Bellona Spółka Akcyjna
ul. Bema 87
01-233 Warszawa
tel. 22 457 04 02
fax: 22 652 26 95
www.bellona.pl
email: biuro@bellona.pl

Bellona od blisko 100 lat służy książce i czytelnikom, należąc do największych i najbardziej stabilnych
polskich wydawców. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza produkcja corocznie przekracza
300 tytułów, współpracujemy ze znanymi i cenionymi autorami. Obok literatury historycznej
i militarnej rosnące znaczenie w naszej ofercie zdobywa beletrystyka polska i obca, kryminały,
powieść historyczna i fantastyczna oraz albumy, poradniki, kalendarze i literatura dziecięca.
Wydawnictwo Bellona utworzyło Klub Książki Militaria i Klub Miłośników Książki Historycznej,
w ramach których oferuje najciekawsze publikacje o tematyce militarnej, historycznej i survivalowej.
Co roku współorganizujemy Targi Książki Historycznej, podczas których wręczane są Nagrody KLIO za
najlepszą książkę historyczną.
Martin Dougherty
Drony - Ilustrowany Przewodnik po Bezzałogowych Pojazdach
Powietrznych i Podwodnych
Tłum. Jerzy Majszczyk
cena det. 44,90 zł
ilość stron 224
oprawa twarda
format 205x265 mm
ISBN 9788311139572
Książka jest pierwszym tak pełnym opisem zjawiska jakim stały się
Bezpilotowe Statki Latające, czyli „drony”. W odróżnieniu od
innych pozycji wydawniczych dostępnych na rynku nie traktuje go wyrywkowo, czy też pobieżnie, ale
całościowo opisuje zjawisko „drona”, szczegółowo, a jednocześnie przystępnie, wypełnia lukę na
rynku wydawniczym przedstawiając je na tyle komunikatywnie, aby czytelnik posiadł elementarną
wiedzę na ich temat, a jednocześnie na tyle prosto, aby czytelnik nie został przygnieciony przez ilość
danych.
Historia rozwoju technicznego i technologicznego BSL podana została w sposób zrozumiały
i przejrzysty, skupiając się na najważniejszych zagadnieniach i punktach rozwoju konstrukcji.
Książka przyczyni się także do uporządkowania i uściślenia terminologii związanej z technologią
bezpilotowych Statków Latających.

Bellona Publishing House is a thriving company with tradition. For almost 80 years we have been
ranked as one of the leading publishing houses in Poland. We bring out over 300 new titles every

year. Valued for editorial and factual matters, they have won numerous awards, including the
prestigious KLIO Award. Bellona is also the publisher of various periodicals.
Our sales are promoted by our own web bookshop, our own system of distribution and
readers’clubs. We also possess large fixed assets comprising mainly the real estate in Warsaw and
Cracov.

We participate in all major events of the book trade both in Poland and abroad. We have been
exhibiting our titles for years at international book fairs. Among our partners are such reputed and
prestigious publishers as Pen & Sword, Osprey, Flammarion, Random House Group Ltd, Cambridge
University Press, The Quarto Group, Anova, De Agostini, Amber Books, Herbig, ICA Bokforlag, Rebo
Publishers and many others. We also promote Polish literature abroad, making it possible for our
authors to have their books published all over the world.

DynamicSport.pl
ul. Reja 5
05-070 Sulejówek
Tel: 0 602 794 966
Fax: (22) 698 71 78
E-mail: info@dynamicsport.com.pl
www.dynamicsport.com.pl

EXTREME Marcin Bernat
Korczyn 21A
26-067 STRAWCZYN
tel. 600 348 996
e-mail: marcin.bernat1@wp.pl
www.polatajmy.com
Loty Widokowe na Motoparalotni z Mistrzem Polski i Świata , Szkolenia Paralotniowe.
Producent wyczynowych koszy do Motoparalotni.

