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Skoro firma �Meble-Pyka� ju¿
wkrótce, bo w maju tego roku, ob-
chodziæ bêdzie srebrny jubileusz ist-
nienia i je�li po 25 latach jest ono nie-
zmiennie w dobrej kondycji ekono-
micznej, rozwija siê, kupuj¹c nowe
zak³ady i uruchamiaj¹c kolejne pla-
cówki sprzeda¿y, to chyba spokoj-
nie mo¿emy uznaæ jej szefa za dobre-
go biznesmena. Zw³aszcza, je�li zwa-
¿yæ na to, jakie by³y pocz¹tki jego
meblowego interesu.

Na pocz¹tku �Zosia-samosia�

Trudno w to uwierzyæ, ale Nor-
bert Pyka, z zawodu stolarz i tapi-
cer, zaczyna³ tworzenie firmy od
skonstruowania i zbudowania w³a-
snym sumptem maszyn do obróbki
drewna i produkcji mebli. Kiedy wy-
razi³em swoje pow¹tpiewanie, ¿e na
takich maszynach, które same mia³y
wiele elementów wykonanych z
drewna, mo¿na by³o wykonywaæ
dobrej jako�ci meble, pan Norbert
tylko siê u�miechn¹³: - ano taka by³a
potrzeba chwili; nie by³o innych na
rynku, wiêc musieli�my sobie radziæ.

- Dziêki maszynom wyproduko-
wanym w³asnym przemys³em uda³o
mi siê wystartowaæ - mówi N. Pyka.
W roku 1979 w Malichowie, ko³o Ole-
sna, uruchomi³em pierwszy zak³ad
rzemie�lniczy. Pocz¹tkowo zatrud-
nia³ tylko dwie osoby, jednak pro-
dukcja szybko ros³a, bo zapotrzebo-
wanie na nasze wyroby wci¹¿ siê
powiêksza³o i wkrótce zak³ad zatrud-
nia³ piêæ, a potem 15 osób. Kiedy jed-
nak okaza³o siê, ¿e istnieje dalsza
konieczno�æ zwiêkszania zdolno�ci
produkcyjnych i posiadania wiêkszej
bazy lokalowej, zdecydowa³em siê na
zakup pañstwowego zak³adu produ-
kuj¹cego meble w Ole�nie. Jeszcze w
2000 roku zatrudnia³ 34 osoby, z tego
15 pracowa³o w administracji, a po-
zostali na produkcji. Przy takiej struk-
turze zatrudnienia na k³opoty nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. Wkrótce
zak³ad bêd¹cy w³asno�ci¹ Spó³dziel-
ni Rzemie�lniczej splajtowa³ i Spó³-
dzielnia postanowi³a go sprzedaæ. Nie
straci³em takiej okazji i dzisiaj, po
wielu istotnych zmianach, zak³ad ten
stanowi trzon mojej firmy �Meble
Pyka� w Ole�nie. Zatrudniam tam
140 osób, z czego jedynie kilka osób
znalaz³o pracê w biurze i magazy-
nach, za� ca³a pozosta³a czê�æ za³ogi
- na stanowiskach produkcyjnych.
Dzi� firma N. Pyki jest na tyle samo-
wystarczalna, ¿e praktycznie mo¿e
zaczynaæ swój proces produkcyjny
od pozyskiwania drzewa prosto z
lasu (sami wybieraj¹ potrzebne ga-
tunki drewna pod³ug gustu klienta i
aktualnych potrzeb rynku), poniewa¿
posiada w³asny tartak i suszarniê, ma
mo¿liwo�æ przecierania, docinania i
suszenia drewna, co umo¿liwia ela-
styczne reagowanie na potrzeby
klientów. To uniezale¿nia w du¿ym
stopniu od dostaw surowca przez
kooperantów, a oferta wyrobów jest
szeroka: od stela¿y do mebli, po kom-
plety wypoczynkowe, komody ró¿-
nego typu, a tak¿e obudowy do ze-
garów stoj¹cych.

