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Sprzeda ż 
Właściciel 
gospodarstwa: 
Imię i nazwisko / 
Nazwa firmy/ 
Numer certyfikatu 

Adres Kontakt 

W gospodarstwie 
Na targowisku, 
kiermaszu, 
dożynkach 

Do sklepów 

Inne 

Urszula Anna Ciura województwo śląskie, 
powiat Częstochowa, 
gmina Częstochowa,  
kod pocztowy 42 200 
poczta Częstochowa, 
ulica i nr domu: 
Wypalanki 70  , 
miejscowość 
Częstochowa  

Telefon komórkowy: 
501 358 400, 

rzodkiewka, 
szczypior, sałata, 
botwinka, buraki, 
marchew, por, 
seler, koper, 
pomidor, ogórki, 
kapusta, fasola, 
czosnek, cebula, 
truskawki. 

rzodkiewka, 
szczypior, 
sałata, 
botwinka, 
buraki, 
marchew, por, 
seler, koper, 
pomidor, 
ogórki, 
kapusta, 
fasola, 
czosnek, 
cebula, 
truskawki, 
włoszczyzna 
suszona 

Sałata, 
rzodkiewka, 
szczypior 

 

Henryk GONIWIECHA województwo śląskie, 
powiat Lubliniec, 
gmina Kosz ęcin,  
kod pocztowy 42 288, 
poczta Strzebi ń, ulica i 
nr domu Katowicka 10  
, miejscowość 
Bukowiec  

telefon stacjonarny: 
34 357 08 57 

mleko, ser biały, 
masło, jajka, 
maślanka, mi ęso 
wieprzowe i jego 
wyroby, 
marchew, burak 

   

Maria i Robert 
MATYSZCZAKOWIE 

województwo śląskie, 
powiat Kłobuck, gmina 
Popów,  kod pocztowy 
42 -110 poczta Popów, 
ulica i nr domu 
Spokojna 74  , 
miejscowość Zbory  

Telefon komórkowy: 
606 529 887, telefon 
stacjonarny: 34 317 72  53 
e-mail: matro62@o2.pl  
 

marchew, buraki 
czerwone, 
cebula, kapusta, 
ogórki, pomidory, 
pietruszka, 
ziemniaki rzepa, 
kasza gryczana; 
 

warzywa, 
wędliny 
wieprzowe 
(kiełbasa, 
kaszanka, 
szynka, 
polędwica, 
boczek, 
baleron, 

 Udostępnienie 
gospodarstwa do 
zwiedzania grupom 
szkoleniowym. 
 



salceson, 
smalec) 
 

Aleksandra MERTA – 
WORYNA i Andrzej 
WORYNA 

PL-05-048 – A 

Woj. śląskie, 
Pow. Wodzisław 
Śląski, 
gmina Mszana,  
kod pocztowy 44 -323 
poczta Połomia, 
ulica i nr domu 
Dworska 18, 
miejscowość Połomia 

Telefon komórkowy:: 
607 677 371 , 
telefon stacjonarny: ----- 
e-mail: olaworyna@op.pl  

borówki 
ameryka ńskie, 
jaja 

borówki 
ameryka ńskie 

borówki 
ameryka ńskie  

 

Udostępnienie 
gospodarstwa do 
zwiedzania grupom 
szkoleniowym. 
 

Maria NAJDA 
 
PL-EKO-07-07306(10) 

województwo śląskie, 
powiat Cieszyn, gmina 
Strumie ń, kod 
pocztowy 43-246 poczta 
Strumie ń, ulica i nr 
domu Słowicza 1 , 
miejscowość Bąków;  

Telefon komórkowy: 
601878834, telefon 
stacjonarny: 33 85 11 394 lub 
e-mail: mknajda@interia.pl  

jabłka, gruszki, 
maliny, zioła 
(czarny bez, lipa, 
mięta, melisa), 
byliny kwiatów i 
ziół, jarzyny, sok 
(III nagroda w 
konkursie „Nasze 
Kulinarne 
Dziedzictwo – 
Smaki Regionów) 
jabłkowy, 
przetwory, 
orzechy włoskie 

jabłka, gruszki, 
maliny, zioła 
(czarny bez, 
lipa, mi ęta, 
melisa), byliny 
kwiatów i ziół, 
jarzyny, sok 
jabłkowy, 
przetwory, 
orzechy 
włoskie 

jabłka, gruszki, 
orzechy włoskie 

możliwo ść dostawy 

Marek PIĄTEK 

PL-07-07436/09 

 

województwo śląskie, 
powiat Lubliniec, 
gmina Kosz ęcin,  kod 
pocztowy 42 - 286 
poczta Kosz ęcin, ulica i 
nr domu Leśna 2 , 
miejscowość Kosz ęcin;  

