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Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego
TAURUS Sp. z o.o. w Pilźnie





 „My” rozumiane jako Przedsiębiorstwo. Słowami 
Właścicieli i pracowników, niejako od wewnątrz,  
pokazujemy firmę, jej historię, rozwój i funkcjono-
wanie w roku Jubileuszu. Niekiedy przekazywane 
fakty mieszają się z osobistymi odczuciami i reflek-
sjami czyniąc te informacje bardziej wiarygodnymi. 

My o sobie…
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W 2014 roku mija 25 lat od dnia kiedy wraz z żoną podjąłem decyzję o założeniu, 
a właściwie o oficjalnym zarejestrowaniu firmy, bo przecież kiełbasy i salcesony 
robiłem od dawna, jeszcze wtedy kiedy praktykowałem u mojego ojca. Firmę za-
rejestrowałem pod nazwą „Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Sprzedaż Mięsa i Wędlin 
Stanisław Jarosz”. Nazwa ta w roku 1991 została zmieniona na Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego Taurus Stanisław Jarosz. W tym miejscu chcę wspomnieć 
i okazać wdzięczność lek. wet. śp. Andrzejowi Wardyńskiemu, bo to on przeko-
nał mnie do podjęcia tej decyzji. Wcześniej miałem już swój biznes. Była to firma 
przewozowa „Transport Towarów i Osób”, którą prowadziłem przez 5 lat, później, 
w latach 1980 – 1985 miałem kiosk warzywny, a od roku 1985 sklep spożywczy 
w Rynku pod nr 11, który istnieje do dziś. W sklepie tym wraz z żoną sprzedawali-
śmy, między innymi, wędliny z Zakładów Mięsnych w Dębicy. Pomyślałem wtedy 
„potrafię robić kiełbasy, dlaczego więc nie mogę sprzedawać w swoim sklepie, 
swoich wyrobów” . To był argument przemawiający za założeniem własnej firmy 
wędliniarskiej. 

Stanisław Jarosz
PREZES ZARZĄDU
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Z rozrzewnieniem wspominam pierwsze lata pracy tej firmy, która mieściła się 
w piwnicy, pod sklepem przy Rynku nr 11 w Pilźnie. Cała Załoga to ja, moja żona 
i dwóch pracowników. Ubijaliśmy kilka świń i z nich robiliśmy kiełbasy, kiszki 
i salcesony, tyle ile można było sprzedać. Moją prawą ręką był Władysław Wróbel, 
b. pracownik Zakładów Mięsnych w Dębicy. Widocznie robiliśmy dobrą kiełbasę, 
bo sprzedaż wciąż rosła i firma się rozwijała. W roku Jubileuszu z nostalgią myślę 
o tamtych latach, bo to i młodość i odważne decyzje, które doprowadziły firmę do 
obecnego stanu. Z perspektywy lat muszę powiedzieć, że niczego nie żałuję.  
Dzisiaj zarządzam dużą firmą, w której pracuje blisko 600 pracowników. 
Cieszę się, że mogę dać zatrudnienie tylu ludziom.

Firma działa w różnych kierunkach. Zajmuje się produkcją wyrobów mięsnych, 
garmażeryjnych, usługami gastronomicznymi i hotelarskimi. Nasze placówki 
znajdują się w czterech województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim 
i świętokrzyskim. Mam świadomość, że obecny kształt firmy w jakimś stopniu 
zawdzięczam doświadczonej kadrze przejętej z Zakładów Mięsnych „Mięstar” 
w Tarnowie, w osobach: Waldemar Kluska, Anna Kieć, Lucyna Dudzik, Alicja Zając, 
Paweł Szanduła, Paweł Rachwał. Razem udało nam się stworzyć firmę spełniającą 
techniczne i sanitarne przepisy unijne, produkującą dobrą i bezpieczną żywność. 
A usługi świadczone w barach i hotelach są wysoko oceniane przez naszych gości. 
Obecnie wspólnymi siłami staramy się przezwyciężać skutki kryzysu gospodar-
czego, który dotknął gospodarkę światową i polską. Osobiście optymistycznie 
patrzę w przyszłość. Chwilami może jest trudno ale razem możemy wiele. 
Cieszę się także, że mam komu zostawić firmę. Mamy z żoną udane dzieci, które 
otrzymały kierunkowe wykształcenie i mam nadzieję, że kiedyś poprowadzą 
firmę do dalszych sukcesów.

Z okazji 25-lecia firmy chciałbym całej Załodze podziękować za dobrą pracę 
i życzyć dużo zdrowia, pomyślności i wspólnego świętowania kolejnych jubileuszy.
A naszym Współpracownikom, Kontrahentom, a także wiernym Klientom życzę 
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
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Nie jest łatwo być żoną przedsiębiorcy, który dużo czasu poświęca firmie, wciąż  
ma głowę pełną pomysłów, angażuje się w prace społeczne i do tego jeszcze jest 
zapalonym myśliwym i kibicem sportowym. Na chwilową samotność narzeka 
wiele żon, których mężowie zajmują się biznesem, mogę i ja ponarzekać.
Mimo wszystko jestem dumna z dokonań męża, w których także mam swój udział, 
zwłaszcza w początkowym okresie, kiedy przez 10 lat pracowałam w kiosku 
warzywnym, który wspólnie z mężem prowadziliśmy w latach 1980 – 1989. 

Razem, ciężką pracą, praktycznie z niczego, stworzyliśmy zakład, który dzisiaj ma 
już 25 lat. Kiedy było ciężko wspierałam męża w pracy ale też starałam się dbać 
o rodzinę i dom, miejsce gdzie w ciepłej, rodzinnej atmosferze rosły nasze dzieci, 
gdzie mąż mógł wracać po ciężkiej pracy. Myślę, że to mi się udało. 
W pracy i w domu mamy do siebie pełne zaufanie. Wiem, że zawsze mogę liczyć na 
męża a mąż na mnie.

Wanda Jarosz 
ŻONA PREZESA, PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ
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Jestem pełen podziwu dla dokonań moich rodziców. Równocześnie mam świado-
mość, że nie wolno mi ich dorobku zmarnować. Dlatego wybrałem studia z zakresu 
Technologii Żywności na Krakowskim Uniwersytecie Rolniczym. Jeżeli w przy-
szłości przyjdzie mi kierować firmą wiedza zdobyta na studiach będzie przydatna. 
Myślę, że pomoże mi żona, która jest po tym samym kierunku studiów. Jestem 
przekonany, że gdy przyjdzie czas wspólnie damy radę. W razie czego rośnie nasz 
syn Mikołaj, którego pierwszy raz zaprowadziłem na produkcję gdy skończył  
2 latka. Teraz mógłby godzinami patrzeć na mieszałki do kiełbas i na rozbiór 
mięsa. Młody pomocnik nam rośnie, a ciągłość rodu Jaroszów jest zachowana. 

Marcin Jarosz 
 SYN WŁAŚCICIELI, Z-CA DYREKTORA
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Podobnie jak brat, jestem pełna uznania dla dokonań moich rodziców. 
Z serca chciałam im podziękować za zaangażowanie, wytrwałość, a przede wszyst-
kim za ciężką pracę. To dzięki nim mamy dziś pracę i możemy się cieszyć tak pięk-
nym Jubileuszem firmy. 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarzą-
dzanie Międzynarodowe i w pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na studiach. 
Myślę, że gdy przyjdzie czas będziemy się z bratem uzupełniać. Obecnie prowadzę 
księgowość Spółki „Taurus Natura” i  reprezentuję interesy firmy w kontaktach 
zewnętrznych w obszarze działalności hotelowo gastronomicznej. Póki co cieszę 
się, że mogę pracować w firmie z rodzicami, którzy mnie i bratu pomagają wdrożyć 
się w jej funkcjonowanie. Chcemy się od nich jak najwięcej nauczyć, by kiedyś móc 
kontynuować ich dzieło. 

Magdalena Jarosz
CÓRKA WŁAŚCICIELI, PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI DS. GASTRONOMII
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Wszystko, co może wymarzyć sobie świeżo upieczony magister, praca w zawo-
dzie, rodzinna atmosfera, pomoc przełożonych w poznawaniu zakładu. Jestem im 
dozgonnie wdzięczna, że w tak krótkim czasie poznałam zakładowe procedury 
nadzoru jakościowego, system HACCP oraz przepisy normalizacje. Kierunkowe 
wykształcenie pomogło mi uporządkować niektóre formy działalności barów 
firmowych jak: nowy sposób rozliczenia produkcji potraw oraz wprowadzenie 
nowego systemu utrzymywania higieny. 

W pewnym momencie padła nieodwracalna decyzja o powiększeniu Rodziny. 
Teraz ja wychowuję naszego synka Mikołaja i jest to największa i najpoważniejsza 
rola w moim życiu. Chcę, aby wyrósł na prawego mężczyznę, który kiedyś będzie 
pomagał swemu ojcu, tak jak jego tata pomaga dziadkowi. Sukces tej firmy to 
Rodzina, a następny potomek już w drodze zatem dziadek Staszek nie ma powodu 
do zmartwień. 

Katarzyna Jarosz
SYNOWA WŁAŚCICIELI, TECHNOLOG 
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Lata 60-te  nauka zawodu przez Właściciela, od ojca, wiejskiego masarza najmowane-
go do świniobicia i wyrobu wędlin.

1970-1974  praca Właściciela w sklepie spożywczym prowadzonym przez rodziców 
Jana i Marię Jaroszów.

1976  założenie firmy przewozowej „Transport Towarów i Osób” działającej do 
roku 1980.

1980-1985  praca Właściciela z żoną Wandą w kiosku warzywnym. 
1985-1989  budowa i prowadzenie wraz z żoną sklepu spożywczego w Pilźnie, Rynek 11. 
1989  założenie firmy pod nazwą „Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Sprzedaż Mięsa 

i Wędlin Stanisław Jarosz” zmienionej w roku 1991 na Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego Taurus Stanisław Jarosz. 

1991 - 1992  budowa obecnej siedziby zakładu w Pilźnie przy ulicy Legionów 58. 
1993  I etap rozbudowy zakładu i rozbudowa magazynu i ekspedycji wędlin. 
1994  otwarcie baru w Pilźnie.
1997  zakup od Przedsiębiorstwa Igloopol w Dębicy ubojni trzody przy ulicy  

W. Witosa w Pilźnie i rozdzielenie przetwórstwa od uboju.
1997-1998  II etap rozbudowy. Do istniejącego zakładu dobudowano drugi, równoległy 

zakład, mieszczący wydziały: produkcji, pakowania i ekspedycji.
1999  otwarcie baru w Ładnej.
2000  w wyniku adaptacji pomieszczeń rzeźni zakupionej od GS w Tuchowie 

otwarcie Hurtowni Mięsa i Wędlin oraz sklepu spożywczego dzierżawione-
go przez Firmę „Delikatesy Centrum”.

2002  przekształcenie rodzinnego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową z nową 
nazwą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o. o.

2002 - 2004  III etap rozbudowy zakładu, budowa nowych pomieszczeń produkcyjnych, 
modernizacja chłodnictwa i zaplecza magazynowego, zakup nowych 
maszyn i urządzeń. 

Dnia 12 lipca 2004 r. zatwierdzenie zakładu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Dębicy Decyzją nr 556/2004 jako spełniającego wymagania strukturalne i sanitarne
Unii Europejskiej.

Historia firmy 
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2003  otwarcie barów w Strzegocicach i Czchowie. 
2004  otwarcie baru w Łazach k/ Bochni.
2005  zamknięcie ubojni przy ul. Witosa w Pilźnie.
2005  uruchomienie Oddziału Produkcji Garmażeryjnej w Tuchowie  

w pomieszczeniach byłej Hurtowni Mięsa i Wędlin.
2005  budowa od podstaw domu weselnego w Ładnej.
2007  otwarcie barów w Stopnicy i Wyszmontowie. 
2008  otwarcie barów w Sędziszowie i Jasionce.
2008  budowa pralni odzieży roboczej w  Zakładzie w Pilźnie. 
2008  budowa sklepu przy ulicy Hodowlanej w Tarnowie.
2008  adaptacja pomieszczeń baru w Strzegocicach i otwarcie  

domu weselnego z hotelem.
2009 - 2011  IV etap rozbudowy i modernizacji zakładu, budowa nowych pomieszczeń  

magazynowych, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjno – 
socjalnych w głównym budynku firmy.

2010  otwarcie baru w Krakowie.
2011- 2012  budowa kompleksu gastronomiczno- hotelowego w Ładnej.
2012  budowa kompleksu rekreacyjnego przy barze w Strzegocicach zwanego 

„Ranczo Taurus”.
2011  otwarcie baru, domu weselnego i hotelu w Rzeszowie.
2013  likwidacja baru w Krakowie.
2013  zakup 100% udziałów w firmie BAP EUROX Sp. z o.o. w Sosnowcu i otwarcie 

barów w Chechle i Proboszczowicach na Śląsku, przy autostradzie A4.
2013  wygranie przetargu na budowę i prowadzenie dwóch barów w Mokrzyskach 

i Bagnie k/ Brzeska, przy autostradzie A4.
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Właściciele i kadra kierownicza,
której wypowiedzi zamieszczono w tekście.
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Siedzą od lewej: Anna Kieć, Lucyna Dudzik, Katarzyna Jarosz, Wanda 
Jarosz, Alicja Zając, Anna Gawlik. Stoją od prawej; Krzysztof Daniek, 
Krzysztof Hebda, Fryderyk Kapinos, Zdzisław Skórski, Janusz Tuchowski, 
Stanisław Jarosz, Franciszek Blezień, Waldemar Kluska, Kazimierz Kusek, 
Marcin jarosz, Paweł Szanduła
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Do firmy „Taurus” przyszedłem w roku 2001 na stanowisko dyrektora, które 
zajmuję do chwili obecnej. Początki nie były łatwe. Pomieszczenia produkcyjne 
i magazynowe były ciasne, do tego bez wyraźnego rozgraniczenia funkcji i bez 
możliwości zachowania logiki sanitarnej. Surowe mięso, gotowy produkt, pako-
wanie próżniowe, wszystko w jednym pomieszczeniu to był standard. Stopniowo 
sytuacja się zmieniała. Zresztą był to czas przygotowań do integracji Polski z Unią 
Europejską i zakłady musiały dostosować się do wymagań unijnych. Na szczęście 
dobrze rozumiał to Właściciel i nie szczędził środków na rozbudowę i moderniza-
cję, a także na zapewnienie wymaganej higieny produkcji. 

