
Plan 3-dniowego wyjazdu studyjnego po województwie podkarpackim 
prezentacja sektora przetwórstwa rolno-spożywczego MSP 

 

I dzień środa, 4 października 2017 r.:  
 
przyjazd do Rzeszowa (ok. 350 km – 3,5 godz.) 
 

Możliwość zwiedzania obiektów przetwórstwa sektora rolno-spożywczego w 
Rzeszowie  
(po zatwierdzeniu listy uczestników wyjazdu ostateczna autoryzacja miejsc) 
 
Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA” Izabela Szczęch  
35-011 Rzeszów, ul. gen. Pułaskiego 1 
 
Rodzina Szczęchów rozpoczęła działalność w lipcu 1979 r. najpierw w branży cukierniczej, słynne 
ich lody na Baranówce. W latach 1984-1988 zbudowano nową siedzibę przedsiębiorstwa przy ul. 
Pułaskiego, a już kilka lat później przeprowadzono jej znaczne powiększenie, związane z 
rosnącym popytem na produkowany tu chleb, wyroby piekarnicze, a także ciasta i ciasteczka. W 
2004 r. wdrożono w firmie system HACCP. Obecnie sprzedaż ich wyrobów odbywa się poprzez 
sieci hipermarketów i sklepów oraz we własnym punkcie handlowym przy piekarni. 
Przywiązanie do tradycji dobrego wypieku jest ważnym elementem prowadzenia zakładu i chętnie 
sięga się w nim po dawne przepisy na wypieki. Stąd też i decyzja prokurenta Henryka Szczęcha o 
rejestracji w kwietniu i maju 2007 r. cztery wyrobów własnych na Liście Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to: chleb sędziszowski żytni, makowiec sędziszowski, 
serowiec sędziszowski, sędziszowskie ciasto z jagodami. Zakład jest jedynym producentem takiej 
ilości produktów tradycyjnych w branży piekarniczo-cukierniczej w regionie. Od wielu lat wypiekany 
jest tu chleb na własnym zakwasie, np. chleb żytni czy wiejski. Nowością jest pieczywo z 
dodatkiem mąki orkiszowej. Mocnym elementem oferty są przygotowywane na miejscu ciasta 
(chałka, strucla z marmoladą i strucla z serem, keks) i ciasteczka (warszawskie, francuskie z 
jabłkiem i serem, croissanty, kruche czy babeczki z różnym nadzieniem). Wszystkie wypieki to 
ręczna robota, stąd też i potrzeba 30 osobowej załogi. A w Tłusty Czwartek ilość sprzedanych 
pączków – z nadzieniem z róży i oblanych lukrem z smażoną skórką pomarańczy - liczy się w 
dziesiątki tysięcy. Ale oprócz tradycji szuka się tu także nowych modeli wyrobów, po które chętnie 
sięgnie młode pokolenie klientów. Stąd też i obecność w piecu chlebowym pizzy rzeszowskiej czyli 
pizzerki. - Uruchomiliśmy jej produkcję w 2013 r. i po kilku latach mogą śmiało powiedzieć, że ten 
placek z farszem warzywno-pieczarkowo-pomidorowy, z cebulką i serem, posypywany oregano i 
papryczką chili w Rzeszowie po prostu się przyjął – mówi Henryk Szczęch. 
 

   
 
 
Sklep z wyrobami tradycyjnymi „Taurus” w budynku Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Cieplińskiego 4) 
 
Od maja 2015 r. na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego działa sklepik z 
produktami tradycyjnymi z obszaru województwa podkarpackiego.  
Prowadzi go firma PPM Taurus z Pilzna. W ofercie sklepiku musi być minimum 50 
podkarpackich produktów tradycyjnych z. Listy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



W ofercie znajdziemy wędliny z Taurusa, 
konserwy w słoikach z ZM Smak Górno. 
Ponadto pieczywo z piekarni i cukierni IZA 
w Rzeszowie, słodycze z krośnieńskiego 
Santosa, czekoladki i cukierki ze 
strzyżowskiej Roksany, a także sery, masło 
i nabiał z Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej czy soki 
z firmy owocowe Smaki z Trzciany. 
 
