
Dodatkowe 
atrakcje

 Poza bogatą częścią o� cjalną Dożynek: 

Mszą Świętą, korowodem, tradycyjnym 

konkursem wieńcowym oraz blokiem 

artystycznym z występami popularnych zespołów, 

Organizatorzy zapraszają do korzystania

z licznych dodatkowych atrakcji nadchodzącej 

Imprezy.

Na Dożynki w 2014 przewidziano 
tradycyjnie wystawę 
najnowocześniejszych maszyn 
rolniczych. W ramach wystawy 
zaprezentowane zostaną ciągniki 
i maszyny rolnicze, urządzenia do 
produkcji zwierzęcej, urządzenia 
do produkcji rolnej i ogrodniczej, 
budownictwo inwentarskie, materiał 
siewny i sadzeniakowy, nawozy i środki 
ochrony roślin, pasze, koncentraty. 
Ponadto, przetwórstwo rolno-spożywcze, 
ekologia i ochrona środowiska, nauka 
rolnicza i doradztwo rolnicze. Rolnicy
i producenci mają możliwość zapoznania 
się z nowoczesnymi technologiami 
i nowinkami technicznymi oraz 

zastosowaniu maszyn i urządzeń 
w praktyce. Wystawa rolnicza przyczynia 
się również do wzbogacenia wiedzy 
fachowej oraz pozwala na wymianę 
doświadczeń. Korzystając z pomocy oraz 
wiedzy wystawców, każdy zwiedzający ma 
możliwość zapoznania się z technologią 
zbioru, kosztem eksploatacji, a także 
wydajnością maszyn i urządzeń.

 



Stoiska handlowe oraz 
wystawiennicze z pewnością będą 
korespondowały z atrakcyjnymi wystawami 
tegorocznych płodów rolnych oraz targami 
sztuki ludowej. 

Obchodom Dożynkowym będzie 
towarzyszyła prezentacja � rm
 i instytucji z terenu Lubelszczyzny, 
która odbędzie się w formie 
stoisk promocyjnych lub wystaw. 
Będzie jednocześnie znakomitą 
okazją do zapoznania się  szeroką 
ofertą produktów i usług z branży 
rolniczej. Swoje stoiska promocyjne 
zapewniają również przedstawiciele 
gmin i powiatów województwa 
lubelskiego.

Regionalne rzemiosło 
artystyczne oraz bogactwo 
produktów naszego województwa 
lubelskiego wzbogacą świętowanie 
Dożynek 2014 w Niemcach, 
na które zapraszamy całe rodziny.

Nie zabraknie bowiem atrakcji 
dla najmłodszych – wesołe 
miasteczko oraz mnóstwo gier 
i zabaw dla dzieci.



Obozowisko Powstańców 1863 roku wraz z elementami 
gry edukacyjnej „Powstańcza Potyczka ‘63”. 

Trwająca 3 godziny prezentacja życia powstańców styczniowych zawiera elementy dydaktyczne 

dla dzieci i młodzieży obrazujące m.in.: codzienne obowiązki, rozbijanie namiotów z XIX 

w., przygotowanie posiłków, szkolenie, musztrę, naukę gry na tarabanach, pierwszą pomoc, 

rekrutacje, prezentacje sztandarów i rodzajów broni w tym strzelców, kosynierów, jazdę. 

Odwiedzający będą mogli m.in. uczestniczyć w nauce musztry, klepaniu kos, prezentacji broni.

Nasutowski V Oddział Lubelskich Ćwieków Pułkownika Kajetana „Ćwieka” Cieszkowskiego 

występuje w odtworzonych mundurach powstańców z 1863r. Inscenizację „Obozowisko 

Powstańców ‚63” przygotował  Dom Nasutów  przy współpracy Koła Naukowego Studentów 

Historii KUL w Lublinie.

Gra edukacyjna „Powstańcza potyczka ‘63” jest na stałe w ofercie dydaktycznej Domu Nasutów. 

Natomiast „Obozowisko Powstańców 1863r.” było do tej pory wielokrotnie prezentowane 

podczas obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego m.in. w Nasutowie, Nałęczowie, 

Nowym Stawie, Panasówce, Studziannie, Kraśniku, Kiełczewicach i Lublinie. Prezentacja 

przygotowana jest tak by zapewnić udział odwiedzających w wielu zajęciach a odtworzone 

mundury, broń i wyposażenie obozowe pozwalają na ‘przeniesienie’ się w epokę Powstania 

Styczniowego.  



Zapraszamy

BEZPŁATNE
BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE
Zachęcamy do skorzystania 
z możliwości bezpłatnego 
badania mammogra� cznego
dla kobiet w wieku 50-69 lat, 
które w ciągu dwóch lat 
nie poddały sie temu badaniu

mobilne stanowisko
ZIP

Ponadto, w trakcie trwania Dożynek, 
zostanie zorganizowane mobilne 
stanowisko ZIP (Zintegrowany 
Informator Pacjenta - ogólnopolski 
serwis internetowy, który 
udostępnia zarejestrowanym w nim 
użytkownikom ważne informacje 
o udzielonych im świadczeniach 
i kosztach s� nansowanych przez NFZ 
od 2008 r.) Osoby dorosłe będą mogły 
zarejestrować się w systemie oraz 
otrzymać dane dostępu (login, hasło)


