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Budowa fabryki systemów kominowych Jawar
21 października na terenie inwestycji przy drodze krajowej nr 7 w Glinojecku 
odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę największej w Polsce fabryki systemów kominowych 
firmy Jawar. Będzie ona odpowiedzialna za produkcję jedynych w Europie 
ceramicznych systemów kominowych w perlito-betonowej obudowie, na 
które firma Jawar posiada patent. W miejscu inwestycji o powierzchni 20 tys. 
m2 powstaną cztery hale produkcyjne z niezbędnym zapleczem socjalnym 
dla pracowników. Łączny koszt budowy fabryki wyniesie około 20 mln 
zł, z czego 9,5 mln zł pochodzi z dotacji otrzymanej od Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Firma Jawar w nowym obiekcie zatrudni 
docelowo minimum 50 pracowników. Otwarcie fabryki i rozpoczęcie w niej produkcji jest planowane na wrzesień 2018 roku.

Stanowisko zdunów w konsultacjach społecznych 
do Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce
Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych złożył w ramach konsultacji 
społecznych do Programu Ochrony Powietrza (POP) dla województwa małopol-
skiego przygotowany wspólnie z naukowcami dokument z propozycjami zmian 
i postulatami utrzymującymi drewno, a także kominki i piece nimi opalane przy 
zachowaniu odpowiednich wymagań emisyjnych. Zaproponowano też wpro-
wadzenie regulacji prawnych dopuszczających do ich instalowania wyłącznie 
przez uprawnionych, posiadających kwalifikacje zawodowe instalatorów. Pełny 
13-stronicowy formularz konsultacji wraz z załącznikiem zawierającym wyjaśnie-
nie do przedstawionych postulatów dostępny jest na stronie www.kominki.org. 

Otwarcie salonu Godkowie

13 grudnia w miejscowości Chybie 
odbyło się uroczyste otwarcie salonu 
kominkowego Godkowie w nowej 
odsłonie. Podczas spotkania można było 
nie tylko zapoznać się z nową ekspozycją 
wzbogaconą o nowości w ofercie firmy: 
palenisko Kal-Fire i piecyki niemieckiej 

marki Hase oraz 
elektronikę sterującą 
czeskiej produkcji 
Timpex. Na ekspozy-
cji nie brakowało też 
palenisk Hoxter czy 
pieca chlebowego 
zbudowanego na 
bazie materia-
łów Rath, okuć 
marki Pisla i kafli 

Sommerhuber, w tym najnowszego wzoru 
kafla Tapetenmuster, nawiązującego do 
starego kafla renesansowego tej firmy.

W spotkaniu uczestniczyła spora 
grupa firm, zarówno tych zaopatrują-
cych się w firmie Godkowie – wyko-
nawczych, jak i producentów, którzy 

zaopatrują firmę. Byli szefowie marek 
Hoxter, Timpex i Sommerhuber oraz 
reprezentanci marek Rath, Hase i Darco. 
Spotkanie uzupełniła prezentacja aktu-
alnej oferty firmy i nowego katalogu oraz 
część marketingowo-psychologiczna, 
w której Pani Maria Kerth podpowia-
dała, jak prowadzić rodzinny biznes i jak 
rozmawiać z klientami tak, by chcieli 
z nami współpracować. Część oficjalną 
zakończył brawurowy pokaz promotora 
nauki Mateusza Stockiego, który narobił 
dymu i przybliżył efekty niektórych 
reakcji chemicznych. Spotkanie zakoń-
czyła uroczysta kolacja będąca okazją 
do kuluarowych rozmów i muzyka 
sprzyjająca luźniejszej atmosferze 
oraz tańcom w restauracji Pustelnik. 

OSKP partnerem 
targów KOK 2017 
w Wels
Austriacki związek 
Kachelofenverband zaprosił 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
„Kominki Polskie”, by zostało part-
nerem targów KOK 2017 w Wels. 
OSKP przyjęło to zaproszenie na 
posiedzeniu zarządu w Porażynie.

Z cyklu „Kalendarium polskie”: Lira, kafle i śpiew archaiczny
12 listopada w Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu w kolejnym spotkaniu z cyklu 
„Kalendarium polskie”, klimat ciepła, jaki 
daje piec kaflowy, przywołali: Malwina 

Paszek w duecie z Tomkiem Grdeniem – 
lira korbowa i śpiew tradycyjny, 
oraz Maciej Burdzy, który na towarzyszą-
cej koncertowi wystawie zaprezentował 

tradycyjne kafle ze swej bogatej kolekcji. 
Towarzyszył mu Jarosław Ciąder – 
artysta-ceramik, mistrz kaflarski 
z 40-letnim stażem w kaflarstwie.
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