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Da nu ta Ma ty nia: Co skło ni ło Pa na, miesz ka ją ce go
i dzia ła ją ce go na ryn ku ame ry kań skim, do za an ga żo wa -
nia się w uru cho mie nie w Pol sce spół ki LS Tech Ho mes?

Le szek Su ro wiec: Pierw szą z przy czyn był kry zys na ame -

ry kań skim ryn ku nie ru cho mo ści, dru gą – mo je pol skie ko rze -

nie, a trze cią po ten cjal ne po trze by Pol ski na szyb kie, ta nie bu -

do wa nie do mów ener go osz częd nych. Pra gnę do dać, że w la -

tach 2006 – 2010 pod czas peł nie nia funk cji pre ze sa Pol sko -

-Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia Bu dow ni czych Do mów za -

chę ci łem wie lu Ame ry ka nów pol skie go po cho dze nia do in we -

sto wa nia w Pol sce. Z bu dow nic twem je stem zwią za ny od pra -

wie trzy dzie stu lat. W USA przez wie le lat pro wa dzi łem fir my

de we lo per skie i du żą wa gę przy kła da łem do in te re su ją cych,

no wa tor skich roz wią zań. W 2001 r. w Chi ca go mo ja fir ma ja -

ko pierw sza pi lo ta żo wo  bu do wa ła ener go osz częd ne tzw. zie -

lo ne do my dla mia sta. Po 2008 r., gdy ame ry kań skie bu dow -

nic two sta nęło w ob li czu kry zy su, po sta no wi łem zre ali zo wać

swo je ma rze nia do ty czą ce wdra ża nia w Pol sce in no wa cyj -

nych roz wią zań. Do świad cze nie, ja kie zdo by łem w Sta nach

Zjed no czo nych, gdzie pro mo wa łem m.in. bu dow nic two eko lo -

gicz ne, za owo co wa ło ini cja ty wą stwo rze nia fir my, któ rej ce lem

by ła by pro duk cja ma te ria łów bu dow la nych zgod nie z za sa da -

mi eko no mii, eko lo gii i ener go osz częd no ści. Uda ło mi się ze -

brać gru pę osób z do świad cze niem w bu dow nic twie, in ży nie -

rii fi nan so wej, za rzą dza niu i stra te gii dzia łal no ści firm, w Pol -

sce, USA, Niem czech oraz kra jach Da le kie go Wscho du, za -

in te re so wa nych wpro wa dze niem na ry nek eu ro pej ski no wa-

tor skich roz wią zań, zwłasz cza spraw dzo nych w in nych czę -

ściach świa ta. Dzię ki tej gru pie osób w 2009 r. po wsta ła fir ma

LS Tech Ho mes sp. z o. o., któ ra w 2011 r. zo sta ła prze kształ -

co na w spół kę ak cyj ną. Je stem jed nym z jej udzia łow ców.

D.M.: Co już uda ło się zro bić i jak du że środ ki do tych -
czas za in we sto wa no w LS Tech Ho mes?

L.S.: Obec nie spół ka ma dwie ha le pro duk cyj ne, zlo ka li -

zo wa ne w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach, w któ rych za in sta lo -

wa ne są dwie no wo cze sne li nie pro duk cyj ne. Na jed nej z nich

wy twa rza my lek kie pa ne le kon struk cyj ne SIP z rdze niem ze

sty ro pia nu i okła dzi na mi z płyt OSB lub płyt ma gne zo wych

MgO Gre en, a na dru giej – kształ tow ni ki z włó kien szkla nych

w tech no lo gii pul tru zji. Do tych czas in we sty cje po chło nę ły

ok. 10 mln zł. Fa bry ka, a przede wszyst kim pra ce ba daw cze

zwią za ne z wdro że niem do pro duk cji pa ne li SIP oraz kształ -

tow ni ków z włó kien szkla nych zo sta ły czę ścio wo sfi nan so wa -

ne z przy zna nych na szej fir mie środ ków unij nych w ra mach

Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.

D.M.: Czym wy róż nia się spół ka LS Tech Ho mes i jej
ofer ta?

