
SUBREGION TARNOWSKI to silny gospodarczo obszar 
regionu Małopolska. Na terytorium 2532 km2 działa 
ponad 32 tys. firm. Mieszka tu ponad 350 tys. pracowitych 
i  wykwalifikowanych ludzi. Tarnów to drugi po Krakowie 
ośrodek akademicki w Małopolsce. 

Subregion Tarnowski ma znakomitą dostępność 
komunikacyjną. Dotarcie do międzynarodowego lotniska 
Kraków – Balice zajmuje nieco ponad godzinę. Jeszcze 
krócej trwa dojazd do centrum Krakowa, a tam oprócz życia 
kulturalnego i  naukowego króluje świat nowoczesnych 
technologii wspierany przez uniwersyteckie ośrodki badawczo 
– rozwojowe. 

Subregion Tarnowski ma kilka stref inwestycyjnych o dalszym 
potencjale rozwojowym i  instytucje otoczenia biznesu 
z Tarnowskim Klastrem Przemysłowym na czele. W najbliższych  
5 latach w Subregionie będzie zainwestowane około miliarda 
euro środków unijnych, samorządowych i prywatnych. 

foto: Paweł Topolski
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STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tworzenie stref aktywności gospodarczej, wyposażenie 
w  odpowiednią infrastrukturę dla inwestorów oraz 
współpraca z  partnerami w  zakresie pozyskiwania 
inwestorów to priorytetowe działania podejmowane przez 
samorządy terytorialne. Rolą powiatów jest wspieranie 
samorządów gminnych w  tworzeniu i  promowaniu stref 
aktywności gospodarczej. 

Pozytywny wizerunek gospodarczy powiatów kreowany jest 
poprzez różnego rodzaju kampanie promocyjne, udział w targach 
gospodarczych, konferencjach tak w  kraju jak i  zagranicą oraz 
zachęcanie do współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a  tym 
samym docieranie do potencjalnych inwestorów chcących 
ulokować swoje inwestycje w subregionie.

Aktywność lokalnych instytucji wspierających rozwój gospodarczy 
to jeden z  czynników wpływających na powstawanie nowych 
inwestycji gospodarczych w subregionie.

TARNOWSKI
REGION MOŻLIWOŚCI
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foto: Paweł Topolski
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STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W TARNOWIE 

To blisko 90 hektarów dobrze ze sobą skomunikowanych terenów, 
z  pełną infrastrukturą oraz uzbrojeniem, tworzących dla inwestorów 
atrakcyjną całość. Oferta dla inwestorów obejmuje 12 hektarów 
terenów inwestycyjnych typu greenfield. Właścicielami nieruchomości 
gruntowych jest Gmina Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Klaster 
Przemysłowy S.A. 

Działają tu firmy z  różnych branż, zajmujących się m.in.: produkcją 
obrabiarek do metalu (Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.), obróbką 
metali i odlewów żeliwnych (Lenze Tarnów Sp. z o.o., Odlewnia Tarnów 
Sp. z  o.o.), elementów betonowych (Zakład Budowlano – Produkcyjny 
BETBUD). 
Działalność zlokalizowały także przedsiębiorstwa specjalizujące się 
w produkcji urządzeń, zbiorników i  instalacji ze stali nierdzewnej 
(Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTECH Sp. J.), urządzeń 
wykorzystywanych w procesie wytwarzania pokryć dachowych (Spółka 
Stolarczyk), zajmujące się montażem urządzeń energetycznych 
i  ciepłowniczych (ENERGOREMONT POŁUDNIE) czy produkcją odzieży 
(ARLEN-TEC Sp. z o.o.). 

Działalność prowadzą także firmy oferujące usługi remontowo-
budowlane (Zakład Remontowo-Budowlany Kazimierz Rzońca, 
Firma Budowlano – Handlowo – Produkcyjna „ZGODA” Sp. J., Firma 
Ogólnobudowlana „Bil-Bud”), sprzedaż i  montaż urządzeń techniki 
grzewczej (TERMO-WENT S.C.), dystrybucję artykułów spożywczych 
(FRUKT Sp. z o.o.), higieny papierniczej (CORNER Spółka Jawna).
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NA TERENIE TARNOWA DZIAŁAJĄ PARKI PRZEMYSŁOWE, 
KTÓRYMI ZARZĄDZA TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.:

PARK PRZEMYSŁOWY „CZYSTA” – Park zlokalizowany jest przy ul. Czystej 
i  Kardynała S.  Wyszyńskiego. Składa się z  terenów inwestycyjnych typu 
GREENFIELD z  możliwością korzystania z  przywilejów Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (podstrefa w Tarnowie). 

Obecnie na tym obszarze TKP S.A. dysponuje terenem o  powierzchni 2,07 ha. 
Obszar przeznaczony jest pod realizację obiektów produkcyjno-przemysłowych 
oraz zieleni urządzonej. Teren atrakcyjnie położony w północno-zachodniej części 
Tarnowa w  bezpośrednim sąsiedztwie firm i  zakładów przemysłowych. Działki 
znajdują się przy ul. W. Beckera w odległości ok. 4 km od centrum miasta.