Z wykształcenia jestem technologiem żywności z ukierunkowaniem na mięso. 
W firmie „Taurus” przyszło mi się zmierzyć z różnorodnymi problemami wyni-
kającymi z wielokierunkowej działalności firmy. Mam tu na myśli dwa zakłady 
produkcyjne: w Pilźnie i Tuchowie, punkt skupu żywca i jednostki terenowe: bary 
firmowe, hotele, domy weselne. 

Jeżeli miałbym wymienić najważniejsze etapy w historii firmy przypadające  
na czas mojego dyrektorowania powiedziałbym, że były to:

• rozbudowa zakładu w Pilźnie w latach 2002 – 2004 i w jej wyniku powstanie  
nowych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, modernizacja chłod-
nictwa, unowocześnienie parku maszynowego i przystosowanie zakładu do 
standardów unijnych

• dalsza rozbudowa zakładu w Pilźnie w roku 2010 i zwiększenie powierzchni 
dla konfekcjonowania i magazynowania produktu

• likwidacja ubojni niespełniającej wymagań unijnych 
• utworzenie w roku 2005  Oddziału Produkcji Wyrobów Garmażeryjnych 
• w Tuchowie i uruchomienie nowego kierunku produkcji 
• budowa tradycyjnych wędzarni i produkcja wędlin tradycyjnych na dużą skalę
• uruchomienie 11 barów firmowych 
• budowa domu weselnego w Ładnej
• budowa hotelu w Ładnej

Waldemar Kluska
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
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Dzisiaj, w dobie wszechobecnej na rynku konkurencji, nie jest łatwo handlować. 
Trzeba nieustannie zabiegać o klienta. Trzeba być czujnym żeby nie wypaść z gry, 
bo tych którzy chcą wejść na opuszczone miejsce jest wielu. A podaż jest w sposób 
naturalny ograniczona, klient kupi tyle ile potrzebuje dla zaspokojenia potrzeb 
życiowych. Tu słowa uznania należą się przedstawicielom handlowym, którzy 
zawsze są czujni i na bieżąco przekazują uwagi oraz potrzeby rynku. Dzięki temu 
możemy sprostać wymaganiom klientów i zdobywać nowe przyczółki.

A zdobywać nowe rynki jest niezwykle trudno. Aby to zrobić trzeba zaproponować 
klientowi coś naprawdę atrakcyjnego, nowego i konkurencyjnego pod względem 
jakości i ceny.

Nasza oferta handlowa to 80 asortymentów wędlin i 28 asortymentów wyrobów 
garmażeryjnych. Jest ona nieustannie weryfikowana pod potrzeby rynku. 
Znaczącą pozycję w ofercie sprzedaży stanowią wyroby produkowane w sposób 
tradycyjny. Ich udział w sprzedaży wynosi ok. 50%.

Staramy się także uatrakcyjniać formy sprzedaży. Wprowadziliśmy sprzedaż 
wędlin w 100% pakowanych próżniowo i w atmosferze ochronnej. Taki sposób 
pakowania pozwala na poprawę estetyki i higieny sprzedaży, a także trwałości 
produktów.

Na przestrzeni lat udało nam się pozyskać wielu stałych odbiorców jak: Firma 
Handlowa „DOMICELA” Sp. z o.o. w Jaśle, „Firma Rogala” Sp. j. w Bobowej, FRAC 
Handel Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna w Rzeszowie, ALMA MARKET 
S.A. w Krakowie, Tesco (Polska) Sp. z o.o., Multipak Centrum Dystrybucji Wędlin 
w Palowicach. Obrót handlowy z tymi firmami stanowi 30% ogólnej sprzedaży 
firmy. Pozostała część to sprzedaż poprzez własne hurtownie i sklepy firmowe 
oraz obce hurtownie i sklepy detaliczne. 

Na obecną chwilę firma posiada 4 hurtownie: w Pilźnie, Tarnowie, Rzeszowie 
i Warszawie oraz 8 sklepów w Pilźnie, Dębicy i Tarnowie.

Paweł Szanduła
DYREKTOR HANDLOWY
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Firma Taurus prowadzi działalność produkcyjną, handlową i usługową.

W skład Firmy wchodzą:
• Zakład Przetwórstwa Mięsa w Pilźnie
• Zakład Produkcji Garmażeryjnej w Tuchowie
• Punkt Skupu Żywca
• Sklepy i hurtownie
• Zakłady gastronomiczne (bary firmowe)
• Domy Weselne
• Hotele

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie działalność produkcyjną w Przetwórni mieszczącej 
się przy ulicy Legionów 58 w Pilźnie i w Oddziale Produkcji Garmażeryjnej w Tuchowie.

Zakład w Pilźnie prowadzi przetwórstwo mięsa w zakresie:
• rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego
• konfekcjonowanie mięsa
• przetwórstwo mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego  

dla następujących produktów:
 - kiełbasy
 - wędliny podrobowe
 - wędzonki
 - tłuszcz jadalny
 - wyroby garmażeryjne
 - konfekcjonowanie produktów mięsnych

Tygodniowe moce przerobowe wynoszą: 100 ton rozbioru mięsa, 120 ton produkcji 
wędlin 

Działalność firmy
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Oddział Produkcji Garmażeryjnej w Tuchowie zajmuje się produkcją i konfekcjonowa-
niem wyrobów garmażeryjnych takich jak: pierogi z różnorodnym nadzieniem, kluski, 
gołąbki, krokiety, naleśniki, placki i pizza. 

W produkcji wykorzystywane są naturalne surowce, w tym najwyższej jakości świeże 
mięso pochodzące z Zakładu Przetwórstwa Mięsa w Pilźnie. Wszystkie wyroby produko-
wane są bez dodatków funkcjonalnych i bez konserwantów.

Tygodniowa moc przerobowa wynosi: 25 ton wyrobów garmażeryjnych. 

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji wyrobów tradycyjnych z zastosowaniem 
starych technologii opartych na recepturach zaczerpniętych z tradycji okolic Pil-
zna. 13 produktów firmy zostało wpisanych na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oferujemy Klientom szeroką gamę najwyższej jakości wyrobów produkowanych 
w zakładach wyposażonych w nowoczesne urządzenia i spełniających wymagane stan-
dardy techniczno- sanitarne. Produkcja odbywa się pod nadzorem  weterynaryjnym. 
Firma gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne swoich produktów.

Stanisław Jarosz prezentuje wyroby firmy.
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Dzisiaj bez dobrego marketingu nie ma sprzedaży. Czasy kiedy można było sprze-
dać wszystko co zostało wyprodukowane dawno minęły. Ściśle więc współpracu-
jemy z handlem poprzez promocję nowych produktów, badania rynku i zgłaszanie 
zmieniających się oczekiwań klientów. Wciąż też poszukujemy nowych kierunków 
zbytu. Dzięki zabiegom marketingowym udało się pozyskać wielu nowych odbior-
ców, jak np. warszawski WSS Społem.

Kilka lat pracowaliśmy nad budową wizerunku firmy. Dzisiaj znak firmowy 
„Taurus” jest rozpoznawalny nie tylko w województwie podkarpackim i mało-
polskim ale też w wielu miejscach kraju. Było to możliwe dzięki prowadzonej na 
szeroką skalę reklamie w środkach masowego przekazu: lokalnej prasie, radiu i TV 
o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, dzięki uczestnictwu w krajowych 
i międzynarodowych targach. Promocji firmy służą także imprezy masowe rok-
rocznie organizowane pod nazwą Święto Golonki i Święto Pieroga.

Niestrudzenie docieramy do klienta poprzez reklamę bezpośrednią jaką są bardzo 
często organizowane degustacje w placówkach handlowych. W wielu przypadkach 
nasze produkty promują się same rozsławiając firmę dzięki uzyskanym nagrodom 
i wyróżnieniom. 

Kamieniem węgielnym ludzkiej aktywności, w tym także podejmowanej na polu 
biznesowym, niemal zawsze jest marzenie. Jednak, aby osiągnąć sukces i marzenia 
realizować, trzeba czegoś więcej. Najpierw odwagi by podjąć wyzwanie, później 
żelaznej konsekwencji, pracowitości i wreszcie siły, by pokonywać trudności, które 
się pojawią, bo bardzo rzadko się nie pojawiają. I wreszcie potrzebna jest odrobina 
szczęścia, by stworzona wizja Firmy i jej oferta, trafiła w oczekiwania rynku i nie 
zginęła na skutek nie sprzyjających okoliczności makroekonomicznych. Ci którzy 
znajdują w sobie siłę do realizacji swoich marzeń odnoszą sukces. Ogromna więk-

Fryderyk Kapinos

Paweł Rachwał

DYREKTOR MARKETINGU

DYREKTOR DS. PRAWNO - EKONOMICZNYCH 
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szość światowych koncernów rodziła się kiedyś w garażach pasjonatów i marzy-
cieli właśnie. Jedni oparli swój sukces na innowacyjności, nowatorskich rozwiąza-
niach czy wręcz przełomowych wynalazkach, inni na spójnej wizji tego co i w jaki 
sposób chcą zaoferować innym. Wszyscy wygrali dzięki temu, że do swoich marzeń 
dołożyli właśnie to coś więcej - ciężką pracę, konsekwencję i wytrwałość.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS obchodzi 25-lecie swojego 
istnienia. To tylko ćwierć wieku i aż ćwierć wieku, jeśli uświadomimy sobie, 
że Firma została stworzona od zera. Dzisiejszy TAURUS to nowoczesne przedsię-
biorstwo, posiadające rozbudowaną strukturę organizacyjną i dające pracę blisko 
500 osobom. W roku 2002 miała miejsce istotna zmiana organizacyjna. TAURUS 
z przedsiębiorstwa rodzinnego stał się spółką kapitałową. Dla przeciętnego kon-
sumenta szynki swojskiej i golonki podkarpackiej, zmiana ta nie była odczuwalna 
ale w sferze organizacyjno-prawnej Firmy pojawiła się nowa jakość. Dziesięć lat 
po tym wydarzeniu, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o. o. 
rozpoczęło budowę własnej grupy kapitałowej, przejmując BAP Eurox Sp. z o. o. – 
śląskiego operatora MOPów usytuowanych na gliwickim odcinku autostrady A4. 
W chwili obecnej oprócz zakładu głównego w Pilźnie, funkcjonuje i rozwija się 
oddział produkcji garmażeryjnej w Tuchowie a nadto sieć barów, hoteli, sklepów 
firmowych a nawet stacja paliw. Naszymi partnerami biznesowymi są największe 
sieci sprzedaży i zakłady produkcyjne. Trzeba przyznać, że spore wyzwania stawia 
nam rzeczywistość gospodarcza kraju, zmieniające się przepisy i warunki funk-
cjonowania. Staramy się im sprostać, nieustannie się rozwijając, bo właśnie prze-
myślany rozwój i innowacyjność wydaje się być drogą najwłaściwszą – nawet dla 
przedsiębiorstwa, które łączy w sobie dwie wydawałoby się sprzeczności: tradycję 
i nowoczesność.

W tym miejscu należy wspomnieć o jednym jeszcze polu aktywności społecznej 
Państwa Jaroszów. Z ich to inicjatywy powstała i funkcjonuje od lat Fundacja 
TAURUS DZIECIOM, której zresztą mam zaszczyt być Prezesem. Fundacja skupia się 
na pomocy dzieciom chorym i dotkniętym przez los, głównie z Pilzna i jego okolic. 
Żyjemy nadzieją, że dzięki hojności założycieli i ludzi dobrej woli, w przyszłości 
uda się odnaleźć i pomóc jeszcze większej grupie potrzebujących. To również jest 
bardzo ważne zadanie.  

Jubileusz Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego TAURUS jest okazją do podzięko-
wań, które składamy na ręce naszych przełożonych, współpracowników 
i podwładnych. Wierzę że wszyscy dokładamy swoje cegiełki w budowaniu 
pomyślności Firmy, w której wspólnie pracujemy. Naszej Firmy. 
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Złoty Medal na Krajowych Targach Zdrowego Życia ECOLIFE 2006 w Tarnowie
za pierogi z borówkami pilzneńskie. 

W roku 2006 wpis na krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 5 asortymentów wędlin. W roku 2012 wpis 2 asortymentów wędlin. 

W roku 2007 wpis na krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 6 asortymentów wyrobów garmażeryjnych.

Odznaczenie Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w roku 2007 za produkt z listy 
wyrobów tradycyjnych, szynkę swojską pilzneńską, rozszerzone dla: polędwicy swojskiej 
pilzneńskiej, boczku swojskiego pilzneńskiego i golonki podkarpackiej z Pilzna. 

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konkursie AGRO POLSKA 2008 za wyróż-
niającą się jakość wyrobów regionalnych.

W roku 2009 uzyskanie certyfikatu przetwórstwa ekologicznego artykułów rolno – 
spożywczych dla 21 asortymentów wędlin.

Nagrody w konkursie na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo Perła 2007 za szynkę swojską pilzneńską, Perła 2008 dla golonki 
podkarpackiej z Pilzna, Perła 2010 za pasztet pieczony z dziczyzną, Perła 2011 za kiełba-
sę swojską pilzneńską. 

W roku 2011 uzyskanie prawa oznaczania znakiem PDŻ (Poznaj Dobrą Żywność) szynki 
swojskiej pilzneńskiej, kiełbasy swojskiej pilzneńskiej, a w roku 2012 polędwicy paradnej 
i kiełbasy wachmistrza drobiowo-wieprzowej. 

Godło „Teraz Polska” przyznane w roku 2013 dla produktów garmażeryjnych.

Najważniejsze nagrody  
i wyróżnienia:
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Prezes Kapituły Godła Teraz Polska Krzysztof Przybył wręcza statuetkę Prezesowi firmy. 
Teatr Wielki Warszawa 2013r. Poniżej: Wybrane, prestiżowe nagrody „Taurusa”.

