Nazwa: Ekologiczne gospodarstwo rolne
Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie 1991
ekologicznym:
Kod pocztowy: 83 – 020
Poczta: Cedry Wielkie
Miejscowość, ulica, nr domu: Cedry Wielki, ul. Pionierów Żuław 56
Województwo: Pomorskie
Powiat: Gdańsk
Gmina: Cedry Wielkie
Telefon kontaktowy: 58 683 61 18
Telefon kom.: 500 565 817
e-mail: cedry.eko@wp.pl
Strona internetowa:
Osoba do kontaktu: Mirosław Barczak
Opis gospodarstwa: Powierzchnia gospodarstwa (całkowita): 5,42
ha, w tym grunty orne: 4,61 ha, sady i
plantacje wieloletnie: 0,4 ha
Główne kierunki upraw: warzywa gruntowe
Formy sprzedaży: bezpośrednia
Skrócony opis dojazdu do gospodarstwa: 3 km od trasy Warszawa –Gdańsk
Czy gospodarstwo prowadzi/ ma możliwość Brak sali dydaktycznej
prowadzenia działalności edukacyjnej:
Terminy przyjmowania grup: Czerwiec – listopad
Maksymalna liczebność grupy: 30 osób
Opłata za przyjęcie grupy: 100 zł/grupa
Gospodarstwo ma możliwość zorganizowania Nie
poczęstunku:
Znajomość języka obcego:
Do zwiedzania udostępniane zastaną: Przetwórnia warzyw
Co warto zobaczyć w okolicy: Miłocin, domy podcieniowe, kościoły
Inne propozycje właściciela:
Inne istotne informacje o gospodarstwie: Przetwórstwo warzyw
Innowacje w gospodarstwie:
Osiągnięcia gospodarstwa:

Nazwa : Pasieka „Eko – Barć” 1954
Rok rozpoczecia działalności w rolnictwie 1995
ekologicznym:
Kod pocztowy: 77- 330
Poczta: Czarne
Miejscowość, ulica, nr domu: Biernatka 20
Województwo: Pomorskie
Powiat: Człuchów
Gmina: Czarne
Telefon kontaktowy: 59 832 10 92
Telefon kom.: 606 102 058; 606 827 203
e-mail: biopasieka@o2.pl
Strona internetowa: www.ekobarc1954.home.pl
Osoba do kontaktu: Krzysztof i Marek Patalas
Opis gospodarstwa: Powierzchnia gospodarstwa (całkowita): 50
ha, w tym grunty orne: 27 ha, TUZ 4 ha, sady i
plantacje wieloletnie: 2,5 ha
Główne kierunki produkcji zwierzęcej:
hodowla danieli, rodziny pszczele
Formy sprzedaży: bezpośrednia
Skrócony opis dojazdu do gospodarstwa: Trasa nr 201 z Borkowa do Czarnego
Czy gospodarstwo prowadzi/ ma możliwość Brak sali dydaktycznej
prowadzenia działalności edukacyjnej:
Terminy przyjmowania grup: Marzec – listopad
Maksymalna liczebność grupy: 25 osób
Opłata za przyjęcie grupy: 100zł/grupa
Gospodarstwo ma możliwość zorganizowania Tak
poczęstunku:
Znajomość języka obcego: Niemiecki
Do zwiedzania udostępniane zastaną: Sklepik, miejsce pakowania produktów,
wybiegi danieli, pasieka
Co warto zobaczyć w okolicy: Pomniki przyrody – dęby, głaz narzutowy,
jeziora
Inne propozycje właściciela: Wycieczki rowerowe
Inne istotne informacje o gospodarstwie:
Innowacje w gospodarstwie:
Osiągnięcia gospodarstwa:

Produkt miód wpisany na listę Produktu
Tradycyjnego

Nazwa: Ekologiczne gospodarstwo rolne
Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie
ekologicznym:
Kod pocztowy: 77 – 133
Poczta: Tuchomie
Miejscowość, ulica, nr domu: Trzebiatkowo 85
Województwo: Pomorskie
Powiat: Bytowski
Gmina: Tuchomie
Telefon kontaktowy: 59 823 33 77
Telefon kom.:
e-mail: kasia268191@wp.pl
Strona internetowa:
Osoba do kontaktu: Michał Ruciński
Opis gospodarstwa: Powierzchnia gospodarstwa (całkowita): 56,19 ha,
w tym grunty orne: 43,24 ha, TUZ 5,24 ha,
Główne kierunki produkcji zwierzęcej: owce rasy
pomorskiej
Formy sprzedaży: zorganizowana
Skrócony opis dojazdu do gospodarstwa: 1 km za Masłowicami Trzebiatkowskimi
Czy gospodarstwo prowadzi/ ma możliwość Brak sali dydaktycznej
prowadzenia działalności edukacyjnej:
Terminy przyjmowania grup:
Maksymalna liczebność grupy:
Opłata za przyjęcie grupy:
Gospodarstwo ma możliwość zorganizowania Nie
poczęstunku:
Znajomość języka obcego: Angielski
Do zwiedzania udostępniane zastaną: Obora, pola
Co warto zobaczyć w okolicy: Zamek w Bytowie
Inne propozycje właściciela:
Inne istotne informacje o gospodarstwie:
Innowacje w gospodarstwie:
Osiągnięcia gospodarstwa:

Nazwa: Gospodarstwo Ekologiczne EKO „Szkoła
Życia” w Wandzinie
Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie 2005
ekologicznym:
Kod pocztowy: 77 – 300
Poczta: Człuchów
Miejscowość, ulica, nr domu: Wandzin
Województwo: Pomorskie
Powiat: Człuchów
Gmina: Przechlewo
Telefon kontaktowy: 59 832 34 13; 59 849 11 42
Telefon kom.: 661 579 980
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.ekosz.republika.pl
Osoba do kontaktu: Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia
Solidarni „PLUS”
Opis gospodarstwa: Powierzchnia gospodarstwa (całkowita): 20 ha,
w tym grunty orne: 7,3 ha, TUZ 2 ha, sady i
plantacje wieloletnie: 4 ha
Główne kierunki upraw: owoce, warzywa
Główne kierunki produkcji zwierzęcej: króliki,
kury zielononóżki, trzoda chlewna, bydło,
Formy sprzedaży: bezpośrednia
Skrócony opis dojazdu do gospodarstwa: Kierunek Człuchów – Kiełpinek – Sokole
Czy gospodarstwo prowadzi/ ma możliwość Tak
prowadzenia działalności edukacyjnej:
Terminy przyjmowania grup: Cały rok
Maksymalna liczebność grupy: 40 osób
Opłata za przyjęcie grupy: 20 zł/osoba
Gospodarstwo ma możliwość zorganizowania Tak
poczęstunku:
Znajomość języka obcego:
Do zwiedzania udostępniane zastaną: Przetwórnia i suszarnia owoców i warzyw,
sady, pola, ścieżka edukacyjna, budynki
gospodarcze, szklarnia, park maszynowy
Co warto zobaczyć w okolicy: Bory Tuchowskie, Kaszuby, Chojnice
Inne propozycje właściciela: Wycieczka ścieżką edukacyjną, pokaz
wytwarzania i degustacja produktów
ekologicznych
Inne istotne informacje o gospodarstwie: Wykorzystywanie ekologii w terapii jako formy
readaptacji społecznej i zawodowej osób
wykluczonych społecznie, przetwórstwo
owoców i warzyw
Innowacje w gospodarstwie:
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia

ścieków
Osiągnięcia gospodarstwa:

I miejsce w województwie oraz wyróżnienie w
etapie krajowym w konkursie na Najlepsze
Gospodarstwo Ekologiczne w kategorii
„ekologia-środowisko” w 2011r.
Tytuł Championa i złote medale na
Międzynarodowych Targach Poznańskich
POLAGRA za hodowlę królika białego
popielańskiego
Certyfikat „Sieć Dziedzictwo Kulinarne
Pomorskie”
oraz inne nagrody i wyróżnienia za działalność
społeczną i edukacyjną

Nazwa: Gospodarstwo „REGMIR”
Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie 2005
ekologicznym:
Kod pocztowy: 83 – 210
Poczta: Zblewo
Miejscowość, ulica, nr domu: Zblewo ul. Dworcowa 19
Województwo: Pomorskie
Powiat: Starogard Gdański
Gmina: Zblewo
Telefon kontaktowy: 58 588 47 24
Telefon kom.: 886 689 773
e-mail: regmir@neostrada.pl
Strona internetowa:
Osoba do kontaktu: Regina i Mirosław Umer
Opis gospodarstwa: Powierzchnia gospodarstwa (całkowita):
19,60 ha, w tym grunty orne: 17,79 ha,
Główne kierunki upraw: zboża, ziemniaki,
topinambur, warzywa
Główne kierunki produkcji zwierzęcej: bydło
opasowe i mleczne, kozy, drób
Formy sprzedaży: bezpośrednia
Skrócony opis dojazdu do gospodarstwa: Zblewo trasa 22 ze Starogardu Gdańskiego w
kierunku Chojnic (14 km)
Czy gospodarstwo prowadzi/ ma możliwość Tak
prowadzenia działalności edukacyjnej:
Terminy przyjmowania grup: Marzec – październik
Maksymalna liczebność grupy: 30 osób
Opłata za przyjęcie grupy: Do uzgodnienia
Gospodarstwo ma możliwość zorganizowania Tak
poczęstunku:
Znajomość języka obcego: Niemiecki, rosyjski
Do zwiedzania udostępniane zastaną: Obora, park maszynowy, pola
Co warto zobaczyć w okolicy: Ogród dendrologiczny we Wirtach, Muzeum
Ziemi Kociewskiej w Srarogardzie, kociewska
Chata Borzechowo
Inne propozycje właściciela:
Inne istotne informacje o gospodarstwie:
Innowacje w gospodarstwie:
Osiągnięcia gospodarstwa:

Wyróżnienie w województwie w konkursie na
Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w
2008r. i 2010r.

