
           

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Stowarzyszenie „Sieja” w Barzkowicach na  targach AGRO POMERANIA 2014. 

 

Jak co roku w drugi weekend września odbyła się kolejna edycja XXVII Targów Rolnych Agro 
Pomerania 2014.  Jest to największa na Pomorzu Zachodnim  impreza o charakterze rolniczym, 
której organizatorem jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Pogoda dopisała, wystawcy nie zawiedli, przyjechały też tysiące zwiedzających. W programie 
oprócz stoisk wystawienniczo-handlowych przygotowano pokaz zwierząt hodowlanych, w tym 
bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej, koni, ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz 
królików, wystawę rękodzielnictwa, prac malarskich, promocję gospodarstw agroturystycznych. 
Były biegi przełajowe, przegląd kapel ludowych oraz zawody jeździeckie w skokach. W niedzielę 
zgodnie z tradycją odbyły się wojewódzkie uroczystości dożynkowe. Starościną dożynek była 
Krystyna Hapka, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo w dwóch gminach powiatu 
świdwińskiego, Połczynie Zdrój i Rąbinie a starostą dr hab. Andrzej Karbowy z ZUT, który 
Bierzwniku w powiecie choszczeńskim, gdzie mieszka, ma liczące 70 ha gospodarstwo rolne. 
Starostowie wręczyli bochenki chleba z tegorocznych zbiorów gospodarzom ośrodka i regionu a 
potem gminy i sołectwa  zaprezentowały 36 wieńców dożynkowych. Podczas Targów 
rozstrzygnięto szereg  konkursów np. „Zielone lato”, „Agroliga 2014” i „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne” oraz wybrano „Najlepszy wyrób na targach”.  

W ramach realizowanych działań promocyjnych i  kulturalnych związanych z obszarem objętym 
LSROR również uczestniczyliśmy w targach rolnych w Barzkowicach. Działanie realizowane było 
w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji 
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR)  oraz nabywaniu umiejętności i 
aktywizacji lokalnych społeczności”. Stowarzyszenie „Sieja”  zaprezentowało się przygotowując 
stoisko promujące Lokalną Grupę Rybacką i Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich 
realizowaną w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Na stoisku zainteresowani mogli uzyskać 
informacje o realizowanym Programie Operacyjnym Ryby, wdrażanej strategii oraz otrzymali 
broszury, materiały promocyjne igadżety. Stoisko odwiedziło około 180 osób.                                                       

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą działalnością i zapraszamy do siedziby biura. 

 

 