Działają tu takie firmy jak: 
• Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o. – produkcja specjalistycznych farb 

i lakierów
• PPH MOSKITO – produkcja ramek z  siatką przeciw owadom na okna 

i drzwi
• UNIPRESS Poligrafia s.c. – drukarnia
• Elmark – Tarnów – produkcja profili z tworzyw sztucznych
• DHL Express Poland Sp. z o.o. – lider na rynku usług logistycznych
• Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z  o.o. – produkcja kratownic 

stalowych
• Summit Packaging Polska Sp. z o.o. – produkcja zaworów aerozolowych
• KON-INS-BUD Montaż Sp. z o.o. – wykonawstwo i montaż konstrukcji 

stalowych oraz instalacji przemysłowych

PARK PRZEMYSŁOWY „MECHANICZNE” – Park obejmuje część terenów po 
byłych Zakładach PONAR w  Tarnowie. Na terenie Parku Przemysłowego 
„Mechaniczne” posadowionych jest 28 obiektów – hal produkcyjno-
magazynowych oraz znajdują się tereny inwestycyjne. TKP S.A. podejmuje 
działania poprawiające stan budowli – po wielkich kiedyś Zakładach 
Mechanicznych i wprowadza nowe firmy produkcyjne, usługowe i logistyczne. 

TKP S.A dysponuje następującymi obszarami inwestycyjnymi przeznaczonymi dla 
potencjalnych inwestorów:

• Nieruchomość niezabudowana o  powierzchni 3,38 ha, atrakcyjnie 
położona i dobrze skomunikowana z ulicą Mościckiego – 0,3 km oraz 
rondem przy ul. Mościckiego i Czystej – 1,8 km, o płaskim ukształtowaniu. 
Teren w pełni uzbrojony, przeznaczony pod działalność produkcyjną.

• Teren o  powierzchni 0,39 ha z  przeznaczeniem na działalność 
produkcyjno-usługową. Nieruchomość dobrze skomunikowana z ulicą 
Mościckiego – 0,65 km oraz rondem przy ulicy Mościckiego i Czystej – 
1,5 km. Teren objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną. Przedsiębiorcy 
inwestujący w  SSE mogą uzyskać pomoc publiczną przyznawaną 
w formie zwolnienia od podatku dochodowego.

• Działka o powierzchni 0,94 ha o regularnym kształcie prostokąta. Teren 
atrakcyjnie położony, dobrze skomunikowany jest z ulicą Mościckiego 
– 0,6 km oraz rondem przy ulicy Mościckiego i Czystej – 1,5 km. Obszar 
przeznaczony jest pod działalność produkcyjno-usługową.
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Na terenie Parku Przemysłowego „Mechaniczne” działają takie firmy jak:
• F.H.U.P. „BLACHODACH” Janusz i  Bartosz Bochnak Sp. j. – Produkcja pokryć 

dachowych – magazyn
• Firma Usługowo-Remontowa „ALEX” Przemysław Bazia – Usługi stolarskie
• GALECO Sp. z  o.o. – Uszlachetnianie, przepakowywanie produktów (systemy 

rynnowe) oraz sprzedaż detaliczna i hurtowa.
• GLOBUS Sp. z o.o. – Produkcja konstrukcji stalowych
• Green House Sp. z o.o. – Produkcja wyrobów stolarskich
• DORTECH II Magdalena Jargas – Produkcja uszczelnień z wełny mineralnej
• DORTECH.EU Magdalena Jargas, Sebastian Jargas Sp. j. – Produkcja uszczelnień 

z wełny mineralnej
• Autoryzowany Serwis Wózków Widłowych „REM-WÓZ” – Serwis wózków 

widłowych
• Firma AMRO Joanna Mróz – Magazyn
• Usługi Remontowo Budowlane Dziedzic Grzegorz – Magazyn
• Firma Handlowa Wiesław Hebda – Magazyn
• PROFES Robert Mamala – Pokrycia dachowe
• IRON Pump A/S – Magazynowanie modeli odlewniczych
• Copytec – Drukarnia – sprzedaż, dzierżawa, serwis kopiarek

Kontakt:

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
 ul. Słowackiego 12

tel. +48 14 627 75 94

www.tkp.com.pl
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W  Parku Przemysłowym „Mechaniczne” zlokalizowany jest także 
Inkubator Przedsiębiorczości. Obiekt wykonany w nowoczesnej technologii 
spełniającej wszelkie wymogi i  dostęp do mediów, niezbędnych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. Oferta Inkubatora dedykowana jest 
przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub działającym 
nie dłużej niż dwa lata. Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. pełniący 
funkcję administratora obiektu, zapewnia przedsiębiorcom kompleksową 
opiekę i pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Obecnie 
wszystkie powierzchnie biurowe i  przemysłowo-usługowe w  Inkubatorze 
Przedsiębiorczości są wynajęte.

Kontakt:

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
 ul. Słowackiego 12
tel. +48 14 627 75 94

www.tkp.com.pl
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STREFA GOSPODARCZA w Brzesku

Tereny o  powierzchni 215 ha zlokalizowane we wschodniej części Brzeska, przy 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 4 z drogą krajową nr 75, w odległości ok. 4 km od 
wjazdu na autostradę A4, 70 km od międzynarodowego portu lotniczego Kraków 
– Balice.

Na terenie strefy działają między innymi firmy: 
• CANPACK S.A. – największy producent puszek napojowych w  Europie 

Środkowo–Wschodniej 
• Zasada Trans Spedition – transport i spedycja na terenie całej Europy
• Małopolska Wytwórnia Maszyn – projektant i  wykonawca pojazdów  

komunalnych
• Brzeski Terminal Kontenerowy – międzynarodowy transport towarów  

w kontenerach morskich ze wszystkich portów świata
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – dostawca ciepła 

sieciowego na terenie całego Brzeska
• Granit Sp. z o.o. – produkcja i montaż fasad z kamienia naturalnego – 

realizacja reprezentacyjnych budynków na terenie Polski i Europy

Na terenie strefy znajduje się ponadto niezagospodarowany teren przemysłowy 
„Rędziny” o  powierzchni 30,5 ha przeznaczony do sprzedaży. W  zasięgu terenu 
dostępne wszystkie media łącznie z bocznicą kolejową.

