AGROTRAVEL

Krajowa Rada Izb Rolniczych
Stoisko F-37
ul. Żurawia 24, 00-515 Warszawa
tel. (22) 821-92-65
e-mail: sekretariat@krir.pl
www.krir.pl

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samorządu
rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach
rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315). Członkami samorządu rolniczego
są wszyscy podatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze
posiadające osobowość prawną. W każdym z 16 województw działa jedna izba
rolnicza. W skład Krajowej Rady Izb Rolniczych wchodzą prezesi izb
rolniczych oraz po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie
z każdej izby.
Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest
działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie
interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na
kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

CZECHY

CzechTourism

Al. Róż 16, Warszawa
tel.: +48 22 629 29 16
e-mail: warszawa@czechtourism.com
www.czechtourism.com

Stoisko F-11

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego-CzechTourism udziela informacji
turystycznych o Czechach: aktualnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych,
zakwaterowaniu. Współpracuje z mediami i biurami podróży, organizuje
wyjazdy studyjne do Czech dla biur podróży i dziennikarzy. Publikuje bezpłatne
mapy i foldery turystyczne w języku polskim.
Na stoisku CzechTourism zaprezentują swe oferty: Czechy Środkowe,
Morawy Południowe, OREA Hotels i Okręg Morawsko-Śląski.

WĘGRY

Biuro Podróży THERMAL TOURIST
Stoisko F-23
4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3.
tel./ fax.: +36/52-558-551
e-mail: thermaltourist@hungarospa.hu
website: www.hungarospa.hu
Hajdúszoboszló to najsłynniejsze uzdrowisko na Wielkiej Nizinie
Węgierskiej, którego największą atrakcją jest ośrodek rekreacyjny ze słynnym
Spa, Plaża, Aquapark i kompleksem Aqua-Palace. Przez cały rok obiekt oferuje
wiele niezapomnianych atrakcji kuracjuszom, wczasowiczom i rodzinom.
Informacja i rezerwacja noclegu w języku polskim:
e-mail: thermaltourist@hungarospa.hu
telefon: +36 52/ 558-551
Strona internetowa: www.hungarospa.hu
Hajdúszoboszló is the most well known bath-city of Hungary – main
attraction is bathing complex spa, open-air bath, Aquapark and the Aqua-Palace.
The bathing complex offers unforgettable adventures throughout the year.
Information and reservation in english language:
e-mail: thermaltourist@hungarospa.hu
phone: +36 52/ 558-551
Website: www.hungarospa.hu

DOLNOŚLASKIE
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Stoisko F-49
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
tel. +4871 776 90 53
e-mail: umwd@dolnyslask.pl
http://www.dolnyslask.pl
Podczas Targów Województwo Dolnośląskie reprezentować będą dolnośląscy
producenci produktów regionalnych oraz rękodzielnicy, którzy dodatkowo
zaprezentują atrakcje regionów, z których pochodzą:
- Spiżarnia Miodowa – Ewa Migocka – Oława – www.spizarniamiodowa.pl
-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – Lubawka –
www.kwiatlnu.eu
- Gospodarstwo Rolne Kwaszarnia Kapusty i Ogórków Michał Sznajder –
Karnice k. Żmigrodu – www.sznajder.agro.pl
- Stowarzyszenie LGD QWSI – Ziębice – www.qwsi.pl
-

WR

Ceramika

s.c.

J.K.

Rutyna

–

Tomaszów

Bolesławiecki

–

www.wrceramika.com
- Pracownia Ceramiki Artystycznej „Szynol” – Pasikurowice k. Wrocławia
www.facebook.com/szynol.pracowniaceramiki/
- „Eko Ar” czyli Ekoaronia – Jarków k. Lewina Kłodzkiego – www.ekoaronia.pl

ŁÓDZKIE

Województwo Łódzkie
Stoisko F-48
Al. Piłsudskiego 8 ,90-051 Łódź
tel: +48 42 663 30 00
e-mail: info@lodzkie.pl
http://www.lodzkie.pl

Do Łódzkiego jest blisko z każdego miejsca w Polsce, a nasze
województwo to między innymi sześć szlaków o znaczeniu europejskim,
7 pięknych parków krajobrazowych, niezwykle cenne zabytki architektury,
ogromna różnorodność dawnych obyczajów ludowych, a także dań i potraw
regionalnych. Zwyczaje kulinarne regionu łódzkiego są ciągle żywe, zwłaszcza
wśród mieszkańców wsi. Warto się zastanowić również nad skorzystaniem
z oferty agroturystycznej, ponieważ miejsca te oferują ciszę, kontakt z przyrodą,
a wielu przypadkach potrawy serwowane przez gospodarzy są wspomnieniem
dzieciństwa.

MAZOWSZE
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Stoisko F-34
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (+22) 5979-100
fax (+22) 5979-290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl

Mazowsze to nie tylko gospodarka, inwestycje i szansa na realizację
kariery zawodowej. Region ma również wiele do zaoferowania turystom oraz
tym, których sprowadzają tu sprawy zawodowe. Każdy może znaleźć wiele
możliwości i okazji do zwiedzania i wypoczynku.
Rozwojowi branży turystycznej na Mazowszu sprzyja dobra siatka
połączeń, wysoki poziom usług hotelowych, gastronomicznych, komunikacyjnych, a także łatwy dostęp do wielu atrakcji ziemi mazowieckiej. Oferta
turystyczna województwa jest bardzo bogata. Region można odkrywać na wiele
sposobów. To strony rodzinne wybitnych Polaków: Fryderyka Chopina
(Żelazowa Wola), Jana Kochanowskiego (Czarnolas) czy Kazimierza
Pułaskiego (Warka).
Przez Mazowsze można wędrować śladem wielkich bitew i wydarzeń
historycznych lub szlakiem dworków i pałaców. Osoby zainteresowane tradycją
urzekną takie miejsca jak Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi
Radomskiej w Radomiu czy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

MAZOWSZE

Różnorodność krajobrazu oraz bogata historia i kultura regionu
sprawiają, że można tu w ciekawy sposób spędzić nie tylko weekend, ale i cały
urlop.

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
Stoisko F-34
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. to pierwszy samorządowy
przewoźnik kolejowy w Polsce. Spółka została powołana 29 lipca 2004 r. przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego i ówczesną spółkę „PKP Przewozy
Regionalne” sp. z o.o. 8 stycznia 2008 r. Samorząd Województwa
Mazowieckiego stał się jedynym właścicielem spółki „Koleje Mazowieckie –
KM”. Od początku swojej działalności Koleje Mazowieckie konsekwentnie
realizują program mający na celu organizację komunikacji kolejowej
odpowiadającej potrzebom mieszkańców Mazowsza. Strategia realizowana
przez Koleje Mazowieckie zaowocowała znacznym wzrostem liczby
podróżnych z 40 mln w 2005 r. do ponad 63 mln w 2015 r.

MAZOWSZE

Stacja Muzeum
Stoisko F-34
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
Stacja Muzeum-Filia w Sochaczewie
(Sochaczewska Kolej Wąskotorowa)
ul. Towarowa 7, 96-500 Sochaczew

Stacja Muzeum jest instytucją kultury powstałą w miejsce
nieistniejącego już Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Zbiory jej dzisiaj liczą
ok. 6 500 bezcennych eksponatów należących do największych w Polsce i na
świecie. Obecna siedziba placówki mieści się w dawnym budynku Dworca
Warszawa Główna, zbudowanym w 1946 r. W dawnych halach dworcowych
zlokalizowana jest ekspozycja stała, a na wolnym powietrzu znajduje
się “Skansen Lokomotyw” liczący 50 jednostek historycznego taboru.
Są to różne typy parowozów, lokomotywy spalinowe, wagony towarowe,
osobowe, jedyny w Europie pociąg pancerny i Salonka Bieruta.
Poza Warszawą do Stacji Muzeum także należy jej filia w Sochaczewie
czyli Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie gdzie można podziwiać
unikalną kolekcję taboru wąskotorowego, a także w okresie od kwietnia
do
października
wybrać
się
w
podróż
pociągiem
RETRO.
W planach organizatorów Stacji - Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego i Polskich Kolei Państwowych S.A. - jest
stworzenie nowoczesnego kompleksu muzealnego na terenie warszawskich
Odolan,
przy
ul.
Potrzebnej.
Nowa
placówka
będzie
jedną
z najnowocześniejszych w kraju i ma mieć charakter centrum kulturalnonaukowego i rozrywkowego, związanego tematycznie z techniką i transportem,
w tym głównie kolejowym.

