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Gmina Biłgoraj to 36 miejscowości okalających
miasto Biłgoraj. Położona jest na terenie Równiny
Biłgorajskiej a jej teren w blisko 60% pokryty
jest lasem. Bogactwo leśne warunkuje w dużej
mierze główne gałęzie przemysłu, które rozwinęły
się na tym terenie. Przemysł drzewny, meblarski
i spożywczy to dziedziny gospodarcze, z którymi
kojarzony jest region biłgorajski. Na terenie gminy
Biłgoraj działa również wiele mniejszych przedsiębiorstw oferujących swe wyroby oraz usługi
z wielu dziedzin. Świadczy to o dużym potencjale
ludzkim oraz o rozwiniętej przedsiębiorczości.
Atutami gminy Biłgoraj są czyste środowisko,
dbałość o walory ekologiczne, piękne tereny, dogodne położenie oraz bliskie sąsiedztwo strategicznych szlaków komunikacyjnych
i portów lotniczych.
Gmina Biłgoraj dla wielu stała się miejscem, nie tylko do zamieszkania czy wypoczynku na łonie natury, ale również do prowadzenia własnych firm i spełnienia
marzeń biznesowych. Świadczą o tym przedsiębiorstwa od lat doskonale tu prosperujące, sprzedające swoje produkty i usługi na rynku krajowym i zagranicznym,
które z roku na rok poszerzają swoją ofertę.
Zachęcam zatem do zapoznania się z naszą ofertą gospodarczą i inwestycyjną.
Zapraszam również do współpracy oferując ze strony samorządu oraz miejscowych instytucji wszelką pomoc, zarówno pod względem doradczym, nawiązania
kontaktów biznesowych jak i lokowania inwestycji.

Wiesław Różyński
Wójt Gminy Biłgoraj
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Gmina Biłgoraj…
Gmina Biłgoraj leży w południowo – zachodniej
części województwa lubelskiego, rozciąga się na powierzchni ok. 263 km2 i swoim obszarem otacza miasto
powiatowe. W 36 miejscowościach mieszka ponad
13 tys. mieszkańców, jest tu 11 szkół i 17 jednostek
OSP. W gminie funkcjonuje także 10 przedszkoli,
3 świetlice opiekuńczo – wychowawcze i 1 świetlica
socjoterapeutyczna. Jest tu dobrze rozwinięta sieć dróg,
w skład której wchodzi 792 km dróg gminnych, 102 km
powiatowych i 33 km wojewódzkich. Działa tu wiele
firm i przedsiębiorstw oferujących swoje produkty oraz
usługi w szczególności z obszaru przemysłu drzewnego, przetwórczego, spożywczego oraz budowlanego.

Podlesie w gminie Biłgoraj

Przy wykorzystaniu środków zewnętrznych
modernizowane są budynki użyteczności publicznej, budowane są kolorowe place zabaw,
stale rozbudowywana jest sieć wodociągowa
i kanalizacyjna, opracowywane są nowe, atrakcyjne plany zagospodarowania przestrzennego
stwarzające dogodne warunki dla budownictwa
mieszkalnego oraz rozwoju przedsiębiorczości
poprzez lokowanie nowych inwestycji, a tutejsi
mieszkańcy mogą się cieszyć kolektorami słonecznymi zamontowanymi na dachach domów,
odnowionymi parkami, miejscami użyteczności
publicznej, nowymi drogami, chodnikami oraz
estetycznym wyglądem swoich miejscowości.
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Nowy plac zabaw przy szkole w Gromadzie

Ponadto w Gminie Biłgoraj nadal
kultywuje się tradycje kultury ludowej
w postaci kuchni regionalnej, pieśni
charakterystycznych dla tej części kraju, obrzędów czy stroju biłgorajsko –
tarnogrodzkiego. Jest tu również jedna
z największych w Polsce sieć szlaków
rowerowych i pieszych, wędrując którymi można podziwiać piękno tutejszej
przyrody, unikalne okazy fauny i flory
oraz zwiedzać miejsca pamięci związane z licznymi na tym terenie walkami
partyzanckimi. Krajobraz tych terenów
wzbogacają liczne kapliczki z ludowymi
świątkami oraz drewniane krzyże przydrożne, którymi z należytym szacunkiem
opiekują się mieszkańcy biłgorajskich
wiosek. Gmina Biłgoraj to idealna baza
wypadowa do zwiedzania zachodniego
i środkowego Roztocza, czemu sprzyja
również stale powiększająca się baza
noclegowa i gastronomiczna.

Kapliczka domkowa z Chrystusem Frasobliwym
w Bukowej

Młodzież w strojach ludowych podczas obchodów Dożynek

Stoisko z tradycyjnymi potrawami biłgorajskimi na Turnieju Wsi w Okrągłym
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...bogata lasem...
Gmina Biłgoraj położona jest na terenie Równiny Puszczańskiej zwanej też
Biłgorajską, rozciąga się w południowo
– wschodnim pasie obszarów chronionych
Lubelszczyzny i leży pomiędzy Parkiem
Krajobrazowym „Lasy Janowskie”, a Szczebrzeszyńskim Parkiem Krajobrazowym
i Puszczą Solską.
Najcenniejsze fragmenty Puszczy Solskiej zostały objęte Obszarem NATURA
2000, a z uwagi na unikalne zasoby fauny
i flory został utworzony rezerwat przyrody
,,Obary”. Można w nim zobaczyć rzadkie
gatunki roślin jak turzycę bagienną, gnidosza królewskiego, bagnicę torfową czy
rosiczkę. Przy odrobinie szczęścia można
spotkać także głuszca, cietrzewia, żurawia
czy bociana czarnego.
Warte odwiedzenia są również źródełka rzeki Stok w okolicy Woli Dużej, które
wypływają ze zbocza oraz dna malowniczego wąwozu.
Największym bogactwem cechującym
gminę Biłgoraj są występujące tu rozległe
kompleksy leśne. Gmina Biłgoraj w blisko
60% pokryta jest lasem, który na jej terenie
zajmuje powierzchnię 15 302 ha. W składzie poszczególnych gatunków drzew
zdecydowanie dominuje sosna. Licznie
występują tu również buki i jodła. Bogactwo to warunkuje główną gałąź przemysłu,
która rozwinęła się na terenie gminy.

Fragment Puszczy Solskiej
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Przemysł drzewny
Znaczące tradycje i potencjał stoją za przemysłem drzewnym,
w którym działa lwia grupa firm z terenu gminy. Przemysł ten
jest jednym z głównych obszarów inteligentnej specjalizacji
województwa lubelskiego, a region biłgorajski prezentuje jeden
z najbardziej skoncentrowanych okręgów pod względem przetwórstwa drzewnego i produkcji mebli.
Przedsiębiorstwa z terenu gminy Biłgoraj oferują szeroki wachlarz
wyspecjalizowanych usług w zakresie dostawy surowca drzewnego,
jego obróbki, konserwacji, usług tartacznych. Firmy te są eksporterami
surowca drzewnego na teren całego kraju jak i poza jego granice. Ich
działalność dała podstawę do powstania wielu mniejszych i większych
podmiotów gospodarczych trudniących się produkcją mebli, dachów
oraz drewnianych konstrukcji budowlanych. Surowiec drzewny stał
się najbardziej rozpoznawalnym elementem naszego rynku gospodarczego. Wysokiej jakości wyroby drzewne i meblarskie to znak
rozpoznawczy regionu biłgorajskiego, a w tym i gminy Biłgoraj.
Na terenie gminy znajdują się doskonale prosperujące tartaki do
których należy zaliczyć takie firmy jak Drew-Hurt, Fighter, KIMEX
czy Zakład Wyrobów z Drewna Krzysztofa Sobaszka. Oferują one
między innymi przetarcie surowca drzewnego, impregnację drewna,
tarcicę drzewną, krokwie, konstrukcje dachowe, sprzedaż desek
suchych. Przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji rynkowej,
oferującym najwyższej jakości stolarkę okienną, drzwi wejściowe oraz wewnętrzne jest firma POL-SKONE Sp. z o.o., która na
terenie gminy posiada jeden ze swoich zakładów produkcyjnych.
Firma powstała w 1990 roku i przez 25 lat swojej działalności stała
się jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się
firm branży stolarki budowlanej. Obecnie POL-SKONE dysponuje
trzema nowoczesnymi, w pełni skomputeryzowanymi zakładami
produkcyjnymi. Zatrudnia ponad 900 wysoko wykwalifikowanych
pracowników. Produkuje swoje wyroby od podstaw z najlepszego
gatunkowo drewna pochodzącego wyłącznie z polskich lasów. POL-SKONE posiada rozwiniętą sieć sprzedaży na terenie Polski, a także
eksportuje swoje produkty do Czech, Słowacji, Szwecji, Ukrainy,
Rumunii, Łotwy, Litwy, Włoch, Białorusi, Norwegii, Rosji, Francji,
Niemiec i Holandii.

