
 

Stowarzyszenie „Sieja” w Barzkowicach na  targach AGRO POMERANIA 2012 . 

W dniach 7-9 września 2012 roku w Barzkowicach odbyły się XXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO 

POMERANIA. Jest to impreza należąca niewątpliwie do najpopularniejszych imprez rolniczych w  regionie, 

o czym doskonale świadczą statystyki - ubiegłoroczne targi odwiedziło około 120 tys. osób, a wystawiało 

się tu łącznie ponad 900 podmiotów. Warto podkreślić, że 3 marca 2011 roku Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Perły Biznesu w kategorii: 

Wydarzenie Gospodarcze 2010 roku - za organizowanie cyklicznych targów branży spożywczo-

rolnej. Impreza z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Targi odbywają się pod 

patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Wojewody 

Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Starosty Powiatu 

Stargardzkiego oraz Wójta Gminy Stargard. Jak co roku targom towarzyszyło szereg imprez dodatkowych. 

W ostatni dzień targów 9 września rozstrzygnięto konkursy rolnicze. Między innymi w kategorii ekologia – 

środowisko, gdzie  zwyciężyło gospodarstwo Państwa Krystyny i Andrzeja Hapków z gm. Połczyn Zdrój. 

Najbardziej ekologicznym gospodarstwem towarowym zostało gospodarstwo prowadzone przez Panią 

Jadwigę Galaś z gminy Dobrzany.  Natomiast nagroda marszałka województwa zachodniopomorskiego dla 

najlepszej firmy, która zaprezentowała się na tegorocznych targach przypadła firmie Fosfan Fabryka Zieleni 

SA za nawóz wieloskładnikowy Suprofos Rzepak. Wojewoda zachodniopomorski docenił warszawską 

spółkę Polmlek za szeroką gamę produktów mleczarskich. Przyznał on też nagrodę najlepszemu hodowcy 

IX Zachodniopomorskiej Wystawy Koni Hodowlanych, którą otrzymał Bronisław Sosnowski - hodowca koni 

zimnokrwistych z Kanina.  

W ramach realizowanych działań promocyjnych i  kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR 
również uczestniczyliśmy w XXV 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, przez trzy dni trwania targów, zainteresowani mogli uzyskać informacje o realizowanym 
Programie Operacyjnym Ryby, wdrażanej strategii oraz otrzymali broszury, materiały promocyjne, gadżety. 
Dla dorosłych i dla dzieci zorganizowaliśmy  konkurs z zakresu wiedzy o Stowarzyszeniu „Sieja”. Zwycięzcy 
konkursu otrzymali gadżety promocyjne: gry planszowe, parasole,  pendrive, koszulki, torby ekologiczne, 
teczki i długopisy. Stoisko odwiedziło około 180 osób.                                                        

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


