
Wstępny plan 3-dniowego wyjazdu studyjnego po województwie podkarpackim: 
prezentacja obiektów zgrupowanych na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki 

oraz firm z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego MSP 
 

I dzień:  
 
wyjazd z Lublina  
 

LEDA-SER Leszek i Danuta Jakimowicz 
Wólka Krowica k. Lubaczowa 
Leszek i Danuta Jakimowicz produkcją serów zaczęli zajmować się już 8 lat temu, początkowo na 
potrzeby własne i rodziny. W 2013 r. założyli rodzinną firmę LEDA SER, a wcześniejsze 
doświadczenie szybko przyniosło dobre rezultaty. Obecnie skupiają się na produkcji serów 
podpuszczkowych, m.in. wędzonych, dojrzewających, białych z czarnuszką, czosnkiem i papryką, 
ziołowych oraz ziołowych panierowanych w papryce z burrito, w czosnku niedźwiedzim oraz 
pieprzu cytrynowym. W ich ofercie znajdziemy także makaron serowy, warkocze serowe, ricottę, 
bryndzę wólczańską, ser w panierce i ser sałatkowy.  
Dwa lata temu wzbogacili asortyment przygotowując inne wyroby mleczne: wartościowe jogurty i 
domowe masło, które ma niepowtarzalny smak i aromat. Do masła o naturalnym smaku doszły 
masła z dodatkiem, m.in. niedźwiedziego czosnku, zwykłego czosnku, a nawet koperku.  
Sery wytwarzają z mleka od własnych krów oraz mleka pozyskiwanego od sprawdzonych 
dostawców w ramach tzw. działalności MOL (marginalnej, lokalnej i ograniczonej). W powiecie 
lubaczowskim nie ma dużych zakładów przemysłowych, okoliczne pola i łąki, jak i pozyskane z 
nich pasze, idealnie nadają się do karmienia krów mlecznych. 
 

 
 

   
 



Kresowa Osada w Baszni Dolnej (gm. Lubaczów),  
obiekt na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki  
to idealne miejsce dla miłośników historii, tradycyjnego jadła i aktywnej turystyki w otoczeniu 
przyrody. Składa się ona z kilku tematycznych obiektów. Na parterze odtworzonego dworku 
ziemiańskim znajduje się restauracja, w której można posmakować dawnych potraw kuchni 
kresowej. Z kolei na smakoszy galicyjskich tradycji kulinarnych czeka dawna drewniana karczma 
wiejska, w której odbywają się warsztaty pieczenia chleba, pierników czy proziaków nazywanych tu 
podpałkami. Restauracja przygotowuje potrawy z lokalnych produktów, słynie z pieczonego i 
wędzonego mięsa. 

  
 
Gospodarstwo Rybackie w Starzawa  
Posiada ono długoletnią tradycję sięgającą 1929 r. Położone jest ono na terenie gminy Stubno, tuż 
przy granicy z Ukrainą, w odległości 25 km od Przemyśla. Gospodarstwo obejmuje zespół stawów 
o powierzchni 800 ha. Wodę do nich doprowadza rzeka Wisznia. Prowadzą tu hodowlę karpia 
królewskiego oraz amura, tołpygę, suma europejskiego, szczupaka, lina, jazia oraz karasie złociste 
i srebrzyste. Jest tu także własna linia karpia, tzw. „linia starzawska”. Karp starzawski wyróżnia się 
wydłużonym kształtem ciała i jest pełnołuski.  
Działa tu wyjątkowa smażalnia ryb, można by powiedzieć wręcz nawet „królewska”, wspaniale 
zaprojektowana z jednym z największych grillów w Polsce. Działające na miejscu Łowisko 
Specjalne w Gospodarstwie czynne w sezonie jest od wtorku do niedzieli w godz. 6.00-20.00.  
 