Prezes Firmy odbiera Godło Promocyjne TERAZ  POLSKA z rąk Przewodniczącego Kapituły Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” – Profesora  Michała Kleibera. Rok 2007.
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W tej firmie kadra rekrutuje się z byłych pracowników tarnowskiego Mięstaru 
i dębickiego Igloopolu. Ja wywodzę się, jak mówią żartobliwie, z desantu dębickie-
go. W firmie pracuję od roku 2003 na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych. 
Na brak zajęć nie narzekam. Firma ciągle jest „w ruchu”. Jak nie inwestycje, to 
remonty. Nasz szef nie lubi stagnacji. Jego pomysły są dla nas wyzwaniem. Trzeba 
pamiętać, że teren działalności firmy jest bardzo rozległy i obejmuje cztery wo-
jewództwa. W moje obowiązki wpisuje się nadzór nad pracami inwestycyjnymi 
i modernizacyjnymi w zakładzie macierzystym w Pilźnie, oddziale w Tuchowie 
i w placówkach terenowych. Utrzymanie ruchu w tak rozległej firmie nie jest 
zadaniem łatwym. 
W czasie kiedy jestem szefem działu technicznego zrealizowano kilka inwestycji 
istotnych dla firmy. Są to: 
• ostatni etap rozbudowy zakładu w Pilźnie, zakończony w roku 2004 i znacznie 

zwiększający powierzchnie produkcyjno-magazynowe, 
• prace adaptacyjne w pomieszczeniach byłej hurtowni w Tuchowie poprzedza-

jące otwarcie Oddziału Produkcji Garmażeryjnej, 
• budowa od podstaw domu weselnego w Ładnej, 
• budowa hotelu i sklepu w Ładnej, 
• rozbudowa dwóch barów na Śląsku przy A4, 
• prace adaptacyjne w dzierżawionych lub własnych obiektach gastronomicz-

nych i hotelowych w Strzegocicach, Krakowie, Łazach k/ Bochni, Czchowie, 
Stopnicy, Sędziszowie, Rzeszowie i Jasionce. 

A na tym jeszcze nie koniec. Właśnie położono fundamenty pod dwa bary usytuo-
wane na krakowskim odcinku autostrady A4 w okolicach Brzeska. Zatem pracy nie 
braknie. 

Franciszek Blezień
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH
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Kiedy w roku 2002 przyszłam do Firmy trafiłam na czas dostosowywania zakładu 
w Pilźnie do standardów techniczno-sanitarnych, które musiały być wdrożone 
w związku z akcesją Polski do UE. Pracując wiele lat w Zakładach Mięsnych 
w Tarnowie, które posiadały, jako jedne z niewielu, uprawnienia eksportowe do 
krajów, wtedy jeszcze EWG i USA, dużo wcześniej znałam przepisy, które miały 
obowiązywać w Polsce po zjednoczeniu z UE.

Byłam zadowolona, że posiadaną wiedzę wykorzystam w nowej firmie. 
Mam satysfakcję, że wspólnie z Dyrektorem Kluską udało nam się ukierunkować 
rozbudowę, zaczętą przed naszym przyjściem do firmy. Z moim udziałem zrodził 
się projekt technologiczny, który porządkował ciągi technologiczne wg. tzw. logiki 
sanitarnej, wymuszającej układ pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych 
w prostej drodze od surowca do gotowego wyrobu. Tej logice musiał być podpo-
rządkowany zakład. Był to pierwszy warunek niezbędny do zatwierdzenia zakładu 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dębicy. Decyzję zatwierdzającą i wete-
rynaryjny numer identyfikacyjny firma otrzymała dnia 12 lipca 2004 r. 
W tym samym roku, zgodnie z wymaganiem UE został w firmie wdrożony System 
HACCP. Skrót nie dla każdego zrozumiały, a dla produktu, procesu wytwarzania 
i dla konsumenta posiadający kluczowe znaczenie. Najprościej można go zdefinio-
wać jako system gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne produktu. 

Bezpieczeństwo zdrowotne jest pierwszym i najważniejszym zadaniem dla każ-
dego producenta. Klientowi musimy dać pewność, że kupuje produkt, który mu 
nie tylko smakuje ale też nie szkodzi, a realizacja Systemu HACCP daje pewność, 
że zakład zrobił wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesie-
niu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz potrzeb 
klientów.

Firma Taurus System HACCP realizuje w zakładzie w Pilźnie, w Oddziale w Tucho-
wie, a także we wszystkich barach i sklepach. Daje on gwarancję produkcji i sprze-
daży wyrobów spełniających wymagania mikrobiologiczne, bezpiecznych dla 
zdrowia, z długim okresem przydatności do spożycia. A o to przecież wszystkim 
nam chodzi.

Anna Kieć
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. HACCP



Międzynarodowe Targi Polagra w Poznaniu od roku 2004 i nadal. 

Targi Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego Kolonia 2006.

Targi Wina w Agrigento Sycylia 2006.

Targi Rzemiosła i Przedsiębiorczości „Agrobieszczady” od 2007 r. 

Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie od 2007 r. 

Międzynarodowe Targi Rolno - Spożywcze „AGROKOMPLEX” Nitra (Słowacja) 2008. 

Targi EKOGALA Rzeszów 2009 i 2010.

 BIOFACH - światowe targi produktów ekologicznych Norymberga 2011. 

Międzynarodowe Targi MEATMANIA Sofia 2011.

Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego ProdExpo Kijów 2012. 

Coroczne Targi Rolno - Spożywcze woj. Podkarpackiego w Boguchwale.

Prezentacja wyrobów na wystawie w Europarlamencie w roku 2011.

Udział w Dożynkach Prezydenckich w Spale w roku 2011 i kiermaszu tradycyjnych 
produktów kulinarnych z różnych regionów Polski.

Krajowe i międzynarodowe 
targi, w których brała 
udział firma Taurus



Synowa Właścicieli udziela wywiadu po otrzymaniu odznaczenia Poznaj Dobrą Żywność. Poznań, 2013 r.

Nasi w Europarlamencie. Bruksela, 2011 r.
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W Taurusie pracuję 12 lat na stanowisku Głównej Księgowej. W ciągu tych 12 lat 
księgowość w firmie bardzo się zmieniła. Ręczne księgowanie zastąpiono księgo-
waniem z wykorzystaniem komputerów i odpowiedniego oprogramowania.  
Kieruję wspaniałym i kompetentnym zespołem ludzi, którzy bardzo sprawnie 
poruszają się w zawiłościach przepisów rachunkowych, podatkowych i kadrowych. 
W tym czasie byłam świadkiem wielu ważnych wydarzeń , przekształceń i przejęć 
kapitałowych i przystosowywania się do nowych wymagań rynkowych. 
Osobiście dało mi to możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświad-
czenia.
Miałam możliwość satysfakcjonującej współpracy z przedstawicielami banków 
między innymi Banku Spółdzielczego w Pilźnie, Krakowskiego Banku Spółdziel-
czego S.A . Oddział w Lisiej Górze oraz ING Banku Śląskiego O w Tarnowie. Cenię 
też uwagi i wskazówki wyniesione z audytów przeprowadzanych przez Biegłego 
Rewidenta pana Macieja Kubicę.

Dzisiaj praca w księgowości to nie tylko ewidencjonowanie dokumentów, ale też 
przetwarzanie danych i analizowanie wyników. Wskazywanie gdzie i w jaki spo-
sób wpłynąć na ich poprawę. Mówiąc wprost, trzymanie ręki na pulsie i przekazy-
wanie Właścicielowi bieżących informacji na temat finansów Spółki. Mimo kry-
zysu firma osiąga dobre wyniki finansowe, które pozwalają na pokrycie bieżących 
kosztów i kosztów inwestycji niezbędnych dla funkcjonowania firmy. Nie mamy 
zaległości płatniczych. Na bieżąco realizujemy płatności kontrahentów i zobowią-
zania kredytowe. A to jest najlepszym świadectwem kondycji finansowej Firmy na 
czas Jej Jubileuszu.

Alicja Zając
GŁÓWNA KSIĘGOWA
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Do roku 2005 Tuchów kojarzył mi się z cudownym obrazem Matki Bożej i klaszto-
rem Ojców Redemptorystów. Nie przypuszczałam, że w tym mieście przyjdzie mi 
kiedyś pracować. Zostałam kierownikiem nowo powstałego Oddziału Produkcji 
Garmażeryjnej. 

Zakład, który powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń byłej hurtowni, a wcześ-
niej ubojni GS „Samopomoc Chłopska” ciągle jest modernizowany i wyposażany 
w nowe urządzenia. 

W Tuchowie pracuje dziś 29 osób. Pracujemy pod nadzorem weterynaryjnym. 
Nasza produkcja to pierogi z różnorodnym nadzieniem, kluski, gołąbki, krokiety 
i naleśniki. Wciąż poszerzamy ofertę starając się zwiększyć sprzedaż, ale też dać 
klientowi większą gamę produktów. Nasze ostatnie dziecko to pizza z kurczakiem, 
szynką, salami, pieczarkami i wegetariańska. Myślę, że na tym nie poprzestanie-
my. Nie będę zdradzać pomysłów, powiem tylko, że wkrótce w naszej ofercie znaj-
dzie się nowy produkt, który powinien ułatwić szybkie przygotowanie posiłków. 
I o to nam chodzi. Nasze produkty są gotowe do spożycia tylko po podgrzaniu. 
Część prac wykonujemy ręcznie, część przy udziale maszyn i urządzeń. Mimo częś-
ciowej mechanizacji produkujemy wyroby tradycyjne, z naturalnych surowców, 
bez konserwantów, firmowane wizerunkiem babci umieszczonym na opakowaniu. 
Podobno jest to rzadkość wśród większości produktów spożywczych oferowanych 
obecnie na rynku.

Zostało to dostrzeżone przez Polską Izbę Produktu Tradycyjnego i Lokalnego, 
która w roku 2007 pięć naszych produktów wpisała na Krajową Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Razem z Załogą, z którą bar-
dzo dobrze mi się pracuje, jestem dumna z otrzymanego w roku 2013 prestiżowego 
odznaczenia Teraz Polska za wszystkie nasze produkty. Myślę, że powód do dumy 
ma też miasto Tuchów, bo oprócz mnie wszyscy pracownicy to mieszkańcy miasta 
i gminy Tuchów. Teraz Tuchów jest sławny nie tylko jako miejsce kultu, ale także 
z powodów przyziemnych, za sprawą naszego Oddziału.

Małgorzata Kluska
KIEROWNIK ODDZIAŁU PRODUKCJI GARMAŻERYJNEJ W TUCHOWIE
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Do firmy przyszedłem w roku 1996 na stanowisko technologa. Szefem Produkcji 
zostałem w roku 2001. Odpowiadam za produkcję zakładu w Pilźnie. Dzisiejszy 
zakład mało przypomina ten, w którym zaczynałem pracę. Przede wszystkim jest 
większy, bardziej uporządkowany, łatwiej w nim utrzymać wymagane warunki 
higieniczne. Każda grupa asortymentowa produkowana jest w odrębnych wy-
działach. Produkcja odbywa się w nowoczesnych pomieszczeniach spełniających 
standardy higieniczno-sanitarne zgodne z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej 
i dobrej praktyki higienicznej.

Park maszynowy stanowią w wielu przypadkach urządzenia najwyższej klasy.  
Wymienić tu mogę: komory wędzarniczo - parzelnicze Vemag, nadziewarki 
Handtman, urządzenia do pakowania próżniowego Variovac, Multivac, ULMA.

Bazujemy na surowcu własnym, pochodzącym z uboju usługowego tuczników 
kupowanych we własnym punkcie skupu od okolicznych rolników, a także na 
surowcu kupowanym w kraju i za granicą. Wybieramy sprawdzonych dostawców 
znajdujących się na liście Głównego Lekarza Weterynarii, bądź Unii Europejskiej.
Produkujemy szeroką gamę produktów. Zakład specjalizuje się w produkcji wyro-
bów tradycyjnych pod czujnym okiem Właściciela firmy, który na tej produkcji zna 
się najlepiej z nas. Produkujemy dla wymagających odbiorców jak, między innymi, 
TESCO czy Alma Kraków. Muszę stwierdzić, że moje zadania realizuję z dobrą i od-
daną Załogą, do której mam zaufanie. Wspólnie cieszymy się z Jubileuszu naszej 
firmy. Mamy w nim przecież swój mały udział.

Krzysztof Hebda
SZEF PRODUKCJI
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Wszyscy mają dużo pomysłów na nowe asortymenty. Tego zresztą oczekuje rynek. 
Moim zadaniem jest wcielanie tych pomysłów w życie tj. opracowanie odpowied-
niej receptury uwzględniającej obowiązujące przepisy w zakresie zawartości 
dozwolonych substancji, zawartości soli, tłuszczu, określenie procesu technolo-
gicznego i opracowanie norm jakościowych, wg których produkt jest oceniany 
przez nas, producentów i także przez odbiorców. Produkujemy blisko 80 asorty-
mentów wędlin i 28 asortymentów wyrobów garmażeryjnych. Wszystko wg włas-
nych receptur. Często, jak w przypadku wędlin tradycyjnych czy wyrobów garma-
żeryjnych, czerpaliśmy pomysły z ludowej tradycji kulinarnej.

Normalizacja jest ważnym czynnikiem w procesie produkcji. Moim zadaniem jest 
nadzorowanie procesu pod kątem zgodności z normami zakładowymi, rozpo-
rządzeniami krajowymi i wspólnotowymi wyrażonymi w  tzw. Dobrej Praktyce 
Produkcyjnej. 

Mogę z pełną świadomością stwierdzić, że firma Taurus spełnia wszystkie obowią-
zujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Niczego nie ukrywamy 
przed Konsumentem przekazując na etykietach rzetelne informacje o produkcie.
Potwierdzają to kontrole weterynaryjne, kontrole Inspekcji Sanitarnej (San.-Epid.) 
i kontrole Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.

Lucyna Dudzik
GŁÓWNY TECHNOLOG
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” Sp. z o.o. 
podejmuje liczne inicjatywy na rzecz miasta i środowiska. 

Jako główny sponsor KS „Rzemieślnik - Taurus” wspiera 
rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży Pilzna.  
Jest także jednym ze sponsorów KS Unia Tarnów – sekcja 
żużlowa. Firma wspierała i wspiera finansowo i rzeczowo 
instytucje takie jak: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
w Zabrzu, lokalny „Caritas”, Klub Amazonka w Tarnowie, 
Fundacja „Kromka Chleba” w realizacji budowy hospicjum 

Via Spei, a także szkoły, przedszkola, Domy Opieki Społecznej, Ochotniczą Straż Pożarną 
i inne instytucje zwracające się o pomoc. Firma organizuje doraźną pomoc w przypad-
kach losowych, jak choćby dla ofiar ostatniej powodzi.

Właściciel Firmy znany jest z tego, że nigdy nie odmawia pomocy osobom będącym 
w potrzebie, także w indywidualnych przypadkach.