Telefon komórkowy: 
696 066 201, telefon 
stacjonarny: 34 357 63 13 lub 
22 389 65 75 
e-mail: 1@pj.pl,  -strona 
internetowa: 
www.highlandcattle.pl  

wołowina, 
cielęcina, daniele 
– tylko półtusze;  

 

 
wołowina, 
cielęcina, daniele 
– tylko półtusze;  

 

 

Felicja i Józef 

PIECHACZEK 

PL-03-001032/11/00 

województwo śląskie, 
powiat Wodzisław 
Śląski, gmina Gorzyce,  
kod pocztowy 44-362 
poczta Rogów, ulica i 
nr domu Wyzwolenia 
106 , miejscowość 
Rogów;  

telefon stacjonarny: 
32 451 22 88 

żywiec wołowy, 
mleko, przetwory 
mleczne, jaja 

 
 

 

Anna PTASI ŃSKA 
województwo śląskie, 
powiat zawiercia ński, 

telefon komórkowy 600077447 mleko kozie, sery 
kozie  

 Udostępnienie 
gospodarstwa do 



04742 
gmina Kroczyce 
- kod pocztowy 42 - 425 
poczta Kroczyce 
ulica i nr domu 3 
miejscowość Lgotka  
 

 zwiedzania grupom 
szkoleniowym. 
Prowadzenie 
edukacji ekologicznej 
dzieci w swoim 
gospodarstwie 

Ewa Agnieszka 
RYCHŁY 
PL-07-05680/09 

 

województwo śląskie, 
powiat gliwicki, gmina 
 Rudziniec 
kod pocztowy 44-172 
poczta Poniszowice 
ulica 
i nr domu Parkowa  
miejscowość 
Poniszowice 

telefon komórkowy 607  
436 178, telefon stacjonarny 
32 230 30 88, 
e-mail: umarych@wp.pl 
lub matka - tel.: 605 054 844, 
32 263 78 58, e-
mail:gospo ś@wp.pl 
 

świeży owoc 
czarnej porzeczki 

sok tłoczony z 
czarnej 
porzeczki bez 
cukru 

 
 

Weronika Maria 
SKUTELLA 

PL-07-04765/09 

 

województwo śląskie, 
powiat Wodzisław 
Śląski, 
gmina Godów,  
kod pocztowy 44 - 341 
poczta Gołkowice, 
ulica i nr domu 1 maja 
64, miejscowość 
Gołkowice; 

telefon stacjonarny: 32 472 73 
95 

 

jabłka, orzechy 

laskowe  

 

jabłka, orzechy 

laskowe  

 

jabłka, orzechy 

laskowe  

 

 

Krystian STANIEK 
 

województwo śląskie, 
powiat raciborski 
gmina Korn  
kod pocztowy 44-285 
poczta Kornowac, ulica 
i nr domu Lipowa 2 
miejscowość 
Pogrzebie ń 

Telefon komórkowy: 
696023784, telefon 
stacjonarny: 32/4303025 
e-mail: skrystian@wp.pl  

jaja kur 

zielononó żek, 

jagni ęcina, g ęsi, 

kurczaki, 

czereśnie, 

maliny, jabłka, 

śliwki 

  
możliwo ść dostawy 

 
Jan ŚLÓSARCZYK 
PL -05-00/368/10/1 

województwo śląskie, 
powiat Bielsko-Biała 
gmina Bestwina  
kod pocztowy 43-512 
poczta Bestwina, ulica i 
nr domu Floriana 1 

Telefon komórkowy: 
605733334, telefon 
stacjonarny: 32/214 17 09 
e-mail: 
jan.slosarczyk@neostrada.pl  

jaja, mleko, drób, 

ziemniaki 

  
 



miejscowość 
Bestwinka  

ZAKŁAD 
DOŚWIADCZALNY 
INSTYTUTU 
ZOOTECHNIKI 
PAŃSTWOWEGO 
INSTYTUTU 
BADAWCZEGO 
GRODZIEC ŚLĄSKI 
SP. Z O.O. 
:Gosp. ekologiczne 
Jaworze - Grodziec 

województwo śląskie, 
powiat bielski gmina 
Jasienica 
- kod pocztowy 43 - 386 
poczta Świętoszówka 
ulica i nr domu 
Grodziec 3 
miejscowość 
Świętoszówka  

 

telefon stacjonarny: 33 815 40 
26, fax: 33 815 43 12 
e-mail 
weglarzy@zdgrodziec.edu.pl  
strona internetowa: 
www.zdgrodziec.edu.pl 

 

 
mięso 
(wieprzowina, 
wołowina, 
cielęcina, 
jagni ęcina), 
mleko, jaja, 
produkty 
wędliniarskie; 

 

mięso 
(wieprzowina, 
wołowina, 
cielęcina, 
jagni ęcina), 
mleko, jaja, 
produkty 
wędliniarskie; 

 

Udostępnienie 
gospodarstwa do 
zwiedzania grupom 
szkoleniowym: 
 

 