MAZOWSZE
Muzeum im. Orła Białego
Stoisko F-34
ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżyskie Muzeum zgromadziło na ekspozycji plenerowej 130 sztuk
broni ciężkiej, które było na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz państw
Układu Warszawskiego. Obejrzeć można armaty, wozy pancerne, czołgi,
wyrzutnie rakiet typu „Katiusza”, wozy inżynieryjne, broń pokładową okrętów
wojennych, samoloty. Największy samolot transportowy Ił-14 jest udostępniony
dla zwiedzających. Możemy nie tylko obejrzeć ale także wejść i zasiąść w
kabinie pilotów za sterami. Oczywiście bez możliwości startu...
Ważnym elementem zbiorów, są również eksponaty i dokumenty
związane z działalnością oddziałów partyzanckich na terenie Gór Świętokrzyskich w czasie okupacji niemieckiej oraz te pochodzące z czasów tzw.
Polski Ludowej. Dodatkowo możecie Państwo skorzystać z przejażdżki wozem
bojowym BTR-60 lub zamówić ognisko w pozostałościach XIX-wiecznej Huty
Rejów.
Muzeum im. „Orła Białego” powstało w 1969 r. z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Skarżyska-Kamiennej. Z biegiem lat, okazało się, że
jej naj-większym osiągnięciem było zorganizowanie Społecznego Muzeum
Miejskiego w dzielnicy Rejów, które miało być trwałym pomnikiem kultury,
służącym społeczeństwu.
W 1991 r. Muzeum otrzymało swoją obecną nazwę, która ma
upamiętniać bohaterstwo i poświęcenie członków organizacji konspiracyjnej
„Orzeł Biały”, która powstała w czasie II wojny światowej.

MAZOWSZE

Muzeum Wsi Radomskiej
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom

Stoisko F-34

Muzeum im. Oskara Kolberga – Oddział Muzeum Wsi
Radomskiej
Al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha

Muzeum Wsi Radomskiej położone jest na obrzeżach Radomia, przy
trasie Warszawa-Kraków. Na powierzchni 32,5 ha zestawiono 80 obiektów
dawnego budownictwa wiejskiego i zgromadzono 16 000 eksponatów, wśród
których na uwagę zasługują kolekcje pojazdów, maszyn rolniczych, sztuki
ludowej oraz uli, narzędzi i wydawnictw pszczelarskich. Turyści mogą
zwiedzać w ramach naszego skansenu sześć chłopskich zagród, dwa dworki
szlacheckie, kościółek, dzwonnicę, wiatraki, młyny, kuźnie, olejarnię, tartak.
Dla zwiedzających organizowane są wystawy stałe i czasowe.
W muzealnej szkole przez cały rok odbywają się lekcje muzealne upowszech niające wiedzę o kulturze ludowej. Muzeum organizuje plenerowe festyny,
najbardziej znane wydarzenia to: Niedziela Palmowa, Sobótki, Dzień Dziecka,
Potańcówki „Pod Dębem”, Święto Chleba, Festiwal Ziemniaka.
Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej jest Muzeum im. Oskara Kolberga
w Przysusze z siedzibą w zabytkowym dworze z połowy XIX wieku.

MAZOWSZE

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia” w Radomiu
Stoisko F-34
ul. Mikołaja Kopernika 1, 26-600 Radom

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
powstało w 2005 roku jako instytucja kultury Samorządu Województwa
Mazowieckiego. Jej siedzibą jest rozbudowany w latach 2010-2014 neogotycki
budynek dawnej elektrowni miejskiej z 1901 roku. Orędownikiem i promotorem
projektu utworzenia Centrum był honorowy obywatel Radomia reżyser Andrzej
Wajda. Głównym kierunkiem działalności Elektrowni jest prezentacja
i promocja najciekawszych zjawisk w obszarze współczesnych sztuk
wizualnych. Organizowane są wystawy sztuki polskiej i obcej, prezentacje
performensów, spotkania z artystami i kuratorami, sesje i konferencje, a także
wydawane są katalogi wystaw, książki, akcydensy.
Oferta edukacyjna instytucji jest skierowana do różnych grup
wiekowych i zawodowych. Obejmuje m.in. warsztaty, lekcje muzealne, odczyty
itp. Elektrownia posiada stale rozbudowywaną, zaliczaną do najlepszych
w Polce powstałych po 2000 roku, kolekcję współczesnej sztuki, liczącą ponad
650 dzieł. Otwarte w 2015 roku kino, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt,
prezentuje ambitne filmy artystyczne. Budynek Centrum mieści kilka sal
wystawowych, specjalistyczne pracownie i gabinety, bibliotekę z czytelnią,
mediatekę, księgarnię, kino, część biurową i zaplecze techniczne z magazynami
dzieł sztuki włącznie, a także kawiarnię.

MAZOWSZE
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
Al. Wilanowska 204, 02-730 Warszawa
Stoisko F-34
Oddział MHPRL w Sandomierzu
ul. Rynek 9, 27-600 Sandomierz
Oddział MHPRL w Piasecznie k. Gniewa
ul. Kociewska 2 83-123 Piaseczno

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie powstało w
1984 r. Jego siedziba mieści się w „Żółtej Karczmie”, przy al. Wilanowskiej
204. MHPRL to placówka naukowo-badawcza, która gromadzi, zabezpiecza i
udostępnia materiały obrazujące rozwój i dokonania ruchu ludowego. Zajmuje
się popularyzacją dziejów polskiej wsi, działalności chłopskich partii i
stronnictw politycznych, organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych,
spółdzielczych, które w środowisku wiejskim prowadziły różnorodne formy
pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej. Posiada
oddziały w Sandomierzu i Piasecznie koło Gniewa.
W ciągu ponad 30 lat działalności zgromadzono 54 tys. eksponatów.
W muzeum znajdują się m.in.: eksponaty związane z walką o wolność Polski
w XVIII-XX w.; gobeliny i tkaniny artystyczne o tematyce narodowowyzwoleńczej; pamiątki i przedmioty osobiste działaczy ruchu ludowego;
dokumenty działalności stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji
młodzieżowych i społeczno-gospodarczych oraz PSL na emigracji; zdjęcia
dokumentujące wydarzenia z historii ruchu ludowego; plakaty, prasa i druki;
zbiór sztandarów stronnictw i organizacji ludowych działających w Polsce i na
emigracji.

MAZOWSZE
MHPRL dokumentuje również dzień dzisiejszy partii i organizacji
związanych z ruchem ludowym. W muzealnych magazynach znajdują się
kolekcje malarstwa, rzeźby, grafiki, numizmatyki, falerystyki, sfragistyki,
militariów.

PODLASKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Stoisko F-51
ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok
tel. +48 (85) 66 54 240
e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl

Województwo podlaskie to kraina zieleni i błękitu: jeziora, rzeki, lasy,
puszcze, rezerwaty i pomniki przyrody. To wszystko składa się na niepowtarzalny klimat tego regionu. Soczysta zieleń biebrzańskich łąk, błękit
rozlewisk, ciemnozielone ostępy Puszczy Białowieskiej to gwarancja przygody
i niezapomnianych wrażeń. Nocne słuchanie ptaków, polowanie z aparatem,
przejażdżka w głąb puszczy kolejką wąskotorową, poranne mgły nad bagnami tego się nie zapomina!
Zważywszy, iż ogromna część regionu pokryta jest siecią parków
narodowych, krajobrazowych lub objęta jest innymi formami ochrony tutejsi
rolnicy znajdują idealne warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
Szczególnie rozwinęło się przetwórstwo oparte o bogactwo lokalnych ziół
i innych bogactw, które oferują nasze lasy.
Oprócz żywności ekologicznej jesteśmy dumni z kuchni regionalnej,
która smakuje najlepiej w jednej z naszych kwater agroturystycznych.
Dla amatorów mocniejszych wrażeń polecamy spotkanie oko w oko
z żubrem, wędrówki po zmarzniętych bagnach, spływy meandrującymi rzekami,
jazdę na nartach wodnych czy wycieczki rowerowe. A wszystko to w jednym
miejscu, o każdej porze roku. Przywitają Was tu ludzie serdeczni i otwarci,
chętni do snucia opowieści i niezwykle gościnni. Zapraszamy do udziału
w imprezach i festynach, a także do poznawania bogatych tradycji kulinarnych
i kulturowych województwa podlaskiego.

ŚLĄSKIE

Lokalna Grupa Działania
„Zielony Wierzchołek Śląska”
Stoisko F-52
ul. Staszica 12, 42-100 Kłobuck
tel. +48 34 317 25 30,
fax +48 34 375 16 64
e-mail: biuro@lgd-klobuck.pl
httt://www.lgd-klobuck.pl
www.facebook.com/LgdZielonyWierzcholekSlaska

W skład LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” wchodzi 9 gmin:
Blachownia, Kłobuck, Krzepice, Lipie, Opatów, Panki, Popów, Przystajń
i Wręczyca Wielka położonych w północnej części województwa śląskiego.
W chwili obecnej LGD realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020.
Naszym celem jest rozwój agroturystyki w połączeniu z turystyką aktywną.
Turyści znajdą tutaj bogatą bazę agroturystyczną, szlaki piesze, wodne
i rowerowe. Istotnym elementem działania LGD jest również rozwój lokalnej
przedsiębiorczości. Obszar LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” to atrakcyjne
tereny inwestycyjne na szlaku autostrady A1.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Urząd Miasta Kielce

Stoisko F-53

ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
e-mail: turystyka@um.kielce.pl
http://www.um.kielce.pl
Kielce - miasto położone w sercu Gór Świętokrzyskich. Jako jedyne
w Europie posiada pięć rezerwatów przyrody. Znawcy nazywają stolicę
województwa świętokrzyskiego „największym muzeum geologii pod gołym
niebem”. Łatwość dojazdu, krótki czas podróży predestynują je do miana
niezwykle atrakcyjnej bazy dla turystów. Kielce znane są przede wszystkim
z cudownych krajobrazów, interesujących obiektów architektonicznych,
unikalnych muzeów i galerii. Tak różnorodną ofertę trudno znaleźć w innym
miejscu. W bieżącym roku Kielce to Miasto Gospodarz Mistrzostw Europy
UEFA EURO U21 Polska 2017.

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego

Stoisko F-53

ul. Ściegiennego 2 pok. 32
25-033 Kielce
tel./fax +48 41 361 80 57
e-mail: rot@swietokrzyskie.travel
http://www.rot.swietokrzyskie.travel
http://www.swietokrzyskie.travel

Organizacja została powołana i działa w celu rozwoju turystyki
w Województwie Świętokrzyskim.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Swoją działalnością staramy się przedstawić turystom magię i energię
płynącą z Regionu Świętokrzyskiego. Zapraszamy do „Miejsc Mocy” z których
można czerpać garściami, moc duchową, fizyczną i intelektualną miejsc
będących ogniskami atrakcji, które dają siłę odwiedzającym.

URZĄD MIEJSKI W SANDOMIERZU

Stoisko F-53

Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.:+48 (15) 644-01-00 centrala,
fax: (15) 644-01-01
e-mail: sekretariat@um.sandomierz.pl
http:// www.sandomierz.pl

Urokliwy Sandomierz zachwyca swą lokalną różnorodnością
i majestatycznym pięknem na wskroś europejskim – tętniącym energią
nowoczesnej kultury w wielowiekowej oprawie. Sandomierskie Stare Miasto
na każdym kroku prezentuje swoje zabytkowe oblicze, przypominając z dumą,
że jest świadkiem kształtowania się narodowej kultury. Miasto posiada wśród
swoich atrakcji wyjątkowe perły architektury, między innymi XIII-wieczny
romański kościół Św. Jakuba i zachwycającą kunsztownością polichromii
Bazylikę Katedralną. Elementem pozostałym z czasów, kiedy Sandomierz był
królewskim grodem jest system miejskiej fortyfikacji, zachowany w postaci
Bramy Opatowskiej i furty zwanej Uchem Igielnym.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

W Sandomierzu można skorzystać z aktywnych form wypoczynku na
łonie natury w otoczeniu Gór Pieprzowych, znajdujących się nieopodal miasta
oraz w cieniu niezwykłej flory wąwozów lessowych, wśród których
najdostojniej prezentuje się Wąwóz Królowej Jadwigi. Lokalizacja tuż przy
urokliwie wijącej się pośród łąk, sadów i pól Sandomierszczyzny Wiśle nadaje
miastu niebywałego uroku i zachęca do odwiedzenia.

"PRZEWOZY REGIONALNE" Sp. z o.o.
Stoisko F-53
uL. Wileńska 14A, 03-414 Warszawa
Oddział Świętokrzyski
z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej
Al. Niepodległosci 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna
e-mail: sekretariat.kielce@p-r.com.pl
http://polregio.pl

Budujemy dobrą kolej,
Budujemy dobre relacje
Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego dnia wygodnie
i sprawnie przemieszczać się i swobodnie realizować swoje plany. Bez względu
na to, gdzie mieszkają – w małym czy dużym mieście – chcemy im ułatwić
dojazd do ważnych miejsc takich jak praca, szkoła, urzędy, sklepy
i oczywiście dom.
Codziennie w trasę wyrusza 1600 naszych pociągów i podróżuje
z nami 220 tysięcy osób. Dzięki najszerszej siatce połączeń do wielu miejsc
docieramy jako jedyni, ponieważ zależy nam na tym, aby każdy bez wyjątku,
mógł korzystać z kolei w swoim regionie.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać kolej, która będzie
bezpieczna i komfortowa dla klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym
partnerem pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko
ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia
i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój.
Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą
budować przyjazną kolej, z której my Kolejarze i Wy – nasi Klienci będziemy
mogli być dumni.

Port Lotniczy „RADOM” S.A.
Stoisko F-53
Biuro Zarządu:
ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom, tel. +48 48 377 92 10,
e-mail: info@lotnisko-radom.eu
Terminal / Punkt Informacji Lotniskowej:
ul. Lubelska 158, 26-600 Radom, tel. +48 48 377 92 22,
e-mail: informacja@lotnisko-radom.eu
http://lotnisko-radom.eu

Port Lotniczy „RADOM” znajduje się 4 km od centrum Radomia.
Komfortowy terminal, wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do obsługi
pasażerów i bagażu. Przed terminalem do dyspozycji pasażerów znajduje się
bezpłatny monitorowany parking. Bilety i szczegółowy rozkład lotów dostępny
jest na stronie internetowej i w Punkcie Informacji Lotniskowej.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Port Lotniczy „RADOM” jest również lotniskiem przyjaznym
samolotom w ruchu prywatnym i biznesowym (General Aviation) za czym
przemawia dostępność slotów, paliwa lotniczego, kompleksowej obsługi
naziemnej, atrakcyjne ceny oraz doskonałe położenie.

