
SKLEPY , STOISKA i BARY Z CERTYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ 
 Luty 2017 

 

Nazwa baru i sklepu, 
adres 

Kontakt Asortyment 

Bar Ekologiczny 
NATU 

UL. Lutycka 1 
44-100 Gliwice 

Tel. 32 333 20 98 
www.natu.pl 

Świeże soki warzywne, dania obiadowe, pasztety, 
kawa, herbata, ciasta pieczone , inne. 

„VEGABUTIK”  
 
ul. Wyzwolenia 4 
43-300 Bielsko Biała 

Tel: 731 800 732 
       33 812 40 97 
info@vegabutik.pl 
piekarnia@vegabutik.pl 
www.piekarnia.vegabutik.pl 

Chleby na zakwasie, wypieki dostosowane do 
różnych diet, alergii i nietolerancji pokarmowych, 
torty, ciasta, wyłącznie z naturalnych składników, 
przetwory zbożowe, przetwory warzywne, 
owocowe, miody, oleje, bakalie, przyprawy, inne. 
(Również sprzedaż internetowa) 

Społem PSS 
„SUPERSAM”, 

pl. Kruczkowskiego 1, 
41-902 Bytom 

 
Tel. 32 396 73 86, 

 

Przetwory zbożowe: płatki, kasze, otręby, 
makarony, strączkowe, cukier trzcinowy, ciastka. 

Społem PSS 
Delikatesy, CH 

„AGORA”, 
pl. Kościuszki 1, 
41-902 Bytom 

 

 tel. 32  396 73 22 
32 396 25 35 

 www.bytom.spolem,org.p 
 

 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, strączkowe, cukier trzcinowy, 
przetwory warzywno-owocowe, , miody, 
przyprawy, herbaty, kawa, ciastka, świeże 
warzywa, ziemniaki, jajka,  oleje i inne.  
Zakupy  również przez telefon: 32 396 25 36, 
32 396 25 35 

EKODELIKATESY  
U Biernackich  
Ul. Webera 2 
41-902 Bytom 

Tel.533 385 558 

Przetwory zbożowe, strączkowe, ryż, przetwory 
warzywne, owocowe, owoce, miody, oleje , oliwy, 
herbaty, kawa, cukier trzcinowy, nabiał, pieczywo, 
produkty Fair Trade, kosmetyki, inne. 
Również sprzedaż internetowa 

Sklep „ZDROWA 
ŻYWNOSC” 

ul. NMP 36/38, 
 42-200 Częstochowa 

Tel. 34 324 64 13 Przetwory zbożowe: ziarna, kasze, płatki, mąki, 
makarony, musli, strączkowe,  ciastka, ryż,  

cukier trzcinowy, bakalie, przyprawy, herbaty, 
jajka, zioła 

„Zdrowa Żywność”, 
ul. Sobieskiego 13, 
41-300 Dąbrowa 

Górnicza 

Tel. 32 262 34 56, 
605 298 804 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
ryż, strączkowe, owoce suszone, bakalie, cukier 

trzcinowy, przetwory owocowo-warzywne, oliwy, 
oleje, przyprawy, miody, herbata,  nabiał w 

sezonie, jajka, produkty Fair Trade. 

„EKONATURA”, 
ul. Graniczna 21 

(sklep przeniesiony z 
ulicy Raciborskiej) 

44-105 Gliwice 

Tel.  513 538 460,  
 

Przetwory zbożowe,  strączkowe, ryż, cukier 
trzcinowy, owoce suszone, bakalie, przetwory 
warzywno-owocowe, nasiona roślin oleistych, 
miody, jajka, sery,  ziemniaki, świeże warzywa, 

przyprawy, produkty Fair Trade, drób. 

