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Handel i usługi z ROLPRZEM-em
Firma PPHU Rolprzem z Kąkolewa powstała pięć lat temu, ale jej właściciel Przemysław Picz zna swój
fach od dzieciństwa. Sprzedaż węgla i skup złomu oraz metali kolorowych prowadzi bowiem w tym
miejscu także jego mama i to już od 1998 roku. Nic dziwnego, że często jej pomagał, a obie firmy, li-
cząc od jeszcze wcześniejszej składnicy opału są na rynku już prawie 25 lat. 

Chyba dlatego Rolprzem i
Agroprzem mają swoich stałych
klientów. Przemysław Picz mówi,
że jest ich ponad stu, a niektórzy
przyjeżdżają po węgiel nawet kilka
razy w miesiącu. Rocznie sprze-
daje się tu około 1200 ton opału. 

- To jest rodzinna firma - wy-
jaśnia Przemysław Picz. - Pra-
cują tu rodzice, wujek, od kilku lat
także ja. Skończyłem co prawda
technikum hotelarskie, ale w za-
wodzie nie pozostałem. Handlem i

usługami „zaraziłem się” od rodzi-
ców. Lubię tę pracę, choć niektó-
rzy mówią, że jest ciężka i brudna.
To prawda, trzeba się trochę na-
dźwigać. 

Teren na którym jest skład
węgla i złomu oraz zabudowania
należał kiedyś do miejscowego
SKR. Firma najpierw więc go dzie-
rżawiła, a potem wykupiła. Dziś
jest już własnością rodziny Picz.
Miejsca na składowanie jest ponad
4 tysiące metrów kwadratowych.

Na placu zawsze jest węgiel, bo
handel opałem to główna działal-
ność „Rolprzemu”. Do Kąkolewa
trafia węgiel kamienny wyłącznie z
polskich kopalni. Właściciel propo-
nuje około 10 gatunków węgla,
miału, kostki brykietowej, nawet
flotokoncentratu. Dużo sprzedaje
się też węgla brunatnego. 

- Dysponujemy samochodem
ciężarowym i jednorazowo przy-
wozimy 25 ton węgla - wyjaśnia
pan Przemek. - Zdarza się, że je-
dziemy na Śląsk trzy razy w tygod-
niu. Węgiel sprzedajemy zarówno
firmom, jak i klientom prywatnym.
Oczywiście klient ma transport za
darmo. 

W zależności od pogody węgla
sprzedaje się więcej lub mniej.
Ostatnio ludzie kupują nawet wę-
giel w workach, na kilka dni opala-
nia. Opał to naprawdę duży
wydatek. Tona najlepszego węgla
kosztuje 800 zł, a brunatnego 300
zł. Tego tańszego schodzi więcej. 

Drugą formą działalności firmy
jest skup złomu i metali koloro-
wych. Tę też prowadzi się tu od lat.
Złom sprzedają hurtowo inne firmy,
czy warsztaty, ale dużo jest też

Przebój "Ona tańczy dla mnie" oraz zapach faworków towarzy-
szyły balikowi przedszkolaków z Drzeczkowa. Zabawy przy mu-
zyce, konkursy oraz liczne nagrody dostarczyły dzieciom wiele
radosnych przeżyć.

klientów indywidualnych. Rocznie
Rolprzem i Agroprzem skupują
około 1800 ton złomu. Właśnie
teraz na placu leży sterta puszek
przygotowanych do wywiezienia.
Złom wywozi się również na Śląsk,
tak, by w drodze powrotnej cięża-
rówkę załadować węglem. 

Firma Przemysława Picza
handluje również wapnem magne-
zowym oraz świadczy usługi trans-
portowe. 

- Od lat budujemy wizerunek
firmy - dodaje pan Przemysław. -
Staramy się by klient nigdy nie
czekał na towar. Na placu zawsze
jest około stu ton węgla, a jeśli
zdarzy się nagła sprzedaż, przy-
wozimy opał w ciągu jednego dnia.
Klient musi być zadowolony.

Właściciel zapewnia, że firmę
będzie rozwijał. Przede wszystkim
zamierza zainwestować w sprzęt.
Teraz dysponuje koparką i samo-
chodem ciężarowym, ale przyda-
łyby się kontenery, ładowarki,
wózki, może także druga cięża-
rówka. Jest więc na co pracować.
Miejsce i plany na przyszłość są. A
asortyment i zakres usług zawsze
można zwiększyć. 


