
 
INFORMACJA 

o I Krajowych Targach śywności Ekologicznej „EKOGALA 2007”, które odbyły 
się w Rzeszowie w dniach 26 – 27 maja 2007 r.  

 
Wstępne rozmowy dotyczące organizacji I Krajowych Targów śywności 

Ekologicznej odbyły się na Międzynarodowych Targach „BioFach 2007” 
w Norymberdze, w lutym br., gdzie przedstawiciele Związku Stowarzyszeń 
„Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego”, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego i Jednostki Certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE 
z Lublina zdecydowali się na wspólne zorganizowanie targów w Rzeszowie. 
Ostateczna decyzja zapadła w Urzędzie Marszałkowskim podczas spotkania 
przedstawicieli w/w jednostek z Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego - 
Stanisławem Bajdą . 
Na spotkaniu tym ustalono zasady współpracy izby, urzędu i jednostki certyfikującej  
oraz opracowano wstępny harmonogram działań. Do wspólnej organizacji przystąpiło 
wkrótce Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, ze znacznym 
wkładem finansowym, a wsparcia w naturze /uŜyczenie hali sportowej przy ul. 
Podpromie/ udzieliło Miasto Rzeszów. 
 

Honorowy patronat nad targami objęli: Wicepremier - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Andrzej Lepper, Wojewoda Podkarpacki Ewa Draus, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński oraz Prezydent Miasta 
Rzeszowa Tadeusz Ferenc.  

Targi zostały objęte patronatem medialnym przez Gazetę Codzienną 
„Nowiny”, TVP O/Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio VIA, „Dziennik Polski” i „Echo 
Dnia”.  

 
 W ten sposób po raz pierwszy w Polsce udało się zgromadzić w jednym 
miejscu producentów Ŝywności ekologicznej, środowisko naukowe, instytucje 
doradztwa rolniczego i miłośników zdrowej Ŝywności ekologicznej, wysokiej jakości. 
M.in. dzięki takim inicjatywom Województwo Podkarpackie postrzegane jest jako 
region wiodący pod względem produkcji Ŝywności wysokiej jakości, ekologii 
i zdrowego stylu Ŝycia w nieskaŜonym środowisku. 

Przygotowania trwały od początku kwietnia. Równolegle z działaniami 
organizacyjnymi, niezbędnymi do zrealizowania targów prowadzone były działania 
promocyjne. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w bezpośrednich pracach 
związanych z organizowaniem Targów wzięło udział 18 osób z Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska. 

Uroczyste otwarcie targów, w sobotę 26 maja br., odbyło się przez 
równoczesne przecięcie wstęgi przez Posła na Sejm RP Marię Zbyrowską, 
reprezentującą oficjalnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiceministra Rozwoju 
Regionalnego Władysława Ortyla, Wojewodę Podkarpackiego Ewę Draus, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego oraz Wiceprezydenta 
Miasta Rzeszowa Henryka Wolickiego. 

Przez dwa targowe dni wystąpiło 10 zespołów artystycznych. Przeprowadzone 
zostały konkursy z nagrodami w postaci produktów ekologicznych.  



Specyfiką targów było to, Ŝe wystawiać mogli się wyłącznie producenci i firmy 
posiadające certyfikat na produkcję i przetwarzanie produktów ekologicznych. 
Dlatego /na prośbę organizatorów/ ze sprzedaŜy swoich nieekologicznych produktów 
zrezygnowały dwa punkty gastronomiczne znajdujące się na terenie hali, 
sprzedające na codzień fast food’y. 

Targi „Ekogala 2007” odwiedziło prawie 10 000 osób, a swoje wspaniałe 
wyroby zaprezentowali wystawcy z kraju i z zagranicy (Niemcy – zajmujący się 
skupem i przetwórstwem owoców). Wystawcy reprezentowali województwa: 
dolnośląskie, lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie 
i świętokrzyskie.  