Przy Firmie „Taurus” działa Fundacja TAURUS DZIECIOM, której podstawowym celem 
jest niesienie pomocy finansowej dzieciom chorym i dotkniętym przez los. 

Z inicjatywy Firmy Taurus, w styczniu 2014 r. powstało Polskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie. Przewodniczącym stowarzyszenia został 
dyrektor ds. marketingu Firmy Taurus, Fryderyk Kapinos. Stowarzyszenie powstało 
w celu obrony setek małych i średnich firm wędliniarskich stosujących tradycyjne 
metody wędzenia, zagrożonych zamknięciem z powodu niemożności spełnienia restryk-
cyjnych przepisów unijnych dotyczących dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu 
w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych, mających obowiązywać od  
dnia 1 września 2014 r. Zarząd stowarzyszenia podjął szereg inicjatyw mających na celu 
nagłośnienie problemu i zmobilizowanie strony rządowej do działania mającego  
na celu wprowadzenie odstępstw od nowej normy dla produktów wędzonych tradycyj-
nie. Wystosowano list otwarty do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia spotykali się z Posłami i Europosłami. Brali udział w posiedzeniach 
Komisji Sejmu i Komisji Senatu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele Stowarzy-
szenia spotkali się z byłym ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą oraz z obecnym 
ministrem Markiem Sawickim. Zarząd Stowarzyszenia spotkał się w Strasburgu z Tonio 
Borgiem, europejskim komisarzem ds. zdrowia i polityki konsumenckiej. Powodzenie 
akcji zależeć będzie od woli i skuteczności działań strony rządowej. 

Inne formy działalności 



Profesor Zbigniew Religa z wizytą w zakładzie w Pilźnie. Rok 2004.

 26 luty 2014 r. Strasburg, spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów 
Wędzonych Tradycyjnie  z Tonio Borgiem, europejskim komisarzem ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.
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W Taurusie pracuję od roku 1992 czyli prawie od początku. Jestem kierownikiem 
Wydziału Pakowni Wędlin. Do naszych obowiązków należy „wykańczanie” pro-
dukcji tj. pakowanie produktów przed opuszczeniem zakładu. Mój wydział pełni 
zatem rolę ostatniego kontrolera. Pakujemy 100 % produktów przy pomocy no-
woczesnych urządzeń produkcji firm o światowej renomie jak: Multivac, Variovac 
czy ULMA. Gdy spoglądam w przeszłość muszę stwierdzić, że firma zrobiła milo-
wy krok naprzód, także w sposobie pakowania produktu. Kieruję bardzo zgraną 
i oddaną załogą. W firmie pracują całe rodziny, mąż i żona, a niekiedy też córka 
bądź syn. Tak też jest w moim przypadku, pracuję razem z mężem. Cieszymy się, 
że mamy pracę i to blisko miejsca zamieszkania. Mamy świadomość, że w Pilźnie 
o pracę jest bardzo trudno, tym większa jest nasza wdzięczność dla pracodawców 
dających zatrudnienie kilkuset osobom.

Chociaż warunki pracy nie są łatwe, jak to w przemyśle mięsnym, bo chłód i wil-
goć, pracuje nam się bardzo dobrze. Doceniamy rodzinną atmosferę jaka od zawsze 
w tej firmie panuje. Wiemy, że z każdą sprawą , także prywatną, możemy zwrócić 
się do Szefa, który zawsze wysłucha i nigdy nie odmówi pomocy wtedy, gdy chodzi 
o lekarza i wtedy, gdy potrzebna jest pomoc materialna w trudnych sytuacjach 
życiowych. 

Cieszymy się z Jubileuszu „naszej” firmy. Spędzamy w niej przecież dużą część ży-
cia. Naszym pracodawcom z tej okazji życzymy zdrowia, szczęścia i dalszych sukce-
sów, w których mamy nadzieję w przyszłości uczestniczyć.

Anna Gawlik
KIEROWNIK WYDZIAŁU PAKOWNI WĘDLIN
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W firmie nadzoruję zadania inwestycyjne. Do moich obowiązków należą uzgodnie-
nia projektowe, kompletowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawców 
i materiałów, nadzorowanie bieżących inwestycji, rozliczanie inwestycji zrealizo-
wanych, bieżące utrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym. 
W tej firmie nie ma przerw. Kończy się jedna inwestycja i zaczyna druga.

Nie narzekam więc na brak zajęć. Tym bardziej, że firma funkcjonuje na dużym 
obszarze obejmującym kilka województw. W ostatnim czasie nadzorowałem 
budowę od podstaw kompleksu hotelowo-gastronomicznego w Ładnej, moderni-
zację baru w Wyszmontowie, rozbudowę barów przy autostradzie A4 w Chechle 
i Proboszczowicach. W tym roku zaczęta została budowa dwóch barów przy kra-
kowskim odcinku autostrady A-4. Zdążyłem już poznać politykę firmy i dynamicz-
ność Szefa, dlatego sądzę, że firma na tym nie poprzestanie.

W firmie pracuje mi się bardzo dobrze. Szczególnie doceniam zaufanie jakim Szef 
darzy swoich kierowników i ogólnie panujące tu bardzo dobre stosunki między-
ludzkie.

Janusz Tuchowski
KIEROWNIK DS. INWESTYCJI
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Bary firmowe:
Bar Nr 1 w Pilźnie 
Bar Nr 2 w Pilźnie
Bar Nr 3 w Ładnej
Bar Nr 4 w Czchowie 
Bar Nr 5 w  Łazach 
Bar Nr 6 w Stopnicy 
Bar Nr 7 w Wyszmontowie 
Bar Nr 8 w Sędziszowie Małopolskim 
Bar Nr 9 w Jasionce 
Bar Nr 12 w Rzeszowie
Bar Chechło
Bar Proboszczowice 
Ranczo Taurus w Pilźnie

Domy weselne:
Dom Weselny w Ładnej
Dom Weselny w Pilźnie
Dom Weselny w Rzeszowie 

Hotele, motele i miejsca noclegowe:
Hotel w Ładnej
Hotel w Rzeszowie
Motel w Pilźnie
Miejsca noclegowe w Wyszmontowie 
Miejsca noclegowe w Stopnicy 

Placówki gastronomiczne  
i hotelowe:
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Hurtownia w Pilźnie 
Hurtownia w Tarnowie
Hurtownia w Warszawie 
Hurtownia w Rzeszowie 
Sklep Nr 1 w Pilźnie   
Sklep Nr 2 w Tarnowie 

Sklep Nr 3 w Pilźnie 
Sklep Nr 4 w Dębicy
Sklep Nr 5 w Dębicy 
Sklep Nr 6 w Tarnowie 
Sklep Nr 7 w Ładnej 
Sklep Nr 10 w Tarnowie 

Placówki handlowe firmy:

Kompleks hotelowo- gastronomiczny Ładna.
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Pamiętam jak 25 lat temu, jeszcze przed założeniem firmy, Pan Jarosz kupował 
wędliny w Igloopolu, aby potem sprzedawać je we własnym sklepie w Pilźnie. 
Dobrze to pamiętam, bo wtedy pracowałem tam jako kierownik zbytu i nie przy-
puszczałem, że w przyszłości zwiążę się z firmą Pana Jarosza.

W Taurusie pracuję od grudnia 1998 roku do chwili obecnej, cały czas na stanowi-
sku Kierownika Działu Zbytu. Początkowo praca nie była łatwa. Problemem była 
organizacja transportu. Zwiększał się rynek zbytu, środków transportu było mało 
i nie zawsze był on specjalistyczny. Sytuacja diametralnie się zmieniła w roku 2003 
z chwilą przejęcia usług transportowych przez firmę Sławomira Kozioła z Łęk 
Górnych. Skończył się problem z samochodami. Zaczęły powstawać nowe trasy, 
które funkcjonują do dziś. Ożywienie sprzedaży nastąpiło z chwilą zatrudnienia 
pracowników terenowych, których zadaniem jest miedzy innymi zdobywanie 
nowych klientów. Są to: Mariusz Jarosz, Anna Kolman, Andrzej Kozioł, Łukasz 
Kuta. Cenię sobie współpracę z pozostałymi pracownikami Działu Zbytu na czele 
z Wandą Pyrchla, Marią Staniec, Grażyną Ryba. Dobrze współpracuje mi się 
z szefową Pakowni Anną Gawlik.
Uważam, że sukcesu tej firmy należy dopatrywać się w bardzo ciężkiej pracy 
Właścicieli. Ich odwaga, zaufanie i szacunek dla człowieka, a także zaangażowa-
nie wielu pracowników doprowadziły firmę do sukcesu. Muszę dodać, że w firmie 
tej panuje dobra atmosfera, a pracownicy mogą liczyć w nagłych przypadkach na 
wszelką pomoc ze strony Właściciela. Oby dalej tak było.

Kazimierz Kusek
KIEROWNIK DZIAŁU ZBYTU

Firmy najdłużej z nami współpracujące:  
 
Jan i Sylwester Bigda Spółka Jawna, Wadowice Górne,
Mirosław Pasternak Handel i Transport Zwierząt Rzeźnych, Tuczępy,
Tomasz Jóźwiak Firma Handlowa DOMICELA Sp. z o.o. w Jaśle,
Zakłady Mięsne „BRAT-POL” Sp. z o.o. Wielgomłyny,
Salami Sp.j. Podhalańskie Centrum Dystrybucji Kazimierz Stolarczyk, Nowy Targ,
„Flok” Wojciech Pożdał, Brzozówka,
ZALTECH Polska Sp. z o.o., Rzeszów,
„Firma Rogala” Ewelina Wójcik-Rogala i Jerzy Rogala Sp.j., Bobowa, 
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Dębica,
Sprint Trans Usługi Transportowe Sławomir Kozioł, Pilzno
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Kiedy w roku 1997 firma Taurus kupiła od Igloopolu ubojnię trzody przy ul. Witosa 
w Pilźnie zostałem „kupiony” razem z tym obiektem, bo wcześniej tam pracowa-
łem. Od roku 1998, aż do likwidacji ubojni, podyktowanej względami ekonomicz-
nymi tj. do roku 2005 byłem kierownikiem tej placówki.

Teraz pracuję jako Koordynator Uboju. Kierownictwo firmy nie chcąc tracić dobre-
go surowca pozostawiło przy ul. Witosa skup żywca. Tak więc okoliczni rolnicy, 
hodujący w zagrodzie po kilka świń nie muszą z nimi jeździć daleko, bo mogą je 
sprzedać na miejscu. Tym samym Taurus nie stracił dobrego surowca, przydatne-
go zwłaszcza w produkcji wyrobów tradycyjnych. A ja „wożę” te świnki do uboju 
usługowego w ubojni Zakładu Mięsnego Dobrowolscy w Wadowicach Górnych 
i w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego „Chabura” w Rylowej. Tak więc dalej zosta-
łem w świńskim interesie.

Z rolnikiem rozliczamy się wg życzeń, na podstawie tzw. wagi bitej ciepłej, wtedy 
płacimy za mięso, a nie za żywą świnię, albo na podstawie wagi żywej, wtedy cena 
jest ceną żywego zwierzęcia.                     

Zdzisław Skórski
KOORDYNATOR UBOJU
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Jako kierownik pierwszego i najstarszego baru firmowego, który powstał w roku 
1994 poczuwam się do obowiązku zabrania głosu na temat barów. Jest ich obecnie 
12, rozmieszczonych w czterech województwach Polski Południowej. Wszystkie 
bary firmowane wspólnym znakiem serwują podobne potrawy, wśród których 
produktem sztandarowym jest golonka podkarpacka z Pilzna. Jej sprzedaje się naj-
więcej. Nasze menu jest urozmaicone. Serwujemy produkty kuchni polskiej pro-
dukowane ze świeżych surowców i firmowych wyrobów tradycyjnych. Wszystkie 
bary posiadają duże parkingi i to także jest ich atutem.

Dużo starań wkładamy w to, aby obsługa gości była szybka i profesjonalna.  
Naszymi najczęstszymi gośćmi są kierowcy i wycieczkowicze. Oni prawie zawsze 
się śpieszą, są w drodze. Dlatego czas obsługi ma istotne znaczenie.

Dla kilku barów, zwłaszcza tych znajdujących się przy drodze nr 4, nadeszły trud-
ne czasy. Autostrada przejmuje Tiry i zabiera klientów. O „swój” bar jestem raczej 
spokojna. Ma on w sobie to „coś” zwane klimatem. Jak dotąd u nas gości nie braku-
je. Do nas goście chętnie wracają. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. 

Kazimiera Kuta
KIEROWNIK BARU FIRMOWEGO W PILŹNIE

Bar Taurus w Pilznie.
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Kieruję kompleksem hotelowo – gastronomicznym w Ładnej k/Tarnowa, w skład 
którego wchodzi hotel trzygwiazdkowy, bar firmowy i dom weselny. Hotel posia-
da 43 miejsca w 23 komfortowo urządzonych pokojach, salę konferencyjną na 80 
miejsc z pełnym wyposażeniem audio wideo. W bezpośredniej bliskości znajduje 
się bar i dom weselny. Lokalizacja przy krajowej „czwórce” w naszym przypadku 
nie budzi obaw, że zagraża nam autostrada. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że znaj-
dujemy się na przedmieściach Tarnowa. Do nas wpada się na rodzinny obiad, u nas 
odbywają się firmowe imprezy, studniówki, przyjęcia komunijne i oczywiście 
przyjęcia weselne.

Mamy zadowolonych klientów, którzy do nas wracają i polecają nas innym. Najlep-
szym świadectwem są rezerwacje wyprzedzające imprezę nawet o dwa lata.

Bardzo staramy się o klienta. Wciąż wzbogacamy menu. Wszystkie potrawy przy-
gotowujemy na miejscu ze świeżych surowców i firmowych wyrobów tradycyj-
nych. Słyniemy z tego, że u nas, za cenę porównywalną z innymi, można dużo 
i dobrze zjeść. 

Firma posiada jeszcze dwa domy weselne w Strzegocicach i Rzeszowie oraz hotel 
w Rzeszowie i motele w Strzegocicach, Stopnicy i Wyszmontowie. Jeżeli ze sobą 
konkurujemy, to tylko w staraniach o to, by goście byli zadowoleni z naszych usług 
i chętnie do nas wracali.