Kontakt do właściciela terenu Rędziny: 

CMC S.J.
Gnojnik 528, 32-864 Gnojnik 
Piotr Czyżycki 
tel. +48 509 397 878
e-mail: piotr@cmc-oil.pl

www.cmc-oil.pl
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TEREN INWESTYCYJNY BUCZE – BŁONIA w Gminie Brzesko

Teren niezabudowany o powierzchni 42,58 ha będący własnością Gminy Brzesko. 
Położony ok. 400 m od drogi dojazdowej do autostrady A4. Ze względu na brak 
sieci kanalizacyjnej właściciel sugeruje zagospodarowanie terenu pod kątem bazy 
logistycznej. Sieć elektryczna, gazowa oraz wodociąg w  zasięgu działki. Gmina 
Brzesko posiada wstępną ekspertyzę geologiczną terenu.

Kontakt w sprawie terenu Bucze – Błonia: 

Rafał Najdała, Urząd Miejski w Brzesku
ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

tel. +48 14 686 51 78
e-mail: fundusze@brzesko.pl 

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ w Gminie Wojnicz 

Tereny przygotowane dla inwestorów w  Parku Przemysłowym zlokalizowanym  
1,5 km od centrum Wojnicza:

ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY – Powierzchnia parku obejmuje ponad 150 ha, 
z czego zagospodarowano już 70 ha. Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi międzynarodowej E-40 i  drogi krajowej Nr 4 z  bezkolizyjnym zjazdem 
z obwodnicy Wojnicza. Odległość od autostrady Kraków – Tarnów to około 5 km. 

Działają tu takie firmy jak:
• Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. – branża spożywcza
• Legbud Gargula – bramy ogrodzenia, automatyka przemysłowa
• M&R Printing Equipment Poland Sp. z o.o. – maszyny do obróbki blachy 

i sitodruku
• Solid – Parkiet – producent podłóg drewnianych
• Kroll Polska Sp. z  o.o. – hurtownia pokryć dachowych i  systemów 

dociepleń
• Planta Sp. z o.o. – branża ogrodniczo-rolnicza
• JMK Import Autokarów Mateusz Kachniarz
• Drewnostyl – branża drzewna

Kontakt: 

Urząd Miejski w Wojniczu
Rynek 1, 32-830 Wojnicz

tel. +48 14 679 01 08

www.wojnicz.pl
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TUCHOWSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Zlokalizowana w obrębie miasta, na północno-zachodnim jego krańcu, obok drogi 
wojewódzkiej 977. Obejmuje obszar 16,394  ha – gmina dysponuje wolnymi działkami 
dla inwestorów oraz ogromnym, ogólnodostępnym parkingiem w centrum strefy. 
Strefa nie koliduje z terenami mieszkaniowymi dzięki nowo wybudowanej drodze, 
łączącej ją z  drogą wojewódzką 977. Obszar TSAG to teren płaski, niezagrożony 
podtopieniami czy osuwiskami, istnieje możliwość przyłączenia do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na każdej działce. W centralnej części strefy znajduje 
się ogólnodostępny parking o powierzchni ok. 1 ha (163 miejsca dla samochodów 
osobowych oraz 72 miejsca dla samochodów ciężarowych). Tuchowska Strefa 
Aktywności Gospodarczej TSAG to miejsce, gdzie warto ulokować wartościowe 
inwestycje gospodarcze.

Istniejące firmy:
• Usługi stolarskie Dawid Bodzioch – producent mebli
• „SPAWMONT” Krzysztof Krzemień – konstrukcje stalowe
• UPM Service Stanisław Ślaga – konstrukcje stalowe
• Mateusz Antoniuk „FAN” M.M.S. Antoniuk – branża spożywcza

Kontakt: 

Gmina Tuchów
Rynek 1, 33-170 Tuchów
tel. +48 14 65 25 176 w. 58

www.tuchow.pl
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ZAKLICZYŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dobra inwestycja dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Powstała z myślą 
o  przyszłych Inwestorach, którzy cenią sobie dobry klimat, dogodną lokalizację, 
dostęp do rozbudowanej infrastruktury terenu i  wsparcie ze strony samorządu 
gminnego. Dostępne tereny obejmują powierzchnię 3,28 ha. Przeznaczenie to 
głównie działalność usługowa i przemysłowa. 

Firma działająca na tym terenie:
• Becker Sp. z o.o. – producent palet transportowych z blach stalowych

Kontakt: 

Urząd Miejski w Zakliczynie
Rynek 32, 32-840 Zakliczyn

tel. +48 14 632 64 74

www.zakliczyn.pl

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA DĄBROWY TARNOWSKIEJ

Dostępne tereny to obszar o  powierzchni 28,12 ha. Obszar SSE to 15,16 ha. 
Przeznaczenie terenów pod działalność produkcyjno – usługową.

Firma działająca na tym terenie:
• Spółka SOMIKA – producent mebli

Kontakt: 

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. +48 14 642 27 75

www.dabrowatar.pl
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Szanowni Państwo, 

w  tej części folderu przedstawiamy Państwu ofertę przedsiębiorstw 
działających na lokalnym rynku. Firmy te zainteresowane są nawiązaniem 
kontaktów biznesowych, realizacją nowych przedsięwzięć. 
Firmy zainteresowane są zarówno rynkiem krajowym, jak i europejskim. 

