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Szanowni Państwo, 

 

 
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXIV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej połączonej 

z Jesienną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, Dożynkami Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma, 
która odbędzie się w dniach 17 - 18 września 2022 r. w Lubaniu. 

W drugi dzień Targów, tj. w niedzielę 18 września odbędą się Dożynki Diecezji Pelplińskiej. 

W ramach „Kaszubskiej Jesieni” przewidujemy : 
 Wojewódzką Wystawę Królików, 
 Wystawę Gołębi Rasowych, 
 Pokaz Ptactwa Ozdobnego, 
 Amatorskie Zawody w Powożeniu o Memoriał Wojciecha Dąbrowskiego, 
 sprzedaż drzewek i krzewów owocowych i ozdobnych, 
 wystawę i pokazy maszyn rolniczych, 
 oferty firm nasiennych, 
 oferty firm prowadzących sprzedaż środków do produkcji rolnej, 
 systemy grzewcze, energia odnawialna i materiały budowlane, 
 samochody osobowe i specjalistyczne, 
 kiermasz produktów pszczelich i ekologicznych, 
 konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, 
 doradztwo specjalistyczne Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe doświadczenia w organizowaniu Targów w Lubaniu, 
a także wielu innych imprez i szkoleń oraz co bardzo istotne, opinie zwiedzających, wskazują na 
celowość podejmowania tego typu działań promocyjnych w rolnictwie, zwłaszcza o charakterze 
regionalnym. 

Stąd też pragnę zachęcić Państwa do udziału i zaprezentowania swojej oferty mieszkańcom 
województwa pomorskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w Targach jest: wypełnienie i przesłanie „KARTY ZGŁOSZENIA” oraz 
dokonanie wpłaty na konto do dnia 5.09.2022 r. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Targach zawarto w załączonej Karcie Zgłoszenia i 
Regulaminie Targów. 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Targów, jeśli nie będą się one mogły odbyć ze 
względu na przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 lub innymi 
decyzjami władz państwowych. 

z wyrazami szacunku 
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