Wykaz wystawców I Krajowych Targów śywności Ekologicznej EKOGALA 2007 
 

1. Allnet Sp. z o.o. "Cukiernia Zaniewicz" - Wyrób sękaczy i ciastek ekologicznych 
2. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Produkcja starych odmian drzew 

owocowych 
3. Zakład Przetwórczo Handlowy "Baszpol" Sp. z o.o. - Piekarnia ekologiczna 
4. Bioavena sp. z o.o. - Detal, hurt produktów ekologicznych, przetwórstwo produktów 

ekologicznych 
5. BIO-CONCEPT B.Bednarz i A. Brzyska S. C.- Przetwórstwo owoców i warzyw ekologicznych 
6. Ekologiczne P.P.H.U. "BIO-EKO"-  Wypiek tradycyjnego chleba ekologicznego 
7. "Dary Natury" Mirosław Angielczyk - Przetwórstwo ziół ekologicznych 
8. ECOPOLEX Sp. z o.o. - Handel warzywami i owocami ekologicznymi 
9. Oekohof Gmbh Niemcy - Handel warzywami i owocami ekologicznymi 
10. F.P.H.U. "EKO-MEGA" Podlaski Młyn Wodny Krzysztof Kluczyński - Wyrób ekologicznej mąki 
11. P.H.U. Figa Waldemar Maziejuk - Produkcja sera, mleka, masła ekologicznego 
12. HIMAL PPH - Biologiczne środki ochrony roślin 
13. HORTINO ZPOW LeŜajsk sp. z o.o.- Chłodnia (owoce ekologiczne) 
14. HYPERICA NATURA  dr Małgorzata Gruszczyk sp. z o.o. - Handel ziołami ekologicznymi 
15. Browar Jagiełło Spółka Jawna - Produkcja piwa ekologicznego 
16. "Jasiołka" Sp. z o.o. - Wytwórca wędlin ekologicznych 
17. Lokalna Organizacja Turystyczna Beskid Niski Dukielski Maria Rosół - Producent 

ekologicznych płodów rolnych 
18. P.P.U.H "Lyovit" Jerzy Godek - Produkcja ekologicznych liofilizatów owocowych i warzywnych 
19. „MARKOWA" Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jan Fołta - Masarnia i ubojnia ekologiczna 
20. P.P.H.U Tłocznia Maurer - Produkcja soków ekologicznych 
21. NIRO Spółka z o.o. - Produkcja ekologicznych wyrobów z mąki orkiszowej 
22. PLANTICO Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gołębiew Sp. z o.o. , Zakład Hodowli i 

Nasiennictwa Ogrodniczego Strugi - Produkcja ekologicznego materiału nasiennego 
(warzywa) 

23. Wytwórnia Makaronu Domowego "POL-MAK" Sp. z o.o.- Produkcja makaronu ekologicznego 
24. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Katarzyna i Tomasz Rembowscy - Wytwarzanie soków i 

napojów owocowych 
25. "Bracia Rudziks" -  Produkcja ekologicznych wyrobów garmaŜeryjnych 
26. Runo sp. z o.o - Produkcja ziół, herbatek ekologicznych 
27. Stowarzyszenie Pszczelarzy Eko-Bieszczady - Produkcja miodu ekologicznego 
28. Symbio Polska sp. z o.o. - Handel (warzywa, owoce, zioła, zboŜa), Produkcja (muesli, soki, 

przetwory owocowe, warzywne) 
29. W.W.K. Vini. Piekarnia - Pieczywo ekologiczne 
30. Widerlik Leszek - Ekologiczny materiał nasadzeniowy 
31. Emgreen Krystyna Leśniowska - Efektywne mikroorganizmy 
32. Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych Truskawka 
33. Stowarzyszenie śywności Ekologicznej Ekodar w Świlczy 
34. LeŜajskie Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych Ekogal 
35. Ekonida Stowarzyszenie producentów Ŝywności 
36. ARMiR- Podkarpackie 
37. ARR Oddział Terenowy w Rzeszowie 



38. Podkarpacka Izba Rolnicza 
39. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 
40. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
41. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
42. Uniwersytet Rzeszowski 
43. Stacja Chemiczno-Rolnicza Rzeszów 
44. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie 
45. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

 
Wszyscy wystawcy zgłosili chęć udziału w kolejnej edycji Targów. 