Sklep Firmowy 
„CHLEBUŚ”, 

Tel. 692 892 043 
Przetwory zbożowe, mąka, kasze, otręby, płatki, 

strączkowe, soja,  bakalie,  miody, cukier 

http://www.natu/
mailto:piekarnia@vegabutik.pl
http://www.piekarnia.vegabutik.pl/
http://www.bytom.spolem,org.p/


ul. Wieczorka 29, 
44-100 Gliwice 

 

trzcinowy. 

Sklep Wędliniarsko-
Garmażeryjny, 

ul. Czwartaków 14, 
44-121 Gliwice 

 
 

Tel. 32 238 37 46 

Przetwory zbożowe, pieczywo, przetwory 
warzywno-owocowe, soki, nabiał krowi i kozi, jaja, 

miody, przyprawy, zioła, oleje, wędliny i mięsa, 
cukier trzcinowy, świeże warzywa i owoce, wina. 

ZIELARNIA 
Primum non nocere 

Bytomska 8 
44-100 Gliwice 

721 139 700 
32 333 37 37 

Soki warzywne, owocowe, herbaty, oleje, 
oliwy, miody, wyroby ciastkarskie, przyprawy, 

kosmetyki. 

„AMARENA” 
Ul. Bytomska 10 
44-100 Gliwice 

881 258 769 
www.sklep-amarena.pl 
kontakt@sklep-amarena.pl 

Przetwory zbożowe: różne mąki, kasze, płatki 
zbożowe, otręby, pieczywo, strączkowe, ryż, 
cukier trzcinowy, bakalie, oleje, oliwy, miody, 
przyprawy, herbaty, kawa, świeże warzywa, 
przetwory warzywne, owocowe słodycze, 

produkty Fair Trade 

„EKO-MADZIA” 
Ekologiczny sklep, 

ul. Jasna 40 (wejście 
od ul. Żwirki  

i Wigury), 
44-122 Gliwice 

Tel. 601 504 456 
mail: 

ekomadzia@onet.eu 

Przetwory zbożowe: mąka, płatki, otręby, kasze, 
makarony, pieczywo, ryż, strączkowe, nabiał,  
bakalie, przyprawy, jaja, oliwy, oleje, miody, 
cukier trzcinowy, kakao, produkty Fair Trade, 

kremy, świeże warzywa, ziemniaki, produkty dla 
dzieci. 

EKO-DELIKATESY 
U Biernackich  

Ul. Zubrzyckiego 18 
44-100 Gliwice 

Tel.32 399 15 35 
www.ubiernackich.pl 
facebook.com/ubiernackich 

Przetwory zbożowe, strączkowe, ryż, przetwory 
warzywne, owocowe, świeże warzywa, owoce, 
miody, oleje, oliwy, herbaty, kawa, cukier 
trzcinowy, nabiał, pieczywo, produkty Fair Trade, 
kosmetyki, inne. 
(Również sprzedaż internetowa) 

„WEGA”, 
ul. Raciborska 1, 
44-100 Gliwice 

Tel. 32 232 02 21 
www.organicmarcet.pl l 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, ryż, strączkowe, nasiona roślin 

oleistych, przetwory warzywno-owocowe, miody, 
jajka, świeże warzywa, owoce, ziemniaki, oleje, 

oliwy, herbaty, kawa, produkty Fair Trade, 
produkty dla dzieci, kosmetyki, środki czystości. 

„EKO-SPIŻARNIA” 
Zdrowa Żywność 
UL. Raciborska 11A 
44-100 Gliwice 

Tel 513 012 858 
      518 596 236 
www.ekospizarnia.com. 
ekospizarnia@ekozpizarnia.

com.p 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
ziarna, makarony, pieczywo, ryż, strączkowe, 
przetwory owocowo-warzywne, bakalie, miody, 
suszone owoce, herbata, kawa, jajka, warzywa, 
ziemniaki, przyprawy, oleje, oliwy,  produkty Fair 
Trade, Demeter 

„SMAKI NATURY” 
ul. Górnych Wałów 
18/1 
44-100 Gliwice 

514 467 679 
505 935 509 
smakinatury@op.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, ziarna, płatki, kasze, 
makarony, przetwory owocowo-warzywne, nabiał 
w sezonie,  jajka, herbaty, kawa, przyprawy, oleje, 
świeże ziemniaki, warzywa , owoce, produkty Fair 
Trade, drób ekologiczny, świeże mleko nie 
pasteryzowane prosto z gospodarstwa 

http://www.sklep-amarena.pl/
mailto:ekomadzia@onet.eu
http://www.ubiernackich.pl/
http://www.ekospizarnia.com/


ekologicznego, ,kosmetyki, środki czystości. 