Zakład produkcyjny POL–SKONE

Tarcica obrzynana,
Zakład Wyrobów z Drewna Krzysztof Sobaszek

Bale sosnowe, Drew-Hurt
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Aktywna
turystyka

Meandry rzeki Czarna Łada

Rezerwat przyrody „Obary”
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Wa lo r y p r z y ro d n i c ze
gminy, czyste środowisko,
rozbudowana sieć szlaków
rowerowych i pieszych dały
również preteksty do rozwoju
aktywnej turystyki na łonie
przyrody. Największą atrakcją przyrodniczą regionu jest
Rezerwat Przyrody Obary.
Został on utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
w celu ochrony fragmentów
torfowiska przejściowego
i wysokiego. Torfowisko znajduje się w śródleśnej kotlinie
o genezie oczka polodowcowego i zajmuje powierzchnię
62,3 ha. Rezerwat obejmuje
kompleks torfowisk i zagospodarowane drzewostany
sosnowe. Na terenie rezerwatu żyją głuszce, jarząbki,
cietrzewie i żurawie, a także
rzadkie gatunki roślin: turzyca bagienna, gnidosz królewski, bagnica torfowa, rosiczka
okrągłolistna i długolistna.
Do „Obar” prowadzi Żurawinowy Szlak, a na terenie rezerwatu znajduje się kładka
oraz wieża widokowa.

Równie urokliwe są źródełka rzeki Stok znajdujące
się w okolicy Woli Dużej oraz
leśne uroczyska Puszczy Solskiej czy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego,
które można z powodzeniem
podziwiać pokonując kolejne szlaki turystyczne. Nie
można zapomnieć również
o rozsianych, licznych kapliczkach i krzyżach – elementach małej architektury
drewnianej, z której słynie
region, o miejscach pamięci
związanych głównie ze stoczonymi walkami i działalnością partyzancką podczas
II wojny światowej, jak również o prężnie działających
ośrodkach prezentujących
lokalne tradycje. Szczególnie
rozwiniętą ofertę kulturalną
proponuje Gminny Ośrodek
Kultury w Biłgoraju, który
we współpracy z lokalnymi
stowarzyszeniami, organizuje szereg cyklicznych imprez
plenerowych i biesiadnych:
Przegląd Kolęd i Pastorałek,
Turniej Wsi, Festiwal Sztuki
Lokalnej „Biłgorajska Nuta”
w Dylach, Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych,
Lato na Żurawinowym Szlaku, Dożynki czy Jesienną
Biesiadę Kulturalną.

Źródełka na rzece Stok

Rajd rowerowy Żurawinowym Szlakiem
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Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej
w strojach biłgorajsko-tarnogrodzkich

Turniej Wsi w Okrągłym w stylu cygańskim

To wszystko daje moc
atrakcji dla miłośników
aktywnego wypoczynku
na łonie przyrody oraz pasjonatów historii i kultury
ludowej. Szczególnie, że
gmina Biłgoraj stanowi
również doskonałą bazę
wypadową do zwiedzenia
zachodniego i środkowego Roztocza.

Pokaz tańca z ogniem podczas Festiwalu Sztuki Lokalnej „Biłgorajska Nuta” w Dylach

10

Wszystko to warunkuje rozwój ofert turystycznych, hotelowych i agroturystycznych. Na terenie
gminy szczególnie prężnie działają gospodarstwa
agroturystyczne oferujące nie tylko noclegi, ale
również atrakcje w postaci wypożyczalni rowerów,
przejażdżek konnych, kuligów, ognisk czy grzybobrania. Odwiedzający gminę Biłgoraj turyści mogą
także zatrzymać się oraz dobrze zjeść zarówno
w Zajeździe na Rozdrożu w Soli, jak i Zajeździe
w Nadrzeczu. Rozbudowaną ofertę gastronomiczną
posiada też Karczma na Woli.
Tutejsze lasy obfitują nie tylko w grzyby, ale również w jagody oraz w żurawinę. Ta ostatnia stała się
kolejnym znakiem rozpoznawczym regionu. Słynna
biłgorajska żurawinówka to produkt znany w całej
Polsce, a jest tylko jednym z tutejszych tradycyjnych
smaków. Piróg biłgorajski, kulasza, krążałki i cały
zasób przetworów właśnie na bazie runa leśnego oraz
warzyw i owoców pochodzących z domowych upraw
to cieszące się uznaniem lokalne produkty, po które
warto sięgnąć przyjeżdżając w te strony. Szczególnie,
że region słynie z dobrze rozwiniętego przemysłu
rolno spożywczego i bogatych tradycji kulinarnych.

Karczma na Woli

Zajazd Nadrzecze w Nadrzeczu

Zajazd na Rozdrożu w Soli

11

Przemysł spożywczy
Teren gminy Biłgoraj daje możliwości rozwoju przemysłu spożywczego. Potentatem w tej dziedzinie jest
AMBRA S.A. – niekwestionowanie największy producent, importer i dystrybutor win w Polsce. Firma posiada
własny zakład produkcyjny na terenie gminy w miejscowości Wola Duża i dzięki najnowszym technologiom
oraz przy zachowaniu najbardziej rygorystycznych wymagań jakościowych rocznie produkuje 50 mln butelek
wina i innych produktów, tworzy wspólną grupę zakupową w zakresie wina, materiałów do produkcji jak
i technologii produkcyjnych.
Gmina Biłgoraj w regionie kojarzona jest również z cukiernictwem a to za sprawą doskonale prosperującego zakładu cukierniczego – Ciastkarni MARCYŚ, której siedziba mieści się w Starym Bidaczowie. Zakład
oferuje szeroką gamę ciast, tortów i wyrobów cukierniczych. Słynie z wysokiej jakości artykułów do wyrobu
których używają nowoczesnych technologii, naturalnych składników oraz sprawdzonych przepisów. Bazuje
również na naturalnych, lokalnych produktach.

