
OŚRODKI PRZEMYSŁOWE WIELKOPOLSKI 

Symbolem przemysłu poznańskiego, o ponad 150-letniej historii, są Zakłady Przemysłu 
Metalowego H. Cegielski-Poznań S.A.  
Z Poznaniem kojarzą się również takie firmy, jak: „Centra” S.A.,  
Zakłady Metalurgiczne „Pomet”,  
„Stomil” — Poznań S.A.,  
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.  
 
Wśród najbardziej znanych firm przemysłu spożywczego są „Kompania Piwowarska”S.A.,  
„Jutrzenka” S.A.,  
Zakłady Mięsne „Pozmeat” S.A.,   
„Wyborowa S.A.”, 
 „Imperial Tobacco Polska” S.A.  
 
Drugim po Poznaniu ośrodkiem przemysłowym w Wielkopolsce jest aglomeracja kalisko-
ostrowska. Wyróżnia się tu przemysł spożywczy reprezentowany przez powszechnie znane 
Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych „Winiary” S.A., 
 Fabrykę Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” Sp. z o.o.  
oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej „Augusto” Joint Venture.  
 
Poważne znaczenie ma też przemysł włókienniczy i odzieżowy. Produkty tego przemysłu 
pochodzą m.in. z tak renomowanych firm, jak: Fabryka Firanek i Koronek „Haft” S.A.,  
Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” S.A.,  
Fabryka Wyrobów Runowych „Runotex” S.A.  
W Kaliszu produkowane są również silniki samolotowe oraz znane pianina i fortepiany 
„Calisia”.  

W Ostrowie Wlkp. działają Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. — znaczący ośrodek 
przemysłu elektromaszynowego.  

Specjalnością bardzo ważnego dla regionu i kraju przemysłu konińskiego jest górnictwo 

węgla brunatnego oraz powiązana z nim produkcja energii elektrycznej w Zespole 
Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. 

 Znana jest także Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego „Fugo”, produkująca 
konstrukcje stalowe, części maszynowe obrabiane i odlewy staliwne. 

 W Pile do takich firm należy Philips Lighting Poland S.A. — producent żarówek i sprzętu 
oświetleniowego — jedno z pierwszych w kraju przedsiębiorstw utworzonych z udziałem 
kapitału zagranicznego.  

W Lesznie — stolicy rejonu znanego w kraju z wysokiej kultury produkcji rolnej — wyróżnia 

się przemysł spożywczy, którego największym reprezentantem jest Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit”, wytwarzające m.in. znaczną część krajowej 
produkcji kwasu mlekowego. Działają też firmy w branży metalowo-maszynowej, a wśród 



nich m.in. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. oraz „Metalplast” LOB S.A. — 

producent zamków, okuć, drzwi i bram. 

Amica we Wronkach – lider w produkcji sprzętu AGD 

 

 

 

 

 

 