 
 
Obiad w Karczmie Gościniec (ul. Przemysłowa 3) (przejazd 5 km – 10 minut) 
 

   
 
Karczma usytuowana jest w centrum handlowo-przemysłowym miasta. Obiekt ma ciekawą 
bryłę, z mocno zaakcentowanymi detalami z drewna. Wnętrze zdobią stare meble, obrazy 
i dawne reklamy zawieszone na ścianach, a także spora kolekcja glinianych figurek znanej 
artystki ludowej z Medyni Głogowskiej – Władysławy Prucnal. Przygotowywane są tu 
tradycyjne dania kuchni regionalnej i polskiej. Na dobry początek czeka chleb wiejski ze 
smalcem, proziaki z masłem czosnkowym, z tytułem Agro Polska, czy ziemniak 
faszerowany farszem kapuściano-mięsno-grzybowym po rzeszowsku (wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych). 
Z zup wybieramy np. żurek dynowski, krupnik, zupę jarosza (kartoflankę), barszcz 
czerwony wiejski lub kapuśniak. Na każdy weekend jest też rosół z wiejskiej kury z 
domowym makaronem. Mocną stroną są ręcznie robione pierogi – cztery rodzaje – w tym 
z kapustą i grzybami oraz kresowe. Wyróżniają się gołąbki w liściach winogron, wyjątkowy 
smak żeberek w kapuście i golonki bez kości. W sobotę przygotowywany jest czulent, 
potrawa żydowska – jednogarnkowe danie z mięsa wołowego, fasoli, cebuli i kaszy 
pęczak. W menu figurują także: wędzone śliwki w boczku, zrazy polskie z sosem, 
karkówka pieczona w sosie borowikowym. Na deser placek Rzeszowiak (na Liście 
Produktów Tradycyjnych). 
 
Zakład Pieczywa Trwałego Bogumiła Ramska (5 km – 10 minut) 
35-119 Rzeszów, ul. Jana Wiktora 57A  
 
Firma działa od lutego 1991 r. – cały czas pod tym samym adresem - w segmencie produkcji 
wyrobów o przedłużonej trwałości typu paluszki i precle. Na samym początku – w czasach 
tworzenia się nowego ładu gospodarczego w kraju - odbiorcami wypieków były placówki Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz powstające jak grzyby po deszczu prywatne sklepy i 
hurtownie. To był czas, gdzie praktycznie sprzedawano wszystko „na pniu”, tak duże było 



zapotrzebowanie rynku. Wraz z profesjonalizacją i jego segmentacją poza odbiorcami 
regionalnymi zaczęto szukać dystrybutorów w innych województwach Polski, a także poprzez 
hurtownie sprzedawać na Ukrainę.  
Na początku lat 90. XX wieku kredyt z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości 
pozwolił na zakup nowych maszyn, ale „rewolucja techniczna” nastąpiła kilka lat później, kiedy 
zmieniono źródło energii w procesie wypieku – z elektryczności na gaz. Dużą pomocą była także 
miesięczna wizyta studyjna właścicielki Bogumiły Ramskiej w zakładach branży cukierniczo-
piekarniczej i młynarskiej na terenie USA, którą sfinansowała strona amerykańska. 
Wraz z inwestycjami w urządzenia rozpoczęto produkcję nowych wyrobów: precelków solonych 
oraz przekąsek smakowych. W 2014 r. dzięki dotacji z tzw. Funduszu Szwajcarskiego zakupiono 
maszyny, które służą do wyrobu kolejnego nowego artykułu – precli okrągłych. Ważnym 
elementem polityki firmy jest wierność tradycyjnym technologiom produkcji, a także zachowanie 
„prostoty” w użyciu składników, tj. mąki pszennej, świeżych jaj, świeżych drożdży, cukru i soli. A 
cała tajemnica smaku polega na łączeniu ich w odpowiednich proporcjach i technologii produkcji, 
która jest tajemnicą. Ciekawostką jest także, że wszystkie wykorzystywane surowce są krajowej 
produkcji. To świadomy wybór właściciela przedsiębiorstwa, dla którego ma to znaczenie 
emocjonalne i związane jest z patriotyzmem gospodarczym. 

