
  
 

Obiekty BOEE podczas Targów 

We wszystkie dni targowe do dyspozycji zwiedzających  były otwarte obiekty dydaktyczne 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, które wykorzystywane są na 

zajęciach edukacyjnych, realizowanych ciągu roku przez Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej: 

Biosurowcowy Ogród Dydaktyczny – gdzie na demonstracyjnych poletkach Ogrodu można było 

zobaczyć rośliny, które jako surowce odnawialne mogą znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, 

zastępując powszechnie stosowane substancje chemiczne lub surowce kopalniane. Prezentowane rośliny 

usystematyzowano według ich specyficznych walorów i składników w następujące grupy: cukrowe, skrobiowe, 

białkowe, oleiste, włókniste, rośliny o szczególnych składnikach (przyprawowe, lecznicze, barwnikowe, 

garbnikowe, zawierające gumy, woski, żywice), energetyczne, drzewa o szczególnych gatunkach drewna. 

Można było dowiedzieć się jak uprawiać dane rośliny, jakie mają wymagania i jakie zastosowanie. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się jak co roku rośliny zielarskie, zgromadzone w grupach: 

przyprawowych i leczniczych. 

 Oczyszczalnia ścieków „Ogrody Odnowy” - do której prowadziła malownicza parkowa ścieżka. 

W oczyszczalni można było zapoznać się z zastosowaną technologią, która jest "ekologicznie czysta"; w której 

nie wykorzystuje się żadnych metod chemicznych, lecz jedynie procesy biologiczne oraz naturalny proces 

samooczyszczania wód. Zastosowany system ORGANICA – „Living Machines” („Ogrody Odnowy”) to 

system oczyszczania ścieków, który łączy najnowsze osiągnięcia inżynierii ekologicznej z tradycyjną 

technologią oczyszczania ścieków. W komorach biologicznego oczyszczania znajduje się roślinność, której 

system korzeniowy stwarza dobre warunki dla rozwoju bakterii. Dzięki umieszczeniu całej instalacji w szklarni 

zapewniającej stałą temperaturę otoczenia utrzymywany jest, niezależnie od pory roku, stały efekt 

oczyszczania. Dzięki temu rośliny i bakterie pozostają przez cały rok aktywne. 

Po raz kolejny można było odwiedzić również EKOstrefę, w której zrzeszone zostały niektóre 

instytucje, działające na rzecz ekologii i ochrony środowiska. W ramach EKOstrefy, odwiedzający mogli 

uczestniczyć w zajęciach edukacji ekologicznej (quizy, gry i zabawy o tematyce ekologicznej). Propagowano 

również wiedzę ekologiczną; można było również uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia 

ze strony WFOŚiGW w Szczecinie - współfinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska. 

EKOstrefa została utworzona w ramach zadania pn. „Barzkowickie Targi Rolne miejscem spotkań, promocji  

i działań ekologicznych” – Promocja i propagowanie działalności ekologicznej na Targach w Barzkowicach - 

dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Szczecinie. 

Przedstawiciel  WFOŚiGW w Szczecinie wręczył również statuetkę – Nagrodę Prezesa WFOŚiGW  

w Szczecinie dla Najlepszej Firmy w Kategorii ECO FIRMA. Nagrodę przyznano firmie Oxytree Solutions 

Poland Sp. z o.o. 

 

 



  
 

Do współpracy/współtworzenia EKOstrefy zaprosiliśmy: 

 



  
 

 

Fot.1. Ogród Biosurowcowy - XXX Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2017 –  

rolnicza stolica Pomorza Zachodniego 

 

Fot.2. Nagroda Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie wręczona przez Pana Konrada Czarneckiego               

firmie Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. 

 



  
 

 

Fot.3. Oczyszczalnia Ścieków „Ogrody Odnowy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.4. EKOstrefa – XXX \Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2017 