Przedsiębiorcy oczekują od partnera biznesowego m.in. doświadczenia, 
stabilnej sytuacji finansowej, współpracy w  zakresie oferowanych przez 
przedsiębiorstwo produktów i  usług. Liczą na pozyskanie partnera 
i  podpisanie długoletnich umów o  współpracę, zapewnienie rynku zbytu 
oraz zwiększenie możliwości rozwoju firmy. Partnerzy biznesowi powinni 
przestrzegać wysokich standardów prowadzenia działalności, powinna 
cechować ich uczciwość, rzetelność, zaangażowanie we współpracę a przede 
wszystkim otwartość na realizację wspólnych przedsięwzięć. 

foto: Paweł Topolski
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www.skamer.pl
www.katalogautomatyki.pl

SKAMER-ACM

Firma podejmuje współpracę z  kontrahentami w  zakresie 
prefabrykowania szaf i pulpitów sterowniczych. 

Oferta: 
projektowanie, doradztwo techniczne, kompletacja i  dostawy 
urządzeń, programowanie i  uruchamianie przemysłowych 
systemów sterownikowych i  komputerowych oraz sprzedaż 
elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i  armatury 
przemysłowej.

Paweł Tomaszewski – Dyrektor ds. marketingu
+48 14 632 34 00, +48 603 958 776
p.tomaszewski@skamer.pl

ul. Rogoyskiego 26
33-100 Tarnów

branża:
POMIARY I AUTOMATYKA 
PRZEMYSŁOWA

przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne

KONTAKT: 
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www.skamer.pl
www.katalogautomatyki.pl

Paweł Tomaszewski – Dyrektor ds. marketingu
+48 14 632 34 00, +48 603 958 776
p.tomaszewski@skamer.pl

ul. Rogoyskiego 26
33-100 Tarnów

www.proster.net.pl

PROSTER SP. Z O.O. 

Głównym obszarem działania firmy są prace elektroinstalacyjne 
oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka w przemyśle 
spożywczym (m.in. przetwórczy, cukierniczy, browarniczy) oraz 
innych gałęziach przemysłu i budownictwa komercyjnego. 

Firma oferuje usługi na najwyższym światowym poziomie, dzięki 
korzystaniu z  najnowszych trendów technicznych, wymianie 
doświadczeń z partnerami handlowymi i ciągłemu doskonaleniu.

Artur Wnęk – Kierownik Działu Handlowego
 +48 693 381 977
artur.wnek@proster.net.pl

ul. Głowackiego 67
32-800 Brzesko

branża:
ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA

firma usługowa

KONTAKT:
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www.tarel.pl

TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO „TAREL” 
SP. Z O.O.

Główny profil działalności spółki obejmuje produkcję osprzętu 
elektroinstalacyjnego: skrzynki rozdzielcze i  budowlane, skrzynki 
przyłączeniowe, skrzynki izolacyjne, zabezpieczeniowo-pomiarowe, 
modułowe, rozdzielnice stacjonarne, skrzynkowe i  odgałęźniki 
izolacyjne. 

Głównym odbiorcą są przedsiębiorstwa działające w  branży 
związanej z produkcją i dystrybucją sprzętu elektroinstalacyjnego 
(hurtownie elektryczne).

Piotr Stach – Prezes
+48 607 082 047, +48 14 679 33 50
tarel@tarel.pl

33-150 Wola Rzędzińska 297A

branża:
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

przedsiębiorstwo produkcyjne

KONTAKT: 
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www.tarel.pl

Piotr Stach – Prezes
+48 607 082 047, +48 14 679 33 50
tarel@tarel.pl

33-150 Wola Rzędzińska 297A

www.elmark.tarnow.pl

ELMARK MACIEJ SŁOWIKOWSKI

Producent elementów ochrony przewodów i kabli w instalacjach 
i sieciach elektrycznych, komputerowych, telekomunikacyjnych 
z  plastików. W  szerokim asortymencie firma oferuje: listwy, 
kanały elektroinstalacyjne, rury karbowane podtynkowe, rury 
do ziemi i osłonowe. 

Maciej Słowikowski
+48 14 622 28 39
ms@elmark.tarnow.pl, zamowienia@elmark.tarnow.pl

ul. Beckera 6
33-100 Tarnów

branża:
ELEKTROTECHNIKA

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.cortexchemicals.com

CORTEX CHEMICALS SP. Z O.O.

Wiodący dystrybutor oferuje dodatki dla branż: spożywczej, 
farmaceutycznej i  do suplementów diety, paszowej oraz 
kosmetycznej. 

Szerokie portfolio produktów dedykowane jest także firmom 
branży: chemii gospodarczej, tworzyw sztucznych, gum oraz 
kauczuków. Firma oferuje dostawy produktów dla branży 
budowlanej, konstrukcyjnej, farb i  lakierów, klejów, uszczelnień, 
syntezy chemicznej oraz olejów i  smarów. Spółka zapewnia 
profesjonalny serwis logistyczny oraz kompleksowe wsparcie 
technologiczne dla klientów.

Piotr Sękowski – Wice Prezes Zarządu
p.sekowski@cortexchemicals.com

ul. Malczewskiego 8
33-100 Tarnów

branża:
SUROWCE CHEMICZNE 
I DODATKI SPECJALISTYCZNE

firma handlowo-usługowa

KONTAKT:
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www.cortexchemicals.com

Piotr Sękowski – Wice Prezes Zarządu
p.sekowski@cortexchemicals.com

ul. Malczewskiego 8
33-100 Tarnów

www.beckers-group.com

BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.

Dostawca specjalistycznych farb i  lakierów do malowania metali 
w technologii COIL COATING (wraz z usługami towarzyszącymi) dla 
sektorów przemysłu.

Danuta Zyder – Dyrektor Zarządzający
danuta.zyder@beckers-group.com

ul. Wilhelma Beckera 7
33-100 Tarnów

branża:
CHEMICZNA

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.brunopcv.pl

BRUNO BOGDAN NOWAK, GRZEGORZ NOWAK, ANNA KITA 
SPÓŁKA JAWNA 

Spółka zajmuje się produkcją stolarki aluminiowej, rolet, bram 
garażowych, drzwi stalowych, moskitier. Każdy z  produktów 
to kompilacja najwyższej jakości materiałów z  nowoczesną 
technologią pasją i perfekcją. 