 

   
 
Kolacja i nocleg w Rzeszowie: Hotel Hetman (ul. Langiewicza 29)  
 

 
 
 
 



II dzień czwartek, 5 października 2017 r.:  
 
Fabryka Ciast i Cukrów dr Stanisława Gurgula sp. z o. o. (60 km – 50 minut) 
37-500 Jarosław, ul. 3-Maja 53  
 
Tradycja wypieku biszkoptów przywędrowała do Jarosławia z terenów Sabaudii, późniejszego 
Księstwa Sabaudii-Piemontu. Pierwsze biszkopty w tym mieście pieczono prawdopodobnie już od 
1876 r. w „Parowej Fabryce Biszkoptów, Pierników i Cukrów L. Czyńskiego w Jarosławiu”. 
Kolejnym właścicielem tej firmy był Stanisław Gurgul z tytułem „cesarskiego i królewskiego 
dostawcy dworu”, a jej wyroby na początku XX wieku docierały do miast Austro-Węgier, Królestwa 
Wielkiej Brytanii, Francji, Prus i Rosji.  
Wyroby fabryki Stanisława Gurgula polecane były dla ludzi chorych przez Komisję Przemysłową 
Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego i dostarczane na dwory Królestwa Wielkiej Brytanii, 
Francji, Prus i Rosji. Po II wojnie światowej w latach 50. XX w. fabryka została znacjonalizowana. 
Od roku 1952 do 1993 występowała pod inna nazwą. W 1993 roku wróciła do spadkobiercy 
prawowitych właścicieli i otrzymała nieco zmienioną nazwę. Biszkopty jarosławskie 17 grudnia 
2009 r. zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ciasto 
do produkcji biszkoptów przygotowywane jest z jajek, cukru, miodu i mąki. Wszystkie składniki 
miesza się i przygotowaną masę wlewa się do foremek. Po około 7-12 minutach pieczenia gotowe 
biszkopty wyjmuje się i schładza. Gotowe wyroby cenione są za swą lekkość i puszystość. 
Smakują zarówno same, jak i maczane na sposób włoski w puddingach. Ze względu na swój 
tradycyjny charakter pojawiają się podczas święta Paschy na stołach ortodoksyjnych Żydów. 
 

  
 
 
Gospodarstwo Rolno-Pasieczne Jerzy i Nathalie Leban (5 km – 10 minut) 
37-514 Munina, Morawsko 20 
 
Gospodarstwo rolno-pasieczne oraz rozlewnia miodu Nathalie i Jerzego Leban działa od ponad 10 
lat. Wcześniej też mieli ule, ale traktowali to bardziej jako hobby. Teraz przy blisko 150 ulach w 
sezonie letnim trudno pracę przy nich nazwać przygodą. 
Pasieka, wyposażona w ule warszawskie poszerzane i wielkopolskie, znajduje się w sześciu 
miejscowościach powiatów: jarosławskiego, przemyskiego i lubaczowskiego, umiejscowionych na 
czystym ekologicznie terenie. Brak przemysłu i wynikających z niego zanieczyszczeń to atuty 
regionu, w którym powstają ich miody odmianowe, a mają ich aż siedem rodzajów: lipowy, 
rzepakowy, gryczany, wielokwiatowy, akacjowy, nawłociowy i spadziowy. Szczególne uznanie 
mają dla nawłociowego, o charakterystycznym kolorze od żółtego po piękny jasnobursztynowy. W 
smaku jest słodki, ale wyczuwa się charakterystyczną, subtelną kwaśnawo-gorzkawą nutę. Dzięki 
swoim właściwościom antyspetycznym, żółciopędnym i wzmacniającym organizm, polecany jest w 
leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, dróg żółciowych, stawów, nerek i prostaty. 
Produkują także miody z dodatkami. Najlepiej sprzedaje się miód z maliną, ale mają także miód z 
propolisem, pyłkiem kwiatowym, z czekoladą - podobno idealny do smarowania kanapek, a także 
miód z czekoladą i orzechami. Oryginalnym i nietypowym produktem są ręcznie wyrabiane 
czekoladki z nadzieniem z miodu.  