  
 

  



Cukiernia-Lodziarnia Fiore w Przemyślu 
obiekt na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki  
 

Cukiernia Fiore to dla wielu najsłynniejsze lody w tej części Polski, a także wyśmienite 
ciasta i torty produkcji własnej. Ale Cukiernia Fiore to także sięganie do innych tradycji 
kulinarnych, a także nowe pomysły. Można tu kupić np. babki Panettone, przyrządzane 
według tradycyjnej włoskiej receptury, jak i kruchutkie, chrupiące beziki z kremowym - 
czekoladowym lub kawowym - środkiem.  
 

  
 
 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach k. Przemyśla 

 
Arboretum od lat przoduje w odkrywaniu tradycji  upraw, a także w pielęgnacji sadów dereniowych, 
które rosną na jego terenie. Od ośmiu lat organizuje także Międzynarodowy Festiwal Derenia. 
Świeże derenie mogą być wykorzystane jako owoce deserowe do bezpośredniej konsumpcji, bądź 
stanowić doskonały dodatek do ciast i deserów owocowych. Dojrzałe i czerwone, a także zielone, 
ale w pełni wyrośnięte owoce derenia można przerabiać na wiele różnych produktów. Są to 
przetwory zarówno słodkie, jak i słone, a także produkty alkoholowe. Spośród słodkich przetworów 
dereniowych wymienić można wyjątkowo smaczne konfitury, dżemy, przeciery, syropy, soki, 
napoje i kompoty, charakteryzujące się niepowtarzalnym dereniowym smakiem słodko-kwaśnym. 
Suszone i zmielone owoce mogą stanowić przyprawę do marynat i sosów. Nie w pełni dojrzałe 
owoce derenia z dodatkiem przypraw, ziół i solanki po ukiszeniu przypominają w wyglądzie i w 
smaku zielone oliwki. Z kolei najbardziej rozpoznawalnym produktem alkoholowym 
przygotowanym z tych owoców jest nalewka dereniowa, znana bardziej pod nazwą „dereniówka”. 
Oprócz nalewek, z derenia można wytwarzać wódkę oraz wino. 
 

   
 
 
 



nocleg w Zespole Parkowo-Zamkowym w Krasiczynie 
obiekt na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki  
 
Zamek w Krasiczynie k. Przemyśla wzniesiono na przełomie XVI i XVII w. na planie równoległego 
czworoboku - jest to jeden z cenniejszych skarbów architektury późnorenesansowej w Europie. W 
czasach swej świetności gościli w nim królowie polscy: Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan 
Kazimierz i August II. Obecnie odnowiony obiekt pełni funkcje hotelarsko-gastronomiczne. 
 

  
 

II dzień:  
 

Gospodarstwo Rolno-Pasieczne Jerzy i Nathalie Leban  
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.  
 

  
 



Fabryka Ciast i Cukrów dr Stanisława Gurgula sp. z o.o.  
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. 
 

  
 

Karczma Zajazdu Pastewnik w Przeworsku 
obiekt na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki  
Pastewnik to jedyny w Polsce żywy skansen, gromadzący szereg zabytków architektury 
drewnianej z terenu Ziemi Przeworskiej. Znajduje się w Przeworsku, na lewym brzegu Mleczki, w 
pobliżu zespołu pałacowo-parkowego Lubomirskich tuż przy drodze międzynarodowej E40.  
Jej karta menu jest krótka, ale ciekawa. Polecane są szczególnie przeworskie proziaki z masłem 
smakowym, żurek Pastewnik oraz pierogi z mięsem, z arcyciekawie przyrządzonym farszem. 
 