Wszystkie wyroby gwarantują długotrwałe użytkowanie, zaś 
wykwalifikowany i kompetentny dział obsługi klienta zapewnia 
pomoc i doradztwo w każdej sytuacji. 

Iwona Hładun, Tomasz Kita
+48 14 68 45 155
biuro@brunopcv.pl

Drużków Pusty 91
32-862 Porąbka Iwkowska

branża:
STOLARKA ALUMINIOWA

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.brunopcv.pl

Iwona Hładun, Tomasz Kita
+48 14 68 45 155
biuro@brunopcv.pl

Drużków Pusty 91
32-862 Porąbka Iwkowska

www.pagen.pl

PAGEN SP. Z O.O.

Firma produkcyjna dostarczająca okna najwyższej jakości  
o doskonałych parametrach izolacji termicznej i akustycznej. 

W  ofercie firmy znajdują się okna i  drzwi PVC na bazie 
profili  z  grupy SALAMANDER i  SCHÜCO, okucia obwiedniowe 
dostarczane przez firmę Winkhaus, niskoemisyjne szyby 
zespolone dostarczane przez Effect – Glass S.A.

Ireneusz Wierciak
+48 661 540 307
ireneusz@pagen.pl

Gnojnik 699
32-864 Gnojnik

branża:
STOLARKA OKIENNA

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.pro-fil.pl

PRO-FIL M. SZCZERBIŃSKI 

Firma zajmuje się produkcją wszelkich konstrukcji z  zakresu 
aluminiowej stolarki okiennej oraz drzwiowej, w  tym fasad 
aluminiowo-szklanych oraz ogrodów zimowych. Również 
o odporności ogniowej.
Firma gwarantuje wysoką jakość produktów poprzez stosowanie 
nowoczesnych technologii produkcyjnych, posiadanie 
wykwalifikowanej kadry oraz świadczenie szerokiej gamy 
usług po-sprzedażowych z  zakresu doradztwa oraz wsparcia 
technicznego.

Dariusz Jedliński,
+48 691 348 383
sale@pro-fil.pl

ul. Krakowska 24
32-851 Jadowniki

branża:
STOLARKA ALUMINIOWA

firma produkcyjno-handlowa

KONTAKT:
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www.pro-fil.pl

Dariusz Jedliński,
+48 691 348 383
sale@pro-fil.pl

ul. Krakowska 24
32-851 Jadowniki

www.goplast.pl

GOPLAST BOGUSŁAW WĄTOR SP. Z O.O.

Podstawowym zakresem działalności jest przetwórstwo tworzyw 
sztucznych. Produkcja wyrobów dla branży ogrodniczej: łopaty 
do śniegu, skrzynki balkonowe, grabie do siana, grabie do liści, 
osłonki na cebulki, wiadra budowlane. 

Bogusław Wątor
+ 48 602 212 051
poczta@goplast.pl

Gnojnik 699
32-864 Gnojnik

branża:
PRZETWÓRSTWO 
TWORZYW SZTUCZNYCH

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.kkr.biz.pl

K&K RECYKLING SYSTEM PAWEŁ KUTA 

Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja 
nowoczesnych urządzeń oraz kompletnych linii do mycia 
tworzyw sztucznych miękkich i  twardych. Drugim obszarem 
działalności firmy jest recykling materiałowy czyli przetwarzanie 
folii porolniczych na wysokiej jakości regranulat oraz produkcja 
gotowych wyrobów polietylenowych.

Katarzyna Żytkowicz – Specjalista ds. sprzedaży
+48 14 68 49 510
biuro@kkr.biz.pl

ul. Szczepanowska 47
32-800 Brzesko

branża:
LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW,
RECYKLING MATERIAŁOWY

firma handlowo-usugowo-produkcyjna

KONTAKT:
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www.kkr.biz.pl

Katarzyna Żytkowicz – Specjalista ds. sprzedaży
+48 14 68 49 510
biuro@kkr.biz.pl

ul. Szczepanowska 47
32-800 Brzesko

www.moduspack.pl

MODUS-PACK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Szeroki zakres materiałów opakowaniowych: folie LDPE, folie 
STRETCH, taśmy pakowe HQL. Szybkość i precyzja w dostawach, 
jakość wyrobów gwarantująca ciągłość produkcji, niskie ceny 
pozwalające podnosić poziom konkurencji oraz estetyka to 
podstawowe cechy oferty firmy. Spółka pracuje wg. standardów 
ISO 9001:2015, a  produkowane folie spełniają wymagania 
zawarte w HACCP Codex Alimentarius.

Beata Czerniak – Dyrektor Handlowy
+48 14 645 08 00, +48 600 482 270
office@moduspack.pl

ul. Kochanowskiego 32b
33-100 Tarnów

branża:
MATERIAŁY OPAKOWANIOWE
I MASZYNY PAKUJĄCE

firma produkcyjno-handlowa

KONTAKT:
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www.zmprecyzja.pl

ZAKŁAD MECHANICZNY „PRECYZJA” SP. Z O.O.

Firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem metali: toczenie, 
frezowanie, szlifowanie. Zakład zajmuje się produkcją rębaków 
do gałęzi, rozdrabniaczy do drewna, plastików, tektury, 
wciągarek budowlanych, przekładni zębatych. 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi kooperacyjne w  zakresie 
obróbki skrawaniem. Swoje wyroby firma sprzedaje w  Polsce 
i częściowo na rynku niemieckim, austriackim, szwajcarskim.