Wszystko odbywa siê w jednej
firmie, choæ w ró¿nych miejscach.
Faza wstêpna, polegaj¹ca na przygo-
towaniu surowca, poprzez etap tzw.
brudnej produkcji - w podstawowym

zak³adzie w Ole�nie. Tzw. czysty
etap produkcji polegaj¹cy na wykañ-
czaniu krzese³, foteli i kanap elemen-
tami tapicerki (stosuje siê tylko szla-
chetne tkaniny i skórê) - w starym
zak³adzie w Malichowie. Gotowy
produkt finalny trafia do 10 sklepów
firmowych w kraju i kilkunastu od-
biorców hurtowych, a spora czê�æ,
ok. 45%, wysy³ana jest na eksport.
Zarówno na wschód (Litwa, £otwa,
Estonia, Bia³oru�, Ukraina, Rosja),
po³udnie (Czechy, S³owacja, Wêgry,
Serbia, Bo�nia, Chorwacja, S³owenia),
jak i na zachód (Niemcy, Francja, z
Wielk¹ Brytani¹ rozpoczêto wspó³-
pracê), a tak¿e dalej (Izrael i USA).

- W³a�nie dynamicznemu rozwo-
jowi eksportu, przedsiêbiorstwo za-
wdziêcza sw¹ dobr¹ kondycjê finan-
sow¹ - w³¹cza siê do rozmowy Ma-
rek Popowski, odpowiedzialny za
marketing w firmie �Meble-Pyka�. -
Bez w¹tpienia eksport bêdzie stano-
wiæ dalej o naszej przysz³o�ci i wy-
tyczaæ kierunki ofensywnych dzia-
³añ w zdobywaniu nowych rynków
zbytu.

Kupiæ, nie kupiæ

- Wci¹¿ jednak nie dowiedzia³em
siê, dlaczego zdecydowa³ siê Pan na
zakup fabryki w Strzelcach, dalej na-
ciskam Norberta Pykê, aby precyzyj-
niej okre�li³ swoje zamiary wobec
strzeleckiego zak³adu.

- Otó¿ poza kilkoma minusami
tej transakcji by³o te¿ wiele argumen-
tów przemawiaj¹cych za jej przepro-
wadzeniem - odpowiada. - Za przy-
zwoit¹ cenê kupi³em od syndyka
masy upad³o�ciowej zak³ad, co praw-
da w stanie upad³o�ci, ale za to prak-
tycznie w pe³nym ruchu. Uda³o siê
odzyskaæ znaczn¹ czê�æ wykwalifi-
kowanej za³ogi. Wprawdzie dla
sprawnego poprowadzenia produk-
cji musia³em zainwestowaæ w tê fa-
brykê spory kapita³, ale i tak muszê
przyznaæ, ¿e dziêki m¹dro�ci burmi-
strza i zapobiegliwo�ci syndyka, za-
k³ad pozosta³ w dobrym stanie i w
du¿ej mierze zachowa³ swoj¹ moc
produkcyjn¹. Tylko dziêki temu,
przy odpowiednim dokapitalizowa-
niu, móg³ byæ w miarê szybko uru-
chomiony, co z pewno�ci¹ by³oby
niemo¿liwe, gdyby zosta³ wyprze-
dany z maszyn i wyposa¿enia.

O zatrudnieniu

Stary w³a�ciciel, Opolskie Fabry-
ki Mebli, zatrudnia³ w Strzelcach 92
osoby, w tym 21 osób w administra-
cji Nowy w³a�ciciel zatrudnia obec-
nie 80 osób na produkcji i 4 pracow-
ników administracji, przy czym w tej
chwili ca³a za³oga to byli pracownicy
starej fabryki.

- Przy fatalnej sytuacji na rynku
pracy i wi¹¿ utrzymuj¹cym siê wy-
sokim bezrobociu mieszkañcy Strze-
lec i okolicznych miejscowo�ci z du¿¹
nadziej¹ patrz¹ na przejêcie tej fabry-
ki przez Pana, spodziewaj¹ siê utwo-
rzenia nowych miejsc pracy i szansy
godziwego zarobku. Czy taka nadzie-
ja ma uzasadnienie? - próbujê nadal
sk³oniæ pana Pykê do z³o¿enia pu-
blicznej deklaracji o zatrudnieniu no-
wych pracowników do swojej firmy.
Poprzedni w³a�ciciel tylko w ubie-
g³ym roku zwolni³ a¿ 32 osoby.