Artykuły alkoholowe produkowane przez firmę AMBRA S.A.
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Prezentując rynek rolno spożywczy nie można
zapomnieć o Młynie Gospodarczym mieszczącym się
w Zagumniu oraz o Fermie Drobiu Dzido mieszczącej
się w Starym Bidaczowie. Młyn Gospodarczy oferuje
usługi z zakresu przetwarzania zbóż i produkcji różnych rodzajów mąki. Ferma Drobiu Dzido to rodzinna
firma zajmująca się chowem kur niosek i produkcją
jaj konsumpcyjnych. Działa na rynku od ponad 30 lat.
Hodowane kury utrzymywane są w nowoczesnych
systemach klatkowych, które spełniają wszystkie
normy unijne. Ferma posiada własną pakownię
jaj, w której został wdrożony system HACCP. Firma
jest pod stałą kontrolą weterynaryjną, co również
umożliwia produkcję jaj na najwyższym poziomie.
Przemysł spożywczy to także wyrób mięs i wędlin.
Doskonałej jakości wyroby wędliniarskie w postaci
wędzonek, wyrobów pieczonych, kiełbas, wyrobów
drobiowych oraz wszelkiego rodzaju mielonek i szynek blokowych oferuje firma WASĄG z Hedwiżyna.
W swojej ofercie posiada również szeroki wybór
wędlin ekologicznych. Jako surowca do ich wyrobu
używa żywca hodowanego w ekologicznych gospodarstwach i spełniającego surowe normy jakościowe.
Wysoka jakość produktów, lata doświadczeń oraz
wyspecjalizowana linia produkcyjna sprawiają, że
wędliny firmy WASĄG są znane i lubiane w całym regionie oraz są gwarancją najwyższej klasy wyrobów.
Swoje produkty oferują również gospodarze posiadający własne pasieki, uprawy czy hodowle. Ciekawostką jest hodowana w gospodarstwach z terenu
Soli oraz Kolonii Sól odmiana gęsi biłgorajskich.
Odmiana ta, niegdyś bardzo charakterystyczna dla
regionu, dziś spotykana jest jedynie w wymienionych
miejscowościach gminy Biłgoraj oraz specjalnej
hodowli w Puchaczowie, stanowi atrakcję oraz
pożądany produktu kulinarny dla smakoszy gęsiny.

Wędliny z oferty firmy Wasąg z Hedwiżyna

Kury nioski w Fermie Drobiu Dzido
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...bogata ludźmi...…
Potencjał gminy Biłgoraj leży nie tylko w dogodnej lokalizacji, dobrych warunkach dojazdowych czy
istniejących tu możliwościach rozwoju firm. Potencjał gminy to przede wszystkim przedsiębiorczy ludzie,
dzięki którym region biłgorajski ma najniższy w województwie lubelskim procent bezrobocia oraz prezentowany jest jako przykład zaradności i dobrego wykorzystania możliwości, jakie daje nam Unia Europejska.
W regionie znajdują się również znaczące dla województwa firmy. Dodatkowo samorząd gminny dokłada
wszelkich starań w tworzenie partnerstw, inicjatyw lokalnych czy stowarzyszeń pobudzających dynamikę
rozwoju regionu zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym.

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami oraz Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem
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Gmina Biłgoraj wchodzi w skład
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Biłgorajska”, Europejskiego Centrum
Integracji i Współpracy Samorządowej
„Dom Europy”, Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Jest również
akcjonariuszem Biłgorajskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. Na terenie
gminy działa kilkadziesiąt stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz
fundacji. Samorząd inicjuje również
działania w celu utworzenia klastra
turystycznego oraz gospodarczego.

Stoisko gastronomiczne podczas imprezy plenerowej przygotowane przez mieszkańców
Gromady

Gmina Biłgoraj współpracuje z wieloma instytucjami. Na fotografii spotkanie ze studentami
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Klub Młodego Strażaka to jedno z działań stowarzyszenia „Moje Nadrzecze”
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Usługi z wielu dziedzin
Aktywność mieszkańców gminy oraz inwestujących na tych terenach przedsiębiorców, często wspierana działaniami samorządu, ma duże odzwierciedlenie w rozwoju rynku gospodarczego. Dobrze rozwinięty jest rynek
usług prezentowany przez lokalne firmy, do których można zaliczyć takie przedsiębiorstwa jak: GRABEX – producent tekstyliów, BEST CARGO – usługi spedycyjne, czy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Lech Różański.

Budujemy domy i dobrą markę regionu

Wysokiej jakości silikaty produkowane w zakładzie MEGOLA w Hedwiżynie

ATOS Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się budownictwem ogólnym, mieszkaniowym, drogowo – mostowym i wodno – melioracyjnym
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Kolejną prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki jest przemysł budowlany reprezentowany przez szereg mniejszych i większych
firm. Wśród nich największym jest mieszczący
się w Hedwiżynie Zakład Wapienno – Piaskowy
MEGOLA. Przedsiębiorstwo działa na rynku
od 1969 roku. Zajmuje się produkcją wysokiej
jakości silikatów, a w roku 2003 uruchomiona
została produkcja betonu towarowego, która
dopełnia zapotrzebowanie klienta przy wznoszeniu budynków. Obecnie produkowanych jest
14 rodzajów cegły wapienno-piaskowej, beton
towarowy i jego pochodne. Jest to pełny asortyment materiałów potrzebnych do wznoszenia
budynków od fundamentu po dach ze ścianami
nośnymi, działowymi po przewody kominowe.
Produkcję wyrobów betonowych, usługi transportowe, zbrojarskie oraz wykopy fundamentowe,
piwniczne i niwelacje terenu oferuje mieszcząca
się w Gromadzie firma TransBET. W tej samej
miejscowości działa również firma ATOS oferująca usługi budowlane z zakresu budownictwa
ogólnego i mieszkaniowego, drogowo – mostowego oraz wodno – melioracyjnego. Firma ta wykonała już szereg przedsięwzięć drogowych oraz
obiektów użyteczności publicznej, tj. budynków
szkół, remiz, świetlic, placów zabaw, obiektów
sportowych czy rewitalizacji placów miejskich.

Dlaczego warto zainwestować
w Gminie Biłgoraj
Gmina Biłgoraj to atrakcyjny,
nowoczesny, dynamicznie rozwijający się obszar z gospodarką
opartą na zrównoważonym rozwoju, a także obszar o wysokiej
jakości życia oraz wyjątkowych
walorach środowiskowych.
Cechuje ją czyste środowisko,
możliwość uprawiania aktywnej
turystyki oraz przedsiębiorcze
i innowacyjne społeczeństwo.
Duże znaczenie ma atrakcyjność
przestrzenna gminy, dostępność
terenów usługowych i rekreacyjno – sportowych, infrastruktura
komunikacyjna i techniczna oraz
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.
W ostatnich latach w znacznym stopniu zmienił się wizerunek gminy Biłgoraj. A to za
sprawą samorządu, który z roku
na rok pozyskuje nowe środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć z zakresu poprawy
infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa, rozbudowy sieci
kanalizacyjnej, wodociągowej,
rewitalizacji centrów miejscowości, modernizacji szkół, remiz
i świetlic, budowy placów zabaw,
zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz specjali-

Przebudowany wiadukt w miejscowości Ciosmy

Kolektory słoneczne zamontowane na budynkach mieszkalnych w gminie Bilgoraj
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Boisko wielofunkcyjne w Hedwiżynie

Gmina Biłgoraj sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego
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stycznych służących utrzymaniu
rozbudowanej infrastruktury. Gmina
Biłgoraj jako jedna z pierwszych
w Polsce na tak rozległą skalę
rozpoczęła projekt polegający na
montażu zestawów solarnych w budynkach użyteczności publicznej
oraz domach mieszkalnych. Dzięki
dwuetapowemu przedsięwzięciu
blisko 1700 gospodarstw domowych korzysta dziś z ciepłej wody
użytkowej podgrzewanej energią
słoneczną. Przedsięwzięcie to jest
podyktowane dogodnym położeniem
gminy na terenie równiny biłgorajskiej, gdzie poziom nasłonecznienia
jest jednym z największych w kraju.
Stanowi to tylko jeden z przykładów
dążenia do innowacyjnych rozwiązań jakie starają się wprowadzać
w życie władze gminne.
Gmina Biłgoraj przeciwdziała
wykluczeniu społecznemu poprzez
rozwój społeczeństwa informacyjnego. Realizowany projekt zakłada wybudowanie na terenie gminy
sieci szerokopasmowego dostępu
do Internetu. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego
dostępu do Internetu dla rodzin wykluczonych cyfrowo z terenu gminy,
ograniczenie zjawiska wykluczenia
cyfrowego we wszystkich grupach
społecznych i wiekowych poprzez
otwarty dostęp do pracowni komputerowych z bezpłatnym Internetem
oraz montaż Hotspotów na terenie
całej gminy.