Z pasieki pochodzą także ich kolejne produkty: pyłek kwiatowy, propolis, pierzga oraz wosk 
pszczeli. Z tego ostatniego wyrabiają różnego rodzaju naturalne świece. Produkty pszczele 
sprzedawane są bezpośrednio w gospodarstwie, na targach, jarmarkach, poprzez sklep 
internetowy, sklepy ze zdrową żywnością i za granicę (do Francji). Na miejscu sprzedawane są 
również akcesoria pszczelarskie oraz ule drewniane, które buduje we własnej firmie „Ale-Ule” ich 
syn Filip Leban. 
 

  
 
 
Zakład Przetwórczo-Handlowy „Baszpol”  (60 km – 1 godzina) 
36-025 Dylągówka, Grzegorzówka 6 
 
Leś Adam Bała, szef spółki Baszpol i piekarni, jako jeden z pierwszych w regionie zaczął 
wprowadzać do wyrobów mąkę orkiszową. Od lat jest on jej wielkim entuzjastą i admiratorem 
produkcji z ziarna orkiszowego. Orkisz, jeden z najstarszych gatunków pszenicy, w naszym 
regionie uprawiany był od średniowiecza i obecnie na nowo jest „odkrywany”. Gatunek ten jest 
niezwykle bogaty w wartości odżywcze, a co ważne - wyjątkowo odporny na szkodniki – nie 
wymaga więc stosowania pestycydów, co zwiększa jego prozdrowotne wartości.  
W Grzegorzówce wypieka się słynny chleb orkiszowy na zakwasie. Można kupić w wielu sklepach 
ekologicznych i handlujących zdrową żywnością na terenie województwa np. w Kolbuszowej czy 
Mielcu, a także w Małopolsce w Tarnowie i Nowym Sączu. Piekarnia wytwarza pieczywo 
ekologiczne i tradycyjne bez polepszaczy i konserwantów, według rodzimych receptur: m.in. chleb 
żytni razowy na zakwasie i bułki razowe pszenne. Znane są także powstałe tam ciastka domowe 
orkiszowe ręcznie wyrabiane i ekologiczne ciastka orkiszowe kruche, tzw. „klawisze”. Nowością są 
ekologiczne płatki orkiszowe w dwukilogramowych woreczkach - wyrabiane z najlepszych ziaren 
orkiszu, które są zgniatane a następnie suszone w piecu chlebowym. Wyroby ekologiczne z 
Baszpolu posiadają certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą Ekogwarancja z 
Lublina. 
 

   
 
 
 
 
 



Obiad w Tabernie pod Sosnami w Kielnarowej k. Tyczyna  
(Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ) (12 km – 15 minut) 
 

  
 