Muzeum Przyrody i Techniki
Stoisko F-53
Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
ul. Wielkopiecowa 1 (wejście do Muzeum od ul. Piłsudskiego 95)
27-200 Starachowice
tel: +48 783-730-094 , +48 41 275-40-83
e-mail: mpt@ekomuzeum.pl ,
recepcja@ekomuzeum.pl
http://www.ekomuzeum.pl

Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach powstało w 2001 r.
Tworzą go dwa zakłady wielkopiecowe: starszy z 1841 r. z którego zachowało
się kilka bardzo interesujących budowli oraz nowszy z 1899 r. z jedynym
w Europie zachowanym kompletnym ciągiem technologicznym do wytopu
surówki żelaza. Muzeum posiada też kolekcję samochodów ciężarowych STAR
produkowanych w Starachowicach w latach 1948 - 2007 . Są wśród nich:
pierwsza polska ciężarówka STAR 20, uczestnik X Rajdu Paryż – Dakar z 1988
r STAR 266R, czy replika jedynego polskiego papamobile z okresu I
Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.
Przyroda w starachowickim Muzeum to nowoczesna wystawa
paleontologiczna z naturalnej wielkości modelami płazów i gadów oraz
oryginalnymi tropami zwierząt żyjących w Górach Świętokrzyskich w epoce
triasu i jury. Miary realizmu dopełniają fotopanoramy oraz ścieżki dźwiękowe
pozwalające przenieść się odbiorcy o miliony lat w przeszłość.
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Bałtowski Kompleks Turystyczny
Stoisko F-53
27-423 Bałtów 8a
tel. +48 41 264 14 20
e-mail:rezerwacja.baltow@jurapark.pl
http://www.juraparkbaltow.pl
Bałtowski Kompleks Turystyczny to obecnie największy obiekt
rozrywkowo - edukacyjny w Polsce. Atrakcje kompleksu to: JuraPark (park
dinozaurów), Muzeum Jurajskie, Gondwana, Prehistoryczne Oceanarium,
Żydowski Jar, Zwierzyniec Bałtowski, Ośrodek Jazdy Konnej "Kraina Koni",
Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, rollercoaster, Wioska Czarownic Sabatówka, zabytkowy młyn, plaża z miejscem do kąpieli "Kamienne oko".
Zimą Bałtów zaprasza na narty do Stacji Narciarskiej "Szwajcaria Bałtowska"
oraz do Wioski Świętego Mikołaja. Na terenie kompleksu znajduje
się komfortowa, całoroczna baza noclegowa.

ECHO DNIA
Stoisko F-53
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce,
fax: +48 41-368-22-18.
Dział miejski - tel. +48 41-349-53-50,
Redakcja internetowa tel.+48 41-36-36-117,
email: online@echodnia.eu
http://echodnia.eu
Polska Press Oddział w Kielcach wydaje gazetę „Echo Dnia” oraz
portal www.echodnia.eu dla trzech regionów: świętokrzyskiego, radomskiego
i podkarpackiego.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Gazeta jest organizatorem wielu akcji i plebiscytów znanych w całym
regionie . Wieloletnią tradycję mają nagrody gospodarcze: Skrzydła, Lider
Regionu oraz znak jakości Nasze Dobre Świętokrzyskie. „Echo Dnia” sporządza
profesjonalne rankingi np. 100 największych firm regionu. Razem z partnerami
z innych regionów współorganizuje konferencje gospodarcze. Czynnie angażuje
się we wszystkie akcje, działania i aktywności społeczne.

KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA
Stoisko F-53
ul. Laskowa 95, Chrusty, 26-050 Zagnańsk k/Kielc
tel. +48 41 260-50-60
e-mail: info@swietokrzyskapolana.pl
http://www.swietokrzyskapolana.pl

Kompleks Świętokrzyska Polana w Chrustach zaprasza do odwiedzania
swoich atrakcji. Na gości czeka Oceanika- ekspozycja z wielkimi akwariami
o pojemności 250 000 litrów, z najbogatszą wystawą zwierząt wodnych
w Polsce.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem. Jest też Kraina Zabawy,
a w niej m. in. wielkie dmuchańce, ruchomy statek, karuzela, łódeczki, park
linowy i eurobungee oraz Park Miniatur Świętokrzysko z największymi
zabytkami architektury świętokrzyskiej, pokazanymi w skali 1:20. Dzieci
uwielbiają Brzozową Zagrodę gdzie czekają króliki, świnki wietnamskie, owce
miniaturki i pawie. W skład Kompleksu wchodzi również Lipowy Dwór,
miejsce na organizację uroczystości rodzinnych, spotkań firmowych
i konferencji oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Polanika.
Kompleks Świętokrzyska Polana- odwiedź – żyj ciekawie!

Villa Aromat sp. z o.o.
Stoisko F-53
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa
tel.+48 4139 41 350, +48 515 116 497
e-mail: hotel@villaaromat.pl
http://www.villaaromat.pl

Hotel Villa Aromat trzygwiazdkowy obiekt, znajduje się we
Włoszczowie – malowniczym miasteczku Wyżyny Małopolskiej (woj.
świętokrzyskie, przy trasie nr 786 Kielce - Częstochowa). Odwiedzają nas
klienci indywidualni, biznesowi oraz grupy szkoleniowe. Dysponujemy 50
miejscami noclegowymi oraz 30 miejscami parkingowymi.
Pokoje: 1,2.3 – osobowe, oraz pokoje vip.
Cena za pokój: od 100zł
Atutami obiektu są: hotel dla niepalących, darmowe Wi-Fi w całym
obiekcie , wszystkie pokoje klimatyzowane, telewizja satelitarna, telefon, mini
bar, bezpłatny monitorowany parking dla gości, akceptacja kart płatniczych.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Hotel Villa Aromat zapewnia spokój i komfort. Kameralny charakter
obiektu, przytulne wnętrza i wyśmienita kuchnia sprawiają, że nasi goście
wypoczywają w komfortowych warunkach. W czasie pobytu w naszym hotelu
można spędzić mile czas pełen relaksu w SPA. Ponadto dysponujemy: stylową
Restauracją, pubem CARPE DIEM, Salą Kominkową oraz Salą Bankietową.
W naszej Restauracji znajdą Państwo dania kuchni polskiej nowoczesnej
i europejskiej, bogaty wybór win oraz specjalne menu dla dzieci. W karcie
mamy dania wegańskie, oraz wegetariańskie. Specjalnością Szefa kuchni jest
przystawka : plastry kaczej piersi podanej na delikatnej sałacie z marynowanym
runem leśnym w asyście chutney jabłkowego, danie główne: stek z polędwicy
wołowej podany na ciemnym sosie z nutka lasu z naszymi frytkami i
pomidorami concase , deser: nugat z karmelizowanych orzechów nerkowca z
cynamonem i nutką mięty.
Godziny otwarcia Restauracji: poniedziałek-czwartek: 7:00-22:00,
piątek: 7:00-18:00, sobota-niedziela: 13:00-18:00
Menu lunchowe, od poniedziałku do piątku w godz; 9.00-12.00
Sala szkoleniowa zapewniw możliwość organizacji szkoleń dla grup od
10 do 80 osób.
Na znakomitą kawę zapraszamy do Barku Amerykańskiego, a na
wieczorną rozrywkę do pubu "Carpe Diem" stylizowanego na wzór
amerykański. Organizowane są dyskoteki, wieczory panieńskie, kawalerskie,
imprezy okolicznościowe, koncerty, karaoke. W kameralnym pomieszczeniu w
styku amerykańskim można mile spędzić czas z przyjaciółmi skorzystać ze
stołu bilardowego, posmakować przepysznych dań z kuchni amerykańskiej.
Specjalnością PUB-u jest wyśmienity burger przygotowywany ze świeżej
wołowiny oraz żeberka back ribs.
Sala VIP z kominkiem to idealne miejsce na biznesowe spotkania,
rodzinne obiady, czy kameralne prywatki.
Organizujemy także bankiety, bale, przyjęcia weselne w klimatyzowanej
i przestronnej Sali Bankietowej. Istnieje możliwość ustawienia stołów
okrągłych.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Europejskie Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Stoisko E-22