Gmina Biłgoraj wspólnie z samorządem Miasta Biłgoraj i Gminy Księżpol
jest liderem projektu Upowszechnienie
podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie
granic i kierunków rozwoju obszaru
funkcjonalnego Miasta Biłgoraj. Celem głównym projektu jest określenie
granic miejskiego obszaru funkcjonalnego, określenie zasięgu jego wpływu
i potencjalnych kierunków rozwoju,
upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym
oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów przedmiotowego
obszaru. Projekt propaguje również
wielopoziomowe, partnerskie zarządzanie. Partnerstwo i współpraca między
samorządami daje znacznie większe
możliwości rozwoju całego regionu.

Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Biłgoraj
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Zmodernizowana droga Korytków Duży – Bukowa

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Biłgoraj
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W ramach projektu opracowywane są
strategie rozwoju obszaru, prowadzone
są spotkania i konsultacje społeczne
mające na celu wzmocnienie współpracy klastrowej w dziedzinie turystyki
i przedsiębiorczości. Przygotowaywana
jest także dokumentacja projektowa dla
najważniejszych dla obszaru funkcjonalnego inwestycji, których realizacja
planowana jest przy współfinansowaniu
ze środków zewnętrznych w latach 2014
– 2020: budowa obwodnicy zachodniej
miasta Biłgoraj, budowa ścieżek rowerowych oraz wyznaczenie nowych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i oznakowaniem. Ponadto
opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenów pod nowe inwestycje.
Łącznie Gmina Biłgoraj w latach 2007
– 2013 zrealizowała ponad 60 projektów pozyskując blisko 60 mln zł dofinansowania zewnętrznego. Działania
te przyczyniły się do rozwoju gminy,
zarówno pod względem społecznym,
infrastrukturalnym, jak i gospodarczym.

Dziś gmina Biłgoraj jest
atrakcyjnym
obszarem:
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

z dużą powierzchnią obszarów cennych pod
względem przyrodniczym i krajobrazowym
z możliwością wykorzystania potencjału
lasów Puszczy Solskiej do rozwoju różnych
form turystyki i rekreacji
z wysokim poziomem skanalizowania i zwodociągowania wpływającym korzystnie na
czystość wód
z korzystnymi trendami demograficznymi
i bogatym kapitałem ludzkim
z niską stopą bezrobocia
z dużym potencjałem rozwoju przedsiębiorczości na bazie odnawialnych źródeł energii,
głownie energii słonecznej i biomasy
z dużą powierzchnią lasów pozwalającą na
rozwój gospodarki w oparciu o przetwórstwo
drewna
z wysokim poziomem przedsiębiorczości
pozarolniczej
z licznymi szlakami turystycznymi będącymi
podstawą do rozwoju turystyki aktywnej
z wysoką aktywnością społeczną w zakresie
kreowania rozwoju lokalnego
z infrastrukturą techniczną dającą możliwość wykorzystania najnowszych technologii informacyjno – komunikacyjnych

W Gminie Biłgoraj wykorzystanie nowoczesnych technologii
współgra z troską o środowisko naturalne

Potencjał gminy Biłgoraj to młodzi, zaradni i przedsiębiorczy ludzie

Stale modernizowana infrastruktura drogowa usprawnia
komunikację
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Szlaki komunikacyjne:

Droga wojewódzka nr 835
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Największe znaczenie komunikacyjne posiadają drogi wojewódzkie:
• droga nr 835 – biegnie z północy na południe i zapewnia połączenie na kierunku: Lublin – Biłgoraj
– Przeworsk – Przemyśl – Medyka – Ukraina
• Droga nr 858 – biegnie od wschodu na zachód
i jest łącznikiem pomiędzy Zamościem, Biłgorajem
i Stalową Wolą
• droga nr 853 – biegnie od zachodu na wschód, łączy
Biłgoraj z Tomaszowem Lubelskim.
W odległości blisko 20 km od granic administracyjnych
gminy Biłgoraj biegnie droga krajowa nr 74. Jest to szlak
drogowy łączący węzeł Wieluń na drodze ekspresowej S8,
i Kielce z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą
w Zosinie.
Przez Gminę Biłgoraj przebiega linia hutnicza szerokotorowa (LHS) nr 65 niezelektryfikowana, jednotorowa. Jest
to najdalej wysunięta na zachód Europy linia szerokotorowa
a jej długość od granic państwa do stacji w Sławkowie
wynosi 394,6 km.
Gmina Biłgoraj jest położona w niedalekiej odległości
od 2 portów lotniczych: w Rzeszowie oraz podlubelskim
Świdniku. Połączenie komunikacyjne z Lublinem i Rzeszowem stanowi droga wojewódzka nr 835, a czas przejazdu
to maksymalnie 1,5 h.
Strategicznym i jednym z priorytetowych przedsięwzięć
dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 r.) jest planowana budowa obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj, jak
również wyznaczenie i budowa nowych ścieżek i szlaków
rowerowych. Dokumentacja techniczna powyższych działań
realizowana jest w ramach projektu dotyczącego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj. Budowa obwodnicy nie tylko umożliwi skierowanie ruchu tranzytowego
poza tereny zurbanizowane, ale przede wszystkim zapewni
dojazd do nowych terenów inwestycyjnych.

Obszary
inwestycyjne
Na terenie gminy Biłgoraj
wyodrębnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
są 4 obszary inwestycyjne
o łącznej powierzchni ok.
146 ha. 2 z nich to tereny
zainwestowane, uzbrojone
w infrastrukturę techniczną. Najbardziej znany z nich
to obszar w miejscowości
Wola Duża, gdzie zlokalizowane jest przedsiębiorstwo
AMBRA S.A. – największy
producent i dystrybutor win
na rynkach Europy Środkowo
– Wschodniej.
Tereny niezainwestowane
o łącznej powierzchni 126 ha
położone są w miejscowościach Dąbrowica i Gromada,
w centralnej części gminy
Biłgoraj, w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta Biłgoraj.

Ośrodki aktywności gospodarczej i turystycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
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Gromada
•

•

•

•

Teren o powierzchni ok. 50 ha. Położony w centralnej części gminy Biłgoraj na granicy z miastem
Biłgoraj, pomiędzy drogą wojewódzką nr 835 a planowaną obwodnicą miasta. Jest to obszar w przeważającej części niezagospodarowany i niezabudowany. Od wschodu graniczy z terenami podlegającymi intensywnej urbanizacji głównie na cele jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Od zachodu
graniczy z kompleksem leśnym Puszczy Solskiej.
Zewnętrzną obsługę komunikacyjną stanowią przylegające drogi: od zachodu projektowana obwodnica Biłgoraja, od wschodu droga wojewódzka nr 835. Wewnętrzną drogę komunikacyjną stanowić
będzie sieć dróg wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Obszar o wiodącej funkcji usługowej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dominująca funkcja to tereny z przeznaczeniem na obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz
tereny zabudowy usługowej.
Teren nieuzbrojony

Obszar inwestycyjny Gromada
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Dąbrowica
•

•
•

•
•

Teren o powierzchni ok. 76 ha położony w centralnej części gminy Biłgoraj. Od wschodu graniczy
bezpośrednio z miastem Biłgoraj i planowaną obwodnicą. Od północy granice obszaru stanowi linia
kolejowa, od południa droga gminna, od zachodu teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej miejscowości Dąbrowica. Obszar w przeważającej części niezagospodarowany i niezabudowany.
Obszar bezpośrednio sąsiaduje z terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w mieście Biłgoraj.
Zewnętrzną obsługę komunikacyjną pełni przylegająca od południa droga gminna oraz planowana
obwodnica zachodnia. Wewnętrzną obsługę stanowić będzie sieć dróg wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Planowana dominująca funkcja dla tego obszaru to tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz tereny zabudowy usługowej.
Teren nieuzbrojony

Obszar inwestycyjny Dąbrowica

25

Wola Duża
•

•
•
•
•

Teren o powierzchni ok. 15 ha położony we wschodniej części gminy Biłgoraj, w pobliżu skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 858 z linią kolejową. Zlokalizowany tu jest największy zakład produkcyjny na
terenie gminy – AMBRA S.A.
Obszar odizolowany od innych obszarów zurbanizowanych., położony wśród kompleksów leśnych.
Zewnętrzną obsługę komunikacyjną obszaru zapewnia droga wojewódzka nr 858. Wewnętrzną obsługę komunikacyjną stanowi sieć dróg zakładowych.
Obszar położony na terenach oznaczonych jako tereny potencjalnych funkcji miejskich, ośrodki usługowe
podmiejskie. Dominująca funkcja obszaru to tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.
Teren uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną.