„KRETA 24” 
Ul. Dworcowa 62 
44-100 Gliwice 

32 231 55 80 
www.kreta24.pl 
info@kreta24.pl 

Prosto z Krety; 
oliwa z oliwek , niektóre zioła, przyprawy, miody, 
herbaty, inne 

 

NATU 
Sklep Ekologiczny 
Ul. Lutycka 1 
44-100 Gliwice 

Tel. 32 333 20 98 
www.natu.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, ryż, strączkowe, pieczywo, przetwory 
warzywne, owocowe, nabiał, jajka, herbaty, kawa, 
słodycze, przyprawy, oleje, oliwy, miody, cukier 
trzcinowy, świeże warzywa, ziemniaki, owoce, 
bakalie, kosmetyki 

Sklep Ekologiczny 
„Eko-Przysmaki” 
Ul. Jowisza 36 
44-100 Gliwice 

Tel. 577 773 082 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
strączkowe, przetwory warzywne, owocowe, 
świeże warzywa, ziemniaki, nabiał, jajka, miody, 
oleje, oliwy, przyprawy, bakalie, herbaty, kawa, 
inne. 

Targ na Zielonym 
Balcerku 
Ul Dubois 22 
44-100 Gliwice 

Tel. 516 819 40 
www.targinazielonym.pl 

Uwaga: tylko w soboty co dwa tygodnie 
Ziemniaki, warzywa, owoce, inne. 

„SMAK NATURY” 
ul. Józefowska 87, 
40-145 Katowice 

Tel. 32 206 25 60, 
Fax 32 261 41 48, 
iwona@as-max.pl,  

smaknatury@smaknatury.c
om.pl 

www.smaknatury.com.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
strączkowe, świeże warzywa, ziemniaki,  

przetwory warzywno-owocowe, nabiał w sezonie,  
jajka, miody, przyprawy, herbaty 

Sprzedaż Internetowa 

„SMAK NATURY” 
Ul. Gen Jankego 137 
40-617 Katowice 

Tel. 32 202 78 18 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
strączkowe, świeże warzywa, ziemniaki, 
przetwory warzywno-owocowe, nabiał w sezonie,  
jajka, miody, przyprawy, herbaty 
Sprzedaż internetowa 

„BOCIAN” Żywność 
Ekologiczna, 

ul. Sikorskiego 18, 
40-282 Katowice 

Tel. 32 251 93 46, e-
mail: 

bociankatowice@int
eria.pl 

 

Przetwory zbożowe, mąka, kasze, płatki, otręby, 
strączkowe, ziemniaki, świeże warzywa, owoce, 
przetwory warzywno-owocowe, nabiał,  jajka, 
wędliny, mięso, drób, oliwy, oleje, przyprawy, 

herbaty, bakalie, produkty Fair Trade, produkty 
dla dzieci, kosmetyki, środki czystości. 

Sklep Ekologiczny 
„NATU”, 

ul. Powstańców 10, 
40-040 Katowice 

Tel. 32 257 23 66 
e-mail: 

natu@natu.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, ryż, 
strączkowe, nasiona roślin oleistych, przetwory 

owocowo-warzywne, soki, świeże warzywa, 
owoce, ziemniaki, suszone owoce, bakalie, cukier 
trzcinowy, przyprawy, oliwy, oleje, miody, kawa, 
herbata, nabiał krowi  jajka, produkty Fair Trade, 
produkty dla dzieci, kosmetyki, środki czystości. 

