
 
 

Nazwa zakładu: 
 

"TARNAWA" ZABAWKI Z DREWNA I RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE MARIUSZ 
TARNAWA 

Dane teleadresowe: ul. Rzemieślnicza 6 
43-365 Wilkowice 
woj. śląskie 
tel: +48 33  817 13 19 
e-mail: biuro@tarnawa.pl 
Internet: www.tarnawa.pl 

Historia powstania: Firma "TARNAWA" została założona w 1934 roku przez Antoniego 
Tarnawę, jako zakład wytwórczy galanterii drzewnej, rękodzieła 
artystycznego i sprzętu sportowego.  
Mieczysław Tarnawa, kontynuator dzieła ojca, za swą działalność 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na Ogólnopolskich Wystawach 
Rzemiosła i Tygodniach Kultury Beskidzkiej, otrzymał w roku 1978, 
nadany przez Ministra Kultury i Sztuki, tytuł Mistrza Rzemiosła 
Artystycznego. Rodzinną tradycję kultywuje już czwarte pokolenie- 
Mariusz Tarnawa- wnuk Mieczysława. Firma wytwarza zabawki dla dzieci 
oraz artykuły dekoracyjne z drewna w malowniczych Beskidach. Od 
ponad 25 lat prowadzi też samodzielną działalność eksportową, bierze 
udział w targach na terenie Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.  

Specyfika działalności 
(opis produktu/usługi): 

Firma wytwarza zabawki dla dzieci oraz artykuły dekoracyjne z drewna, 
mające niepowtarzalny charakter. Produkcja zabawek opiera się o stare 
technologie tokarskie, a inspiracjami są sztuka ludowa oraz natura. 
Wyroby są ekologiczne, ręcznie robione, rozwijają zmysły i są tak 
trwałe, że mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Są 
wykonane z naturalnych materiałów, co daje pewność, że dzieci 
dotykają zabawek wolnych od szkodliwych substancji. Dzięki 
starannemu wykończeniu i dokładnemu wyszlifowaniu zabawki są 
przyjemne w dotyku, by sprawiać radość i zapewnić bezpieczeństwo 
dzieciom. 
W swojej ofercie firma posiada pojazdy z klocków, które umożliwiają 
konstruowanie różnego rodzaju budowli. Zabawki do pchania oraz 
ciągnięcia umilą pierwsze kroki, a również spacery każdemu dziecku. 
Natomiast zręczność, refleks oraz koordynację pociechy mogą rozwijać 
dzięki zabawkom edukacyjnym i zręcznościowym.  
Firma dokłada wszelkich starań, aby jej produkty były najwyższej 
jakości, dlatego też wszystkie wytwarzane zabawki, odpowiadają 
standardom UE (znak CE) oraz wymogom bezpieczeństwa zabawek 
(atest EN 71 na podstawie dyrektywy 2009/48/WE). Używane są tylko 
najbezpieczniejsze, nietoksyczne farby, bejce, oleje oraz lakiery, które 
również spełniają normy EN 71. Produkty pochodzą z najlepszej klasy 
drewna liściastego, które pochodzi od dostawców prowadzących 
gospodarkę leśną zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.   
Zabawki Tarnawa nie są produkowane taśmowo, to małe dzieła sztuki;) 

 
 



 
 

Nazwa zakładu: FIRMA „MALIBORSKI” 

Dane teleadresowe: ul. Bielska 1b, Bujaków 
43-356 Kobiernice 
woj. śląskie 
tel: +48 33 810 82 38 
e-mail: firma@maliborski.com 
Internet: www.maliborski.com 

Historia powstania: Firma MALIBORSKI została założona w 1997 roku przez Henryka 
Maliborskiego, który swojego rzemiosła uczył się w zakładach w 
Austrii. Stamtąd przywiózł pomysł oraz technologię na własną 
firmę. Przez lata stawiając na wykwalifikowaną załogę na budowie 
jak i na etapie organizacji zleceń, firma ciągle się rozwija. 
Zaczynając od wykonywania samych więźb dachowych, aby 
zapewnić klientom jak największy komfort w realizacji swoich 
projektów, firma wyspecjalizowała się w kompleksowym 
wykonaniu dachów. 

Specyfika działalności (opis 
produktu/usługi): 

Posługując się profesjonalnym sprzętem do obróbki drewna firma 
może zaoferować ciesiółkę na najwyższym poziomie. Przedmiotem 
działalności są jednak nie tylko tradycyjne więźby na domkach 
jednorodzinnych wraz z pokryciem dachu, altanki, wiaty, ale i 
nietypowe, jak kościoły, dzwonnice, szkoły, hale sportowe i inne.  
Firma posiada duże doświadczenie w dziedzinie konstrukcji z 
drewna klejonego. Idąc z postępem jak i modą w dzisiejszym 
budownictwie, dzięki odpowiednim szkoleniom pracowników, 
zakres  usług z czasem powiększył się o obróbki blacharskie oraz 
pokryć dachowych z blachy tytanowo cynkowej jak i krycia 
powierzchni dachowych i elewacji łupkiem.  Firma posiada swój 
własny skład drewna oraz zajmuje się sprzedażą akcesoriów do 
montażu więźb dachowych oraz pokrycia dachowego, co 
zdecydowanie ułatwia klientowi w optymalnym dobraniu 
poszczególnych materiałów. 
Dzięki zastosowaniu własnego oprogramowania wspomagającego 
wycinki więźby, prace przeprowadzane są szybko i niezwykle 
precyzyjnie. Założenia są proste, cała konstrukcja dachu jest 
wycinana, heblowana i lakierowana we własnej hali, u klienta 
wykonywany jest szybki i sprawny montaż. 
W ostatnich latach firma może pochwalić się takimi realizacjami 
jak: budynek administracyjny instalacji kwasu azotowego - 
Kędzierzyn Koźle, Muzeum Auschwitz Birkenau – Oświęcim, 
Muzeum Zamkowe – Pszczyna, Pałac Kotulińskich - Czechowice 
Dziedzice.   