Norbert Pyka odpowiada: - u
mnie o zwolnieniach teraz nie mo¿e
byæ mowy. Ten zak³ad moim zdaniem
mo¿e daæ pracê oko³o 200 osobom.
Na razie widzê zatrudnienie dla ok.
160 osób (tak¿e kobiet). I to w krót-
kiej perspektywie czasowej. Ale oczy-
wi�cie nic na si³ê. Je¿eli zatrudniam
nowego pracownika, to tylko wtedy,
gdy firma ma w tym realny interes.
Dlatego decyzja o zatrudnieniu no-
wego cz³owieka, to zawsze oczeki-
wanie, ¿e jest to fachowiec wysokiej
klasy, który bêdzie siê identyfikowa³
z dobrym wizerunkiem swojej firmy
i automatycznie dba³ o najwy¿sz¹ ja-
ko�æ wykonywanych na swoim sta-
nowisku elementów. Wa¿ne, by sta-
ra³ siê zawsze (nie tylko jak kto� pa-
trzy mu na rêce), solidnie i dok³adnie
wykonywaæ swoje zadanie, które w
koñcowym efekcie sk³ada siê na atrak-
cyjny i wysokiej jako�ci produkt,
chêtnie kupowany nie tylko w kraju,
ale i przez klientów zagranicznych
na ca³ym �wiecie.

Nie ukrywam, ¿e obok umiejêt-
no�ci zawodowych i wysokich kwa-
lifikacji ten stosunek cz³owieka do
w³asnej pracy jest dla mnie wa¿nym
wyznacznikiem jego przydatno�ci w
firmie, decyduj¹cym niekiedy o jego
zatrudnieniu.

Jaka praca, taka p³aca

- Dobry fachowiec, wykwalifiko-
wany stolarz, zawsze mo¿e liczyæ na
pracê u mnie i przyzwoite wynagro-
dzenie, problem tylko w tym, czy
bêdzie chcia³ i umia³ stale maksymal-
nie anga¿owaæ siê w swoj¹ robotê i
niezmiennie wykonywaæ produkt
najwy¿szej jako�ci - mówi N. Pyka.

- Jak wygl¹daj¹ p³ace w nowej fir-
mie? - S¹ wy¿sze, a nawet du¿o wy-
¿sze, ocenia Oswald Styra, by³y pra-
cownik starej fabryki, który aktual-
nie znalaz³ zatrudnienie u nowego
w³a�ciciela i jest z tego faktu bardzo
zadowolony.

- To, ¿e k³adê tak szczególny na-
cisk na jako�æ wyrobów jest dzi� ko-
nieczno�ci¹, by utrzymaæ siê przy tak
ostrej konkurencji na rynku krajo-
wym, w gronie licz¹cych siê produ-
centów, nie mówi¹c ju¿ o oczekiwa-
niach i wymaganiach odbiorców za-
granicznych, o których trzeba zabie-
gaæ wci¹¿ od nowa - kontynuuje N.
Pyka. - Polska jest dzi� czo³owym
producentem mebli w Europie. Moja
firma ma ambicje dalej intensywnie
rozwijaæ eksport i zdobywaæ nowe
rynki. Dlatego te¿ najwy¿sza, �wia-
towa jako�æ naszych mebli jest jed-
nym z podstawowych warunków
sukcesu firmy.

Rodzinny interes

Firma � Meble �Pyka� jest ju¿
dzi� przedsiêbiorstwem tak rozbudo-
wanym i wielokierunkowym, zatrud-
niaj¹cym liczn¹ za³ogê, ¿e trudno o
niej mówiæ jak o interesie rodzinnym.
Chocia¿ w pewnym sensie w takich
kategoriach te¿ mo¿emy na ni¹ spoj-
rzeæ, bo ca³a rodzina jest zwi¹zana z
¿yciem firmy i w niej pracuje, ka¿dy
na swoim konkretnym odcinku. Mó-
zgiem ca³ego przedsiêbiorstwa i sze-
fem jest Norbert Pyka (lat 46; ¿ona
Renata; czwórka dzieci: Gabriela (l.
23), Damian (l. 22), Sebastian (l. 19)
oraz najm³odszy Kewin, przedszko-
lak, który oficjalnie zosta³ mianowa-
ny maskotk¹ firmy i jak ka¿da ma-
skotka ma przynosiæ szczê�cie, a fir-
mie powodzenie w interesach). Jak
na razie ma³y Kewin wywi¹zuje siê
ze swej roli na medal, oby tak dalej -
mówi szczê�liwy tato.