Ewa Budzik
KIEROWNIK KOMPLEKSU HOTELOWO - GASTRONOMICZNEGO W ŁADNEJ

Dom Weselny w Ładnej.
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Zajmuję się koordynacją działalności gastronomicznej i hotelowej. Moim dodat-
kowym zajęciem jest organizacja i współorganizacja imprez na Ranczo „Taurus” 
w Strzegocicach.
Ranczo to kompleks rekreacyjny zajmujący powierzchnię 1,5 ha, w skład którego 
wchodzą: rotunda z barem, grillem, podwyższeniem dla orkiestry, stolikami i pod-
łogą, profesjonalna scena gdzie mogą występować orkiestry, zespoły taneczne, 
wokalne itp., boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci.
Dwa razy w roku organizowane są imprezy masowe, w których uczestniczy nawet 
kilka tysięcy osób. Są to: Święto golonki, którego współorganizatorem jest Urząd 
Miasta Pilzna oraz Święto pieroga. Święto golonki cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Jest to święto rodzinne, któremu towarzyszą liczne konkursy promujące ku-
linarne dziedzictwo regionu Podkarpacia jak np.: konkurs na najlepiej przyrządzo-
ną golonkę, konkurs wiedzy o produktach tradycyjnych Podkarpacia. Duże emocje 
wzbudzają Otwarte Mistrzostwa Polski w jedzeniu golonki na czas. Święto pieroga 
to czas promocji produktów garmażeryjnych z Oddziału Produkcji Garmażeryjnej 
w Tuchowie, odznaczonych Godłem ,,Teraz Polska’’. Obydwie imprezy wzbogacone 
są występami zespołów ludowych i gwiazd estrady.

W sezonie letnim, na terenie obiektu, organizowane są zabawy taneczne, zawody 
sportowe, występy zespołów muzycznych, imprezy okolicznościowe. Młodzież 
Pilzna i okolic bardzo lubi to miejsce. Tu, za niewielką opłatą, można miło i kultu-
ralnie spędzić sobotnie wieczory. 

Krzysztof Daniek
SPECJALISTA DS. ROZWOJU BARÓW I HOTELI

Ranczo Taurus.



W Przedsiębiorstwie zatrudnionych jest obecnie 500 pracowników, w tym w zakładzie 
macierzystym w Pilźnie 200 pracowników, w jednostkach terenowych jak: sklepy, bary, 
Oddział Produkcji Garmażeryjnej w Tuchowie - 270 pracowników i 30 uczniów zawodu 
z Rzemieślniczej Zawodowej Szkoły  w Pilźnie. Przedsiębiorstwo „Taurus” jest jednym 
z największych pracodawców w regionie.

Równolegle ze wzrostem produkcji i sprzedaży rosło w firmie zatrudnienie. 
Dynamikę wzrostu obrazuje wykres.

Załoga w roku Jubileuszu
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W firmach związanych z Taurusem jak: BAP EUROX, Dolina Pstrąga, Taurus Natura 
zatrudnionych jest 80 osób co oznacza, że Właściciel firmy daje zatrudnienie 580 
pracownikom. Wielu jest pracowników długoletnich, wśród nich związani z firmą 
niemal od początku jej istnienia. Długoletni pracownicy to: Jerzy Kudroń, Janusz 
Niemiec, Zdzisław Balasa, Anna Gawlik, Krzysztof Lis, Robert Drzewiecki, Stanisław 
Papier, Wanda Pyrchla, Stanisław Pyrchla, Edward Szynal, Zdzisław Skórski, Kazimierz 
Kusek, Stanisław Kalina, Alicja Knych, Kazimiera Kuta, Małgorzata Kuta, Ewa Budzik, 
Mieczysław Budzik, Wacław Urbaś, Piotr Halz, Wiesław Serwiński, Maria Jargas.

W 25 letniej historii firmy nie można pominąć zasłużonych emerytów jak: 
Eugeniusz Czarnik, Stanisław Piotrowski, Kazimierz Serwiński, Kazimiera Tomasiewicz, 
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Józef Podraza, Ryszard Wolak, Danuta Nowicka. 
Wspomnieć należy również byłych pracowników, którzy przez wiele lat związani byli 
z firmą „Taurus”. Są to: Sławomir Kozioł, Robert Niemiec, Zbigniew Drozd, Halina 
Majkowska, Stanisław Skrzek, Zofia Wadas, Wiesław Wadas, Ryszard Pieczonka.

Na uwagę zasługują pracownicy: Dyrektor Waldemar Kluska, Pełnomocnik Dyrektora 
ds. HACCP Anna Kieć, Dyrektor ds. Handlowych Paweł Szanduła, Główna Księgowa 
Alicja Zając, Główny Technolog Lucyna Dudzik, Dyrektor ds. Prawno - Ekonomicznych 
Paweł Rachwał, którzy zostali zatrudnieni w Firmie „Taurus” po reorganizacji Zakła-
dów Mięsnych „Mięstar” w Tarnowie oraz Szef Produkcji Krzysztof Hebda i Dyrektor  
ds. Technicznych Franciszek Blezień, byli pracownicy Firmy IGLOOPOL w Dębicy.  
To w znacznym stopniu dzięki ich wiedzy i doświadczeniu możliwe były pozytywne 
zmiany w firmie mające miejsce w ostatnich latach. 

Prezes Zarządu - Stanisław Jarosz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Wanda Jarosz
Członek Rady Nadzorczej, Pełnomocnik Spółki ds. Gastronomii- Magdalena Jarosz
Członek Rady Nadzorczej, Technolog - Katarzyna Jarosz
Dyrektor Przedsiębiorstwa - Waldemar Kluska
Z-ca Dyrektora - Marcin Jarosz
Pełnomocnik Dyrektora ds. HACCP - Anna Kieć
Główna Księgowa - Alicja Zając
Dyrektor ds. Handlowych - Paweł Szanduła
Dyrektor ds. Marketingu - Fryderyk Kapinos
Dyrektor ds. Ekonomicznych i Prawnych - Paweł Rachwał
Dyrektor ds. Technicznych - Franciszek Blezień
Kierownik ds. Inwestycji - Janusz Tuchowski
Szef produkcji - Krzysztof Hebda
Główny Technolog - Lucyna Dudzik
Kierownik Działu Kadr- Maria Kołodziejczyk
Brygadzista Utrzymania Ruchu - Wacław Urbaś
Kierownik Koordynator Uboju - Zdzisław Skórski 
Brygadzista Wydziału Rozbioru - Andrzej Augustyn
Brygadziści Wydziału Produkcji Kiełbas - Krzysztof Lis, Zdzisław Serwiński 

Kadra kierownicza  
w roku Jubileuszu



Brygadziści Wydziału Produkcji Wędzonek - Robert Drzewiecki, Krzysztof Sobczyk
Brygadziści Peklowni - Marek Szypułka
Brygadziści Wydziału Obróbki Termicznej - Edward Szynal, Janusz Jarosz
Brygadziści Wydziału Produkcji Wędlin Podrobowych - Zdzisław Balasa, Jacek Fijołek
Kierownik Pakowni Wędlin - Anna Gawlik
Kierownik Działu Zbytu - Kazimierz Kusek
Kierownik Magazynu Surowca - Mieczysław Budzik 
Z-ca Kierownik Magazynu Surowca - Ryszard Szatko
Brygadziści Magazynu Wyrobów - Stanisław Pyrchla, Tomasz Dytko, Andrzej Mazgaj
Magazynier Magazynu Przypraw - Józef Wolak
Kierownik Oddziału Produkcji Wyrobów Garmażeryjnych w Tuchowie - Małgorzata Kluska
Kierownik Hurtowni w Warszawie - Łukasz Parat
Kierownik Hurtowni w Rzeszowie – Danuta Czarnota
Kierownik Sklepu Nr 1 w Pilźnie - Czesława Pasisz
Kierownik Hurtowni i Sklepu Nr 2 w Tarnowie - Grzegorz Szypułka
Kierownik Sklepu Nr 3 w Pilźnie - Lucyna Lipińska
Kierownik Sklepu Nr 4 w Dębicy - Marta Krawiec
Kierownik Sklepu Nr 5 w Dębicy - Bożena Stachowicz
Kierownik Sklepu Nr 6 w Tarnowie - Paulina Sacha
Kierownik Sklepu Nr 7 w Ładnej - Barbara Iwan
Kierownik Sklepu Nr 10 w Tarnowie - Ewa Rynkar
Specjalista ds. Rozwoju Barów i Hoteli - Krzysztof Daniek
Kierownik Baru Nr 1 w Pilźnie - Kazimiera Kuta
Kierownik Baru Nr 2 i Domu Weselnego w Strzegocicach – Dorota Morawska
Kierownik Baru Nr 3 i Domu Weselnego w Ładnej – Ewa Budzik
Kierownik Baru Nr 4 w Czchowie - Elżbieta Trojanowska
Kierownik Baru Nr 5 w  Łazach - Sabina Gawlik
Kierownik Baru Nr 6 w Stopnicy - Małgorzata Kuta
Kierownik Baru Nr 7 w Wyszmontowie - Alicja Mazur
Kierownik Baru Nr 8 w Sędziszowie Małopolskim - Marzena Skorupa
Kierownik Baru Nr 9 w Jasionce – Agnieszka Dołęga
Kierownik Baru Nr12 w Rzeszowie - Dorota Pelc
Kierownik Baru Chechło - Aneta Szczepaniak
Kierownik Baru Proboszczowice - Barbara Szymala



Rozbiór mięsa.

Rozbiór mięsa.

Załoga przy pracy



Produkcja wędlin podrobowych.

Peklownia.



Produkcja kiełbas.

Produkcja wędzonek.



Pakowanie wędlin.

Obróbka termiczna wędlin.



Produkcja pierogów.

Produkcja krokietów.



Produkcja pizzy.

Produkcja pizzy.
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Historię firmy tworzą pracownicy, których czas biegnie teraz i Ci, którzy już odeszli.
Oto zmarli pracownicy, których wspominamy:

Stanisław Tomasiewicz (1930 – †1991) wędzarz

Władysław Wróbel (†1996) pierwszy pracownik firmy w okresie przed jej rejestracją

Piotr Siemek (1973 – †1993) wykrawacz w latach 1992 - 1993 zmarł tragicznie na stano-
wisku pracy

Henryk Róg (1968 - †2002) Dyrektor ds. Technicznych w latach 2002 - 2002

Zbigniew Janiga (1971 - †2004) wędzarz w latach 1993 - 2004

Zbigniew Kochaniewicz (1932 - †2005) dozorca w latach 1996 - 2000

Tadeusz Kula (1965 - †2007) maszynista chłodniczy w latach 1998 - 2001

Edward Kocaba (1951 - †2007) pakowacz w latach 1999 - 2003

Jan Siarkowski (1946 - †2008) kierowca w latach 1996 - 2003

Renata Ryba (1984 - †2008) pakowacz w latach 2000 - 2008

Paweł Filipowski (1973 - †2009) kierownik budowy w latach 2003 - 2005

Janusz Oszkandy (1965 - †2009) mistrz utrzymania ruchu w latach 1998 - 2009

Edward Sobczyk (1951 - †2012) dozorca w barze w Ładnej w latach 2004 - 2012

Kazimierz Stawecki (1957 - †2013) wędzarz w latach 1993 - 2013

W tym miejscu wspominamy także lekarza weterynarii śp. Andrzeja Wardyńskiego
(1943 – †2007). Z Jego inspiracji 25 lat temu Stanisław Jarosz zdecydował się założyć 
firmę „Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Sprzedaż Mięsa i Wędlin Stanisław Jarosz”, która 
stała się początkiem obecnej firmy „Taurus”. 

Wspomnienie zmarłych 
pracowników







Uzupełnieniem pierwszej części publikacji są  
opinie, sądy i refleksje na temat firmy Taurus  
wyrażone przez przedstawicieli samorządów,  
instytucji i kontrahentów. Wizerunek firmy  
jest przez to pełniejszy i bardziej obiektywny.

Inni o nas…
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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Działająca od 25 lat firma Taurus wpisała się w gospodarczą mapę Podkarpa-
cia i znalazła w gronie firm, które są wizytówką naszego regionu. Nie byłoby to 
możliwe bez olbrzymiego zaangażowania właścicieli dbających o stały rozwój 
przedsiębiorstwa, ich umiejętności menedżerskich i stawiania sobie wciąż no-
wych wyzwań. 
 
Ten wysiłek dał efekty w postaci prężnie działającej firmy, której atutem jest 
wysoka jakość produktów, potwierdzona licznymi nagrodami, wyróżnieniami 
i certyfikatami, a przede wszystkim przywiązaniem klientów, którzy chętnie 
wybierają produkty z i usługi świadczone przez firmę Taurus.
 
Cieszę się, że znakiem rozpoznawczym firmy Taurus są produkty tradycyjne, 
wytwarzane w oparciu o stare przepisy i receptury. Aż 13 z nich zostało wpisa-
nych na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. To właśnie dzięki takim 
przedsiębiorstwom, które angażują się w kultywowanie kulinarnego dziedzi-
ctwa naszego regionu, Podkarpacie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod wzglę-
dem ilości zarejestrowanych produktów tradycyjnych w Ministerstwie Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi.
 
Z okazji 25 lat działalności firmy, składam gratulacje i wyrazy uznania właści-
cielom i pracownikom. Niech Państwa praca i zaangażowanie służą nie tylko 
dalszemu rozwojowi przedsiębiorstwa, ale także całemu Podkarpaciu, które 
potrzebuje dynamicznie rozwijających się firm, będących gospodarczymi amba-
sadorami naszego województwa.

Władysław
Ortyl
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Od początków swej działalności, czyli już 25 lat, Firma „Taurus” stanowi znakomi-
tą wizytówkę powiatu dębickiego. Dzięki niej coraz powszechniej uświadamiamy 
sobie, że równie skutecznie jak słowem, zainteresować można swoim krajem i regio-
nem przy pomocy stołu zastawionego tradycyjnymi wyrobami. Rarytasy regional-
nej kuchni poprzez tradycyjne receptury oraz wyjątkową jakość produktów lokal-
nych są dla przyjezdnych, zarówno tych z bliska, jak i z daleka, ogromnie atrakcyjne. 
Jak pokazują liczne przykłady to właśnie w oparciu o te wytwory kuchni polskiej 
najłatwiej budować dobrą markę. 
 
