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Wpisani w przestrzeń Kąkolewa tworzą również przestrzeń na świecie, w myśl hasła reklamowego firmy Kan-Bud Sp. z o. o.
„Konstruujemy przestrzeń”.

Nie ma w tym haśle odrobiny
przesady, bo jak wyjaśnia Anna
Szyrmer, zastępca dyrektora
firmy:

- Mamy odbiorców na rynku
krajowym i zagranicznym. Nasze
produkty eksportujemy między in-
nymi do Kazachstanu, Francji,
Ukrainy, Kanady, na Syberię, Kam-
czatkę oraz do Gabonu, Mozam-
biku czy Libii w Afryce.

Firmę założył w 1992 r. przed-
siębiorca kanadyjski Sidney Bra-
aksma. W oparciu o ponad
trzydziestoletnie doświadczenie na
rynku północno-amerykańskim
firmy Northgate Industries Ltd. w
Edmonton w prowincji Alberta, któ-
rej jest właścicielem, rozpoczął w
Kąkolewie produkcję modułowych
biur, szkół, przychodni, moteli i ho-
teli w technologii szkieletu drew-
nianego.

Dzisiaj Kan-Bud bierze czynny
udział w życiu kulturalnym regionu
poprzez pomoc w organizacji róż-
nego rodzaju uroczystości i przed-
sięwzięć, nie jest więc anonimowy,
jednak o tym, czym firma tak na-
prawdę się zajmuje, wiedzą tylko
nieliczni.

Kan-Bud to przede wszystkim
jedno z największych przedsię-
biorstw w Gminie Osieczna. Daje
zatrudnienie ponad 150 osobom,
w różnych zawodach, z racji spe-
cyfiki produkcji.

- Jeszcze przed ogólnoświato-
wym kryzysem gospodarczym było
nas 240-stu - opowiadaAnna Szyr-
mer. Ze względu na prace wiertni-
cze – dodaje - związane z
poszukiwaniem gazu łupkowego w
Polsce widzimy swoją wielką
szansę na dalszy rozwój firmy. Po-
szukiwacze złóż gazu w Polsce i
nie tylko, korzystają z naszych bu-
dynków biurowych, mieszkalnych i
socjalnych.

Dla nich w niedostępnych re-
gionach świata, gdyż tam często
występują wszelkiego rodzaju
złoża minerałów, stawiane są
obiekty modułowe, w których
mieszczą się sypialnie, kuchnie, ła-
zienki, toalety, biura, pomieszcze-
nia rekreacyjne, laboratoria i
gabinety lekarskie.

Kan-Bud bowiem, od prawie
dwudziestu lat zajmuje się produk-
cją modułowych budynków konte-
nerowych do eksploatacji w

ekstremalnych warunkach klima-
tycznych, stąd można je spotkać w
środkowej i wschodniej części Sy-
berii, na roponośnych stepach Ka-
zachstanu, jak również, w strefie
równikowej w Afryce. Z oferty sko-
rzystały także wojska NATO sta-
cjonujące w Bośni oraz jednostki
armii wenezuelskiej w Ameryce
Południowej.

Na prawie 8 ha powierzchni,
którą zajmują hale produkcyjne,
magazyny, biurowiec oraz budynki
socjalne Kan-Bud realizuje ofertę
skierowaną także do klienta krajo-
wego. Prowadzi sprzedaż i wyna-
jem kontenerów socjalno –
biurowych zarówno nowych jak i
używanych, które stanowią nieod-
zowną bazę socjalną na wielu pla-
cach budów w całej Polsce.
Głównymi odbiorcami kontenerów

siąt kompleksów do obiektów spor-
towych w ramach programu „Moje
boisko Orlik 2012”.

Istotnym elementem oferty
firmy z Kąkolewa są budynki tech-
niczne i składane hale stalowe
oraz przenośne kontenery tech-
niczne, takie jak: stacje oczysz-
czania wody i ścieków, obudowy
stacji hydroforowych i stacji
oczyszczania powietrza oraz obu-
dowy generatorów.

Przy takiej różnorodności oferty
firma wykorzystuje różne technolo-
gie produkcji, stąd też istnieje za-
potrzebowanie na fachowców ze
wszystkich branż związanych z bu-
downictwem. Z uwagi na to, że
Kan-Bud realizuje swoje projekty w
tak różnych zakątkach świata, za-
trudnieni w przedsiębiorstwie spe-

w kraju są przedsiębiorstwa i
spółki budowlane oraz polskie
przedsiębiorstwa poszukiwania
nafty i gazu.

Kan-Bud w swojej ofercie po-
siada również wykonawstwo bu-
dynków użyteczności publicznej
takich jak świetlice, budynki miesz-
kalne w tym mieszkania socjalne,
zaplecza boisk sportowych.

Na terenie naszego kraju firma
zbudowała dotychczas kilkadzie-

cjaliści, biorący udział w monta-
żach obiektów w krajach docelo-
wych, mieli i mają możliwość
zwiedzić niemalże cały świat. W
tym również skorzystać z możliwo-
ści odbycia kilkumiesięcznych
szkoleń i praktyk w macierzystej
firmie w Kanadzie.

W przyszłym roku kąkolewski
Kan-Bud obchodzić będzie dwu-
dziestą rocznicę funkcjonowania w
naszej gminie.