Piotr Koszyk

Odwa¿ny biznesmen
czy zwyczajny samobójca?

Program Leonardo da Vinci jest
jednym z trzech programów eduka-
cyjnych Unii Europejskiej. G³ównym
jego celem jest poprawa jako�ci sys-
temów kszta³cenia i szkolenia zawo-
dowego. O za³o¿eniach programu,
zasadach i warunkach uczestnictwa
w nim mówili przedstawiciele orga-
nizacji odpowiedzialnej za wdra¿a-
nie tego programu w Polsce - Krajo-
wej Agencji Programu Leonardo da
Vinci z Warszawy Tadeusz £uniew-
ski � Centrum Informacji i Dokumen-
tacji oraz Beata Przyby³o � kierow-
nik dzia³u projektu wymian i sta¿y
na spotkaniu Dalekosiê¿nym celem
programu jest dostosowanie systemu
kszta³cenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy w zjednoczonej Europie
oraz poprawa sytuacji na rynku pra-
cy w poszczególnych krajach. Bêdzie
to mo¿liwe dziêki bardziej efektyw-
nemu przygotowaniu zawodowemu
i stworzeniu lepszych szans zatrud-
nienia absolwentów szkó³ ró¿nych
typów.
Projekty mog¹ sk³adaæ wszystkie in-
stytucje posiadaj¹ce osobowo�æ
prawn¹, zaanga¿owane w rozwój
kszta³cenia i szkolenia zawodowego
- instytucje szkoleniowe, szko³y za-
wodowe, uczelnie, instytuty badaw-

cze, przedsiêbiorstwa, izby handlo-
we i przemys³owe, partnerzy spo-
³eczni, organizacje lokalne i regional-
ne, organizacje pozarz¹dowe, w³adze
publiczne i inne. 

W konkursie projektów progra-
mu Leonardo da Vinci obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce priorytety:
1. Nadanie warto�ci uczeniu siê.
2. Nowe formy uczenia siê i nauczania

oraz podstawowe umiejêtno�ci w za-
kresie kszta³cenia i szkolenia zawo-
dowego.

3. Poradnictwo i doradztwo zawodowe
W ramach programu mog¹ byæ

realizowane nastêpuj¹ce typy pro-
jektów: wymiany i sta¿e, projekty
pilota¿owe i jêzykowe.

Na spotkaniu omawiano wszyst-
kie zagadnienia praktyczne zwi¹za-
ne ze sk³adaniem projektów, typy
projektów, procedury zarz¹dzania i
selekcji, wysoko�æ dofinansowania i
rodzaje kosztów kwalifikowanych.
Pokazano tak¿e konkretne przyk³a-
dy obecnie realizowanych w ramach
programu projektów. Wszystko po
to, aby zachêciæ potencjalnych bene-
ficjentów do realizacji w³asnych po-
mys³ów.

Spotkanie z Leonardo da Vinci

Wszyscy marzymy o lepszych
drogach, z dobr¹ nawierzchni¹, bez-
piecznych. Wszystkiego jednak na
raz nie da siê zrobiæ. Dlatego z pyta-
niem �na co nas staæ w tym roku?�
zwróci³am siê do wicestarosty Jó-
zefa Swaczyny.

- W bud¿ecie powiatu na rok bie-
¿¹cy kwota przewidziana najogólniej
mówi¹c �na drogi� wynosi 2,713 mln
z³. W roku ubieg³ym mieli�my do dys-
pozycji 3,3 mln z³ i choæ mie�ci³o siê
w tej sumie dofinansowanie 512 ty-
siêcy z³otych na pokrycie szkód wy-
wo³anych wichur¹, które otrzymali-
�my od wojewody, to i tak ubieg³o-
roczne �rodki by³y nieco wy¿sze.

- Przewidziane s¹ jakie� nowe
inwestycje drogowe?

