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Szanowni Państwo, 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXIII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej, która 

odbędzie się w dniach 18 - 19 września 2021 r. w Lubaniu. 

Tegorocznej imprezie towarzyszyć będzie IV Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego, najważniejsze 

spotkanie hodowców tych zwierząt w bieżącym roku.  

Ponadto „Kaszubska Jesień” to również: 

 Wojewódzka Wystawa Królików, 

 Wystawa Gołębi Rasowych, 

 Pokaz Ptactwa Ozdobnego, 

 Wystawa Alpak, 

 Zawody w Powożeniu o Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego, 

 materiał szkółkarski, kwiaty, krzewy, rośliny cebulowe oraz nasiona, 

 wystawa i pokazy maszyn rolniczych, 

 oferty firm prowadzących sprzedaż środków do produkcji rolnej, 

 systemy grzewcze, materiały budowlane i energia odnawialna, 

 rzemiosło artystyczne oraz produkty regionalne i tradycyjne, 

 blok handlowy i gastronomia. 

Mamy nadzieję, że bogata oferta targowa spełni oczekiwania zwiedzających, zapewniając im 

miły pobyt w Lubaniu oraz zachęci do zakupów. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują 

na celowość podejmowania tego typu działań promocyjnych, zapewniając naszej imprezie tłumy 

odwiedzających, czego potwierdzeniem była zorganizowana w lipcu Pomorska Wojewódzka Wystawa 

Zwierząt Hodowlanych wraz z towarzyszącym Kiermaszem Rolniczym. Stąd zachęcamy Państwa do 

udziału i zaprezentowania swojej oferty mieszkańcom województwa pomorskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wypełnienie i przesłanie „KARTY ZGŁOSZENIA”  

oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora podane w zgłoszeniu do dnia 6 września 2021 r. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Targach zawarto w załączonej Karcie Zgłoszenia oraz na 

naszej stronie internetowej  www.podr.pl/targi-i-imprezy/ 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Targów, jeśli nie będą mogły się one odbyć ze 

względu na przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, jak 

również inne zmiany związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

                                                                                                                         DYREKTOR 
                                                    Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

                             w Lubaniu 

   

                   Andrzej Dolny 
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