Obszar inwestycyjny Wola Duża z przedsiębiorstwem AMBRA S.A.
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Hedwiżyn
•

•
•
•

Teren o powierzchni ok. 5 ha położony we wschodniej części gminy Biłgoraj, bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej nr 858. W obszarze tym zlokalizowany jest Zakład Wapienno – Piaskowy MEGOLA. Obszar
położony na zachodnim skraju miejscowości Hedwiżyn od północy graniczy z drogą wojewódzką nr
858, od zachodu i południa z kompleksem leśnym, od wschodu z terenami zabudowy mieszkaniowej.
Obszar ogrodzony i zagospodarowany.
Zewnętrzną obsługę komunikacyjna zapewnia droga wojewódzka nr 858. Wewnętrzną drogę komunikacyjną stanowi siec dróg zakładowych.
Teren potencjalnych funkcji miejskich, ośrodek usług podmiejskich.
Teren uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną.

Obszar inwestycyjny Hedwiżyn z Zakładem Wapienno – Piaskowym MEGOLA

27

Kluczowe dla rozwoju regionu są tereny położone przy planowanej obwodnicy miasta Biłgoraj – tereny
inwestycyjne o szczególnym potencjale rozwojowym, do których należy obszar Dąbrowica. Teren ten położony jest w obszarze oddziaływania rozwijającego się ośrodka miejskiego ze znaczną ilością podmiotów
gospodarczych, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi tranzytowej oraz linii kolejowej. Charakteryzuje go elastyczność w zagospodarowaniu i dostosowaniu do potrzeb różnorodnych inwestorów (duża powierzchnia,
brak przeszkód terenowych, możliwość etapowania zagospodarowania), sprzyjające uwarunkowania dla
realizacji obiektów budowlanych: warunki geologiczne i hydrologiczne, ukształtowanie terenu itp. oraz
brak istotnych ograniczeń wpływających na możliwości zagospodarowania i użytkowania terenu. Niska
klasa bonitacyjna przeważającej części gruntów zakwalifikowanych jako rolne stanowi brak ograniczeń
w wyłączeniu ich z produkcji rolnej.

Zainwestuj a otrzymasz pomoc
Samorząd Gminy Biłgoraj upatrując przyszłość regionu w rozwoju przedsiębiorczości, dokłada
wszelkich starań do jak najlepszej współpracy z potencjalnym inwestorem. Ze swojej strony oferuje:
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu
• pomoc w pozyskiwaniu terenów z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą
• promocję podmiotu gospodarczego jako przedsiębiorstwa z terenu gminy

Wizualizacja zagospodarowania obszaru inwestycyjnego
Dąbrowica
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Wizualizacja przykładowego zagospodarowania wybranej
jednostki strukturalnej

Im już się udało!

Katalog podmiotów gospodarczych
z terenu Gminy Biłgoraj*
* Dane uzyskane na podstawie ankiety identyfikującej rynek przedsiębiorczości na terenie gminy Biłgoraj, przeprowadzonej w ramach
projektu „System promocji i informacji gospodarczej w Gminie Biłgoraj” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 i budżetu państwa, oraz na
podstawie rejestru CEIDG.

Przetwórstwo drzewne i meblarstwo:
POL – SKONE
ul. Zamojska 165, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 04 26
www.pol-skone.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1990 roku
Zasięg działalności: międzynarodowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja i dystrybucja drzwi wewnętrznych (malowane, okleinowane,
laminowane i fornirowane), drzwi wejściowych, drzwi
technicznych (dźwiękoizolacyjne i przeciwpożarowe),
drzwi zewnętrznych, drewnianych okien, ościeżnic,
listew drzwiowych, okiennic, oraz futryn.
ZAKŁAD USŁUG DRZEWNYCH
– TARTAK ELEKTRYCZNY Stanisław Borsuk
Smólsko Duże 1b, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 685 12 37, 693 273 425, 504 096 398
e-mail: info@tartak-borsuk.pl
www.tartak-borsuk.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku od 45 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: wykonanie konstrukcji dachowych na zamówienie, przetarcia surowca
tartacznego, impregnacja drewna, transport drewna
z lasu do klienta, tarcica obrzynana i nieobrzynana,
krokwie, kąty, kantówka, suszenie tarcicy, sprzedaż
desek suchych

PPHU „DREW – HURT” Dariusz Łukasik Tartak
Gromada, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 76 14, 608 058 625, 608 058 612
e-mail: drewhurt@interia.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku ponad 20 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja więźb
dachowych, tarcicy wszelkich rozmiarów, przetarcie
surowca tartacznego, cięcie i impregnacja zanurzeniowa, suszenie tarcicy, wykonie palet i elementów
palet oraz innych wyrobów drewnianych, sprzedaż
ekologicznego brykietu opałowego
PATI D. Łukasik, P. Łukasik S.J.
Gromada 062, 23-400 Biłgoraj
tel. 608 058 625
e-mail.: patisp@interia.pl
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja i handel
więźb dachowych, tarcicy wszelkich rozmiarów, innych
wyrobów z drewna suchego i mokrego
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ZAKŁAD WYROBÓW Z DREWNA
- Krzysztof Sobaszek
Gromada 163, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 76 41, 600 022 411
fax.: 84 686 76 41
www.tartakbilgoraj.com
Zakres prowadzonej działalności: produkcją tarcicy
iglastej z przeznaczeniem na: więźby dachowe, elementy meblowe, elementy stolarki budowlanej, tarcicę
suchą i mokrą, deskę podłogową, deskę podbiciową,
płytę klejoną, lamele, fryzy, elementy strugane i klejone pod zamówienie.
Firma FAITER Dariusz Wolanin
Gromada 1a, 23-400 Biłgoraj
tel. 600 251 427
e-mail: firma-faiter@wp.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1996 roku
Zasięg prowadzonej działalności: międzynarodowy
Zakres wykonywanych usług: produkcja drewnianych
elementów mebli, podzespołów meblowych, blatów
klejonych
PPHU STOREL Andrzej Skubis
Rapy Dylańskie 22, 23-400 Biłgoraj
tel. 607 802 326
e-mail: storel685@wp.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku ponad 10 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: usługi tartaczne,
wyroby drewniane, tarcica budowalna
WYRÓB I SPRZEDAŻ BOAZERII J. i K. Birut
Nadrzecze 2, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 40 10, 605 361 207,
502 585 028, 695 382 233
fax: 84 688 40 31
e-mail: info@birut.com.pl
www.birut.com.pl
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Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1991 roku
Zakres działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: kompleksowe usługi
tartaczne oraz produkcja wysokiej jakości wyrobów
z drewna m.in. boazerii, desek podłogowych, elewacji,
schodów, parapetów i ogrodzeń
ZAKŁAD STOLARSKI Krzysztof Oleszczak
Dereźnia Solska 9, 23-400 Biłgoraj
tel. 84/687 05 39, 602 619 676
e-mail: stolarstwo_oleszczak@op.pl
www.stolarstwo-oleszczak.ns24.net
Przedsiębiorstwo rodzinne działające od 1977 roku
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: usługi stolarskie,
drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wyroby z drewna
sosnowego, bukowego, dębowego oraz jesionowego,
projekty nietypowe oraz wymagające indywidualnego
podejścia do tematu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
TIMWOOD Piotr Bździuch
Korytków Duży 123b, 23-400 Biłgoraj
tel. 720 831 735
e-mail: kontakt@timwood.pl
www.timwood.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1990 roku
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja domów
z bali w wersji całorocznej i letniskowej
SARZYŃSKI MEBLE Edyta Sarzyńska
Dereźnia Zagrody 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 696 153 664, 602 558 681
e-mail: edysar@wp.pl
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: wyrób i montaż
mebli kuchennych, łazienkowych, biurowych, do
sypialni oraz szaf wnękowych