 
P.P.H.U. „AWB” Alina Becla  (18 km – 20 minut) 
37-123 Handzlówka 3a 
 
Rodzinna firma Aliny i Wacława Beclów założona została w 1993 r. w Handzlówce, wsi leżącej na 
skraju Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W 1997 r. powstała w 
gospodarstwie suszarnia, a 10 lat później uruchomiono zakład przetwórczy produkujący 
ekologiczne susze owocowe, warzywne i ziołowe oraz wyroby gotowe konfekcjonowane w postaci 
herbatek smakowych owocowych, owocowo-ziołowych i mieszanek. Od początku suszą metodą 
tradycyjną (gorącym powietrzem), zachowując maksimum walorów produktu. 
W 2008 r. uzyskali certyfikat na produkcję ekologiczną. W zakładzie stosowany jest system 
bezpieczeństwa żywności HACCP oraz system identyfikacji produktu.  
Od lat sięgają po surowce z własnego gospodarstwa oraz od rolników z Podkarpackiego, a gdy 
jest z tym problem także z jego okolic.  
Z warzyw, owoców i ziół powstają naturalne herbatki owocowe, mieszanki ziołowe, suszone 
warzywa i owoce. Uzyskany certyfikat PL-EKO-01-5971 na produkcję ekologiczną i obrót, daje 
gwarancję „czystości” produkcji – od nasionka po gotowy wyrób na półce sklepowej. Ich wyroby nie 
zawierają żadnych sztucznych aromatów i dodatków. Nie są również poddawane kandyzowaniu, 
żadnym zabiegom konserwującym i sterylizacyjnym: chemicznym, radiacyjnym, mikrofalowym. 
Obecnie w ofercie posiadają ponad 80 produktów, w tym 24 produkty BIO, sześć rodzajów herbat 
owocowo-ziołowych oraz osiem mieszanek warzywnych. Można je kupić bezpośrednio korzystając 
z ich internetowego sklepu firmowego (sklep.becla.pl). A także „polować” na nowości, jaką są np. 
naturalne płatki zbożowe z owocami - mieszanka śniadaniowa, niesiarkowane i bez konserwantów. 
 

  
 
 
 



Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jan Fołta Markowa (5 km – 10 minut) 
37-120 Markowa  
Od początku działalności w 1989 r. jest to przedsiębiorstwo rodzinne, w którym pracuje m.in. Jan 
Fołta, jego żona Czesława, syn Piotr i zięć. Udało się w nim umiejętnie połączyć tradycję z 
nowoczesnością. Powstał na bazie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez właścicieli. 
Początkowo produkowano kilkaset kilogramów wędlin tygodniowo, z czasem podnosząc ilość 
wyrobów do blisko 7,5 tony. Dostępne są one na terenie województwa podkarpackiego, ale i w 
sklepach ze zdrową żywnością w Warszawie czy Krakowie. 
Nie produkuje się tu na masową skalę, bo dewiza właściciela brzmi: najważniejsza jest jakość, a 
nie ilość. Wędliny powstają zgodnie z tradycyjnymi metodami, dzięki przestrzeganym recepturom, 
jakie stosowano w regionie jeszcze w latach 50. XX wieku. Mimo to firma spełnia wszystkie 
wymogi związane z produkcją wędlin, w tym wdrożony system HACCAP, którego wprowadzenie 
możliwie było po gruntownej modernizacji zakładu w 2003 r. 
Surowiec skupują od lokalnych producentów, bowiem wieś Markowa słynie z hodowli świń. Nie do 
pomyślenia byłoby kupowanie mięsa z świń hodowanych na dużych farmach. Tajemnica sukcesu 
ich wyrobów tkwi właśnie w składzie surowca i sposobie przygotowania mięsa do kiełbasy. Komora 
wędzarnicza jest opalana drewnem olchy, buku, grabu, a sam proces wędzenia trwa nawet do 12 
godzin. Chodzi o to, aby uzyskać niepowtarzalny smak i aromat wyrobu. W nowoczesnych 
komorach wędzarniczych cały proces wędzenia sterowany jest komputerowo. Tu ciągle liczy się 
talent, słuch i precyzyjne oko. Produkowane są m.in.: kiełbasa markowska, szynka w ziołach, 
boczek wędzony, kabanosy, schab ze śliwką, schab nadziewany mięsem, szynka wiejska, baleron, 
słonina w papryce, kiszka wiejska, salceson, żeberka wędzone. Pojawiły się także wyroby w 
słoikach: golonka babuni i przysmak zapiekany markowski. Nowością, szybko zdobywającą 
uznanie klientów, jest kiełbasa Jana z Markowej. 
 