FASTON Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 47
21-040 Świdnik
tel/fax. 081 7512882
e-mail: biuro@faston.pl
www.faston.pl

FLY-IDE
GRAŻYNA RADCZYC-DOJLIDO
UL.ROBOTNICZA 70J
53-608 WROCŁAW
Tel. 600 46 22 36
e-mail: ide.pw@onet.pl
Firma produkuje:
Kombinezony do latania
Kurtki lotnicze
Banery reklamowe do holowania za sprzętem lotniczym(na zdjęciach w załączniku)
Pokrowce na samoloty,szybowce,smigłowce
Rękawy kierunku wiatru
Znaki startowe
.....i inne "szmaciane" rzeczy potrzebne w lotnictwie

GEKON ARTUR POPŁAWSKI
Ul. Okrężna 13/9
88-192 PIECHCIN
Tel. 725447705
e-mail: gekonppg@vp.pl

Auto Serwis JURAS Jerzy Szałecki
ul. Żymierskiego 39, 74-520 Cedynia
tel.: 0048 914 312 575
kom.: 0048 695 370 701
e-mail: majsterj@wp.pl
www.juras.eu

MOTOROMA Roman Kapler
Ul. Stefana Bryły 4/13
02-685 Warszawa
tel./fax 226449349, 602328530
e-mail motoroma@op.pl
www.motoroma.eu
Firma Motoroma produkuje specjalnie skonstruowane silniki i napędy do paralotni . Nasze
silnik charakteryzują się dużą mocą i długo letnią wytrzymałością .Kosze do napędów są
wykonywane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości. Szczegóły o silnikach i napędach można
zobaczyć na naszej stronie www.motoroma.eu. Zapraszamy na nasze stoisko będzie tam
można obejrzeć produkowane silniki, przymierzyć i uruchomić na plecach napęd Motoroma.

NAVCOMM – ANDRZEJ KIJEWSKI
Ul. Rzemieślnicza 38/30
81-855 SOPOT
Tel. 58/732 29 52
e-mail: biuro@navcomm.eu
www.navcomm.eu

NIRVANA SYSTEMS s.r.o.
Letiště Přerov Bochoř
750 02 Přerov
Česká republika
http://www.nirvana.cz/
Tel.: +420 577 226 616
Nirvana Paramotors
Napędy Paralotniowe
Akcesoria

Pagacz i Synowie Sp. z o.o.
Studzienna 36
87-100 Torun
Polska/Poland
www.pagacz.com.pl
tel/fax: 56 623 16 46
Firma Pagacz i Synowie Sp. z o.o. posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zaopatrywaniu wojska
oraz służb mundurowych w sprzęt lotniczy. Przez cały ten okres zyskaliśmy rzeszę zaufanych klientów
idealnie dopasowując się do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Współpracujemy z wieloma uznanymi, zagranicznymi firmami, jesteśmy przedstawicielem w Polsce:
- MSA – hełmy lotnicze z komunikacją
- Ceteor Booster – urządzenia rozruchowe do różnego rodzajów statków powietrznych,
- BioDiamond – ekologiczne środki do czyszczenia statków powietrznych.
- Deschamps – maty do wzmacniania podłoża – do budowy lądowisk dla śmigłowców.

PARASTYLE
ul. Gen. Stanisława Maczka 4
37-700 Przemyśl
Tel. +48 790 767 353
info@parastyle.pl
www.parastyle.pl

PRO-FLY S.C.
05-530 Góra Kalwaria, ul. Rybie 4
tel: 510 126 505
email: serwis@pro-fly.pl
Oferujemy serwis silników i napędów paralotniowych. Specjalizujemy się w silnikach firm Vittorazi,
Simonini, JPX, Polini.
Firma serwisuje również silniki innych marek. Posiadamy sklep stacjonarny z częściami do napędów
paralotniowych. W ofercie są również napędy paralotniowe własnej produkcji, także gotowe ramy do
zabudowania silników klientów. Mieścimy się w Centralnej Polsce, 25km od południowych granic
Warszawy.

SKYBEAN VARIOS
Opalova 5/A
Bratislava 85101
Slovakia
e-mail: info@skybean.eu
www.skybean.eu
Have the lightest harness and accessories
SkyBean varios hide big functionality in small and ultra lightweight design. They are truly great
for Hike&Fly.
Personalize to fly further
Customized audio profile, multiple screens with selectable layouts and configurable widgets will
provide all that a pilot needs.
For every pilot
SkyBean varios are suitable for paragliding and hang gliding as well as for powered paragliding,
powered hang gliding, hot-air ballooning and free flying.
Track all paragliding adventures
SkyDrop vario is compatible to any XC app using open protocol (DigiFly, LK8EX1, BlueFly).
More than you expect
Resistive casing, long battery life, GPS receiver, Bluetooth, SD card, digital compass and other great
features.