- Oczywi�cie. Na inwestycje
przeznaczamy 1,520 mln z³, a na po-
zosta³e wydatki 1,142 mln z³. W�ród
najwa¿niejszych inwestycji wymie-
niæ trzeba w pierwszej kolejno�ci dwa
zadania wspó³finansowane ze struk-
turanych funduszy europejskich:
modernizacjê drogi Kêdzierzyn-Ko�-
le - Januszkowice, w miejscowo�ci
£¹ki Kozielskie oraz przebudowê
drogi na odcinku Strzelce Op. - Kolo-
nowskie, na odcinku Podborzany -
Osiek. Dziêki temu z europejskich
funduszy otrzymamy ok. 65-procen-
towy zwrot poniesionych kosztów.
Z w³asnych �rodków i dofinansowa-
niu z Ministerstwa Infrastruktury
zamierzamy zmodernizowaæ drogê
Lichynia - Zalesie i przebudowaæ
skrzy¿owanie w Zalesiu �l. Kolej-
nym zadaniem finansowanym w taki
sposób bêdzie remont mostu nad
Ma³¹ Panwi¹ (trasa Spórok - My�li-
na), a nastêpnym - remont i budowa
chodnika w Zimnej Wódce.

Bêdziemy równie¿, tak jak w po-
przednich latach, prowadziæ wspól-
ne inwestycje z niektórymi gminami
powiatu. W te wspólne zadania
w³¹cz¹ siê gminy: Jemielnica, Izbic-
ko, Kolonowskie i Le�nica. W pierw-
szej z wymienionych gmin kontynu-
owaæ bêdziemy zadanie rozpoczête
w roku ubieg³ym, czyli dokoñczenie
chodnika wzd³u¿ ulicy Stara Kolonia
w Jemielnicy. Zaplanowane mamy
równie¿ prace w G¹siorowicach. W
gminie Izbicko musimy dokoñczyæ

odwodnienie drogi w Otmicach. Prze-
widujemy te¿ przebudowê drogi w
Boryczy i wybudowanie chodnika w
Izbicku, wzd³u¿ ulicy Gogoliñskiej.
W gminie Kolonowskie natomiast w
tym roku bêdziemy kontynuowaæ
prace przy ulicy Ko�cielnej w Sta-
niszczach Wielkich; u³o¿ony te¿ zo-
stanie chodnik w Staniszczach Ma-
³ych. Podobne zadanie czeka nas w
Le�nicy - przy ulicy ¯yrowskiej.

- Dlaczego nie wszystkie gmi-
ny w³¹czaj¹ siê we wspólne �dro-
gowe� przedsiêwziêcia?

- Wynika to z niewystarczaj¹cej
ilo�ci �rodków finansowych gmin. Na
przyk³ad, gminy Ujazd czy Strzelce
Op. prowadz¹ inne du¿e inwestycje
i na drogi ju¿ po prostu nie wystar-
cza w roku 2004. Natomiast w gmi-
nie Zawadzkie przyczyn¹ mizerii fi-
nansowej jest upadek huty. To jed-
nak wcale nie oznacza, ¿e taki stan
rzeczy bêdzie trwa³. Mam nadziejê,
¿e w roku przysz³ym ponownie po-
dejmiemy realizacjê wspólnych za-
dañ.

- Mówi³ Pan o przewidzianych
na ten rok pracach w gminie Kolo-
nowskie. Nie zmie�ci siê w nich
budowa chodnika przy ulicy Hara-
szowskie, czego domagaj¹ siê
mieszkañcy?

- Niestety, w tym roku to nie-
mo¿liwe. Mamy wieloletni plan bu-
dowy chodników i bêdziemy go re-
alizowaæ zgodnie z ustalonymi prio-
rytetami. Nie mo¿emy w tym roku
wstawiæ do niego chodnika przy tej
ulicy, po pierwsze dlatego ¿e w³adze
gminy planuj¹ najpierw u³o¿enie tam
kanalizacji, po drugie - ulica Hara-
szowskie nie jest drog¹ przelotow¹.
Chcemy wiêc prosiæ mieszkañców o
cierpliwo�æ. W pierwszej kolejno�ci
pokoñczymy te zadania, które ju¿
mamy zaczête. Budowê chodnika
wzd³u¿ ul. Haraszowskie rozpocz-
niemy w roku 2005. Maj¹c jednak na
uwadze zapewnienia wiêkszego bez-
pieczeñstwa mieszkañcom - po³o¿y-
my tam drugi tzw. próg spowalniaj¹-
cy. Miejmy nadziejê, ¿e to ostudzi
temperament niektórych kierowców,
a chodz¹cy tamtêdy piesi bêd¹ czuli
siê bardziej komfortowo.

mg.

Inwestujemy w drogi
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