Roman Olchawa – Prezes
+48 603 680 035
Agnieszka Olchawa (język niemiecki) 
+48 667 831 740
biuro@zmprecyzja.pl

32-860 Czchów
ul. Dworska 71

branża:
OBRÓBKA METALI SKRAWANIEM

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.zmprecyzja.pl

Roman Olchawa – Prezes
+48 603 680 035
Agnieszka Olchawa (język niemiecki) 
+48 667 831 740
biuro@zmprecyzja.pl

32-860 Czchów
ul. Dworska 71

www.fistekglass.com.pl

HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO I GOSPODARCZEGO
„FISTEK GLASS” MGR INŻ. MAREK FISTEK

Firma produkuje szeroki asortyment wyrobów ze szkła sodowego 
o charakterze dekoracyjnym i użytkowym, bezbarwne i w wielu 
kolorach i  odcieniach. Jest to szkło dmuchane i  formowane 
ręcznie, prasowane lub odlewane, zdobione przez szlif, 
matowanie lub malowanie (różne napisy i znaki-logo).

Marek Fistek – Właściciel
Rafał Fistek – Pełnomocnik
biuro@fistekglass.com.pl, office@fistekglass.com.pl

ul. Ujejskiego 11
33-100 Tarnów

branża:
PRZEMYSŁ SZKLARSKI, 
SZKŁO ARTYSTYCZNE I GOSPODARCZE

firma produkcyjno-handlowo-usługowa

KONTAKT:
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www.yabimo.com

YABIMO KLASTER TARNÓW SP. Z O.O.

Działalność spółki obejmuje: wysokiej jakości konstrukcje 
stalowe tj. projektowanie, produkcja i  montaż hal, mostów, 
wiaduktów i innych konstrukcji głównie dla przemysłu Oil@Gas 
oraz budownictwa przemysłowego. 

Firma zajmuje się także realizacją projektów z  zakresu 
budownictwa przemysłowego na obiektach całego świata takich 
jak rafinerie, stocznie. 

Jacek Brzeziński – Wiceprezes Zarządu
+48 663 332 390
jacek.brzezinski@yabimo.com

ul. Jana Kochanowskiego 32b
33-100 Tarnów

branża:
BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

międzynarodowa firma 
produkcyjno-handlowo-usługowa

KONTAKT:
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www.yabimo.com

Jacek Brzeziński – Wiceprezes Zarządu
+48 663 332 390
jacek.brzezinski@yabimo.com

ul. Jana Kochanowskiego 32b
33-100 Tarnów

www.complexbud.com.pl

COMPLEX-BUD SP. Z O. O.

Oferuje szeroki wachlarz usług budowlanych (ogólnobudowlane, 
instalacyjne, prefabrykacja oraz montaż konstrukcji stalowych, 
produkcja i  montaż konstrukcji aluminiowej i  stolarki PVC). 
Wytwórnia wykonuje profesjonalne i  kompleksowe usługi 
w  zakresie montażu obudowy ścian z  płyt warstwowych, 
paneli i  blach trapezowych jak również kaset i  paneli 
ściennych, dodatkowo montuje dachy płaskie w  technologii 
płyt warstwowych, blach trapezowych, z  papy zgrzewalnej 
lub membrany PCV. Firma posiada bogate doświadczenie 
w  budowie stacji paliw, hal produkcyjno-magazynowych oraz 
obiektów handlowych. Na indywidualne zamówienia wykonuje 
specjalistyczne konstrukcje inżynierskie.

Grzegorz Pater – Marketing
+48 14 64 40 180, 669 601 569
SEKRETARIAT +48 14 64 40 240, fax +48 14 64 40 241

ul. Piłsudskiego 54
33-230 Szczucin

branża:
BUDOWNICTWO

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.eltar.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELTAR SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo z ugruntowaną pozycją na rynku południowej, 
wschodniej i środkowej Polski specjalizująca się w kompleksowej 
obsłudze inwestycji, budownictwie mieszkaniowym 
i przemysłowym. 

Firma zajmuje się budową sieci energetycznych, kanalizacyjnych 
i  wodociągowych. Firma specjalizuje się także w  produkcji 
prefabrykatów betonowych oraz betonu towarowego. 

Łukasz Fus
lukasz.fus@eltar.com.pl

ul. Sadowa 68
33-100 Tarnów

branża:
BUDOWNICTWO

firma usługowo-produkcyjna

KONTAKT:
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www.eltar.com.pl

Łukasz Fus
lukasz.fus@eltar.com.pl

ul. Sadowa 68
33-100 Tarnów

www.termoizolacjatarnow.pl

TERMOIZOLACJA TARNÓW K. SŁOMSKI I WSPÓLNICY 
SPÓŁKA JAWNA

Firma specjalizuje się w  kompleksowej realizacji izolacji 
termicznych na wszelkich instalacjach przemysłowych. 

Zakresem działalności jest świadczenie usług wykonawstwa 
izolacji przemysłowych dla energetyki, przemysłu chemicznego, 
petrochemicznego, hutniczego, chłodniczego, cementowo-
wapienniczego, papierniczego, spożywczego i innych gałęzi. 
W  skład usług wchodzi: projektowanie, dokumentacja 
techniczna, organizacja placu budowy, dostawa materiałów, 
wykonawstwo, nadzór, kontrola jakości, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

Eugeniusz Ścieński – Dyrektor Generalny
+48 14 307 01 74
info@termoizolacjatarnow.pl

ul. Czerwonych Klonów 12
33-101 Tarnów

branża:
IZOLACYJNA

firma usługowa

KONTAKT:
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www.intech.tarnow.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTECH SP. J. 
JULIAN BOLISEGA, WIESŁAW KURCZ

Przedsiębiorstwo świadczy usługi dla firm przemysłu: 
spożywczego, kosmetycznego, chemicznego, farmaceutycznego.

