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25 lat temu, w 1983 r. 
w Tarnowie Opolskim powsta³ 
niewielki zak³ad stolarski. Naj-
wiêksz¹ si³¹ tego przedsiê-
biorstwa by³o bazowanie na 
rzetelnych tradycjach rze-
mieœlniczych siêgaj¹cych kilku 
pokoleñ. Zaœ priorytetem dla 
w³aœciciela – Jana Gebauera – 
tworzenie wszystkimi mo¿li-
wymi œrodkami najlepszych 
jakoœciowo produktów zaspo-
kajaj¹cych rosn¹ce potrzeby 
konsumentów. Kilkanaœcie lat 
istnienia i doœwiadczenia fir-
my spowodowa³o wypraco-
wanie solidnej i silnej marki 
przedsiêbiorstwa, a tak¿e wa¿-
nej pozycji producenta stolarki 
zarówno w Polsce, jak i w 
Europie. Œwiadcz¹ o tym licz-
ne nagrody, listy referencyjne 
oraz wyró¿nienia przedsiê-
biorstwa. 

Obecne uznanie klie-
ntów oraz pozycjê firmy wy-
pracowano dziêki sta³emu roz-
wojowi: inwestycje w nowo-
czesny park maszynowy, tech-
nologiê, rozwój produktów      
i us³ug oraz jakoœæ i asor-
tyment produktów da³y efekt. 
Now¹ halê produkcyjn¹ o po-
wierzchni 2,5 tys. m² oddano 
do u¿ytku zaledwie piêæ lat 
temu. Firma nie poprzestaje na 
tym, co ju¿ osi¹gnê³a. Szansê 
rozwoju widzi w zachodnich 
rynkach zbytu, gdzie jakoœæ     
i cena jest sporym atutem w 
walce o klienta. Drug¹ drog¹ 
jest poszerzanie asortymentu 
wyrobów m.in. o drzwi wew-
nêtrzne, a w niedalekiej przy-
sz³oœci o energooszczêdne ok.-
na dostosowane do tzw. ekolo-
gicznych budynków.  Wci¹¿ 
poszerzana jest tak¿e sieæ dy- 

strybutorów krajowych, tak by 
potencjalni klienci mieli ³at-
wiejszy dostêp do produktów  
i serwisu firmy.  

Przedsiêbiorstwo za-
trudnia obecnie ok.60 osób. Co 
wa¿ne, w firmie ¿yje siê nie 
tylko sam¹ prac¹. Tradycj¹ s¹ 
ju¿ spotkania z okazji œwi¹t o-
raz imprezy integracyjne, które 
s¹ okazj¹ do budowania relacji 
z pracownikami, wyra¿enia im 
uznania za zaanga¿owanie       
i wk³ad w sukcesy przedsiê-
biorstwa.  

Równie¿ z okazji 25-
lecia firmy zorganizowano o-
kolicznoœciow¹ uroczystoœæ. 
Na Zamku w Kamieniu Œl¹-
skim 29 sierpnia zebrali siê 
pracownicy, przedstawiciele 
wspó³pracowników i kontra-
hentów firmy oraz  w³adz sa-
morz¹dowych. Przy symboli- 

cznym  kieliszku szampana i 
uroczystej kolacji wieczór u-
mila³ kwartet smyczkowy i ka-
baret „S³uchajcie”. By³o te¿ o-
czywiœcie okolicznoœciowe 
przemówienie w³aœciciela fir-
my oraz wrêczenie nagród za-
s³u¿onym pracownikom. Œwi¹-
teczny wieczór zakoñczy³ po-
kaz sztucznych ogni. Na nie-
dzielê zaplanowano piknik 
sportowy w Tarnowie Opol-
skim.  By³ mecz, liczne kon-
kursy z nagrodami, wystêpy 
artystyczne, a na koniec zaba-
wa taneczna z zespo³em Baye-
ry. 

Czego ¿yczyæ jedne-
mu z liderów produkcji sto-
larki okiennej w Polsce? Dal-
szego rozwoju, wielu inspi-
ruj¹cych pomys³ów i nastêp-
nych 25 lat udanego funkcjo-
nowania na terenie gminy.  