Eko Smak – Sklep ze 
Zdrową Żywnością 
ul. Mielęckiego 4a 
40-013 Katowice 

Tel. 690 009 803 
Tel. 519 879 519 
e-mail: bok@ekosmak.eu 
https://www.ekosmak.eu 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, ryż, 
strączkowe, nasiona roślin oleistych, przetwory 
owocowe, warzywne, świeże warzywa, owoce, 
ziemniaki, suszone owoce, bakalie, cukier 

http://www.kreta24.pl/
mailto:info@kreta24.pl
mailto:iwona@as-max.pl
http://www.smaknatury/
mailto:bociankatowice@interia.pl
mailto:bociankatowice@interia.pl
mailto:bok@ekosmak.eu
https://www.ekosmak.eu/


 trzcinowy, przyprawy, oliwy, miody, kawa, 
herbata, nabiał krowi, produkty dla dzieci, 
przyprawy, produkty Fair Trade 
(Również sprzedaż internetowa) 

ECO BIO ORGANIC 
CENTRUM 

Delikatesy Ekologiczne 
oraz sobotnie targowisko 

ul. Kościuszki 61F   
43-190 Mikołów 

Tel. 534 955 737 
602 788 186 
www.eboc.pl 
ebocmikolow@gmail.com 

Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki, otręby, 
ryż, pieczywo, cukier, przetwory warzywne, 
owocowe, miody, oleje, oliwy, bakalie, herbaty, 
nabiał, jajka, świeże warzywa, ziemniaki, produkty 
Fair Trade, kosmetyki, inne. 

„PRZYSMAKI 
ZDROWIA” 

Irena Nowara 
41-400 Piekary Śl. 
Ul. Bytomska 115 

Tel. 507 897 503 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, strączkowe, przetwory warzywno-
owocowe, ziemniaki, warzywa świeże, bakalie, 
jaja, inne. 

„KOZIOŁEK” sklep  
w pasażu,  

ul. Kościelna 7,  
44-200 Rybnik 

Tel. 32 422 59 04, 
604 203 753, 

www.ekokoziolek.pl,  
zdrowa_zywnosc@onet.eu 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, ryż, przetwory warzywno-owocowe,  

przyprawy, miody, herbata, kawa,  zioła, bakalie, 
świeże warzywa, owoce, ziemniaki, nabiał, jajka, 

wędliny, mięso, wina, produkty Fair Trade, 
produkty dla dzieci, kosmetyki. 

ZIOŁA „ZDROWA 
ŻYWNOŚĆ”, 

ul. Plebiscytowa 20, 
44-280 Rydułtowy 

Tel. 32 457 85 27, 
604 203 753, e- mail 
zdrowa_zywnosc@o

net.eu 

Przetwory zbożowe: mąka, płatki, otręby, kasze, 
makarony, ryż, przetwory warzywno-owocowe, 
przyprawy, herbata, kawa, zioła, bakalie, miody, 
świeże warzywa, owoce, ziemniaki, nabiał, jaja, 

wędliny, mięso, wina, produkty Fair Trade,    
produkty  dla dzieci, kosmetyki. 

Sklep Ekologiczny 
„NATU”,  

ul. Targowa 8,  
41-200 Sosnowiec 

Tel. 32 266 69 35, e-
mail: natu@natu.pl 

www.natu.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, pieczywo, ryż, strączkowe, nasiona 

roślin oleistych, przetwory owocowo-warzywne, 
soki, świeże warzywa i owoce, ziemniaki, nabiał, 
jajka, susz, bakalie, cukier trzcinowy, przyprawy,  
oleje, oliwy, miody, kawa, herbata, produkty Fair 

Trade, żywność dla dzieci, kosmetyki, środki 
czyszczące. 

