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O tym, żeby budować domy z drewna Robert Wojciechowski z Kąkolewa myślał już od dawna. W 1993
roku zdobył w Lesznie zawód stolarza. Już wtedy wiedział, że drewniane budownictwo szkieletowe ma
przyszłość. Ale wówczas na samodzielną firmę stolarską nie było go jeszcze stać. Marzenie spełnił kil-
kanaście lat później.

Zaraz po wojsku pan Robert
podjął pracę w firmie Kanbud. Tam
zdobywał doświadczenie i posze-
rzał umiejętności. Trzy razy zakład
wysyłał go na kontrakt do Kanady.
Stawiali tam drewniane domki mo-
dułowe. Dużo się nauczył. W Kan-
budzie przepracował 15 lat. A w
2006 roku założył swoją firmę sto-
larską. Nazwał ją DREW-DOM. 

Na początek oferował stolar-
skie usługi dla ludności. Głównie
były to meble kuchenne i poko-
jowe. Zrobił ich naprawdę dużo, w
niejednym domu stoją do dziś. W
jego domu również. Pan Robert
wspomina, że zaczynał z niewiel-
kim stolarskim oprzyrządowaniem.
Głównie miał narzędzia ręczne i
jedną piłę. Przez kilka lat inwesto-
wał w sprzęt. Tak naprawdę orga-
nizował warsztat od zera. Za
wypracowane pieniądze kupował
kolejne maszyny. Dziś ma w za-
kładzie szlifierki, piły tak zwane

grubościówki oraz mnóstwo nie-
zbędnych maszyn ręcznych.

- Nie było łatwo, bo na każdą
maszynę, którą kupowałem musia-
łem pracować sam - mówi pan
Robert. - Chciałem by wszystkie
narzędzia były nowoczesne i pro-
fesjonalne. Przez pięć lat przygo-
towywałem się do stworzenia
warsztatu, który mógłby przyjąć
zlecenie na budowę domków. 

I udało się. Pierwszy letniskowy
domek firma DREW-DOM posta-
wiła w 2008 roku. Wtedy pan Ro-
bert miał dwóch pracowników, dziś
robi wszystko sam. A domy są ca-
łoroczne lub sezonowe. Tych
ostatnich postawił kilkadziesiąt.
Najczęściej są to domki stawiane
w ośrodkach wypoczynkowych,
nad jeziorami. Zobaczyć je można
na Dębcu, w Boszkowie, Domini-
cach, w Sławie, no i oczywiście w
Osiecznej. W ośrodku Relax stoją
cztery domki postawione przez

użytkowników - dodaje pan Ro-
bert. - Są energooszczędne i po
prostu ładne. Jestem pewien, że
wygodnie się w nich mieszka.

Ostatnio firma przyjmuje zlece-
nia na całoroczne domy z drewna.
Już stanęły takie cztery, a dwa ko-
lejne są w realizacji. To są już duże
obiekty, o powierzchni od 70 to 120
metrów kwadratowych. W zależ-
ności od zamówienia klienta mogą
być parterowe lub piętrowe.
Ogrzewanie jest na gaz lub komin-
kowe. A wykończenie, na przykład
okien, drewniane lub plastikowe.
Wszystko w zgodzie z projektem. 

Pan Robert buduje domy z
drewna, a pozostałe prace reali-
zują podwykonawcy. Innym firmom
zleca więc roboty ziemne, innym
hydraulikę, jeszcze innym prace
elektryczne. Klient otrzymuje dom,
w którym po prostu może za-
mieszkać. Prace stolarskie trwają
około miesiąca. 

- Wszystkie elementy konstruk-
cji robię na miejscu w Kąkolewie -
wyjaśnia pan Robert. - Drewno
musi być czterokrotnie wystrugane
oraz bardzo dobrze wysuszone i
zaimpregnowane. A dom ma do-

osobowej firmie, odpowiada, że
stawiać dom zawsze ktoś pomaga.
Nie dałoby się samemu być na
placu budowy. A w warsztacie
czuje się jak w pracowni, każdy
detal wykonuje osobiście. 

- Jest coraz większe zaintere-
sowanie drewnianym budownic-
twem - mówi. - Wiele rodzin chce
mieszkać w drewnianych domach,
a zatem moglibyśmy przyjmować
dużo więcej zleceń. Wiem, że za-
interesowanie takim budownic-
twem jest również za granicą.
Myślę więc o rozwinięciu firmy i za-
trudnieniu około piątki stolarzy. To
są jednak plany na kilka kolejnych
lat. 

Robert Wojciechowski marzy o
drewnianych domach dla swoich
dzieci. Ma dwójkę, i kiedy dorosną,
zapewne zechcą zamieszkać w
„produkcji taty”. A może sami
przejmą stolarską pałeczkę? Firma
DREW-DOM ma na rynku dobrą
renomę. Z powodzeniem mogłaby
być firmą rodzinną. 

HALINA SIECIŃSKA
Na zdjęciach z wizytą w zakła-

dzie pana Roberta oraz fragmenty
drewnianego domku.

pana Wojciechowskiego. Domki
letniskowe nie są zbyt duże,
zwykle mają około 30 metrów
kwadratowych powierzchni i prze-
znaczone są dla sześciu, dziesię-
ciu osób. To są konstrukcje
sezonowe, bez fundamentów i bu-
dowlanych zezwoleń. Takie buduje
się szybko. I dlatego tych przez
ostatnie lata pan Robert postawił
rzeczywiście dużo. Od tego czasu
mebli już nie robi. 

- Domy z drewna są zdrowe dla

datkowo 25 centymetrowe ocieple-
nie. Wtedy jest naprawdę zdrowy i
ciepły. Taki przetrzyma lata. 

W tej chwili pan Wojciechowski
stawia drewniany dom w Cichowie.
Rozpoczyna też pracę przy naj-
większym jak dotąd domu, w Kasz-
czorze. Ten będzie miał
powierzchnię 420 metrów kwadra-
towych. W warsztacie już powstają
jego części. 

Zapytany o to, jak radzi sobie z
niełatwą przecież pracą w jedno-