Szkoła Paralotniowa SkyTrekknig
z siedzibą w Bydgoszczy
dane firmy:
Firma Szkoleniowo – Handlowa SKY,
Piotr Cwudziński
PL. Zamkowy 4
89-100 Nakło nad Notecią
tel: 530 81-53-81
biuro@skytrekking.com.pl
www.skytrekking.com.pl
Szkoła paralotniowa SkyTrekking powstała 2008 roku. Jesteśmy Certyfikowanym Ośrodkiem
Szkolenia Lotniczego i posiadamy certyfikat nr 24RPS-03/2012, wydany przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.04/00053/2014.
Główny profil Szkoły, to szkolenia paralotniowe za wyciągarką, szkolenia PPG i PPGG. Poza
szkoleniem w kraju, organizujemy wyjazdy zagraniczne mające na celu doskonalenie umiejętności
i nabieranie doświadczenia pod okiem instruktora.
W swojej ofercie mamy specjalny program szkolenia: „I etap + napęd PPG” skierowany dla osób
zaintersowanych lataniem wyłącznie z napędem PPG.
Szkolimy na wszystkie stopnie wyszkolenia. Szkolimy do:

Szkolenie do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni - PP
Szkolenie do uzyskania uprawnień do pilotowania paralotni z napędem - PPG
Szkolenie do uzyskania uprawnień do pilotowania motoparalotni - PPGG
Szkolenie do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem - TANDEM
Szkolenie do uzyskania uprawnień instruktora - INS

Stowarzyszenie Gekon Glide Club
05-230 Kobyłka,
ul. Jana Pawła II 22

Jako grupa przyjaciół klub istnieje od 2000 roku. W grudniu 2009 roku został sformalizowany jako
Stowarzyszenie. Głównym celem GGC jest doskonała wspólna zabawa, doskonalenie własnych
umiejętności i wymiana doświadczeń, a ponadto pomoc innym i działania mające na celu
zintegrowanie środowiska paralotniowego. GGC jest organizatorem wielu przedsięwzięć, m.in.
pomysłodawcą organizowanej od 2004 roku Paragiełdy. (www.ggc.pl)

Szkoła Latania na wiatrakowcach,
Autoryzowany serwis Magni Gyro obsługa techniczna
Ul. Szkolna 184
42-100 Kłobuck
Tel. 602 705 239

TECHNO-FLY Barbara Kołodziejek
Ul. Orląt Lwowskich 52/24
02-495 Warszawa
Tel. 796703706
e-mail: info@techno-fly.com
www.techno-fly.com

Aeroklub Kielecki
ul. Jana Pawła II 9
26-001 Masłów
Tel/fax: 41 311 07 06
email: info@aeroklub.kielce.pl

Aeroklub Kielecki jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie lotnictwa.
Siedzibą organizacji jest malowniczo położone lotnisko w pod kieleckim Masłowie. Zrzesza niemalże
150 członków w sekcjach: samolotowej, szybowcowej, spadochronowej i motolotniowej. Prowadzi
szkolenia szybowcowe, samolotowe, spadochronowe, a także bierze udział we współzawodnictwie
sportowym w powyższych dyscyplinach. Członkami Aeroklubu jest wielu Mistrzów i Rekordzistów
Polski, Europy i Świata. Posiada własną organizację obsługującą statki powietrzne. We flocie znajduje
się 14 szybowców, oraz 10 samolotów.

