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Szanowni Państwo! 

Goście i wystawcy Targów Ekogala 2012! 

Drodzy samorządowcy! 

 

 

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Ekogala 2012 

zbiegają się z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego – święta lokalnych 

wspólnot. Ten zbieg dat ma charakter nie tylko symboliczny. To dzięki reformie 

samorządowej z 1990 roku i tej z 1998, która powołała do życia powiaty  

i samorząd województwa – rozkwitło wiele lokalnych inicjatyw, narodziło się 

wiele pomysłów na twórcze wykorzystanie wszystkich atutów kulturowych, 

krajobrazowych, gospodarczych „małych Ojczyzn” do promocji własnej gminy, 

miejscowości i tworzenia warunków do ich rozwoju.  Przeprowadzone 27 maja 

1990r. wybory lokalne oznaczały przywrócenie w Polsce instytucji 

autentycznego samorządu terytorialnego. Samodzielne prawnie, organizacyjnie 

i majątkowo samorządy terytorialne stały się rzeczywistą reprezentacją 

społeczności lokalnej.  

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, którego mam 

zaszczyt być w tej IV kadencji Przewodniczącym, już po raz dwunasty organizuje 

uroczystości wojewódzkie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Jest to 

coroczna okazja, aby spotkać się wspólnie w stolicy naszego województwa. 

Zamanifestować jego integrację w całej różnorodności kulturowej, 

geograficznej podkarpackich gmin. Jest to także okazja do zaprezentowania 

dorobku samorządów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkiego  

oraz uhonorowania ich zasłużonych przedstawicieli.  
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Nagrodzimy także najzdolniejszą młodzież Podkarpacia oraz wyróżnimy 

czasopisma samorządowe. Natomiast statuetki Podkarpackiej Nagrody 

Samorządowej wręczymy podczas uroczystej konferencji w Polańczyku  

w najbliższą środę. 

 

Szanowni Państwo! 

Wielobarwna różnorodność podkarpackich samorządów przejawia się nie tylko 

w ciekawych zwyczajach i tradycjach, nie tylko w bogactwie przyrodniczych  

i krajobrazowych atrakcji ale także, a może przede wszystkim, w niezwykłej 

oryginalności i niezrównanym smaku lokalnych potraw, których część będziecie 

Państwo mieli okazje posmakować podczas tegorocznych Międzynarodowych 

Targów Żywności Ekologicznej Ekogala 2012. To właśnie zdrowa żywność  

z ekologicznych upraw jest jednym ze znaków firmowych Podkarpacia. Nasz 

region łączy umiejętnie rozwijanie przemysłu wysokich technologii związanych 

zwłaszcza z lotnictwem z dbałością o zachowanie walorów krajobrazowych  

i kulturowych oraz promocją zdrowej żywności. Walory wytwarzanej  

na Podkarpaciu żywności doceniają goście odwiedzający nasze stoiska  

w Brukseli, Zadarze, Berlinie, Suczawie, Belgradzie i wielu innych miejscach. 

Podkarpackie wyroby trafiły nawet do Chin.  

 

Szanowni Państwo! 

Na naszym samorządowym święcie serdecznie i z prawdziwie polską 

gościnnością witamy naszych przyjaciół i partnerów ze Słowacji, Ukrainy, 

Chorwacji, Czech, Serbii i Rumunii. Wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów 

między regionami, które już korzystają z obecności w Unii Europejskiej a tymi, 

którzy do tej europejskiej wspólnoty zmierzają - są dla wszystkich pożyteczną 

lekcją wzajemnej współpracy i umacniania partnerskich więzi.  
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Targi „EKOGALA” mogą odbyć się dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki 

takim europejskim instrumentom wsparcia możemy promować regionalną 

żywność i kooperować z producentami z innych krajów Europy. 

 

Witam wszystkich Państwa serdecznie a szczególnie ciepło parlamentarzystów, 

samorządowców z całego Podkarpacia: radych, wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast i starostów.  

 

Witam uczestników Ekogali: wystawców, rolników, producentów i przetwórców 

żywności oraz uczestników Targów. Dziękuję za Państwa zainteresowanie i 

obecność. Życzę wielu wrażeń podczas zwiedzania ekspozycji i smakowania 

prezentowanych produktów.  

 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy za trud 

włożony w to przedsięwzięcie.  

 

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Ekogala 2012 uważam  

za otwarte. 

 

 

 

Mirosław Karapyta 

Marszałek Województwa Podkarpackiego 

 