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów
tel. +48 41 376 50 79
www.centrumbajki.pl

Centrum Bajki w Pacanowie to unikalna instytucja kultury, która uczy
bawiąc. To stworzona z myślą o najmłodszych wspólna podróż przez baśniowe
krainy, gdzie spotkacie Koziołka Matołka, elfy, wróżki, a od niedawna możecie
przemierzyć krainę „Soria Moria” –ilustrującą świat baśni, legend i podań
krajów Północy. Centrum Bajki to także teatr, kino, księgarnia, czytelnia,
zaczarowany ogród i Instytut Bajki.
Naszą specjalnością są warsztaty i eventy, m.in. Międzynarodowy
Festiwal Kultury Dziecięcej albo Zjazd Postaci Bajkowych. Centrum Bajki – my
wiemy jak rozmawiać z dziećmi!
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Muzeum Wsi Kieleckiej
Stoisko F-35
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
tel. 41 344 92 97
fax. 41 344 50 08
e-mail:poczta@mwk.com.pl

Muzeum Wsi Kieleckiej jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek
turystycznych regionu świętokrzyskiego. Powołane do życia zostało w 1976
roku, jego zadaniem jest gromadzenie, naukowe opracowanie i ochrona
najcenniejszych zabytków architektury drewnianej z terenów Kielecczyzny.
Główną ekspozycją Muzeum Wsi Kieleckiej jest Park Etnograficzny w Tokarni.
Skansen położony w malowniczym zakolu Czarnej Nidy, liczy aż 65 hektarów,
z czego 20 hektarów to przepiękny las, ulubione miejsce spacerów wielu
turystów. Znajdują się tu stałe ekspozycje budownictwa wiejskiego,
małomiasteczkowego i dworskiego. Zgromadzone w nich obiekty stanowią
dziedzictwo polskiej kultury i tradycji wiejskiej.
The Kielce Village Museum is one of the most recognizable tourist
brands of the swietokrzyskie region. Founded in 1976, it is responsible for
collecting, researching and preserving the most valuable wooden architecture
monuments from the area of the Kielce region. The main exhibition of the
Kielce Village Museum is the Ethnographic Park in Tokarnia. The open-air
museum, situated in the picturesque bend of Black Nida, has 65 hectares of
which 20 hectares is a beautiful forest, a favorite place to walk for many tourists.
There are permanent exhibitions of rural, small-town and manor buildings. The
objects are a legacy of Polish culture and rural tradition.
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
Stoisko F-47
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 3074-938,
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
http://www.lgd-srws.pl

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Dotrzeć tutaj nie jest trudno. Wystarczy zapytać kogokolwiek o miejsce,
gdzie „słońce świeci jasno, ludzie są życzliwi, a natura trwa w swej nieskażonej
postaci od setek lat”, a na pewno wskaże drogę do leżących u podnóża Gór
Świętokrzyskich – Baćkowic, Brodów, Iwanisk, Łagowa, Nowej Słupi,
Pawłowa i Waśniowa tworzących Lokalną Grupę Działania - Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
Kraina ta jest zakątkiem, gdzie mieszkańcy wielkich miast - zaganiani,
zapracowani, mogą znaleźć chwilę wytchnienia i ukojenia od trudów dnia
powszedniego. Gdzie nie trudno dotrzeć podróżując między atrakcjami ziemi
świętokrzyskiej. Nie sposób jest zwiedzać kielecczyznę omijając to magiczne
i urokliwe miejsce znane ze Świętego Krzyża.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lokalna Grupa Działania
„Białe Ługi”

Stoisko F-18

Trzemosna 27 , 26-021Daleszyce
tel./fax +48 41 307 26 44
e-mail: biuro@bialelugi.pl
http://www.bialelugi.pl
Obszar Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” obejmuje
7 sąsiadujących ze sobą gmin: Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica,
Raków, Staszów i Szydłów. LGD promuje swój obszar szczególnie pod
względem walorów turystycznych, kulturalnych, produktów lokalnych, a także
kładzie nacisk na rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizację i integrację
lokalnej społeczności. Za pośrednictwem LGD można pozyskać środki
finansowe z PROW 2014-2020 w ramach Programu RLKS na: tworzenie
i rozwój firm, publiczną infrastrukturę czy też granty na działania społeczne.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” (Local Action Group „Biale
Lugi”) includes 7 municipalities susch as Bogoria, Chmielnik, Daleszyce,
Pierzchnica, Raków, Staszów and Szydłów. This institution promote our region
in respect of tourist, cultural and local products aspects. The development of
entrepreneurship, elicitation and integration of local people are very important to
LAD “Biale Lugi”. By LAD people can get money from PROW 2014-2020 and
they can start a new company or expand their company, renovate public
infrastructure and investing money on social activities.
Office is open from Monday to Friday in hours 7am - 3 pm.
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Lokalna Grupa Działania
„DORZECZECZE BOBRZY”
Stoisko F-1
KostomłotyII, ul. Koscielna 2A
26-085 Miedziana Góra
tel.+48 41 303 22 44,
e-mail: dorzeczebobrzy1@wp.pl
http:// www.dorzeczebobrzy.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” powstało
10 grudnia 2005 r. Teren objęty jej patronatem położony jest w zachodniej
części Gór Świętokrzyskich. Obejmuje obszar 5 gmin: Miedziana Góra,
Mniowa, Piekoszowa, Strawczyna i Zagnańska. Głównym celem statutowym
LGD jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w szczególności
poprzez realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Grupa stawia sobie za zdanie
aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału
społecznego na wsi, rozwój turystyki i gospodarki na swoim terenie.
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Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły
Stoisko F-12
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. 15 8650 216
fax. 15 8650 216
email: biuro@dorzeczewisly.pl
www.dorzeczewisly.pl

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i
Gminy Połaniec oraz Osiek, a także gmin Łubnice, Oleśnica i Rytwiany. Obszar
działalności jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodnicze,
a także chęć do współpracy oraz wspólny pomysł na rozwój. Obszar działalności
LGD Dorzecze Wisły zajmuje około 466 km2, w jego skład wchodzi ok. 34 tys.
mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa
świętokrzyskiego - Kielc.
Przyrodniczym elementem dominującym w krajobrazie jest Wisła wraz z
dopływami - malowniczymi rzeczkami wijącymi się wśród pagórkowatych
terenów pokrytych polami i lasami. Jest to więc raj dla wędkarzy i grzybiarzy,
amatorów spacerów i wędrówek - pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie
tereny sprzyjają rozwojowi rolnictwa i sadownictwa, dlatego też pola uprawne i
sady są tak charakterystyczne dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż
obchodzone i zakorzenione w świadomości ludzi zamieszkujących tę okolicę.
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Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły powstała w celu
wykorzystania potencjału rozwojowego gmin członkowskich, poprawy ich
atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej czy
miejsca

zamieszkania oraz

aktywizacji

i

rozwoju

współpracy wśród

społeczności lokalnej. Długofalowym celem jest również rozwijanie i
ugruntowanie poczucia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania,
upowszechnianie inicjatyw związanych z aktywizacją ludności na obszarach
objętych LGD.
LGD Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i
zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i
rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Chcemy poprawić jakość życia na
obszarach wiejskich i różnicować gospodarkę wiejską na obszarze gmin członków LGD.
Długofalowym celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia
identyfikacji

mieszkańców

z

własnymi

miejscowościami.