L.S.: Obec nie oprócz pro du ko wa nych w Cze cho wi -

cach -Dzie dzi cach pa ne li SIP, ofe ro wa nych ja ko pa ne le

MgO Gre en, pa ne li aku stycz nych oraz kształ tow ni ków

z włók na szkla ne go sprze da je my im por to wa ne z Chin pły ty

ma gne zo we MgO Gre en i pły ty per fo ro wa ne. Na pol ski ry nek

wpro wa dza my in no wa cyj ne eko lo gicz ne ma te ria ły bu dow la -

ne i sta wia my na szyb kie oraz ener go osz częd ne, względ nie

ta nie bu dow nic two, ofe ru jąc sy ste my wzno sze nia bu dyn -

ków z pa ne li MgO Gre en, wy ko rzy stu ją ce tech no lo gię SIP

(po łą czeń płyt ty pu Spli ne, czy li na ob ce pió ro). Wy róż nia nas

tak że prze zna cza nie spo rych środ ków na ba da nia i sys te -

ma tycz na współ pra ca z ośrod ka mi na uko wo -ba daw czy mi.

W na szej dzia łal no ści nie tyl ko wy ko rzy stu je my do świad -

cze nia i pa ten ty uzna nych na świe cie twór ców, ale dzię ki

współ pra cy z pol ski mi ośrod ka mi na uko wy mi udo sko na la my

ist nie ją ce roz wią za nia. Do sko na łym przy kła dem są pro wa -

dzo ne na na sze zle ce nie pra ce w Ka te drze Pod staw Bu dow -

nic twa i In ży nie rii Ma te ria ło wej na Po li tech ni ce Gdań skiej,

a do ty czą ce pa ne li MgO Gre en i sys te mu wzno sze nia z nich

obiek tów o róż nym prze zna cze niu. O tym, jak po waż ne są

to ba da nia, niech świad czy fakt, że sta ły się przed mio-

tem trzech prac dok tor skich. Pra gnę rów nież pod kre ślić, że

LS Tech Ho mes jest pierw szą w Pol sce  fir mą, któ ra roz po -

czę ła sprze daż tak po wszech nej już na świe cie pły ty ma gne -

zo wej. Prze szli śmy wie le ba dań i pro ce dur, któ rych wy ni kiem

by ło wy da nie przez In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej Apro ba ty

Tech nicz nej na pły tę MgO Gre en oraz pa nel MgO Gre en. 

D.M.: Czy jest du że za in te re so wa nie pro duk ta mi 
ofe ro wa ny mi przez LS Tech Ho mes?

L.S.: Na sze pro duk ty są atrak cyj ną al ter na ty wą dla wie lu

tra dy cyj nych ma te ria łów bu dow la nych i nie mal z każ dym

dniem ob ser wu je my ro sną ce za in te re so wa nie ni mi. Na wią -

za li śmy wie le kon tak tów z dys try bu to ra mi i sie cia mi mar ke -

tów bu dow la nych. Ma my też spo ro za py tań od ar chi tek tów

i de we lo pe rów, du żych firm bu dow la nych. Kształ tow ni ka mi

z włók na szkla ne go za in te re so wa li się m.in. pro du cen ci sto -

lar ki bu dow la nej, mo gą one bo wiem z po wo dze niem za stą -

pić sta lo we wzmoc nia nia, a co waż ne, nie bę dzie wów czas

pro ble mów z most ka mi ciepl ny mi. Na szy mi wy ro ba mi in te re -

su ją się nie tyl ko kra jo wi od bior cy. Sprze da je my je do Nie -

miec, Czech, na Sło wa cję i Ukra inę oraz do Fran cji, gdzie ma -

my już dys try bu to ra. Spo re za in te re so wa nie jest rów nież

w Bel gii, za py ta nia ofer to we ma my też z Buł ga rii.
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D.M.: Czy pro duk ty ofe ro wa ne przez LS Tech Ho mes
są po wszech nie sto so wa ne w ame ry kań skim bu dow nic -
twie?