Na targach moŜna było degustować oraz zakupić szeroką gamę polskich 
wyrobów ekologicznych, począwszy od wyrobów piekarniczych, ciastkarskich 
poprzez soki, napoje, herbatki, mroŜonki warzyw i owoców, grzyby i ich przetwory, 
nabiał, wędliny aŜ po wyroby piwowarskie. 

Na zwiedzających czekały liczne atrakcje: restauracja znajdująca się na 
terenie Targów serwowała posiłki sporządzone wyłącznie z surowców ekologicznych, 
na zewnątrz moŜna było skorzystać z ekologicznego grilla, a dla dzieci przygotowano 
plac zabaw oraz ściankę wspinaczkową. Przed wejściem do hali zaprezentowały 
swoją ofertę turystyczną gospodarstwa agroturystyczne, producenci rolni 
uczestniczyli w wystawie maszyn rolniczych. Wszyscy zwiedzający mieli równieŜ 
moŜliwość wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej problematyce 
rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej w Polsce „Perspektywy rozwoju rynku Ŝywności 
ekologicznej w Polsce”, która miała miejsce w pierwszym dniu trwania targów 
i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Konferencję otworzył Członek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Stanisław Bajda. Zaprezentowane zostały 
następujące tematy:  

1. „Rynek Ŝywności ekologicznej w Polsce i na świecie” – Wiesław Podyma – 
Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

2. „Rola doradztwa w rozwoju rynku Ŝywności ekologicznej w Polsce” – dr Henryk 
Skórnicki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.  

3. „Certyfikacja w rolnictwie ekologicznym gwarancją ekologicznej jakości wyrobów” 
– dr hab. Jerzy Szymona – Dyrektor Jednostki Certyfikującej Ekogwarancja PTRE  
sp. z o.o. 

4. „Dekada edukacji dla zrównowaŜonego i trwałego rozwoju”- dr hab. Joanna 
Kostecka – Uniwersytet Rzeszowski. 

5. „Symptomatologia i epidemiologia najgroźniejszych chorób upraw rolniczych, 
ogrodniczych i sadowniczych oraz moŜliwości ograniczenia ich szkodliwości 
w rolnictwie ekologicznym” – dr Janina BłaŜej – Uniwersytet Rzeszowski. 

6. „Rola samorządu w promocji regionalnych rynków Ŝywności ekologicznej” – 
Władysław Szczęch – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

Z ankiet przeprowadzonych wśród wystawców podczas Targów wynika, Ŝe  
wystawcy są zainteresowani większymi stoiskami w przyszłym roku oraz sugerują 
zwiększenie zakresu reklamy i rozpowszechnienia informacji o Targach. Ankietowani 
jednoznacznie przyznali, Ŝe Targi „Ekogala 2007” przyczyniły się do rozwoju 
polskiego rynku Ŝywności ekologicznej. 



MoŜliwość zaprezentowania się na Targach pozwoliła na zwiększenie 
wiarygodności firm na rynku produktów ekologicznych. MoŜliwe były spotkania  
i nawiązanie rozmów z firmami oraz z prywatnymi osobami z róŜnych środowisk.  

Obecność na targach to dla producentów Ŝywności ekologicznej okazja do 
bezpośrednich spotkań i kontaktów, co w znacznej mierze ułatwia nawiązanie 
współpracy na przyszłość, a takŜe daje moŜliwość obserwacji tendencji rynkowych.
  

Wnioski: 
 
1. Popyt na Ŝywność ekologiczną kilkakrotnie przewyŜsza jej podaŜ, co 

doskonale rokuje rozwojowi tej gałęzi produkcji rolnej. 
2. NaleŜy dalej rozwijać rolnictwo ekologiczne w Województwie 

Podkarpackim w oparciu o organizacje społeczne. 
3. NaleŜy promować walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe 

województwa, gdyŜ ma to bezpośrednie przełoŜenie na zainteresowanie 
naszymi produktami rolnictwa ekologicznego. 

4. Sukces  Targów Ekogala 2007  mobilizuje do organizowania kolejnych 
edycji Targów śywności Ekologicznej. 