Zakład Drzewny KIMEX S.J. Elżbieta Urbańska –
Buda, Grzegorz Buda
Nadrzecze 20a, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 6884028
fax: 84 6884089
TARTAK KAPKA Wojciech Kapka
Smólsko Duże 79, 23-400 Biłgoraj
tel. 606 486 334
e-mail: wkapka@interia.pl
WYROBY Z DRZEWA SKUP I SPRZEDAŻ
– Henryk Głąb
Smólsko Duże 60, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 685 17 65
USŁUGI – WYROBY Z DREWNA ORAZ WYRÓB
I SPRZEDAŻ BOAZERII – Wiesław Bździuch
Gromada 29 a, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 685-79-97
CENTRUM DRZEWNE – Ryszard Wróbel
Dereźnia Zagrody 102a, 23-400 Biłgoraj
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ TARCICY DROBNEJ
– Florian Mazur
Kolonia Sól 44, 23-400 Biłgoraj
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE MTW – Tomasz Wiśniewski
Gromada 112, 23-400 Biłgoraj
e-mail: wisniewski.stolarz@gmail.com
PERFEKT – Łukasz Sobaszek
Gromada 11, 23-400 Biłgoraj

ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO – Dawid Wolanin
Gromada 1, 23-400 Biłgoraj
KOMPLEKSOWE USŁUGI STOLARSKIE - „ALTAX”
Józef Szpot
Andrzejówka, 24, 23-400 Biłgoraj
e-mail: szpot.ala@gmail.com
USŁUGI LEŚNE – Jan Pacyk
Gromada 34, 23-400 Biłgoraj
USŁUGI LEŚNE – Bogdan Fronczak
Bukowa 25, 23-400 Biłgoraj
USŁUGI LEŚNE – Andrzej Małysza
Andrzejówka 41, 23-400 Biłgoraj
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – Jan Czyżo
Ciosmy 120, 23-400 Biłgoraj
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – Piotr Tutka
Kolonia Sól 164, 23-400 Biłgoraj
ZAKŁAD USŁUG LEŚNO – DRZEWNYCH
– Kazimierz Blacha
Dąbrowica 160, 23-400 Biłgoraj
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – Marek Kiesz
Wola Mała 50, 23-400 Biłgoraj
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – Tomasz Kaczor
Korytków Duży 93, 23-400 Biłgoraj
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH – Jacek Flis
Wolaniny 9a, 23-400 Biłgoraj

DREW – ART Kamil Kozak
Smólsko Małe 17a, 23-400 Biłgoraj
e-mail: wichur.k@interia.pl
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Przemysł spożywczy
AMBRA S.A. Zakład Produkcyjny
Wola Duża 45, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 98 00
fax: 84 686 98 08
e-mail: bilgoraj@ambra.com.pl
www.ambra.com.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1990 roku
Zasięg działalności: międzynarodowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja i dystrybucja win
ZAKŁAD MIĘSNY WASĄG Sp. J.
Hedwiżyn 118, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 02 01
fax: 58 688 02 00
e-mail: biuro@wasąg.pl
www.wasąg.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku ponad 20 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: przetwórstwo mięsne
CIASTKARNIA „MARCYŚ” Janina Dzido
Stary Bidaczów 1, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 689 41 39
fax: 84 687 09 18
e-mail: info@marcys.pl
www.marcys.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2004 roku
Zakres prowadzonej działalności: wyrób i sprzedaż
tortów i ciast deserowych
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FERMA DROBIU DZIDO
Stary Bidaczów 1, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 687 01 32
fax.: 84 687 09 40
e-mail: fermabidaczow@interia.pl
www. fermydzido.pl
Zakres prowadzonej działalności: chów kur niosek
i produkcja jaj konsumpcyjnych
MŁYN GOSPODARCZY Krystyna i Jan Jargieło
Zagumnie 18, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 53 34

Budownictwo
Zakład Wapienno-Piaskowy
MEGOLA M. Muda i Wspólnicy Sp. J.
Hedwiżyn, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 08 85
fax: 84 687 18 40
e-mail: biuromegola@gmail.com,
biuro@megola.com.pl
www.megola.com.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku od 46 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja bloczków
silikatowych, beton towarowy, prefabrykaty betonowe, stropy teviva, wapno hydratyzowane, hurtowa
sprzedaż materiałów budowlanych
ATOS Sp. z o.o.
Gromada 165, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 06 60
fax: 84 688 06 60
e-mail: handel@atos-skakuj.com.pl
www.atos-skakuj.com.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku od 1996 roku
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: budownictwo ogólne
i mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
budownictwo drogowo – mostowe oraz wodno –
melioracyjne

JANBUD Mazurek Sp.j.
Korytków Duży 140, 23-400 Biłgoraj
tel./fax 84 689 35 95
tel./fax 84 689 35 88
e-mail: janbudmazurek@interia.eu
www.janbudmazurek.com.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1997 roku
Zakres prowadzonej działalności: producent i dystrybutor okien i PCV, okien i drzwi aluminiowych,
profili PCV, szaf i zabudowy kuchennej, bram, rolet,
moskitier, parapetów
F.H.U. DUDIC Marek Dziedzic
Gromada 126a, 23-400 Biłgoraj
tel. 602 294 282
e-mail: dudic@interia.pl
Przedsiębiorstwo samozatrudniające działające na
rynku od 1996 roku
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: montaż żaluzji
aluminiowych i drewnianych, rolet materiałowych,
rolet zewnętrznych antywłamaniowych, plis, siatek
przeciw insektom; przeładunki, załadunki i inne prace
wymagające sprzętu specjalistycznego
Zakład Produkcyjno-Usługowy „TRANSBET”
Gromada 164, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 78 75
fax 84 686 75 34
e-mail: transbet1@op.pl
www.transbet-beton.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 1994 roku
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja wyrobów betonowych, wykopy, usługi zbrojarskie, usługi transportowe
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S. C. „MAR-JAN” Usługi Budowlane – Jan Małysza,
Grażyna Wolanin
Kolonia Sól 105, 23-400 Biłgoraj
tel. 606 362 065
e-mail: marek@mar-jan.pl
www.mar-jan.pl
Zakres prowadzonej działalności: układanie glazury,
terakoty, posadzek, docieplanie strychu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FENICJA” EKSPORT-IMPORT, Angelika Skakuj-Oszajca
Gromada 165, 23-400 Biłgoraj
tel. 508-302-978
e-mail: hurtownia@fenicja-bilgoraj.pl
www.fenicja-bilgoraj.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2003 roku
Zakres prowadzonej działalności: kompleksowe usługi brukarskie, prace ziemne koparko – ładowarką,
usługi transportowe samochodem ciężarowym w tym
przewóz ziemi, piachu, gruzu, kruszyw, ścinki drzew,
produkcja i sprzedaż drewna opałowego
Usługi Budowlane Wojciech Malec
Dąbrowica 109, 23-400 Biłgoraj
tel. 609 442 017
Przedsiębiorstwo samozatrudniające działające na
rynku ponad 10 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: prace ogólnobudowlane
USŁUGI DEKARSKIE – Krzysztof Stręciwilk
Dereźnia Solska 86a, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 64 99
USŁUGI BETONIARSKIE – Stanisław Grabias
Korczów 6, 23-400 Biłgoraj
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USŁUGOWY ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
C.O. I GAZOWYCH
– Jan Kiszka
Korytków Duży 154, 23-400 Biłgoraj
tel. 604 752 773
CIESIELSTWO – DEKARSTWO – Jacek Małysa
Sól 312, 23-400 Biłgoraj
tel. 512 477 941
USŁUGI PARKIECIARSKIE I STOLARSKIE
Mirosław Szumski
Korytków Duży 111a, 23-400 Biłgoraj
DACH EKSPERT – Łukasz Borsuk
Smólsko Duże 1, 23-400 Biłgoraj
USŁUGI CIESIELKO-DEKARSKIE – Wiesław Niemiec
Sól 177, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 687 03 97, 602 139 745
USŁUGI STOLARSKO-CIESIELSKIE I REMONTOWE
– Adam Zwolak
Gromada 125a, 23-400 Biłgoraj
tel. 781 788 674
„MAR-WOL” USŁUGI BUDOWLANE – Marek Wolanin
Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj
tel. 606 362 065
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Sławomir
Niemiec
Dereźnia Majdańska 37a, 23-400 Biłgoraj
Celina Kłodnicka
Korytków Duży 57, 23-400 Biłgoraj