Poprzez

organizowanie promocji regionu i działań będzie można zachęcić społeczności
do aktywnego udziału w inicjatywach realizowanych przez LGD, a
przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków przyrodniczokulturowych jak również atrakcji położonych na jego obszarze.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Ziemia Jędrzejowska - Gryf"

Stoisko F-19

ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
tel/fax +48 41 3864114
e-mail: lgdjedrzejow@onet.eu
www.jedrzejow.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - Gryf”
powstało 21 listopada 2007r. Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym
się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa
na obszarze całego powiatu jędrzejowskiego, składającego się z 9 gmin.
Celem działania Stowarzyszenia jest rozwój obszaru LGD w oparciu
o aktywność lokalnej społeczności, a w szczególności: zwiększenie aktywności
ekonomicznej mieszkańców obszaru LGD; pobudzanie aktywności społecznej
przedstawicieli grup defaworyzowanych; tworzenie innowacyjnych rozwiązań
w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów; współpraca na rzecz rozwoju
obszaru LGD; sprawne zarządzanie realizacją LSR i działania aktywizacyjne.
Bardzo ważnym zadaniem jest promowanie obszaru działania LGD
i budowanie jego „marki”.
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„Królewskie Ponidzie”
Stoisko F-46
ul. Grotta 3, 28-100 Busko - Zdrój
tel. +48 41 378 71 77
e-mail: biuro@krolewskieponidzie.pl
http://www.krolewskieponidzie.pl

„Królewskie Ponidzie” jest partnerstwem trójsektorowym obejmującym
swym zasięgiem cały powiat buski. Wspólnota historyczna, kulturowa
i geograficzna oraz przede wszystkim podobieństwo sytuacji gospodarczo
– społecznej i wspólne cele w dużej mierze przyczyniły się do połączenia ośmiu
gmin w jedną LGD. „Królewskie Ponidzie” podejmuje inicjatywy zmierzające
do zrównoważonego rozwoju obszaru.
Lokalna Grupa Działania to obszar przyjazny inicjatywom
gospodarczym oraz tworzeniu partnerstw kreujących markę obszaru w oparciu
o innowacyjne rozwiązania.
W swych założeniach wspiera przede wszystkim:

rozwój przedsiębiorczości - wspierając nowe oraz istniejące
inicjatywy gospodarcze,

rozwój turystyki - przyczyniając się do poprawy
infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, promując walory
turystyczne i dziedzictwo kulturowe oraz budowę marki obszaru LGD,

tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych - integrując
i aktywizując społecznie mieszkańców czy rozwijając oferty spędzania
czasu wolnego.
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Lokalna Grupa Działania
„Krzemienny Krąg”

Stoisko F-14

27-423 Bałtów 55
tel./fax: +48 041 252 72 33
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info
http://www.krzemiennykrag.info

Zasoby historyczno-kulturowe Krzemiennego Kręgu to olbrzymi wkład
w dorobek cywilizacji sięgający czasów, kiedy wizerunek sacrum zawierał się
w barwie polerowanego krzemienia. Błękitno-szare smugi symbolizowały
niebo. Po jego moc już pięć tysięcy lat temu neolityczny górnik schodził
kilkanaście metrów pod ziemię, drążąc szyby i chodniki będące szczytem
ówczesnej techniki. Energia wydatkowana na ich wydobycie porównywana jest
do tej, która wzniosła egipskie piramidy.
Dwa i pół tysiąca lat później do naddunajskich prowincji rzymskich
płynęło stąd, wytapiane w setkach tysięcy piecyków, zwanych dymarkami,
najlepszej jakości żelazo. O skali zjawiska świadczą znaleziska rzymskich
skarbów w Nietulisku i Chmielowie. Od setek lat rozsławia okolicę kunowski
kamień, z którego stawiano najbardziej znaczące w Rzeczypospolitej budowle
pod okiem miejscowych i zagranicznych mistrzów.
Górnicze i hutnicze tradycje kontynuowali średniowieczni kuźnicy,
a Stanisław Staszic włączył w ten proces siły natury. Wzdłuż Kamiennej i
Modły stanęły piece, fryszerki i zakłady żelazne, których ruiny zachowały się w
Nietulisku, Chmielowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Bodzechowie, a nawet
Pętkowicach. W regionie dobywano rudę, węgiel i kamień. Wielopokoleniowy
wysiłek mieszkańców regionu można podziwiać również pod postacią
znakomitych zabytków Solca, Bałtowa czy Kunowa.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nie mniej pracowita była przyroda. Na krajobraz „Krzemiennego Kręgu”
składają się wielokrotnie fałdowane Góry Świętokrzyskie, przełom pracowitej
rzeki Kamiennej oraz wychodnie skał, po których spacerowały tekodonty i
dinozaury. Ich tropy należą do najciekawszych na świecie, a wyniki badań
stanowią nowe propozycje do naukowych rozważań nad życiem
prehistorycznych olbrzymów. Charakterystycznie pofałdowany i wyrzeźbiony
lessowy płat Wyżyny Opatowskiej od tysięcy lat jest obszarem nieprzerwanej,
rolniczej działalności. W atmosferze jej ziemiańskich dworków przyszedł na
świat pisarz Witold Gombrowicz, który przypiął regionowi bodaj najsławniejszą
„gębę” świata...

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”
Stoisko F-15
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Adres do korespondencji:
Biuro LGD "Nad Czarna i Pilicą"
ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
tel. +48 41 380 81 33
e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl

Lokalna Grupa Działania “Nad Czarną I Pilicą” została powołana na
obszarze pięciu gmin Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce i Słupia Konecka
leżących w województwie świętokrzyskim. Obszar ten jest spójny terytorialnie.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Łączą go także tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz
pomysły na rozwój i chęć współpracy. Teren naszej LGD położony jest na
malowniczym skraju Wzgórz Koneckich i Wyżyny Przedborskiej. Obszar ten
charakteryzuje się dużą malowniczością i różnorodnością krajobrazu. Naturalne
i nieskażone środowisko, spokój oraz ciekawe zakątki są atutami rozwijającej
się agroturystyki.
Local Action Group „At Czarna and Pilica Rivers” includes the territory
of five commune’s: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce and Słupia
Konecka, which are located in the świętokrzyskie voivodeship. This territory is
coherent. It is also connected by historic, cultural and natural traditions as well
as the willingness to cooperate and the shared idea for development.
The territory of our LAG is situated on the picturesque edge of Koneckie
Hills and Przedborska Uplands. This territory is characterized by a picturesque
and diversified landscape. Natural and unpolluted environment, quietness and
attractive places are the assets of the development of rural tourism.

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
Stoisko F-2
ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów
Tel./fax +48 (15) 868 20 87
e-mail: lgdopatow@o2.pl
http://www.lgdopatow.pl

W skład Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego wchodzą
następujące gminy: Opatów, Ożarów, Wojciechowice, Tarłów, Sadowie.
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Obszar ten jest niezwykle różnorodny i malowniczy. Oryginalnym
walorem przyrodniczym i estetycznym jest urozmaicona rzeźba terenu
agodnie pofałdowane wzgórza poprzecinane licznymi wąwozami.
Charakterystyczną cechą dla tego terenu jest pokrywa lessowa, dzięki której
powstała urodzajna Wyżyna Opatowska i Sandomierska.
Naszym celem jest działanie na rzecz obszarów wiejskich, a zwłaszcza:
- promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
- udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie
przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z
programów pomocowych,
- podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w realizacji LSR,
- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
- propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD.