„Taurus” to znakomita, sprawdzona marka. To co stanowi kulturę stołu, kuchnię 
lokalną i regionalną - całe bogactwo tradycyjnych produktów, potraw, dań - to 
swoiste dziedzictwo kulinarne. Firma „Taurus” jest przykładem, że kultywowaniem 
tradycji przekazywanej przez przodków i wytrwałą pracą można odnieść sukces na 
europejskim i światowym rynku. Powiat Dębicki docenia te działania, czego wy-
razem są przyznane w roku 2007 przez Kapitułę Konkursu tytuł i statuetka GRYF 
POWIATU DĘBICKIEGO w kategorii GOSPODARKA. Liczne, dobrze prosperujące 
obiekty hotelowo-handlowo-gastronomiczne powstałe dzięki trafnym decyzjom 
i zaangażowaniu załogi są dopełnieniem sukcesu „Taurusa”. Otrzymywane przez 
firmę prestiżowe nagrody, wyróżnienia, tytuły i godła, między innymi: POLSKI 
PRODUCENT ŻYWNOSCI, TERAZ POLSKA, AGRO POLSKA, Nasze kulinarne dzie-
dzictwo - PERŁA, CERTYFIKAT PRODUCENTA ŻYWNOSCI EKOLOGICZNEJ oraz 
POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ MR i RW świadczą o jej niekwestionowanej pozycji lidera 
w tej dziedzinie gospodarki.  
 
Na uwagę i uznanie zasługuje także działalność dobroczynna i charytatywna fir-
my. Jej przejawem jest troska o osoby, instytucje i organizacje, które ze względu na 
charakter swej działalności statutowej obejmują pomocą najbardziej potrzebujących. 
 
Z okazji Jubileuszu 25 – lecia życzę Firmie „Taurus” - Zarządowi i wszystkim pracow-
nikom - kolejnych wspaniałych jubileuszy w doskonałej kondycji gospodarczej.

STAROSTA POWIATU DĘBICKIEGO

Władysław 
Bielawa
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BURMISTRZ PILZNA

Przez dwadzieścia pięć lat działania Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego 
„Taurus” z Pilzna na trwałe wpisało się w historię i obecny wizerunek miasta 
i regionu. Z satysfakcją obserwuję rozwój Firmy, która z małego, rodzinnego 
zakładu przekształciła się w profesjonalne, zatrudniające kilkaset osób przed-
siębiorstwo. Dziś „Taurus” to firma sukcesu, lider lokalnej przedsiębiorczości, 
wizytówka miasta, powód do dumy dla całej społeczności. Zbudowanie tak silnej 
marki na rynku nie byłoby możliwe bez wytrwałej pracy, wiedzy, rzetelności 
i uczciwości właściciela Pana Stanisława Jarosza, który przez lata dążył do wie-
lopłaszczyznowego rozwoju swojej firmy. Dziś „Taurus” to przede wszystkim 
przedsiębiorstwo słynące z wyrobu wędlin najwyższej jakości, opartych na 
tradycyjnych recepturach, to również rozpoznawalna sieć barów znana w całym 
kraju ze znakomitej Golonki podkarpackiej z Pilzna. Pod marką „Taurus” kryją 
się również produkty garmażeryjne najwyższej jakości.  
 
Wyrazem uznania dla produktów „Taurusa” są liczne nagrody i wyróżnienia 
zdobyte podczas targów, wystaw i konkursów m.in. kilkukrotne otrzymanie 
niezwykle prestiżowych nagród tj. „Teraz Polska” czy „Nasze Kulinarne Dziedzi-
ctwo”. Wyróżnienia te rozsławiają przedsiębiorstwo, ale również i samo Pilzno 
gdzie są produkowane i serwowane. Jestem wdzięczna przedsiębiorstwu za tak 
znakomitą formę promocji miasta. Firma angażuje się w organizację wydarzeń 
kulturach wpływających na integrację mieszkańców oraz budowanie korzystne-
go wizerunku Pilzna.  
 
Prezes w swojej działalności nie zapomina o potrzebach innych, rozumie sens 
charytatywnych i społecznych działań, dzięki czemu cieszy się szacunkiem 
i uznaniem mieszkańców gminy. 

Ewa
Gołębiowska
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
 lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Te słowa świętego Jana Pawła II chyba najtrafniej odzwierciedlają klimat i atmo-
sferę firmy „Taurus”, których doświadczam za każdym razem odwiedzając siedzibę 
główną w Pilznie. Niewątpliwy sukces, który odniósł właściciel pan Stanisław, 
jest okupiony ciężką pracą, nadludzkimi wyrzeczeniami i żelazną konsekwencją 
w zmierzaniu do celu. W tym wszystkim jednak, chyba nigdy nie zapomniał,  
że o wielkości człowieka nie decyduje to, „co się posiada, ale to, kim się jest”.  
Właściciel nieco skromny, acz z właściwym sobie poczuciem humoru, na co dzień 
świadczy o tym, że człowieczeństwo jest określane nie przez to, „co się ma, lecz 
przez to, czym się dzieli z innymi”. Zawsze otwarty i gościnny, pogodny i życzliwy 
patrzy na drugą osobę przez pryzmat serca a nie złotówki. W tym kluczu należy 
interpretować Jego gesty, które mnie osobiście nieraz zaskakiwały i nawet krępo-
wały. Wystarczy wspomnieć, że pan Stanisław Jarosz wraz z Dyrektorem Marke-
tingu Fryderykiem Kapinosem zawsze pamiętają o moich przyjazdach do ojczyzny 
pragnąc podzielić się owocami swojej pracy znanymi w Polsce, co więcej, dzięki ich 
serdeczności coraz bardziej rozpoznawalnymi w kręgach watykańskich.  
Pragnę wyrazić wdzięczność za nieustannie okazywane zrozumienie i dobroć. 
Niech z racji Srebrnego Jubileuszu istnienia firmy, Właściciel, Dyrekcja oraz Pra-
cownicy zostaną obdarowani łaskawością Boga i życzliwością ludzką. Szczęść Boże. 

KONGREGACJA WYCHOWANIA KATOLICKIEGO, WATYKAN

ks. Piotr 
Bajor 
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PROWINCJAŁ ZAKONU KARMELITÓW W POLSCE

25 lat istnienia Firmy „Taurus” to czas pewnych podsumowań, ale nade wszyst-
ko czas wdzięczności, wdzięczności Bożej Opatrzności za lata łatwe i trudne,  
za lata doświadczeń i sukcesów. To czas radości, bo za tą liczbą kryje się wiele 
osób związanych z firmą, którym zależało na sukcesie, którzy byli u jej począt-
ków. Nade wszystko za nazwą firmy „Taurus” kryje się rodzina Państwa Wandy 
i Stanisława Jaroszów, ludzi którym Stwórca dał szczególne talenty i te talenty 
zostały dobrze wykorzystane. Nie tylko dali zatrudnienie wielu mieszkańcom 
Pilzna i okolic, ale też zadowolenie tym, którzy zatrzymując się w firmowych 
barach, czy też sklepach mogli odkryć w specyfikach Podkarpacia szczególne 
smaki, których dzisiaj w produkcji przemysłowej już się nie znajduje. 
 
Odkrywałem produkty Taurusa nie tylko na Podkarpaciu, mojej ziemi rodzin-
nej, ale w okresie pracy na Pomorzu w Gdańsku mogłem być dumny, kiedy na 
stół świąteczny czy też przy innych okolicznościach podawałem wędliny czy też 
wyroby garmażeryjne z Pilzna. A do tego stołu zasiadali czasem i wielcy tego 
świata. Często spotkania kończyły się pytaniem, skąd to masz i gdzie można 
kupić. I za kilka dni przyjeżdżał samochód firmowy za którym niósł się zapach 
świeżych wyrobów. 
 
Gdziekolwiek jestem, czy to na południu czy też na północy Polski, jeżeli ktoś 
miał możliwość skosztowania naprawdę świetnych wyrobów z Firmy „Taurus”, 
to z pewnością będzie chciał kolejny raz poczęstować swoich gości. 
 
Jubileusz, to również czas życzeń. Właścicielom życzę by mogli spoglądać z na-
dzieją w przyszłość, by cieszyli się dobrym zdrowiem, by towarzyszyła im obec-
ność Matki Bożej Pocieszenia z pilzneńskiego klasztoru, kiedy będą się zmagać 
z trudnościami. Pracownikom, by mieli świadomość, że ich praca jest doceniana 
przez klientów, a  Klientom życzę dobrych smaków. 

o. Tadeusz 
Popiela 
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Jubileusz 25 – lecia firmy „Taurus” – to powód do radości i dumy jej założyciela, 
a naszego parafianina Pana Stanisława Jarosza. Dla nas to okazja do gratulacji, 
życzeń i ludzkiej wdzięczności. Wybitny uczony i myśliciel – Pascal – wypowiedział 
kiedyś bardzo znamienne słowa: „wokół szlachetnych celów – jednoczą się szla-
chetni ludzie”. 
 
Pan Stanisław Jarosz miał szczęście do szlachetnych ludzi, którzy pomogli mu 
utworzyć i poprowadzic znaną dzisiaj nie tylko w Polsce firmę „Taurus”.  

 
Raduje się dzisiaj nasza parafia na terenie, której znajduje się siedziba firmy.  
Jako proboszcz tej parafii jestem dumny z takiego parafianina, który umie połą-
czyć: trudną pracę Prezesa firmy z obowiązkami przykładnego męża i ojca oraz 
wzorowego katolika. 
 
Za każde dobro jakie firma „Taurus” wyświadczyła wiernym naszej parafii,  
a szczególnie naszej Caritas, która wspiera biedne rodziny naszej wspólnoty prag-
nę powiedzieć staropolskie „bóg zapłać”!

PROBOSZCZ W PILŹNIE

ks. Józef 
Jabłoński
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PREZES ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY  
PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO 

Gdy 10 lat temu powstawała Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
– pierwsza w Polsce izba gospodarcza, zrzeszająca producentów regionalnych 
i tradycyjnych wyrobów, firma „Taurus” bardzo zaangażowała się w tworze-
nie naszej organizacji, a Fryderyk Kapinos, był przez wiele lat członkiem Rady 
naszej Izby. Wtedy też po raz pierwszy poznaliśmy znakomite wyroby „Taurusa” 
i konsekwentnie realizowaną przez jego właścicieli strategię wprowadzania 
na rynek wyrobów wysokiej jakości i budowania wizerunku polskiej rzetelnej 
firmy, rozszerzania działalności, zagospodarowywania nowych obszarów, takich 
jak gastronomia czy hotelarstwo. Przez te wszystkie lata „Taurus” obecny był na 
najbardziej znaczących imprezach organizowanych przez Polska Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego – na targach, kiermaszach, degustacjach, na których 
prezentował znakomite wyroby wędliniarskie i garmażeryjne. Regułą jest, że na 
tych imprezach po doskonałe pierogi „Taurusa” zawsze ustawia się wielka kolej-
ka klientów… I przez te wszystkie lata bardzo się z firmą zaprzyjaźniliśmy. 
 
Wielokrotnie produkty „Taurusa” zgłaszane były do organizowanego przez 
PIPRiL konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” , w którym 
zdobywały najwyższe laury: PPM „Taurus” jest laureatem „Perły 2007” za szynkę 
swojską pilzneńską, „Perły 2008” za golonkę podkarpacką z Pilzna, „Perły 2010” 
za pasztet pieczony z dziczyzną i „Perły 2011” za kiełbasę swojską pilzneńską. 
 
Z okazji jubileuszu firmy życzę jej właścicielom i pracownikom dalszych sukce-
sów rynkowych, konsekwencji w kontynuowaniu polskiej tradycji i… kolejnych 
„Pereł” w naszym konkursie!

Izabella 
Byszewska 
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Pan Stanisław Jarosz to wyjątkowa osoba w biznesie. Jego pracowitość, umiejęt-
ność dostrzegania potrzeb ludzi oraz otwartość zaowocowały rozwojem firmy 
i sukcesem.  

 
Pan Stanisław Jarosz potrafi znaleźć czas, aby zatrzymać się i pomagać ludziom, 
którzy z nim pracują i współpracują.  
 
W podziękowaniu za dotychczasową pomoc Prezes Firmy Taurus Pan Stanisław 
Jarosz został uhonorowany Aniołem Fundacji Kromka Chleba – wyróżnieniem 
przyznawanym osobom, które pomagają budować hospicjum Via Spei.  
 
Od 2012 r. Firma Taurus wspiera Fundację „Kromka Chleba” w realizacji budowy 
hospicjum Via Spei poprzez przekazywanie materiałów budowlanych oraz pomoc 
w organizacji imprez charytatywnych i przekazywanie wyrobów własnej produk-
cji – zawsze dobrej jakości.  
 
Z okazji 25-lecia firmy, składam serdeczne gratulacje, w imieniu Fundacji życzę 
dalszych sukcesów, dynamicznego rozwoju i powodzenia. 

DYREKTOR SZPITALA IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE,  
PREZES FUNDACJI KROMKA CHLEBA W TARNOWIE

Anna
Czech
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FIRMA HANDLOWA DOMICELA SP. Z O.O.

Z okazji srebrnego jubileuszu firmy Taurus gratuluję jej Właścicielom, Kadrze 
Zarządzającej, oraz całej Załodze osiągniętego rozwoju firmy, pozycji na rynku, 
uznania w oczach konsumentów. Współpraca nasza rozpoczęła się w 1992 roku 
i trwa nieprzerwanie 22 lata. Codzienne zakupy mięsa i wędlin w Taurusie naj-
pierw do sklepu a następnie do hurtowni pozwalały mi obserwować wzrastanie 
tej Firmy, poznawać pracowników, zawierać przyjaźnie. Historia firmy Taurus 
jest fascynująca i może być modelowym przykładem udanego biznesu, który 
w czasach transformacji ustroju wykorzystał szansę powstania z niczego.  
Ciężka codzienna praca Właścicieli, ich wyczucie biznesu, umiejętność dobiera-
nia pracowników pozwoliły stworzyć przedsiębiorstwo, które produkuje znako-
mite wędliny, wyroby garmażeryjne, prowadzi bary, hurtownie, sklepy, domy 
weselne, hotele. 
 
Wspólną cechą wszystkich produktów jakie zostały wyprodukowane przez te 
ćwierć wieku jest ich jakość. Zmieniał się asortyment, jego wygląd, sposób pro-
dukcji, ale zawsze były to wyroby wyjątkowo smaczne, zrobione z dobrej jakości 
surowca, nawiązujące do tradycji masarskich. W imieniu własnym oraz całej  
firmy handlowej Domicela życzę Właścicielom Taurusa, Załodze, dalszego rów-
nie owocnego rozwoju, sukcesów w zdobywaniu rynku, oraz wszelkiej pomyśl-
ności.