L. S.: Izo lo wa ne pa ne le kon struk cyj ne i sys te my wzno -

sze nia z nich obiek tów w tech no lo gii SIP, kształ tow ni ki

z włók na szkla ne go, a przede wszyst kim pły ty ma gne -

zo we wy ko rzy sty wa ne są nie tyl ko w USA, ale też w wie -

lu in nych kra jach na świe cie. Obec nie np. w Chi nach, 

Emi ra tach Arab skich czy Sin ga pu rze po wszech nie sto so -

wa ne są pły ty ma gne zo we, m.in. ja ko okła dzi ny ścian i su -

fi tów. W wie lu przy pad kach wy par ły pły ty gip so wo -kar to -

no we. Wy ko rzy sta no je też przy bu do wie sta dio nów olim -

pij skich w Pe ki nie. W USA, po ata kach ter ro ry stycz nych

pły tę ma gne zo wą sto su je się w ce lu efek tyw nej ochro ny

przed ogniem sta lo we go szkie le tu bu dyn ków. Je śli zaś

cho dzi o tech no lo gię pul tru zji, to ele men ty kon struk cyj ne

wy ko nu je się ja ko za mien ni ki dla sta li, alu mi nium oraz

drew na. Za rów no pły ta ma gne zo wa MgO Gre en, jak i pa -

ne le czy też pro fi le z ży wic wzmac nia nych włók nem szkla -

nym cha rak te ry zu ją się bar dzo wy so ką od por no ścią i wy -

trzy ma ło ścią, co po twier dza sze reg ba dań. Z lek kich pa -

ne li kon struk cyj nych od lat w wie lu kra jach wzno szo ne są

do my, tak że na te re nach sej smicz nych. Z ra cji, że jest to

szyb kie, ener go osz częd ne i ta nie bu dow nic two, czę sto

ten sys tem słu ży do bu do wy bu dyn ków so cjal nych, a tak -

że tym cza so wych obiek tów dla osób po szko do wa nych

w wy ni ku klę ski ży wio ło wej. Są dzę, że w przy szło ści ofe -

ro wa ne przez LS Tech Ho mes pro duk ty i tech no lo gia

wzno sze nia bu dyn ków miesz kal nych, ko mer cyj nych, 

uży tecz no ści pu blicz nej, prze my sło wych sta ną się tak 

po pu lar ne, jak to się już obec nie dzie je w wie lu kra jach

świa ta.

D.M.: Ja kie są pla ny fir my LS Tech Ho mes na naj bliż -
sze  la ta?

L.S.: LS Tech Ho mes wy ko rzy stu jąc wspar cie fun du szy

unij nych, do koń ca 2013 r. za mie rza wy bu do wać jesz cze

dwie fa bry ki – jed ną k. Tcze wa, dru gą w pobliżu ist nie ją cej

już fa bry ki w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. Obie bę dą wy po -

sa żo ne w po dob ne li nie tech no lo gicz ne jak ist nie ją cy za kład.

Uru cho mie nie no wych fa bryk uła twi lo gi sty kę i uspraw ni ob -

słu gę ryn ków w kra ju i za gra ni cą. Łącz ne na kła dy in we sty -

cyj ne wy nio są ok. 40 mln zł. Na szym ce lem jest wpro wa dze -

nie na ry nek bo ga tej ga my in no wa cyj nych pro duk tów kom -

po zy to wych do sto so wa nia w bu dow nic twie, dro go wnic twie,

gór nic twie i in nych ga łę ziach prze my słu. My śli my o dal szym

roz wo ju. Kon ty nu ować bę dzie my współ pra cę z ośrod ka mi,

z któ ry mi już dzia ła my, m.in. Po li tech ni ką Gdań ską, Po li -

tech ni ką Czę sto chow ską, In sty tu tem Tech ni ki Bu dow la nej,

na wią że my też kon tak ty z in ny mi pla ców ka mi na uko wy mi.

Pra gnę do dać, że w przyszłości zamierzamy wejść na ry -

nek pod sta wo wy War szaw skiej Gieł dy Pa pie rów War to ścio -

wych i tą dro gą tak że chce my po zy ski wać środ ki na roz wój

fir my. Na ra zie, aby uwia ry god nić na sze dzia ła nie, w lip cu

br. za de biu to wa li śmy na ryn ku New Con nect. Re asu mu jąc,

wie le już zro bi li śmy, ale jesz cze wię cej wy zwań przed

na mi.

D. M.: Ser decz nie dzię ku ję za roz mo wę, ży czę wie lu
suk ce sów i re ali za cji am bit nych pla nów.
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