Aeroklub Regionalny w Pińczowie
ul. Legionistów 26A, 28-400 Pińczów
Strona WWW: www.arwp.pl
Nr tel.: +48 668 409 128
Regon: 26 020 53 96
NIP: 662 178 94 06

Aeroklub Regionalny w Pińczowie działa w formule stowarzyszenia, skupiającego miłośników sportów
lotniczych. Dysponuje hangarem, zapleczem socjalnym (pokoje gościnne, w pełni wyposażona
kuchnia, toalety oraz prysznice a także pole namiotowe) oraz dwoma pasami o nawierzchni
trawiastej (700/30m oraz zapasowy 550/20m). Dla paralotniarzy dostępna jest dwubębnowa
wyciągarka, oczywiście z obsługą. Lądowisko wpisane jest do rejestru lądowisk cywilnych Urzędu
Lotnictwa Cywilnego z numerem ewidencyjnym 5. A jako ciekawostkę warto dodać, że
zarejestrowane od 1973 roku zajmuje na tej liście pierwsze miejsce. Tradycja lotnicza Pińczowa sięga
zresztą roku 1932, kiedy to powołano do życia Szkołę Szybowcową. Obecnie Pińczów jest mekką
sportów mikrolotowych, na co wpływ mają korzystny termicznie układ oraz swobodny dostęp do
przestrzeni powietrznej (najbliższe lotniska to Kraków i Masłów). Od wielu lat są tu organizowane
motoparalotniowe Mistrzostwa Polski, zawody w lataniu precyzyjnym, zawody modelarskie oraz
zawody lotniowe. W 2015 roku rozgrywane były również zawody PPG. W ARwP prężnie działa
Lotniowe Centrum Lotów Holowanych. Na terenie ARwP działają szkoły: paralotniowa, motolotniowa
oraz ULM.

Akademia UAV
ul. Górczewska 228 lok 2
01-460 Warszawa
biuro@akademia-uav.pl
+48 723 298 168
+48 695 857 850
Akademia UAV
Akademia UAV zajmuje się prowadzeniem szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia pracy
z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Nasz zespół składa się z doświadczonych inżynierów,
instruktorów UAV, specjalistów w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.
Współpracujemy ze służbami mundurowymi, uczelniami wyższymi a także wieloma firmami
specjalizującymi się w ich komercyjnym wykorzystaniu. Realizujemy szkolenia w dowolnym miejscu w
Polsce, jak również, dla dowolnie dużej grupy ludzi. Posiadamy wpis do Rejestru Podmiotów
Szkolących ULC. Szkolenia realizowane przez Akademię UAV, mogą być finansowane przez Urząd
Pracy. Prowadzimy regularne szkolenia w Szczecinie, Warszawie, Lublinie oraz we Wrocławiu.
Na życzenie organizujemy szkolenia w dowolnym miejscu Polski i nie tylko.
Więcej informacji na stronie: akademia-uav.pl
Camonboard.pl
Camonboard.pl – firma zajmuje się sprzedażą kamer sportowych, akcesoriów oraz dronów. O Fercie
można znaleźć produkty takich marek jak GoPro, Drift Innovation, Redleaf, Fly 360, 3DR , DJI, Acme
czy Xiro. Od samego początku istnienia Camonboard , główną działalnością są kamery sportowe.
Dzięki bardzo dobrze znanemu rynkowi oraz olbrzymiemu doświadczeniu firma jest w stanie doradzić
najlepsze rozwiązania dla każdego użytkownika, dobrać odpowiednie akcesoria do montażu kamery,
a także pomóc w jej ustawieniach czy też zamontowaniu. Więcej informacji na temat firmy a także
oferty można znaleźć na www.camonboard.pl

Paweł Faron
pawelfaron.pl
tel.: +48 509 699 444

Nazywam się Paweł Faron. Jestem trzykrotnym uczestnikiem Red
Bull X-Alps, w 2015 r Jako pierwszy i jedyny Polak dotarłem do mety wyścigu. Zajmuje się sprzedażą
sprzętu wyłącznie najwyższej jakości. Prowadzę seminaria przelotowe. Jestem kilkunastoletnim
członkiem Paralotniowej Kadry Polski. W miedzy czasie byłem Mistrzem wicemistrzem i drugim
wicemistrzem Polski. Byłem również Mistrzem Polski w przelotach, i kilkakrotnie wicemistrzem.

Przegląd Lotniczy Aviation Revue
ul. Targowa 84, lok. 3A
03-448 Warszawa
tel./fax: 22 670 06 08
e-mail: plar@plar.pl, reklama@plar.pl
www.plar.pl.