usługi
BEST CARGO Sp. z o.o.
Podlesie 8b, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 38 94, 666 388 186
fax: 84 686 38 94
e-mail: biuro@bestcargo.eu
www.bestcargo.eu
Mikroprzedsiębiorstwo działające na rynku od 2009 r.
Zasięg działalności: krajowy i międzynarodowy
Branża: Logistyka
Zakres prowadzonej działalności: usługi transportowe,
spedycyjne, logistyczne, przeładunki, magazynowanie
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Lech Różański
Okrągłe 2, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 80 21
fax: 84 686 80 21
e-mail: zie@lbl.pl
www.zierozanski.pl
Średnie przedsiębiorstwo działające na rynku ponad
20 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: usługi elektryczne,
wykonywanie kompletnych instalacji elektrycznych,
inteligentnych, centralnego odkurzania w budownictwie mieszkaniowym i obiektach przemysłowych,
budowa stacji transformatorowych, pomiary i usługi projektowe.
PPH GRABEX – Stanisław Grabias
Korczów 1c, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 687 14 87
fax.: 84 687 14 87
e-mail: grabex@poczta.onet.pl

Przedsiębiorstwo działające na rynku od 22 lat
Zasięg działalności: międzynarodowy
Zakres prowadzonej działalności: produkcja i handel
odzieżą roboczą
P.P.H.U. „Metal – Projekt” Stanisław GNYP
Kolonia Sól 73, 23-400 Biłgoraj
tel. 603 044 273
e-mail: metal-projekt@o2.pl
www.metal-projekt.pl
Mikroprzedsiębiorstwo działające na rynku od 22 lat
Zasięg działalności: krajowy
Branża: usługowa, budowlana, metalowo-przemysłowa
Zakres prowadzonej działalności: produkcja i montaż
konstrukcji stalowych, balustrad, ogrodzeń, bram,
krat, schodów, poręczy, wiat stalowych, rusztowań;
usługi z zakresu toczenia, spawania, piaskowania,
transportu, naprawy maszyn; usługi projektowania
mostów, ulic, chodników.
Metaloplastyka MW
Korytków Duży 7, 23-400 Biłgoraj
tel. 695 585 097
e-mail: waldek50@onet.eu
www.metaloplastyka-kute.cba.pl
Mikroprzedsiębiorstwo działające na rynku od 5 lat
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: balustrady balkonowe i schodowe ze stali zwykłej i nierdzewnej, bramy
przesuwne i skrzydłowe, furtki i przęsła ogrodzeniowe,
kraty i konstrukcje oraz inne wyroby ze stali według
indywidualnych potrzeb.
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LUX Dariusz Marczak
Andrzejówka 62, 23-400 Biłgoraj
tel. 661 475 390, 691 437 928
•
Przedsiębiorstwo samozatrudniające działające na rynku od 5 lat
•
Zasięg działalności: regionalny
•
Zakres prowadzonej działalności: usługi
w zakresie prania i sprzątania, pranie tapicerki meblowej i samochodowej, pranie dywanów, wykładzin,
chodników
CREATIVEDESIGN Kamil Wolanin
Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj
tel.602 620 883
e-mail: wolaninek@gmail.com
www.mikrowitryna.pl/firma/cdesign
Przedsiębiorstwo samozatrudniające
Zasięg działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: kompleksowe usługi
w zakresie profesjonalnego projektowania graficznego
i tworzenia wizerunku firmy, tworzenie systemu identyfikacji wizualnej firmy: logo, wizytówka, reklama
prasowa, baner reklamowy, grafika na stronie www,
projektowanie plakatów, zaproszeń, kartek okolicznościowych, kalendarzy
EBALL - Damian Wolanin
Gromada 10a, 23-400 Biłgorajska
tel.668 043 283
e-mail: kontakt@eball.pl
www.eball.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od maja 2006 roku
Zasięg prowadzonej działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: tworzenie stron
internetowych, tworzenie aplikacji internetowych,
programowanie, projektowanie graficzne, skład druku,
portale internetowe, media
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Techniki Dostępu Linowego DREVO – Łukasz Wira
Majdan gromadzki 10b, 23-400 Biłgoraj
tel. 533 711 511
e-mail: drevo@op.pl
www.drevo.manifo.com
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2013 roku
Zakres prowadzonej działalności: prace wysokościowe: piaskowanie, czyszczenie, mycie, malowanie,
konserwacje, montaż i demontaż; arborystyka: ocena
stanu drzew, monitoring, pielęgnacja, poprawa bezpieczeństwa, usuwanie, nasadzenia; obsługa imprez,
przedsięwzięć artystycznych
CENTUM OGRODNICZE „FLORA” – Emilia Juzwiszyn
Majdan Gromadzki 10b, 23-400 Biłgoraj
tel. 608 532 390, 694 795 737
e-mail: info@flora.lbl.pl
www.flora.lbl.pl
Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2008 roku
Zakres prowadzonej działalności: projektowanie
ogrodów, urządzanie terenów zieleni miejskiej i użyteczności publicznej, przygotowanie projektów dla
firm wykonawczych, montaż systemów nawadniających ogrody
KASKADA – Daniel Okoń
Dereźnia Majdańska 16, 23-400 Biłgoraj
tel. 698 525 297
e-mail: danielo79@op.pl
Przedsiębiorstwo samozatrudniające działające na
rynku blisko 10 lat
Zasięg działalności: regionalny
Branża: usługi ogrodnicze
Zakres prowadzonej działalności: budowa ogrodu,
aranżacja i zagospodarowanie terenów zielonych,
wycinka drzew również z miejsc trudno dostępnych,
budowa oczek wodnych, fontann, kaskad, systemów
nawadniających

