godziny. Podobnie dziś specjaliści w wielu dziedzinach, na 
przykład dentyści czy informatycy, zamiast zajmować się swoją 
pracą, tracą cenny czas na malowanie ścian czy robienie wyko-
pów na swoich budowach. Po co? Szkoda czasu na dwuletnie 
doglądanie budowy, kłótnie z ekipami. Montaż domów Ecolo-
giq trwa tydzień, a cała budowa z wykończeniem trzy miesiące. 
Klient nie zawraca sobie głowy schnącym betonem, tylko po-
dejmuje decyzje o kolorze ścian i wyborze firanek.
Ekoinbud, a ściślej jego siostrzana spółka Ecologicq, już zaczyna 
produkcję i sprzedaż domów z modułów w nowo otwartej fabry-
ce w Gdańsku-Kokoszkach.Nowa technologia w stu procentach 

wykorzystuje drewno (głównie sosnowe): z drewna, i jego po-
chodnych wykonane są ściany, stropy, dach, łączenia. W gdań-
skiej fabryce belki łączy się w ściany, ściany uzupełnia oknami 
i drzwiami, dodaje izolację i okładziny. Takie gotowe moduły 
dostarczane są na budowę. Balcerowski zapewnia, że wszystko 
jest trwałe i solidne, ekologiczne, no i energooszczędne:
– Norma współczynnika przenikania ciepła w Polsce to 0,25 
wata na metr. Nasza norma to 0,13. Koszty ogrzewania spadają 
więc o 60-70 procent. To oszczędność i komfort, bo zimą jest 
ciepło, a latem ciepło nie nagrzewa wnętrza -zapewnia.
Domy będą dostępne w różnych wersjach architektonicznych 
i różnym metrażu, od 80 do 270 metrów kwadratowych. Cena? 
– To około 1600-1700 złotych za metr kwadratowy, plus dodat-
ki.W nowej hali, mierzącej 2450 metrów kwadratowych, ma 
być zatrudnionych na razie 10 osób. Tyle wystarczy, bo resztę 
robią zautomatyzowane maszyny. Balcerowski informuje, że 
serce fabryki, czyli stojąca na środku olbrzymia obrabiarka do 
drewna Weimanna, to „mercedes wśród obrabiarek”, która 
z ogromną precyzją tnie, szlifuje, zszywkuje i gwoździuje. Takie 
maszyny mogą już właściwie same odbierać pliki z informacją 
z biura projektów i pracować bez udziału człowieka , ale oczy-
wiście u nas jest nadzór – zapewnia.
Powody do zadowolenia ma też prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz. W fabryce powstają już moduły, które posłużą do 
montażu żłobka w Gdańsku przy ul. Rogalińskiej. Miasto chce, 
by takich eko-żłobków (i innych budynków użyteczności pu-
blicznej) było więcej. Balcerowski też nie może się doczekać, aż 
postawi pierwszy żłobek.
- Złożymy bryłę budynku w dziesięć dni! – obiecuje. – Zoba-
czycie, jakie cudeńka można z drewna zrobić. To będzie duży 
show!
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TOmASZ BAlCEROwSKI, PREZES fIRmy BuDOwlANEJ EKOINBuD mIAł 15 PAźDZIERNIKA BR. SwóJ 
wIElKI DZIEń - OTwARCIE NOwEJ fABRyKI w GDAńSKu KOKOSZKACh u ZBIEGu ulIC KARTuSKIEJ I STO-
KłOSy. - TO fANTASTyCZNE wyDARZENIE DlA POmORZA, GDAńSKA I NASZEJ ORGANIZACJI - CIESZył 
SIę PREZES PRACODAwCów POmORZA ZBIGNIEw CANOwIECKI, SZCZEGólNIE żE TOmASZ BAlCEROw-
SKI JEST w NIEJ wICEPREZESEm A w uROCZySTOŚCI uCZESTNICZy wIElu NASZyCh CZłONKów.
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