Wydawnictwo Przegląd Lotniczy Aviation Revue to jedyne
polskie czasopisma lotnicze miesięcznik General Aviation – Przegląd Lotniczy Aviation Revue i
kwartalnik paralotniowy Vario. Nasze czasopisma czytane są przez pilotów, właścicieli sprzętu
latającego, przedsiębiorców lotniczych i władze lotnicze. Nasz zespół tworzą specjaliści lotniczy,
dlatego zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny publikowanych materiałów.
W uznaniu naszej pracy w 2002 roku otrzymaliśmy Dyplom Honorowy od FAI (Federation
Aeronautique Internationale).
Ukazuje się nieprzerwanie od 1993 roku.
Przegląd Lotniczy Aviation Revue Ltd. is a publisher of the only Polish flying magazines: the Przegląd
Lotniczy Aviation Revue – monthly and Vario paragliding quarterly. Our magazines are read by pilots,
owners of flying equipment, aviation entrepreneurs and aviation authorities. Our team consists of
aviation specialists, which is why we provide the highest level of knowledge of published materials.
In recognition of our work in 2002 received an Honorary Diploma from the FAI (Federation
Aeronautique Internationale).
Published continuously since 1993.

TOP SZKOŁA PARALOTNIOWA WOJCIECH ŁUCZYŃSKI
43-378 Rybarzowice
ul. Wiązowa 132
topparalotnie@gmail.com
tel.+48 662148367
skype: topparagliding
Oferta:
Szkolenia paralotniowe do wszystkich uprawnień. Wyjazdy paralotniowe. Przedstawiciel
DudekParagliders, KortelDesigne, MacParatechnology, SyrideInstruments, DMCTrajki. Loty
Tandemowe Paralotnią, Motoparalotnią, Motolotnią. Fotografia Lotnicza. Lotnicze Imprezy
Integracyjne.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Paralotniowe "Bielik"
Świętokrzyskie
Stowarzyszenie Paralotniowe "Bielik" im Wiesława
Mogielskiego zrzesza pilotów i sympatyków paralotniarstwa oraz
motoparalotniarstwa od 4 lat. Stowarzyszenie działa na terenie woj. Świętokrzyskiego. Wśród
pilotów należących do Stowarzyszenia są osoby które zapisały się w historii lotnictwa lekkiego jako
pierwsi piloci którzy oblecieli granice polski na Motoparalotni. Stowarzyszenie powstało w celu
jednoczenia pilotów oraz sympatyków lotnictwa lekkiego w jedną grupę która spotyka się na
wspólnych lotach, spotkaniach, ogniskach, piknikach. Grupę która spędza wolne chwilę oddają się
pasji jakim jest Paralotniarstwo.

Boreas Aviation Sp. z o.o.
ul. Sulejowska 16
PL 97-300 Piotrkow Trybunalski
tel.: +48 44 647 67 23
mobile: +48 601 280 070
e-mail: office@boreas-aviation.com
www.boreas-aviation.com
Samolot: Pioneer 300
PROSTY W UŻYTKOWANIU, WYTRZYMAŁY I ELEGANCKI
Połączenie drewna i kompozytów pozwoliło nam zbudować samolot o doskonałych osiągach
przeznaczony dla każdego, doświadczonych pilotów oraz osób rozpoczynających przygodę
z lotnictwem. Prędkość przelotowa 250 km/h przy 75% mocy (wersja S z krótszymi skrzydłami),
prędkość przeciągnięcia 65 km/h, chowane podwozie i możliwość operowania z trawiastych lądowisk
to największe atuty tego modelu.
Ten samolot może być wykorzystywany do dalekich podróży lub krótkich lotów po kręgu. Jest
najlepszym kompromisem łączącym doskonałe osiągi, niskie zużycie paliwa, i wygodę latania.
Łatwość manewrowania samolotem w połączeniu łatwą kontrolą samolotu i stabilnością lotu czyni
ten samolot doskonałym dla pilotów z zacięciem do akrobacji z jednej strony, ale również będzie on
wsparciem dla pilotów doskonalących swoje umiejętności podczas procesu szkolenia i treningu.

Paraelement
ul. Wielicka 36
02-657 Warszawa
Tel. Kom 503 736 736
tel. (22) 843-00-55, 843-00-56
www.paraelement.pl