Wiesław Kurcz
intech@intech.tarnow.pl

ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów

branża:
PRODUKCJA URZĄDZEŃ 
ZE STALI NIERDZEWNYCH

firma usługowo-produkcyjna

KONTAKT:
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www.intech.tarnow.pl

Wiesław Kurcz
intech@intech.tarnow.pl

ul. Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów

www.steinhof.pl

STEINHOF SP. Z O.O. SP. K. 

Firma specjalizująca się w  produkcji haków holowniczych 
i  klocków hamulcowych do wszystkich typów samochodów 
osobowych i dostawczych. 

Firma jest jednym z  największych producentów na rynku 
polskim. Około 40% swojej produkcji eksportuje do Finlandii, 
Niemiec,Danii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, 
Estonii, Węgier, Rumunii, Grecji.

Anna Michałków – Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży
amichalkow@steinhof.pl

ul. Przemysłowa 27A
33-100 Tarnów

branża:
HAKI HOLOWNICZE 
I KLOCKI HAMULCOWE

firma produkcyjna

KONTAKT:
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www.apex-brzesko.pl

APEX SP. Z O.O.

Firma wyposaża kompleksowo nie tylko placówki handlowe na 
rynku krajowym, ale także współpracuje z  szerokim gronem 
klientów zagranicznych. 

Dzięki kompetentnej kadrze, nowoczesnym maszynom, 
rozbudowanej flocie transportowej firma jest w stanie zapewnić 
najwyższy poziom świadczonych usług. 

Aleksander Gawlik – Prezes Zarządu
+48 602 712 011, +48 14 68 61 990
apex@adres.pl

ul. Kołłątaja 13a
32-800 Brzesko

branża:
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW W MEBLE 
ORAZ URZĄDZENIA CHŁODNICZE

firma handlowo-usługowa

KONTAKT:
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www.apex-brzesko.pl

Aleksander Gawlik – Prezes Zarządu
+48 602 712 011, +48 14 68 61 990
apex@adres.pl

ul. Kołłątaja 13a
32-800 Brzesko

www.altconnect.pl

ALTCONNECT SP. Z O.O. 

Spółka prowadzi działalność w branży IT jako Software House. 
Specjalizuje się w  tworzeniu aplikacji mobilnych na smartfony 
i  tablety z systemem operacyjnym iOS i Android oraz aplikacji 
internetowych. 

Spółka realizuje projekty na zamówienie, świadczy usługi 
outsourcingu programistów oraz rozwija własne produkty 
(HomeOffice360, City Games Creator, ALTCONNECT News, 
ALTCONNECT Blog).

Michał Wojewoda – Prezes Zarządu
+48 884 118 078
michal.wojewoda@altconnect.pl
Krzysztof Gromadzki – Członek Zarządu
+48 505 480 057
krzysztof.gromadzki@altconnect.pl

ul. Kochanowskiego 32B
33-100 Tarnów

branża:
IT

firma usługowa

KONTAKT:
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www.go-erp.pl

GO ERP SP. Z O.O.

Firma zajmuje się programowaniem Microsoft Dynamics AX, 
.NET, C#. Firma opracowuje i integruje poszczególne rozwiązania 
ERP w firmach, zwiększając ich konkurencyjność gospodarczą.

Michał Andruchów – Prezes Zarządu
+48 660 285 783
tarnow@go-erp.pl

ul. Kochanowskiego 32B
33-100 Tarnów

branża:
PROGRAMOWANIE

firma usługowa

KONTAKT:
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www.go-erp.pl

Michał Andruchów – Prezes Zarządu
+48 660 285 783
tarnow@go-erp.pl

ul. Kochanowskiego 32B
33-100 Tarnów

www.corotechnology.com

CORO TECHNOLOGY TOMASZ KIEŁBASA

Producent drukarek 3D w  technologii FDM, rozwiązań 
adhezyjnych oraz profesjonalnych filamentów dla druku 3D. 

Firma uzyskała tytuł Najlepszego Polskiego Producenta 
Akcesoriów do druku 3D w 2016 roku.

Grzegorz Łoboda – Menadżer ds. Sprzedaży
globoda@corotechnology.com
office@corotechnology.com

ul. Złota Góra 27B
33-131 Ilkowice

branża:
DRUK 3D

firma produkcyjna

KONTAKT:
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strefakursow.pl

THE HERO SP. Z O.O. SP. K. 

Spółka zajmuje się tworzeniem oraz sprzedażą usług 
szkoleniowych online o  zróżnicowanej tematyce. Dzięki 
oferowanym kursom klienci mają możliwość nauczyć się obsługi 
programów komputerowych o różnym stopniu zaawansowania, 
zarówno w  domu jak i  na urządzeniu mobilnym, zdobywając 
nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności. 
Potwierdzeniem udziału w kursie oraz zdobytych kwalifikacji jest 
przyznawany certyfikat. 

Kinga Ślusarczyk – Specjalista ds. Obsługi Klienta
+48 888-223-111
biuro@strefakursow.pl

ul. Kochanowskiego 32B
33-100 Tarnów

branża:
EDUKACJA I SZKOLENIA ONLINE

firma usługowo-handlowa

KONTAKT:



strefakursow.pl

Kinga Ślusarczyk – Specjalista ds. Obsługi Klienta
+48 888-223-111
biuro@strefakursow.pl

ul. Kochanowskiego 32B
33-100 Tarnów
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POLSKIE FIRMY. 
MIĘDZYNARODOWE 
KONTAKTY.
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SZANOWNI PAŃSTWO, 

Niniejsza publikacja powstała w  ramach realizacji 
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020.