   
 
 
przyjazd do Pstrągowej Siedlisko Janczar (kolacja w Chacie Biesiadnej i nocleg) 

(60 km – 1 godzina) 
 
Siedlisko Janczar to ośrodek położony w malowniczym terenie Strzyżowsko- 
Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stanowi go zespół budynków, 
z którym jednym jest karczma serwująca tradycyjne dania kuchni staropolskiej 
i regionalnej. Oferta kulinarna obejmuje dania przygotowywane na miejscu, 
z lokalnych składników, ściśle związane z regionem Pogórza: smakowe smalce ze 
skwarkami, proziaki z masłem czosnkowym, żurek, zupa z leśnych grzybów, kapusta 
z grochem, staropolski bigos, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, kaszanka, 
salceson, pasztet, kiełbasa w weku, gołąbki, chleb wiejski, gomółki, ser biały czy 
boczek wędzony. Obiekt posiada certyfikat Zielonej Turystki Karpackiej GoTo- 
Carpathia w kategoriach: usługi noclegowe, usługi edukacyjne, usługi gastronomiczne. Całości 
dopełnia bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe z nowoczesnym ośrodkiem jeździeckim. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

III dzień piątek, 6 października 2017 r.:  
 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak (11 km – 15 minut) 
Powstały w 1990 r. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Leśniak w Strzyżowie to firma z tradycjami. W 
ciągu 19 lat zakład przekształcił się w nowoczesną masarnię z własnym ubojem i wysoce 
wyspecjalizowaną produkcją produktów regionalnych. Firma produkuje obecnie ponad 100 
gatunków wyrobów z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiu. Posiada 5 sklepów firmowych oraz 
własną restaurację. 
 

  
 
 



Olejarnia Olimp Anna Wiśniewska 36-007 Krasne, Malawa 435 (40 km – 40 minut) 
 
Ich olej konopny ma termin ważności tylko dwa miesiące, olej lniany już trzy. Natomiast oleje: z 
lnianki czyli rydzowy, z krokosza barwierskiego oraz z ostropestu cztery miesiące. Najspokojniej 
jest przy oleju kokosowym - na jego spożycie spokojnie możemy czekać przez rok.  
Takie cuda tłoczą na zimno w niewielkiej, rodzinnej olejarni Olimp w podrzeszowskiej Malawie. To 
nieduża olejarnia, dzięki czemu od początku do końca czuwają nad całym procesem produkcji. 
Proces tłoczenia odbywa się metodą na zimno w prasie ślimakowej, w której temperatura tłoczenia 
nie przekracza 40 stopni Celsjusza. Dzięki temu powstaje olej mający cechy oleju dziewiczego, 
czyli takiego który ma dokładnie taki sam skład biochemiczny, jaki zawarty jest w jej nasionach. Ich 
oleje są nieoczyszczane i nierafinowane. 
 

 
 

Obiad w Karczmie u Garncarzy w Medyni Głogowskiej (23 km – 25 minut) 
 

  
 
Karczma działa od 2012 r. w budynku stylizowanym na chałupę zbudowaną z bali. Zajmuje dwa 
poziomy: dolny, na którym na co dzień funkcjonuje restauracja i górny, gdzie organizowane są 
przyjęcia okolicznościowe. Na przystawkę można tu zamówić proziaki podawane z konfiturą 
własnej roboty (wyśmienite z dyni i śliwek), albo pieczony na miejscu wiejski chleb ze smalcem i 
ogórkiem kiszonym. Zupy podawane są w glinianych misach: żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą 
na własnym zakwasie, barszcz czerwony z uszkami, rosół z kury z makaronem własnej roboty, 
albo zupa zbójnicka. Najchętniej zamawiane są pierogi kresowe (z kaszą gryczaną, cebula, 
kiełbasą i boczkiem). 
 
– wyjazd do Olesna 


