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A gro pro mo cja to – na szczę ście
– rów nież im pre za, pod czas któ -
rej nie za po mi na się o tra dy cji
i wszyst kim, co się na nią skła da.

Wieś i rol nic two to prze cież nie tyl ko kwin -
ta le, hek ta ry, si lo sy, che micz ne środ ki
ochro ny ro ślin i kil ku set kon ne trak to ry.

Naj le piej wie dzą o tym or ga ni za to rzy
„Agro pro mo cji” – Ma ło pol ski Ośro dek Do -
radz twa Rol ni cze go – Te re no wy Ze spół Do -
radz twa Rol ni cze go w No wym Są czu,
udo stęp nia jąc twór com lu do wym bez płat -
ne miej sca wy sta wo we na te re nie Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych – Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go i Usta wicz ne go.

Dla te go też za kres te ma tycz ny wy sta -
wy, po za pro duk cją rol ną, prze twór stwem
rol no -spo żyw czym, ma szy na mi rol ni czy -

mi, zwie rzę ta mi, eko lo gią i ochro ną śro -
do wi ska, ogrod nic twem, na sien nic twem,
bu dow nic twem wiej skim, obej mu je też
agro tu ry sty kę, pro duk ty re gio nal ne, dzie -
dzic two kul tu ro we i folk lor wsi.

Na te re nie Ze spo łu Szkół Po nad gim -
na zjal nych im. W. Wi to sa w Na wo jo wej
jest co oglą dać. Mo żna tu spę dzić dwa
pra co wi te dni, bo ofer tę pre zen tu je bli -
sko 400 wy staw ców z Pol ski i za gra ni cy,
wśród nich naj po wa żniej sze fir my bra nży,
ho dow cy zwie rząt i ro ślin, wła ści cie le go -
spo darstw agro tu ry stycz nych, uczel nie
rol ni cze oraz in sty tu cje dzia ła ją ce na rzecz
rol nic twa.

Tę pre sti żo wą im pre zę pa tro na tem ob -
ję li Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
Krzysz tof Jur giel, Mar sza łek Wo je wódz twa

Ma ło pol skie go Ja cek Kru pa i Wo je wo da
Ma ło pol ski Jó zef Pilch. Jed nym z pa tro -
nów me dial nych jest zaś „Są de cza nin”.

„Agro pro mo cja” bo wiem to miej sce dla
rol ni ków i pro fe sjo na li stów, gdzie fi na li zu -
ją trans ak cje i na wią zu ją no we kon tak ty,
ale też świet na oka zja dla nas – tych, któ -
rzy chcą po pro stu obej rzeć tech nicz ne no -
win ki, po sma ko wać i ku pić tra dy cyj ną,
praw dzi wie zdro wą żyw ność, zo ba czyć re -
dyk i strzy że nie owiec tra dy cyj ną me to dą,
po słu chać I ba wić się przy mu zy ce ze spo -
łów re gio nal nych.

Na bie żą ce re la cje z im pre zy za pra sza -
my na stro ny sa de cza nin. in fo, ser decz nie
też za chę ca my do od wie dze nia Na wo jo -
wej 3 i 4 wrze śnia. Moc wra żeń i do bra za -
ba wa gwa ran to wa ne! RE DAK CJA

2 Sądeczanin 3-4 WRZEŚNIA 2016

Zna cze nie dla re gio nu ta kich im prez jak Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Rol ni cza trud -
no prze ce nić. Nie dość, że „Agro pro mo cja” to naj więk sza w wo je wódz twie wy -
sta wa rol ni cza ro ku, to od by wa się już od 26 lat I to lo kal nie, w Na wo jo wej.
W pierw szy wrze śnio wy week end przy cią ga na wet 50 ty się cy osób, chcą cych za -
po znać się z tym, co w rol ni czej bra nży naj no wo cze śniej sze – od sprzę tu po tren -
dy i me to dy upra wy i ho dow li.

Międzynarodowa Wystawa
Rolnicza „Agropromocja”
w Nawojowej – już po raz 26!
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