Tomasz
Jóźwiak
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Radio RDN Małopolska może pochwalić się wieloletnią współpracą z Firmą Tau-
rus. Cieszymy się, że poprzez współpracę i my przyczyniliśmy się w pewnym stop-
niu do zbudowania obecnego wizerunku firmy Taurus – firmy otwartej na sprawy 
regionu, problemów jego mieszkańców, organizatora wielu ciekawych imprez, 
firmy wspierającej akcje charytatywne. 

 
Dzięki 25-to letniemu doświadczeniu, Taurus gwarantuje stały rozwój i z powodze-
niem osiąga zamierzone cele, przez co jest liderem w swojej branży w skali kraju.  
 
Dwie i pół dekady istnienia świadczą dobitnie o tym, jak Firma Taurus ważna jest 
dla lokalnej społeczności.

DYREKTOR RDN MAŁOPOLSKA

ks. Jacek
Miszczak 
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 REDAKTOR NACZELNY OBSERWATORA LOKALNEGO

Oczywiście Taurus z Pilzna to doskonałej jakości produkty, godne polecenia na 
każdy stół. Ale dla mnie Taurus to przede wszystkim Stanisław Jarosz, twórca 
i prezes tej firmy. Wulkan prawdziwie twórczej energii, na dodatek potrafiący 
wokół siebie skupić ludzi równie jak on zaangażowanych w pracę dla rozwoju 
firmy. Niełatwo jest taki zespół ludzi zbudować, a Stanisław Jarosz potrafi to 
robić, jak nikt inny. Niejednokrotnie obserwowałem, jak nie tylko z pasją mówi 
o swej firmie, ale też jak z pasją działa i jak tą pasją zaraża współpracowników. 
Stąd biorą się sukcesy firmy Taurus.  
 
Ale redagując lokalną gazetę obserwuję też inne, równie cenne pola działalności 
Stanisława Jarosza. W Cechu Rzemiosł Różnych w Pilźnie, w Klubie Sportowym 
Rzemieślnik, którego jest prezesem i filarem od początku istnienia. A działalność 
dobroczynna, czyniona jakby po cichu, bez oczekiwania rozgłosu. Ileż dobra 
czyni założona przez niego Fundacja Taurus Dzieciom. Wspiera budowę hospi-
cjum Via Spei w Tarnowie, organizacje społeczne, potrzebujące pomocy osoby 
w trudnej życiowej sytuacji (a nie są to przypadki sporadyczne). Udowadnia tym 
samym, że jest nie tylko świetnym biznesmenem, ale też człowiekiem wrażli-
wym na potrzeby innych. I pełnym serdeczności w kontaktach z ludźmi. 
 
Prawie zapomniałem o organizacji festynów, z których nie tylko Taurus, ale całe 
Pilzno słynie na Podkarpaciu. Gdy się odbywają, wszędzie go pełno, bo do każ-
dego działania podchodzi i z sercem, i profesjonalnie. I tak długo jeszcze można 
wymieniać sukcesy Stanisława Jarosza, jego inicjatywy, plany…

Ryszard
Pajura
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Wiele, wiele lat temu wracając z delegacji z Wrocławia, pomimo iż byłem obżarty 
jak bąk, dałem się namówić moim przyjaciołom – Jackowi i Jurkowi – na golonkę 
w Pilźnie. Przeżyłem!!!  
 
I tak to się zaczęło… 
 
Do głowy mi wówczas nawet nie przyszło, że w swoim życiu, skromnym i cichym, 
będę mieć tak wielki zaszczyt i wielką radość poznać bliżej Zakłady Mięsne w Pil-
źnie, a możliwość spotkania i nawiązania przyjaźni z szefostwem tychże Zakładów, 
na czele z ”człowiekiem orkiestrą”, Panem Prezesem Stanisławem Jaroszem, prze-
kroczyła moje wszelkie wyobrażenia (przecież to sprzeczność sama w sobie – mięso 
i Jarosz!!!).  
 
Ale trochę systematyki…
 
Serdeczny mój przyjaciel – Heniu Szczęch - poznał mnie kiedyś z dyrektorem ds. 
marketingu Zakładów Mięsnych TAURUS, panem Fryderykiem Kapinosem, a potem 
wszystko potoczyło się błyskawicznie. Zaczęliśmy mówić o placówkach na tere-
nie naszego działania, tj. miasta i powiatu. W skromne progi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie zawitał, wprowadzony przez pana Kapinosa, sam prezes Jarosz, 
a to znów był początek czegoś, co później zaowocowało pojawieniem się baru przy 
lotnisku w Jasionce, sklepu przy ul. Targowej, baru przy Podkarpackiej, punktu 
sprzedaży na starym PTHW. Byłem również świadkiem jak poszerzano działalność 
w Ładnej, w Łazach, później w Sędziszowie Małopolskim, a ostatnio Dolina Pstrąga 
w Machowej i wiele, wiele innych.  
 
Niezapomniane, fantastyczne chwile, przepiękne uroczystości jubileuszowe, święto 
golonki, święto pieroga i wiele innych znakomitych spotkań z szefostwem i pracow-
nikami Taurusa zapadły w mojej pamięci na zawsze.  
 

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE

Adam
Panek
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Poznałem bliżej nie tylko pana prezesa, jego przewspaniałą żonę Wandę, córkę 
Madzię i syna Marcina ze swoją rodziną, ale również innych dyrektorów i dziesiątki 
wspaniałych pracowników, z którymi po dzień dzisiejszy często się spotykam,  
bo ja, moja żona i córka jesteśmy stałymi klientami i smakoszami wyrobów tauru-
sowskich.  
 
Szczególną sympatią osobiście darzę golonkę podkarpacką, którą miałem okazję 
częstować gości ze Słowacji, Anglii, Danii czy Szwajcarii, a o wielu innych z Polski już 
nie mówiąc.  
 
Wiele produktów, wytwarzanych w Taurusie metodą tradycyjną, wpisanych jest 
na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Firma dalej prężnie się rozwija, co mnie bardzo cieszy, gdyż powstają nowe miejsca 
pracy. Wysoka kultura obsługi, rozkosz smakowa dla podniebienia, oddana firmie 
i jej celom załoga to przecież zasługa nie kogo innego, jak tylko mojego drogiego 
przyjaciela, prezesa Stasia, który wszystkiego dogląda, do wszystkich się uśmiech-
nie, poklepie po ramieniu, a kiedy jest gorzej, trudniej, ciężej znajdzie dobre słowo 
pocieszenia i zawsze spuentuje słowami: „będzie lepiej”. Za to wszystko właśnie go 
kocham. 
 
Życzę całej Firmie, na czele z jej prezesem i jego Władzą Zwierzchnią – panią mał-
żonką Wandzią, dalszego dynamicznego rozwoju, zdobywania większej ilości klien-
tów, a kierownictwu i pracownikom zdrowia i radości z radości konsumentów. 
 
P.S. Dalej jednak zastanawiam się jak to jest możliwe, że tylko życie może spłatać 
takiego figla, że Zakładami Mięsnymi kieruje Jarosz.
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 PREZES POLSKIE RADIO RZESZÓW S.A.

Polskie Radio Rzeszów S.A. w  Rzeszowie składa na ręce pana Stanisława Jarosza, 
właściciela TAURUS Sp. z o.o. z Pilzna, z okazji 25-lecia istnienia Firmy najserdecz-
niejsze gratulacje, oraz podziękowanie za wieloletnią współpracę i wkład w two-
rzeniu wspólnych inicjatyw na antenie naszej rozgłośni. Takie akcje jak - Święto 
Golonki, Pilzneński Festiwal Pierogów, audycja Alfabet Jarosza, otwarte dni Pol-
skiego Radia Rzeszów, to tylko niektóre wspólne inicjatywy, które służyły naj-
wyższemu dobru jakim jest uznanie Waszych Klientów i naszych Słuchaczy.  
Nie muszę zaznaczać, że w większości są to ci sami mieszkańcy Podkarpacia.  
Firma Państwa należy do grona najlepszych naszych reklamodawców co uhono-
rowaliśmy w 2013 roku wyróżnieniem Polskiego Radia Rzeszów: „Tort Reklamowy 
2013”, my zaś otrzymaliśmy od Was tytuł „Solidny Partner”. Jest to doskonały 
zaczyn do dalszej współpracy, która mam nadzieję naszym Firmom przyniesie 
w przyszłości wiele satysfakcji.  
 
Życzymy Wam wielu sukcesów wyrażając przekonanie, iż Wasz rozwój, nowe ini-
cjatywy, stałe poszerzanie rynku, znajdą swoich miłośników nie tylko przy pod-
karpackich stołach, ale również na falach rozgłośni Polskiego Radia Rzeszów S.A. 

Henryk
Pietrzak
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” Sp. z o.o. w Pilźnie to dwukrotny 
Laureat Konkursu „Teraz Polska”. Po raz pierwszy firma otrzymała to wyróżnienie 
w 2007 roku za „Szynkę Swojską Pilzneńską” i stała się tym samym pierwszym zwy-
cięzcą w nowej kategorii Konkursu – „Produkt Regionalny”. W 2010 roku Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego rozszerzyła prawo do umieszczania Godła „Teraz 
Polska” na nowych produktach tradycyjnych „Taurus”, tj.: Polędwicy Swojskiej  
Pilzneńskiej, Boczku Swojskim Pilzneńskim, Golonce Podkarpackiej z Pilzna ”.  
 
W roku 2013 firma powtórzyła wcześniejszy sukces zdobywając tym razem nagrodę 
za grupę tradycyjnych produktów garmażeryjnych, w skład której wchodziły:  
wyroby garmażeryjne z dodatkiem surowców mięsnych tj. pierogi i uszka z nadzie-
niem mięsnym, krokiety z nadzieniem mięsnym, gołąbki oraz wyroby garmażeryj-
ne bezmięsne tj. pierogi z nadzieniem warzywnym i owocowym, krokiety z nadzie-
niem warzywnym, naleśniki, łazanki i różnego rodzaju kluski.  
 
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że firma „Taurus” to przykład nowoczesnego 
zakładu przetwórstwa mięsa, spełniającego unijne standardy, w którym większość 
wyrobów produkowana jest wg receptur, wywodzących się z regionalnych tradycji 
rzemieślniczych, przekazywanych z ojca na syna. W procesie ich produkcji nie stosu-
je się konserwantów, zamienników i dodatków funkcjonalnych.  
 
To rodzinne przedsiębiorstwo zarządzane przez Pana Stanisława Jarosza stanowi 
idealne połączenie tradycji oraz nowoczesności i jest wizytówką sektora przetwór-
stwa mięsnego w Polsce.

PREZES FUNDACJI POLSKIEGO GODŁA PROMOCYJNEGO „TERAZ POLSKA”.

Krzysztof
Przybył 
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 POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W DĘBICY

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek – Platon
 
25 lat działania każdej firmy, to czas znaczny, zwłaszcza kiedy przychodzi działać 
w okresie przemian gospodarczych. 25 lat Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego 
„Taurus” w Pilźnie to jubileusz znamienity, bo zakład ten rozwinął się na skalę da-
leko wykraczającą poza Podkarpacie. Dziś przyznać należy, że początek „Taurusa” 
to okres trudny. Mały początkowo zakład, produkujący wyroby mięsne na skalę 
gminy, potem powiatu stanął przed alternatywą dostosowania się do wymogów 
Unii Europejskiej. Był to warunek istnienia przedsiębiorstwa. Cały okres dosto-
sowawczy zakładu do standardów wspólnotowych przepracowano bardzo dobrze. 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” w Pilźnie znalazło się na liście 
zakładów sektora mięsnego spełniającego wymogi Unii Europejskiej.
 
Obserwując PPM „Taurus” od wielu lat dostrzegałem zawsze mądrą i rzeczową 
drogę rozwoju przedsiębiorstwa, która owocowała wspaniałymi sukcesami.  
A nie było przecież łatwo. Wszak standardy produkcji żywności bezpiecznej dla 
konsumentów podniesiono w tym zakładzie bardzo wysoko. Można powiedzieć, 
że każdy konsument mający przed sobą produkt spożywczy wyprodukowany 
w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego „Taurus” w Pilźnie, gdziekolwiek by się 
znajdował, czy to w Polsce czy poza jej granicami, ma produkt powstały  
w zakładzie, w którym bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne jest na pierw-
szym miejscu. To wielka rzecz. To ogrom pracy, trudu i nakładów finansowych. 
 
Z okazji tego wspaniałego święta składam właścicielom PPM „Taurus” w Pilźnie 
Państwu Wandzie i Stanisławowi Jaroszom oraz ich dzieciom serdeczne gratulacje. 
Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości na tym trudnym rynku produkcji środ-
ków spożywczych zwierzęcego pochodzenia. Wszystkim pracownikom zakładu na 
czele z dyrektorami przedsiębiorstwa szczerze gratuluję sukcesów i życzę wszyst-
kiego najlepszego. Niech pilźnieński „Taurus” rozwija się, produkuje dla dobra nas 
wszystkich.

dr Władysław
Rutkowski
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WŁAŚCICIEL FIRMY „LIMBA” W PILŹNIE

Istniejąca od 25 lat firma „Taurus” to obecnie największe przedsiębiorstwo 
w gminie Pilzno. Jest mi tym bardziej miło, że od 20 lat korzystacie Państwo 
z moich usług przy wyposażaniu firmy „Taurus” w meble biurowe, barowe, 
hotelowe i inne. Jesteście Państwo jednym z moich najsolidniejszych partnerów 
biznesowych i rzetelnym płatnikiem. Nasza współpraca od lat układa się bez 
zarzutu. Myślę, że i Państwo jesteście zadowoleni z usług świadczonych przez 
moją firmę. 
 
Jako, że od lat pełnię funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pilźnie wyra-
żam wdzięczność, że Firma „Taurus” korzysta z usług miejscowych rzemieślni-
ków i przedsiębiorców, to przejaw lokalnego patriotyzmu! 
 
Jestem przekonany, że taka postawa w dobie globalizacji i gospodarki korpora-
cyjnej jest wzorcowym przykładem wzajemnego wspierania lokalnej przedsię-
biorczości i budowania dobrych relacji biznesowych w naszej małej ojczyźnie. 
Jest również wzorem do naśladowania dla naszych młodszych kolegów rzemieśl-
ników zaczynających trudną przygodę w biznesie.