 

 
 
 



 
 

Nazwa zakładu: PRACOWNIA KUŚNIERSKA ZBIGNIEW SUCHANEK 

Dane teleadresowe: ul. 11 Listopada 46 
43-300 Bielsko-Biała 
woj. śląskie 
tel: +48 33 816 40 41 
e-mail: suchanek@kusnierz.com.pl 
Internet: www.kusnierz.com.pl 

Historia powstania: Wyroby sygnowane nazwiskiem Zbigniew Suchanek łączą w sobie 
tradycję i nowoczesność. Na klasyczny wizerunek firmy składają się 
solidna kadra, która podstawy rzemiosła szlifowała w profilowych 
szkołach i zakładach pracy Bielska-Białej i Żywca oraz zawodowa 
solidność i doświadczenie właściciela zdobywane między innymi 
u wiedeńskich kuśnierzy.  
Firma posiada zaplecze w postaci okolicznych garbarni, farbiarni, 
hodowców i dostawców skór, co pozwala na fachową obsługę i 
realizację indywidualnych zamówień. Przez szereg lat Pracownia 
Kuśnierska była rozbudowywana i modernizowana w efekcie czego 
posiada dwa warsztaty pracy i sklep, w którym oferuje gotowe 
wyroby, cieszące się uznaniem polskich i zagranicznych klientów. 
Wysokie standardy oferowanych usług i wyrobów, doświadczenie i 
solidność, a przy tym niewygórowane ceny decydują o sukcesie 
Pracowni. 

Specyfika działalności (opis 
produktu/usługi): 

Oferta  firmy obejmuje: 
- gotowe wyroby ze skóry licowej, irchy, futer  i skór baranich. 
Projekty sygnowane nazwiskiem Zbigniew Suchanek, cechuje 
modny fason i dbałość o solidne wykonanie.  Są to pojedyncze, 
niepowtarzalne wyroby, szyte z myślą o wymagającym Kliencie. 
- usługi związane z tradycyjną metodą czyszczenia, barwienia i 
impregnacji, szycie na miarę i wg indywidualnych wzorów klientów, 
reperacje i poprawki kuśnierskie, wykonywanie i reperacje tapicerki 
meblowej, szycie odzieży i akcesoriów do jazdy konnej,  szycie 
kurtek i akcesoriów (np. kaszkiety) z godłem Polski, wykonywanie 
usług w zakresie: tapicerki samochodowej, obszywania kierownic, 
odtwarzania / naprawy dachów samochodów typu kabriolet, 
obszywanie skórą elementów motocyklowych, szycie odzieży i 
akcesoriów motocyklowych, np. chapsy, kurtki, spodnie, reperacja 
odzieży i akcesoriów motocyklowych. 

 

 
 
 



 
 

Nazwa zakładu: GRAWERSTWO WYRÓB ODZNAK 
IRENA JAGIEŁŁO 

Dane teleadresowe: ul. Dygasińskiego 12 
43-300 Bielsko-Biała 
woj. śląskie 
tel: +48 33 821 57 07 
e-mail: iwodznaki@gmail.com 
Internet: www.graw-frez.pl 

Historia powstania: Firma Grawerstwo Wyrób Odznak - Irena Jagiełło powstała w 1989 
roku. Pomysł na działalność był związany z wcześniejszą 
działalnością wuja (pracownia odznak) i męża – zawodowego 
wojskowego. Od początku swej działalności siedziba firmy mieści 
się w Bielsku-Białej przy ul. Dygasińskiego. Posiada bogate 
doświadczenie w wykonywaniu odznak metodą tradycyjną 
(rękodzieło). Przez wiele lat wypracowała niepowtarzalną 
technologię wykonywania odznak (m.in. dla GOPR, PTTK) oraz 
ryngrafów dla wojska (jako jedyna firma w Polsce). Odznaki 
wykonywane są ręcznie ze stopów metali metodą odlewniczą i 
tłoczoną, a następnie malowane. 

Specyfika działalności (opis 
produktu/usługi): 

Firma specjalizuje się w produkcji odznak okolicznościowych oraz 
grawerowaniu i frezowaniu, na maszynach konwencjonalnych i 
CNC. W zakresie produkcji odznak wykonuje m.in.: 

• ryngrafy; 
• odznaki tłoczone (tzw. pinsy) wykonywane  z mosiądzu, 

miedzi oraz nowego srebra: malowane i plastyczne 
(postarzane); 

• odznaki odlewane wykonywane ze stopu (ZNAL), 
malowane, postarzane w kolorze srebrno-czarnym, 
plastyczne; 

• medale okolicznościowe; 
• breloki; 
• gwoździe do sztandaru. 

W zakresie grawerowania i frezowania wykonuje m.in.: 
• frezowanie wgłębień, rowków, kanałów i przecinanie, 

obróbka otworów, wytaczanie, frezowanie płaszczyzn, 
powierzchni krzywoliniowych oraz różnych promieni; 

• grawerowanie napisów, grawerowanie opisowe części 
maszyn, grawerowanie dowolnej grafiki; 

• wycinanie dowolnych kształtów blach oraz tworzyw 
sztucznych; 

• wiercenie. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