ZAKŁAD USŁUGOWY „MIELNIK” Tadeusz Mielnik
Korczów 11a, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 687 13 03, 608 087 560
www. mielnik-korczow.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku od 2002 roku
Zasięg działalności: międzynarodowy
Zakres prowadzonej działalności: licencjonowane
przewozy osób
POMOC DROGOWA Krystyna Piskorska, Ewelina
Piskorska – Czyrw s.c.
Okrągłe 30, 23-400 Biłgoraj
tel. 604 060 708
e-mail: piskorska.pomoc@op.pl
Mikroprzedsiębiorstwo działające na rynku od 26 lat
Zasięg prowadzonej działalności: krajowy
Zakres prowadzonej działalności: przewóz i holowanie samochodów osobowych i dostawczych, parking
strzeżony, naprawy

USŁUGI TRANSPORTOWE – Jan Sprysak
Smólsko Duże 42, 23-400 Biłgoraj
USŁUGI TRANSPORTOWE K. BRYŁA,
M. PIESTRZENIEWICZ s.c.
Wola Duża 29a, 23-400 Biłgoraj
FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „MERKURY”
EXPORT – IMPORT Mariusz Mydlak
Kolonia Sól 84, 23-400 Biłgoraj
tel. 663 025 999
KDH TRANS – Krzysztof Kulanica
Ciosmy 36, 23-400 Biłgoraj
BIURO WSPÓLPRACY Z UKRAINĄ,
EKSPORT – IMPORT – Stanisław Paluch
Kolonia Sól 11, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 687 04 85

PHU AUTO – HENPOL Henryk Cios
Korczów 46, 23-400 Biłgoraj
tel. 603 127 924
fax: 84 687 13 65
e-mail: autohenpol@wp.pl
www.autocios.pl
Mikroprzedsiębiorstwo działające ponad 20 lat
Zasięg działalności: regionalny
Zakres prowadzonej działalności: stacja demontażu
pojazdów, kasacja pojazdów, sprzedaż części, skup
złomu, serwis opon (wulkanizacja), pomoc drogowa,
nauka jazdy w kat. A, B, C, T, C+E, kurs przewozu
osób i rzeczy

P.H.U. „ASTEX” – Stanisław Cios
Korczów 46a, 23-400 Biłgoraj
tel. 603 127 923

USŁUGI TRANSPORTOWE – Mirosław Widz
Majdan Gromadzki 35a, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 627 20 36

WARSZTAT SAMOCHODOWY – Andrzej Kapuśniak
Hedwiżyn 70, 23-400 Biłgoraj

HOLLAND HOUSE – Anna Kiełłpsz – Aker
Wola Mała 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 696 858 022
TELEEKTRO – mgr inż. Bogusław Caban
Hedwiżyn 73a, 23-400 Biłgoraj
FIRMA HANDLOWA ZL – BET Beata Maciocha
Dereźnia Zagrody 2a, 23-400 Biłgoraj
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PIASKOWANIE RENOWACJA – Sławomir Romaniak
Korczów 44, 23-400 Biłgoraj

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Andrzej Kiesz
Wola Duża 14b, 23-400 Biłgoraj

BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE
– Grzegorz Hołyst
Dereźnia Solska 12, 23-400 Biłgoraj

WIELOBRANZOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO – USŁUGOWE Eugeniusz Kapuśniak
Smólsko Duże 19, 23-400 Biłgoraj

Gastronomia i hotelarstwo
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Firma Handlowa „HENEX” Henryk Dąbrowiecki
Nadrzecze 36, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 40 37,
e-mail: zajazd@henex.pl
www.zajazdnadrzecze.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku od 1997 roku
Zakres prowadzonej działalności: usługi hotelarskie,
restauratorskie, organizacja wesel, bankietów, szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych.

KARCZMA NA WOLI Krystyna Blicharz
Wola Duża 26, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 01 36, 605 292 707, 691 905 100
e-mai l: info@karczmanawoli.pl
www.karczmanawoli.pl
Zakres prowadzonej działalności: usługi restauratorskie, hotelarskie, organizacja wszelkiego rodzaju
imprez: wesel, komunii, spotkań towarzyskich i przyjęć okolicznościowych.

ZAJAZD NA ROZDROŻU – Agnieszka i Lech Haliccy
Sól 517, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 687 01 01
e-mail: info@zajazdnarozdrozu.pl
www.zajazdnarozdrozu.pl
Przedsiębiorstwo działające na rynku od 1997 roku
Zakres prowadzonej działalności: usługi hotelarskie,
restauratorskie, organizacja wesel, bankietów, szkoleń, konferencji, komunii, imprez firmowych, spotkań
integracyjnych, kuligów, ognisk, catering.

PIZZERIA SAFARI
Sól 87, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 627 55 16, 510 329 787
www.pizzeriasafari.pl

agroturystyka
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE MARKA
– Marek Chuchro
Dyle 40, 23-400 Biłgoraj
tel. 506 024 194, 84 686 34 20, 84 687 19 15
e-mail: kontakt@agroturystyka-dyle.pl
www.agroturystyka-dyle.pl
Obiekt agroturystyczny dysponujący 13 – 18 miejscami
noclegowymi w tym pokojami 3 i 4 osobowymi z łazienkami oraz kuchnią do dyspozycji wczasowiczów.
Proponowane atrakcje: spływy kajakowe, przejażdżki
konne, bryczką i rowerowe, nordic walking, organizację kuligów, ognisk, możliwość grania w tenis stołowy
oraz siatkówkę. Ponad to goście mogą skorzystać
z sauny oraz basenu.

Gospodarstwo agroturystyczne „STYLOWA CHATA”
Irena Bełżek
Nadrzecze 4, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 41 00, 600 968 745
e-mail: irenabelzek@vp.pl
Gospodarstwo agroturystyczne całoroczne dysponujące 10 miejscami noclegowymi, w tym pokojami
1 i 2 osobowymi, salonem, werandą oraz kuchnią
do dyspozycji gości. W ofercie gospodarstwa jest
również wyżywienie obejmujące śniadania, obiady
i kolacje. Dodatkowe atrakcje: organizacja kuligów,
ognisk, przejażdżek rowerowych, nordic walking,
jazda konna, możliwość gry w piłkę nożną, pływania
oraz łowienia ryb.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Barbara Książek
Wola Mała 23, 23-400 Biłgoraj
tel. 502 309 025
Całoroczne gospodarstwo agroturystyczne dysponujące 26 miejscami noclegowymi, w tym pokojami
3 i 4 osobowymi oraz kuchnią oddaną do użytku
wczasowiczów. Dodatkowe atrakcje: możliwość organizacji ognisk, uprawianie turystyki rowerowej
oraz nordic walking.

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Janusz Brodziak
Brodziaki 9, 23-400 Biłgoraj
tel. 695 053 933
Gospodarstwo agroturystyczne całoroczne dysponujące 11 miejscami noclegowymi, w tym pokojami 1, 2
i 3 osobowymi oraz kuchnią do użytku wczasowiczów.
Dodatkowe atrakcje: organizacja kuligów, przejażdżek
rowerowych, ognisk, wędkowanie oraz jazda konna.

Gospodarstwo agroturystyczne „BUKOWIANKA”
Lucyna Marczak
Bukowa 52, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 643 75 94
Gospodarstwo agroturystyczne dysponujące 5 miejscami noclegowymi, w tym pokojami 1 i 2 osobowymi.
Dodatkowe atrakcje: możliwość organizowania ognisk
oraz kuligów, przejażdżki rowerowe po okolicy, w sezonie również grzybobranie.

Gospodarstwo agroturystyczne Janusz Wróbel
Hedwiżyn 81, 23-400 Biłgoraj
tel. 510 669 902
e-mail: janox6@wp.pl
Gospodarstwo agroturystyczne całoroczne dysponujące 10 miejscami noclegowymi, w tym 2 pokojami
5 - osobowymi oraz kuchnią do dyspozycji gości.
Dodatkowe atrakcje: możliwość skorzystania z grilla,
zwiedzanie atrakcji przyrodniczych okolicy w tym
źródełek rzeki Stok, a w sezonie również grzybobranie.
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