Aleksander
Sas
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Właściciel Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Taurus” Pan Stanisław Jarosz 
wywodzący się z rodziny z tradycjami rzemieślniczymi, jako osoba, której po-
trzeby społeczności lokalnej nie są obojętne stał się wielkim sojusznikiem Rze-
mieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie od początku jej powstania 
tj. 1 września 2009r. Zgłosił zapotrzebowanie na zawody takie jak: kucharz małej 
gastronomii, sprzedawca oraz rzeźnik–wędliniarz. Wprowadziliśmy je do oferty 
szkoły i rozpoczęliśmy współpracę w zakresie kształcenia uczniów w tych zawo-
dach. Systematycznie co roku przyjmowani są pracownicy młodociani do zakładu 
oraz barów i restauracji będących jego własnością. Liczba ich jest dość duża i oscy-
luje w granicach do 30 w cyklu kształcenia. Jest to jeden z zakładów, który corocz-
nie przyjmuje największą liczbę uczniów. Ich ilość uzależniona jest od możliwości 
zakładu w danym roku. Współpraca w tym zakresie jest bardzo dobra. Zabezpie-
cza się w miarę możliwości naukę praktyczną na stanowiskach najwyższej klasy 
wszystkim uczniom, którzy chcą się kształcić w tych zawodach. Poznają oni specy-
fikę pracy, doskonalą pod okiem doświadczonych mistrzów zawodu swoje umiejęt-
ności oraz uczą się „dorosłego życia zawodowego”. Dużą uwagę zwraca się przede 
wszystkim na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Otacza się 
ich opieką, stwarzając możliwości zdobycia zawodu, a w przyszłości pracy.  
Unika się w ten sposób wykluczenia społecznego młodzieży specjalnej troski.  
 
W wyniku starań Pana Stanisława Jarosza uczniowie odbywający zajęcia praktycz-
ne w jego zakładzie uczestniczyli w projekcie „Młodzieżowa Akademia Umiejętno-
ści” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymali oni 
certyfikaty ukończenia kursu „Kelner” oraz Podstawy języka angielskiego”.  
Mając na uwadze poprawę umiejętności kształcenia oraz reagując na potrzeby 
rynku pracy Pan Stanisław Jarosz zorganizował dla uczniów naszej szkoły cie-
kawe zajęcia warsztatowe. Były one prowadzone z udziałem znanych mistrzów 

DYREKTOR RZEMIEŚLNICZEJ  
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PILŹNIE

Anna
Smołucha
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sztuki kulinarnej: Grzegorzem Łapanowskim, Karolem Okrasą oraz dr Grzego-
rzem Russakiem. Celem warsztatów było przede wszystkim zaprezentowanie 
młodzieży umiejętności przygotowywania zdrowego i smacznego pożywienia. 
Przedstawiali oni uczniom nowe wyzwania jakie stają przed młodymi kucha-
rzami w dobie dominujących restauracji sieciowych , promujących wszędzie to 
samo. Podczas spotkań degustowano potrawy tradycyjne i ekologiczne.  
Młodzież dowiedziała się wielu nowych informacji na temat „kuchni molekular-
nej”. Wszystkie powyższe działania miały na celu zapoznanie młodych adeptów 
sztuki kulinarnej z nowościami w tej dziedzinie. 
 
Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem Pana Stanisława Jarosza ogranicza 
się nie tylko do zajęć praktycznych czy warsztatów. To także liczne konkursy 
szkolne oraz międzyszkolne, organizowane w jego obiektach gastronomicznych, 
a przede wszystkim w barze „Taurus” w Strzegocicach . Brała w nich udział 
młodzież ze szkół zawodowych w Pilźnie, Tarnowie, Dębicy i Brzostku. Tematy 
konkursów to „Moje ulubione danie jarskie”, „Tradycyjne potrawy i produkty 
naszego regionu”, „Festiwal Pierogów’. Młodzież miała okazję do zaprezentowa-
nia swoich kulinarnych umiejętności w nowoczesnym zapleczu kuchennym oraz 
popularyzacji wiedzy na temat potraw naszego regionu. 
 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” jako organizator corocznego 
tradycyjnego w naszym środowisku lokalnym „Święta Golonki” czy „Festiwalu 
Pieroga” zaprasza naszą Rzemieślniczą Zasadniczą Szkołę Zawodową do czynne-
go udziału w tych imprezach. Uczniowie prezentują w różny sposób bogate dzie-
dzictwo kulinarne regionu Podkarpacia . Mają również okazję promować swoje 
umiejętności nie tylko kulinarne, ale również taneczne czy wokalno-muzyczne. 
Staraniem Pana Stanisława Jarosza dwóch uczniów naszej szkoły, którzy zajęli 
drużynowo I miejsce w konkursie pt. „Tradycyjne potrawy i produkty naszego 
regionu” w nagrodę wzięli udział w wycieczce do Brukseli. 
 
Dużym osiągnięciem we wzajemnej współpracy szkoły i przedsiębiorstwa  
„Taurus” są organizowane wspólnie imprezy sportowe jak „Turniej w Piłce Noż-
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nej Szkół Rzemieślniczych Południowej Polski”. Uczestniczą w nim reprezentacje 
szkół z Tarnowa, Pilzna, Zakopanego, Nowego Sącza , Limanowej i Krynicy. Firma 
„Taurus” udostępnia nam za symboliczną odpłatnością swoją bazę sportową,  
hotelową oraz gastronomiczną. Współpraca szkoły z zakładem pracy podczas ta-
kich imprez jest wysoko oceniana przez zapraszanych gości. W/w turniej sportowy 
na dobre wpisał się w kalendarz naszych imprez. 
 
Pan Stanisław Jarosz jako człowiek dobrego serca pomaga najbiedniejszym ucz-
niom fundując im wycieczki, jednorazowe zapomogi finansowe lub rzeczowe 
w postaci paczek żywnościowych. Natomiast wszyscy pracownicy młodociani ob-
ligatoryjnie korzystają bezpłatnie ze stołówki zakładowej oraz otrzymują paczki 
żywnościowe dla rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.  
W przypadku zdarzeń losowych każdy uczeń może liczyć na jego wsparcie finanso-
we czy rzeczowe. Na zawsze w pamięci młodzieży pozostaną mile spędzone chwile 
na spotkaniach integracyjnych na „Bajorkach” przy grillu z kiełbaską ufundowaną 
przez szefa firmy „Taurus”. Za duży wkład pracy w kształcenie młodocianych Pan 
Stanisław Jarosz otrzymał specjalne podziękowanie i gratulacje od Prezesa Związ-
ku Rzemiosła Polskiego w Warszawie Pana Jerzego Bartnika.  
 
W imieniu całej społeczności Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pil-
źnie, składam wyrazy gorącego podziękowania dla Firmy „TAURS”, a szczególnie 
dla jego właściciela Pana Stanisława Jarosza za podjęcie współpracy z nami, umoż-
liwienie młodzieży podniesienie kompetencji oraz za pomoc i wsparcie w realizacji 
zadań dydaktyczno- wychowawczych, a przede wszystkim za okazane serce. 
 
„Często nie można całkowicie zaradzić problemom najbiedniejszych ludzi, ale jeśli jest 
się z nimi i jest się dla nich i jeśli cokolwiek dla nich się robi, to jest już z coś” 

(Brat Geoff, Misjonarz)
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SPECJALISTKA OD KUCHNI POLSKIEJ,  
DZIENNIKARKA, AUTORKA KSIĄŻEK KULINARNYCH

 
MĘSKA SPRAWA czyli GOLONKA

Tak myślałam przez wiele, wiele lat. Aż do pewnego letniego dnia kiedy byłam 
w jury konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w Lesku, 
gdzie ocenialiśmy dania przygotowane przez podkarpackie restauracje i Koła 
Gospodyń Wiejskich. To wtedy nagrodzona została golonka z Pilzna – zachwyci-
ła wszystkich doskonałym smakiem.  
 
Dwa lata później poznałam przemiłego właściciela firmy Taurus pana Sta-
nisława Jarosza; wcześniej poznałam kilku jego pracowników i nocowałam 
w pokojach nad barem „Taurusa”. Rano kiedy zeszłam na śniadanie, kilkunastu 
mężczyzn jadło golonkę właśnie. Teraz kiedy jadę przez Małopolskę i Podkar-
pacie i widzę kilka TIR-ów stojących pod barem to w 9 przypadkach na 10 jest to 
bar firmy Taurus. I to jest według mnie najbardziej obiektywna ocena jakości 
serwowanych dań. Ale jak się przekonałam – golonka – to nie jedyny doskonały 
produkt tej firmy. Taurus ma bardzo smaczną – moim zdaniem – paletę węd-
lin (szynkę, polędwicę, boczek, kiełbasę) „swojskich pilzneńskich”, ma świetne 
kornetki i parówki z cielęciny, mnie bardzo smakuje ich „kiełbasianka”, paszte-
towa i salceson. Długo by zresztą można wymieniać ich wysokiej jakości wędliny. 
A obok golonki i  szerokiego asortymentu wędlin pilzneńska firma jest smacz-
nym partnerem dla „leniwej gospodyni”. Kiedy nie ma się czasu (lub ochoty) 
samodzielnie przygotować obiadu z pełnym przekonaniem można polecić ich 
pierogi, flaki, krokiety; smakują jak dobre domowe dania.  
 
Mam nadzieję, że nasze władze zrobią wszystko, aby niezbyt przemyślana dyrek-
tywa Unii Europejskiej dotycząca wędzenia, nie zepsuła znakomitych polskich 
wędzonek, a wszystkie „taurusowskie” smakołyki były jak dotychczas na wyso-
kim poziomie.

Hanna 
Szymanderska
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Atrakcje naszego województwa to nie tylko świat drewnianych kościołów i cer-
kwi, wspaniałych muzeów i pałaców, bezdroży Bieszczadów i Beskidu Niskiego, 
nieskażonej przyrody parków narodowych czy licznych rezerwatów. To coraz częś-
ciej produkt powstały w małych i średnich przedsiębiorstwach, często rodzinnych, 
przekazywanych z ojca na syna. Takim elementem podkarpackiej tradycji jest dla 
mnie już PPM „Taurus” z Pilzna, który dla promocji dziedzictwa kulinarnego woje-
wództwa podkarpackiego zrobił już wiele. W ciągu roku, od 2006 r., zarejestrował 
11 własnych wyrobów jako produkty tradycyjne. W tej chwili posiada ich już 13, 
w tym tak powszechnie znaną golonkę podkarpacką z Pilzna. Blisko 10 procent 
wyrobów z Listy Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
powstaje właśnie w Pilźnie. Jeżeli dołożymy do tego sieć własnych punktów  
gastronomicznych, na terenie trzech województwa: podkarpackiego, małopolskie-
go i świętokrzyskiego, mających w swojej ofercie te wyroby oraz dwie największe 
prywatne imprezy kulinarne w regionie: Święto Podkarpackiej Golonki i Święto 
Pierogów to wcześniej postawionej tezy już udowadniać bardziej nie trzeba. 
 
„Taurus” to nie tylko wyroby, to także ludzie, którzy potrafią zrobić tej klasy 
wyroby wędliniarskie i garmażeryjne. A także osoby, które te wszystkie elementy 
łączą w jedną spójną całość. Dodać trzeba – smaczną całość. Jeżeli połączymy to 
z szeregiem prowadzonych od lat działań społecznych, to na kolejne 25 lat działa-
nia Firmy można prosić tylko o jedno – tak trzymać dalej Panowie.

DYREKTOR DS. PROMOCJI STOWARZYSZENIA „PRO CARPATHIA”

Krzysztof 
Zieliński 
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Stanisław Jarosz z rodzicami i bratem. Rok 1950.

Stanisław Jarosz z żoną Wandą przy swojej „Warszawie 221”. Rok 1977.



Kiosk Stanisława i Wandy jaroszów w Pilźnie. Rok 1980.

Fundamenty sklepu przy Rynku nr 11 w Pilźnie.



Maria Jarosz, matka właściciela w roku 1990 w miejscu obecnego zakładu uprawiała kartofle.

Widok zakładu w roku 1993.



Wanda i Stanisław Jaroszowie.

Wanda i Stanisław Jaroszowie.



Stanisław Jarosz wraz Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem 
odbierają wyróżnienie Lider Sukcesu.

Syn i wnuk Właścicieli z dyplomem  nadania odznaczenia Poznaj Dobrą Żywność. Poznań, 2013 r.



Właściciel i prezydent Ryszard Kaczorowski, 2010 r.

Dożynki prezydenckie w Spale. Rok 2011. Prezydent Bronisław Komorowski przy stoisku Taurusa.



Prezes Stanisław Jarosz z biskupem polowym Wojska Polskiego Tadeuszem Płoskim. Warszawa, 2010 r. 

Stanisław Jarosz z Tadeuszem Mazowieckim, Jerzym Buzkiem i Krzysztofem Pendereckim - laureatami 
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Właściciel z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Sawickim.



Prezentacja statuetki Teraz Polska za wyroby garmażeryjne. Teatr Wielki, Warszawa, 2013 r. 

Właściciele, Starosta Powiatowy w Dębicy Czesław Kubek, Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska i załoga po 
odebraniu Odznaczenia Teraz Polska za wyroby garmażeryjne. Teatr Wielki, Warszawa, 2013.
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Polskiego. Warszawa, 2010 r. 



Właściciel z Prezesem firmy Domicela Tomaszem Jóźwiakiem.

Żona Właściciela z Piotrem Rubikiem. Teatr Wielki Warszawa. Bankiet po otrzymaniu Teraz Polska. Rok 2007.



Spotkanie z Hanną Szymanderską i Karolem Okrasą. Święto Golonki, 2012 r.

Święto Golonki, 2012 r.



Spotkanie z mistrzem kuchni Grzegorzem Łapanowskim.

Święto Golonki, 2012 r.



Małgorzata Kluska, kierownik Oddziału Produkcji Garmażeryjnej w Tuchowie i Grzegorz Russak.
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Właściciel i Dyrektor z zespołem ludowym Morsy. Opłatek 2012 r.

Właściciel i Grzegorz Russak, autor programów kulinarnych w TVP. Święto Golonki, 2011 r.



Degustacja piwa. Browar w Pilźnie w Czechach. W drodze na Octoberfest  2011 r.

Święto Golonki 2013 r. 
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