Projekt „Promocja potencjału gospodarczego 
Subregionu Tarnowskiego w  kraju i  na arenie 
międzynarodowej” (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) 
realizowany jest w partnerstwie 3 instytucji: 
Liderem projektu jest Fundacja Małopolska Izba 
Samorządowa 
a Partnerami: Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 
i Gmina Brzesko.

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt dedykowany jest firmom sektora MŚP 
prowadzącym działalność w Subregionie Tarnowskim 
obejmującym powiat tarnowski, brzeski i dąbrowski. 
Skierowany jest do przedsiębiorstw zainteresowanych 
poszerzaniem sieci kontaktów biznesowych, 
zbudowaniem przejrzystej, opartej na zaufaniu 
współpracy oraz umiędzynaradawianiem swojej 
działalności.

Odbiorcami działań są środowiska gospodarcze, 
inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze, w tym 
potencjalni inwestorzy polscy i  zagraniczni: firmy 
inwestujące w  regionach europejskich o  podobnym 
charakterze geograficznym, gospodarczym, 
kadrowym. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Celem jest m.in. budowa wizerunku Subregionu 
jako dobrej lokalizacji dla działalności gospodarczej, 
prezentacja ofert firm reprezentujących uzupełniające 
się profile działalności, zainteresowanie firm 
inwestycjami w  regionie oraz pobudzenie eksportu 
produktów i usług.

Biorąc udział w  różnego rodzaju targach, 
konferencjach, wydarzeniach w  kraju i  zagranicą 
będziemy promować potencjał gospodarczy 
Subregionu Tarnowskiego.

TARNOWSKI
REGION MOŻLIWOŚCI



Na co może liczyć Państwa firma uczestnicząc 
w projekcie?
W  ramach projektu powstał wielojęzyczny portal 
gospodarczy Subregionu Tarnowskiego www.
tarnowskie.biz.pl, stanowiący platformę wymiany 
informacji. W  portalu znajdą Państwo informacje 
na temat potencjału gospodarczego Subregionu 
Tarnowskiego. Scharakteryzowaliśmy dla Państwa 
kluczowe obszary aktywności gospodarczej. 
Portal prezentuje oferty inwestycyjne samorządu 
terytorialnego w  Subregionie oraz oferty Stref 
Aktywności Gospodarczej (SAG). Za pomocą 
interaktywnej mapy przedstawiliśmy oferty 
inwestycyjne przedsiębiorstw działających na 
terenie Subregionu reprezentujących uzupełniające 
się profile działalności. 

Ponadto, portal to źródło informacji w  zakresie 
internacjonalizacji, wejścia na rynki zagraniczne 
i perspektyw rozwoju eksportu produktów i usług. 

Pragniemy by portal pełnił funkcję informacyjno 
– promocyjną i  był dla Państwa źródłem wiedzy 
na temat możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej w  Subregionie, jak i  na arenie 
międzynarodowej. 

Przedsiębiorcy chętni nawiązać kontakty biznesowe 
w  kraju i  zagranicą mogą liczyć na wsparcie 
konsultacyjno-informacyjne świadczone w  formie 
spotkań z  przedsiębiorcami zainteresowanymi 
procesem umiędzynaradawiania działalności.

Analiza potencjału eksportowego opracowana 
w  ramach projektu w  celu określenia aktualnego 
stanu oraz perspektyw rozwoju eksportu 
będzie stanowić narzędzie informacyjne 
podczas konferencji, seminariów oraz wydarzeń 
organizowanych w ramach projektu. 
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Jakie efekty zostaną osiągnięte?
Korzyści dla Inwestora/przedsiębiorcy:
pełne informacje i dostęp do 6 stref inwestycyjnych 
i terenów gospodarczych w subregionie tarnowskim,
promocja zagraniczna na targach 
międzynarodowych,
wsparcie i  doradztwo w  zakresie szukania 
partnerów biznesowych poprzez portal tarnowskie.
biz.pl,
współpraca w zakresie eksportu i importu poprzez 
Vademecum na portalu tarnowskie.biz.pl,
opieka i  pomoc w  załatwianiu formalności 
związanych z  inwestowaniem w  subregionie 
tarnowskim.

Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia 
sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. 
Udział w wydarzeniach oraz bezpośrednie działania 
promocyjne wpłyną na wzrost zainteresowania 
potencjałem gospodarczym Subregionu 
Tarnowskiego oraz na wzrost nawiązanych 
kontaktów biznesowych. Kampania wizerunkowa 
prowadzona w ramach projektu będzie narzędziem 
do stworzenia spójnego przekazu wizerunkowego 
Subregionu jako atrakcyjnej i  konkurencyjnej 
lokalizacji dla inwestycji zaspokajającej oczekiwania 
najbardziej wymagających inwestorów.

W jaki sposób Państwa firma może uczestniczyć 
w projekcie?
Przedsiębiorstwa zainteresowane poszerzaniem 
sieci kontaktów biznesowych zachęcamy 
do umieszczenia oferty firmy w  Bazie Ofert 
Inwestycyjnych portalu gospodarczego tarnowskie.
biz.pl Firmy, które chcą pogłębić swoją wiedzę na 
temat internacjonalizacji, dowiedzieć się więcej 
na temat możliwości, sposobów na nawiązanie 
międzynarodowych kontaktów biznesowych 
zapraszamy do aktywnego uczestnictwa 
w  szkoleniach i  warsztatach organizowanych 
w ramach projektu. 
Na portalu gospodarczym, naszych firmowych 
stronach internetowych oraz profilach na 
facebooku będziemy na bieżąco informować 
Państwa o  terminach, miejscach warsztatów 
i spotkań konsultacyjnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W PROJEKCIE!
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