Sklep  Ekologiczny 
„Mięta i Miód”  

  
ul. Owsiana 2, 

41-205 Sosnowiec 

Tel. 32 291 62 39, 
Fax 32 294 54 06 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby,  
soki, oliwy, oleje, jajka , ziemniaki, warzywa, 

miody, inne. 

„BRATEK”, 
ul. Strzelecka 6, 

42-600 Tarnowskie 
Góry 

Tel. 32 285 39 76,  
510 422 488, 

mail: 
tat@poczta.onet.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
strączkowe, przetwory warzywno-owocowe, 

warzywa, nabiał, jajka, susz,  cukier trzcinowy, 
oleje, oliwy, bakalie, przyprawy. 

EKO-DELIKATESY 
u Biernackich 

ul. Fińska 53 
Pasaż” Czerwona Torebka” 

32 364 84 10 
www.ubiernackich.pl 

Przetwory zbożowe, strączkowe, ryż, przetwory 
warzywne, owocowe, miody, oleje, oliwy, 
herbaty, kawa, cukier trzcinowy, nabiał. jajka, 

http://www.eboc.pl/
http://www.ekokoziolek.pl/
mailto:natu@natu.pl


 

Uwaga:  Asortyment w/w sklepach uzależniony jest m.in. od sezonu i zapotrzebowania  klientów. 

  Na wszystkich opakowanych produktach ekologicznych musi znajdować się logo 

Rolnictwa  ekologicznego z nazwą i numerem identyfikacyjnym jednostki certyfikującej. 

Tylko takie produkty możemy nazywać ekologicznymi. Prosimy klientów o zwracanie 

uwagi na oznakowania produktów. 

              

Ostatnia aktualizacja   w lutym 2017 

Uwaga !Sklepy NATU : w Gliwicach, Sosnowcu i w Katowicach posiadają tylko certyfikowane 

produkty ! 

Ulotkę opracowano w oparciu o wywiady telefoniczne i osobiste przez: 

 

Polski Klub Ekologiczny 
Koło Miejskie w Gliwicach 
ul. Ziemowita 1 
tel. 32/231 85 91 
biuro@pkegliwice.pl 
www.pkegliwice.pl 
 
 
 
 
 

42-612 Tarnowskie 
Góry 

pieczywo, produkty Fair Trade, kosmetyki, inne. 
(Również sprzedaż internetowa) 

„Bio Planete” 
Ul. Barona 21 
43-100 Tychy 

Tel. 732 757 887 
www.bioplanete.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
makarony, ryż, strączkowe, przetwory warzywne, 
owocowe,  nabiał, jajka, miody, bakalie, oleje, 
oliwy, przyprawy, inne. 
(Również sprzedaż internetowa) 

EKO-DELIKATESY 
U Biernackich 
Ul. Bielska 137, os. 4 
Pory Roku 
43-100 Tychy 

32 493 02 18 
www.ubiernackich.pl 

Przetwory zbożowe, strączkowe, ryż, przetwory 
warzywne, owocowe, owoce, miody, oleje, oliwy, 
herbaty, kawa cukier trzcinowy, nabiał, pieczywo, 
produkty Fair Trade, kosmetyki, inne. 
(Również sprzedaż internetowa) 

„Dar Natury” 
3-go Maja 2 
41-800 Zabrze 

Tel; 799 21 30 70 
Wwww.darnatury24.com.pl 

Przetwory zbożowe: mąka, kasze, płatki, otręby, 
strączkowe, przetwory warzywne, owocowe, 
bakalie, przyprawy, oliwy, miody, herbata, jajka, 
inne 

Sklep „NATURA” 
ul. Bałdyka 5 
44-240 Żory 

Tel. 32 434 29 82 
moczadly@wp.pl 

Przetwory zbożowe, przetwory owocowo-
warzywne, nabiał, jajka bakalie, herbaty, 

przyprawy, oleje, ziemniaki, świeże warzywa, 
miody, produkty Fair Trade 

mailto:biuro@pkegliwice.pl
http://www.pkegliwice.pl/


 