   
 



Sadowniczo-Szkółkarski Zakład Doświadczalny sp. z o.o. 
37-122 Łańcut, Albigowa 300 
 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej powstał z dniem 1 lipca 1966 r. jako jeden 
z 13-tu terenowych zakładów doświadczalnych Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w 
Skierniewicach. Zakład przejął tereny i zabudowania po Państwowej Stadninie Koni, która 
przed wojną należała do Ordynacji Potockich, gdzie od wielu lat prowadzona była hodowla 
koni. Po 31-letnim okresie działalności zakład został sprzedany Antoniemu Dziugieł i J. 
Bytnarowi, którzy z dniem 1 marca 1997 r. na bazie SZD utworzyli Sadowniczo-
Szkółkarski Zakład Doświadczalny. 
Aktualnie gospodarzy on na 207 ha ziemi z czego sady jabłoniowe zajmują powierzchnię 
30 ha, sady wiśniowe 40 ha, sady gruszowe 6 ha, szkółki i mateczniki 10 ha, plantacje: 
porzeczki czarnej 30 ha, aronii 45 ha, śliwy 1 ha, dereń jadalny 4 ha, łąki i pastwiska 11 
ha, pozostałe grunty użytkowane są rolniczo. 
W nowo założonych sadach jabłoniowych dominują takie odmiany jak Jonagold i jego 
sporty, Szampion, Golden Delicious, Ligol, Elisa. Sady gruszowe to głównie Konferencja, 
Lukasówka, Concord. W sadach wiśniowych podstawową odmianą jest Łutówka. Na 
plantacjach porzeczka czarna - to odmiany ukraińskie: Juwielna kopania, Wernisaż, 
Sofijewska. Zakład prowadzi także hodowlę dzikoświń, ma również salę weselną. 
 

   
 
 

Zakład Uboju i Przerobu Mięsa Jan Fołta Markowa 
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.  
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.  
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 Rzeszowa w godzinach wieczornych. 

nocleg w Rzeszowie: Hotel Ambasadorski (Rynek 11-13)  
obiekt na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki  
 
- prezentacja „Podkarpackie Smaki czyli o współpracy sektora HORECA z przetwórstwem rolno-
spożywczym w Podkarpackie, dyskusja, 
- nocleg w hotelu.  
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



III dzień:  
 
Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA” Izabela Szczęch  
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 ponad 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. 



Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej  
obiekt na Szlaku Kulinarnym Podkarpackie Smaki  
Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej prowadzi działania z zakresu ochrony i 
promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego jakim jest garncarstwo oraz tworzenia 
warunków dla rozwoju twórczej przedsiębiorczości wśród mieszkańców. W obrębie 
ośrodka znajduje się Zagroda Garncarska, Karczma regionalna U Garncarzy, Galeria 
Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal, sklep z autentycznymi pamiątkami 
regionalnymi. W ofercie ośrodka garncarskiego znajduje się min. organizacja: lekcji 
ceramiki dla szkół, kilkudniowych pobytów związanych z udziałem w wakacyjnych 
warsztatach garncarskich, rajdów rowerowych „Garncarskim Szlakiem”, jarmarków 
garncarskich, zwiedzania ośrodka z przewodnikiem. 

  
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). 
 
Masarnia Rodziny Osip w Wierzawicach 
Już trzecie pokolenie rodziny Osip angażuje się w branżę wędliniarską. Masarnia w Wierzawicach 
koło Leżajska - prowadzona od 2012 r. przez Zygmunta Osipa - to klasyczna firma rodzinna, w 
której pracuje także jego żona, trzy córki i dwaj synowie oraz synowa. Specjalnością masarni są 
klasyczne, naturalnie wędzone wyroby. Zakład przerabia miesięcznie ok. 12 ton mięsa, z których 
powstają szynki, schaby, kiełbasy szynkowe, kiełbasy wiejskie, balerony, kabanosy, polędwiczki, 
boczki, pieczenie rzymskie, pasztety i salcesony. Cztery z ich wyrobów, sygnowane określeniem 
geograficznym z Wierzeic, czyli dawnej nazwy wsi Wierzawice w powiecie leżajskim, wpisane 
zostały w 2015 r. na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to 
baleron tradycyjny, polędwiczka wędzona, kiełbasa swojska i boczek wędzony. 

  
 
wyjazd do Lublina 