Lokalna Grupa Działania
„Perły Czarnej Nidy”

Stoisko F -16

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
tel. +48 41 311 46 91 wew. 304, 305
biuro@perlycn.pl
http://www.perlycn.pl
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” powstała w czerwcu
2008 roku w celu wspierania rozwoju własnego regionu w oparciu o lokalne
zasoby.
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Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Chęciny, Morawica i SitkówkaNowiny. Zrzesza 43 członków – przedstawicieli trzech sektorów: społecznego,
gospodarczego i publicznego. Misja Stowarzyszenia brzmi: LGD realizatorem
wspólnej strategii podnoszącej jakość życia i aktywizującej mieszkańców
do działania na rzecz regionu i lokalnej społeczności.
Local Action Group „Pearls of Czarna Nida” was established In June
2008 in order to support development of local region based on local resources.
It gathers municipalities such as: Chęciny, Morawica and Sitkówka Nowiny.
It has 43 members – representatives of three sectors: social, economic
and public. Mission of the association is: Local Action Group (Polish
translation – LGD) the executer of mutual strategy aimed to increase the quality
of life and activate citizens to take action on behalf of region and local
community.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE
Stoisko F-46
ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
tel. +48 41 357 73 47
e-mail: biuro@lgdponidzie.pl
www.lgdponidzie.pl

Lokalna Grupa Działania PONIDZIE powstała aby wspomóc rozwój
obszarów wiejskich. Obejmuje swoim zasięgiem gminy Pińczów, Kije,
Działoszyce, Michałów i Złota. Zrzesza przedstawicieli trzech sektorów:
publicznego, gospodarczego i społecznego.
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Obszar działania LGD ze względu na swoje położenie i niewątpliwe
walory przyrodniczo-krajobrazowe przyciąga na swe tereny amatorów
wypoczynku i rekreacji. Na amatorów spływów kajakowych i pontonowych
czeka rzeka Nida, na miłośników koni Stadnina Koni w Michałowie. Kolejną
atrakcję stanowi kolejka wąskotorowa „Express Ponidzie”, kursująca na trasie
Jędrzejów – Pińczów, a dla miłośników pieszych wędrówek jest szlak
przyrodniczo – historyczny. Jednym słowem dla każdego coś miłego.
Zapraszamy.
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE was founded to support the
development of rural areas. It brings together representatives of three sectors:
public, economic and social. LGD PONIDZIE covers municipalities of Pińczów,
Kije, Działoszyce, Michałów i Złota. Because of its location and unquestionable
natural and landscapes values the LGD area attracts leisure and recreation
enthusiasts. River Nida waiting for the kayaking lovers. Horse enthusiasts
cannot omit a stud in Michałów with the world’s famous Arabian horses.
Another attraction is the narrow-gauge railway called “ EXPRESS PONIDZIE”
operating on the route JĘDRZEJÓW – PIŃCZÓW. Finally for the hikers the
PONIDZIE area offers a routes full of monuments and historical place to see.
In a nutshell: something nice for everyone!
PLEASE FEEL INVITED!
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Lokalna Grupa Działania
„Razem na Piaskowcu”
Stoisko F-44
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec
Biuro w Szydłowcu
ul. Kolejowa 36 B
26-500 Szydłowiec
e-mail: razemnapiaskowcu.pl
http://www.razemnapiaskowcu.pl

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu powstało w lipcu 2015 r.
Jest organizacją która w ramach europejskiego programu LEADER – działa na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin
tj. Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, SkarżyskoKościelne, Szydłowiec
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Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
"Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością"
Stoisko F-100
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dzięki realizacji projektu powstało 76 nowych firm, a dotacje otrzymało
77 organizacji pozarządowych. Rezultatem projektu jest również powrót
do kulinarnych i historycznych tradycji regionu. Na jarmarkach i targach stoły
uginają się od parującej zalewajki świętokrzyskiej, grochu z kapustą
i miejscowych pierogów. Odwiedzające tę okolicę panie mogą zmierzyć się
ze sobą w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, a panowie stanąć
w szranki o puchar Zawiszy Czarnego.
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Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
Stoisko F-39
Łoniów 56, 27-670 Łoniów
tel./fax - 15 832 09 44
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu
http:// www.lgd-sandomierz.eu

Sandomierszczyzna to jeden z najciekawszych krajoznawczo,
ogrodniczych obszarów w naszym kraju. Natura obdarzyła ten kawałek Polski
łaskawym klimatem, który pozwala na wyprodukowanie owoców o tak
specyficznym smaku i zapachu. LGD Ziemi Sandomierskiej to niezwykłe,
dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych, stowarzyszeń, samorządów lokalnych,
przedsiębiorstw. Celem LGD ZS jest wspieranie wszelkich inicjatyw
społecznych mających na celu szeroko rozumiany rozwój gmin: Dwikozy,
Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce,
Zawichost.
Na terenie LGD funkcjonuje Sandomierski Szlak Jabłkowy, który
zaprasza w krainę niezwykłych sadów, pysznych owoców, malowniczych
krajobrazów, a także bogatej historii i ciekawych twórców. Gospodarstwa
sadownicze, agroturystyczne i winiarskie znajdujące się na szlaku mogą
zaoferować nie tylko pobyt w ciekawym zakątku Polski, ale także uatrakcyjnić
go innowacyjnymi propozycjami tras wiodących przez najciekawsze,
najbardziej malownicze i atrakcyjne miejsca ziemi sandomierskiej.
Local Action Group Ziemi Sandomierskiej locate within
nine communies. Eight of then cover district Sandomierz, ninth located within
Opatów district. Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów,
Samborzec, Wilczyce and Zawichost are communies where staying is an
unforgettable experience. The area lies on the boarder of Małopolska Upland
and Sandomierz Basin. It is an extension of Świętokrzyskie Mountains.
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The area is leaning towards Vistula valley, sometimes in form of distinct
structural edges e.g. Pepper Hills. Southwest part of the area is covered with
loess and deep ravines. On our land there is a part of Vistula river with gorges,
vast meadows, riverside willows, flood meadows, oxbow lakes, sandbanks and
steep valley slopes. These places are rich with various flora and fauna. Vistula
tributaries- Koprzywianka and Opatówka also flow across this area.
Sandomierz Land is covered with numerous orchards and gardens which
enchant with their colours during blossoming and fructification. All these
attractions can be “tasted” by going down the Apple’s Route.
Local Action Group Ziemi Sandomierskiej implement local development
strategy. Operations executed by LAG are financed by European Agricultural
Fund of Rural Development.

Lokalna Grupa Działania
„Region Włoszczowski”

Stoisko F-38

ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
tel/fax. 41 39 41 405
e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl
http://www.lgd-region-wloszczowa.pl
Zapraszamy do Regionu Włoszczowskiego!
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” obejmuje swym
zasięgiem 11 gmin położonych na terenie województwa świętokrzyskiego,
łódzkiego i śląskiego. Są to gminy: Kluczewsko, Moskorzew, Radków,
Secemin, Włoszczowa, Żytno, Gidle, Koniecpol, Kobiele Wielkie, Radomsko,
Ładzice.
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Region posiada duże walory przyrodnicze i kulturowe oraz tradycje
historyczne i folklorystyczne. Ponadto teren sprzyja do rozwoju różnych form
turystyki i rekreacji. Korzystając z dobrodziejstw rzeki Pilicy na naszym terenie
organizowane są spływy kajakowe, które każdego sezonu przyciągają tysiące
amatorów tego rodzaju sportu. Niebanalną formą zwiedzania naszej okolicy
może być lot balonem, oferowany przez jednego z lokalnych przedsiębiorców.
Popularną atrakcją jest także nauka jazdy konnej, a także zajęcia terapeutyczne
z wykorzystaniem hipoterapii. Sieć naszych gospodarstw agroturystycznych
oferuje atrakcyjne noclegi, wyżywienie oraz specjalistyczne zajęcia
np. warsztaty tkactwa artystycznego.
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” powstała, ponieważ
stawia na zrównoważony rozwój terenu, na którym działa poprzez promocję
i wspieranie lokalnych twórców kultury, pomoc przy organizowaniu
cyklicznych wydarzeń kulturalnych, organizację pozaszkolnych form
aktywności kulturalnej, pomoc w rewaloryzacji i rewitalizacji obiektów
zabytkowych, pomników i innych. Wspiera gospodarstwa agroturystyczne
i publiczną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. LGD służy pomocą
i informacjami wszystkim zainteresowanym.
Zapraszamy!
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Stowarzyszenie LGD - U ŹRÓDEŁ
Stoisko F-21
ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie
e-mail:uzrodel@uzrodel.pl
http://www.uzrodel.pl

Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ"z siedzibą w Modliszewicach,
ul. Piotrkowska 30 , 26 - 200 Końskie, działa na obszarze 9 gmin:
Stąporków,

Końskie,

Smyków,

Gowarczów,

Ruda

Bliżyn,

Maleniecka

(woj. świętokrzyskie) oraz Paradyż, Białaczów, Żarnów (woj. łódzkie).
Propagujemy ekologiczny styl życia. Promujemy nasze dziedzictwo kulturowe
i historyczne. Wykorzystujemy i rozwijamy walory turystyczne.
Dbamy o szanse dla młodych ludzi i inspirujemy społeczność do działań
na rzecz rozwoju własnego regionu.
„ Local action group – At the Springs” is located in Modliszewice
at Piotrkowska 30 street, 26 -200 Końskie. Our Society cover an area of 9
communes : Bliżyn, Stąporków, Końskie, Smyków, Gowarczów, Ruda
Maleniecka – from świętokrzyskie Province and Paradyż, Białaczów, Żarnów –
from łódzkie Province.
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We propagate an ecologic lifestyle, promote our

cultural and historic

heritage. We make use of tourist values and develop them. One of our main
points is to take care of young people chances and inspired local community
to act for the benefit of their own region.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
„ Wokół Łysej Góry”

Stoisko F-45

Biuro Zarządu
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny
tel.+48 41 26 08 153
fax +48 41 26 08 167
e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl
Gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów
i Wąchock

www.wokollysejgory.pl
Trafić do nas łatwo! W samym centrum Polski, tam - gdzie zlatują się
wszystkie czarownice, dumnie wznosi się Łysa Góra. Wokół niej mieszkamy
my – świętokrzyscy górale. Łysogóry - to idealne miejsce na odpoczynek o
każdej porze roku, dla osób w każdym wieku, zarówno dla aktywnych, jak
i dociekliwych. Turysta pozna tu smak dobrej kuchni, kosztując potrawy
przyrządzone przez nasze babcie i mamy, zazna rozkoszy kontaktu z naturą
i aktywnego wypoczynku, które odwdzięczą się zdrowiem i urodą.
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Communes: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów
& Wąchock
www.wokollysejgory.pl
You can find us very easily! In the centre of Poland, where all witches
usually land for Sabbaths, there is the Bold Peak. Around this mountain we
– Swietokrzyskie mountaineers – love to live. It is an ideal place for rest
during the whole year at every age. for active as well as inquisitive people…

Gmina Masłów
Stoisko F-36
ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów
tel. +48 41 311 00 60
fax. +48 41 311 00 61
e-mail:gmina@maslow.pl
www.maslow.pl

Gmina Masłów położona jest w centralnej części woj. świętokrzyskiego,
na terenie powiatu kieleckiego w „sercu gór świętokrzyskich”. Piękne
krajobrazy Gór Świętokrzyskich oraz dobrze rozwinięta sieć dróg i bliskość
stolicy województwa czynią gminę szczególnie atrakcyjną. Ponadto atrakcyjne
położenie gminy powoduje, że jest ona naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla
Kielc. Z każdego miejsca w gminie jedzie się do centrum miasta nie dłużej niż
20 minut. Korzystne położenie Masłowa pozwala w ciągu dwóch godzin
dojechać do Warszawy, Łodzi, Lublina, natomiast podróż do Krakowa zajmie
tylko półtorej godziny.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

W gminie istnieją warunki do uprawiania narciarstwa biegowego
i zjazdowego, kolarstwa górskiego i sportów lotniczych. Zieleń łąk i lasów,
piękne krajobrazy Gór Świętokrzyskich i rozliczne możliwości aktywnego
spędzenia czasu, to niezaprzeczalne atuty gminy Masłów. Okolica to znakomite
miejsce dla miłośników wędrówek pieszych i rowerowych. Trasy w Gminie
Masłów zachęcają do turystyki rodzinnej. Drogi są łatwe, dostępne dla dzieci.
Również zimą Gmina Masłów ma wiele do zaoferowania. Mieszkańcy gminy
są gościnni i otwarci na potrzeby turystów, którzy czują się tu jak u siebie.
W gminie nie ma przemysłu, powietrze jest wolne od zanieczyszczeń.
To ważne dla tych, którzy chcą spędzić udany urlop w spokojnej, rodzinnej
atmosferze.
Gmina Masłów to raj dla fanów rowerów i sportów lotniczych. Na terenie
gminy znajduje się lotnisko sportowe, a niedaleko pięknie usytuowany akwen
w Ciekotach i Cedzynie. Słoneczne łąki są znakomitym miejscem do opalania
czy przejażdżek konnych. Na terenie gminy znajdują się dwie pełnowymiarowe
hale sportowe (Masłów Pierwszy, Mąchocice-Scholasteria), boisko piłkarskie,
na którym występuje lokalna drużyna MSS Klonówka Masłów. Młodzież
z terenu gminy Masłów ma odpowiednie zaplecze sportowe do rozwijania
swoich sportowych pasji i trenowania swojej ulubionej dyscypliny sportowej.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy!
Na stoisku prezentować się będzie:


Gospodarstwo Pasieczne „RYŚ” – Machocice Kapitulne
89A, 26-001 Masłów

Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Wodą” Ludwik Matla
– Ciekoty 27, 06-001 Masłów

AGROTRAVEL

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”

Stoisko F-32

Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów
tel: 81 501 43 11
e-mail: federacja@agroturystyka.pl
http:// www.agroturystyka.pl,

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
organizacją zrzeszającą poprzez stowarzyszenia agroturystyczne ponad 1000
właścicieli obiektów turystyki wiejskiej z całej Polski. Głównym celem
Federacji jest promocja

wypoczynku na polskiej wsi. Ponadto Organizacja

reprezentuje kwaterodawców, aktywizuje społeczność wiejską oraz integruje i
rozwija współpracę między wchodzącymi w jego skład stowarzyszeniami
agroturystycznymi.
Organizacja

prowadzi

Centrum

Informacji

Agroturystycznej

w

Nałęczowie, gdzie bezpłatnie świadczone są usługi doradcze dla aktualnych
oraz przyszłych kwaterodawców z zakresu prowadzenia i podejmowania
działalności agroturystycznej (przepisy prawne, podatkowe, kategoryzacja
Wiejskiej Bazy Noclegowej).

Pod patronatem Federacji działa serwis

www.agroturystyka.pl, kulturalnych, najważniejszych wydarzeniach, a przede
wszystkim o bogatej bazie kwater agroturystycznych z terenu całej Polski.

AGROTRAVEL
Federacja poleca również Aplikację Mobilną, „Agroturystyka – Wieś
Polska Zaprasza”, która zawiera ofertę gospodarstw agroturystycznych oraz
informacje dotyczące atrakcji i imprez odbywających się na terenach wiejskich
dostępną pod adresem http://www.agroturystyka.pl/app/.
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” jest
aktywnym członkiem Konsorcjum Turystyki Wiejskiej „Odpoczywaj Na Wsi”
działającego pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Oferta
konsorcjum dostępna jest na stronie www. który jest źródłem informacji o
atrakcjach turystycznych, imprezach odpoczywajnawsi.pl.
Zapraszamy.

ANDREA Iryna Urbańczyk
Stoisko F-7
ul. Waryńskiego 8/8, 00-631 Warszawa
tel. +48 609 716 614
e-mail: andrea@andrea.pl
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BROWAR „EDI”
Edward Wilk

Stoisko F-27

Nowa Wieś 5e, 67-400 Wschowa
tel. +48 65 5404408
www.browaredi.pl

BROWAR "EDI" jest to rodzinny browar – działający od 1998 roku ,
w ofercie mamy piwo niepasteryzowane warzone tradycyjną metodą. Piwo
Wschowskie jasne wpisane jest na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych,
posiada znak JAKOŚĆ TRADYCJA .
Piwo wschowskie ciemne zdobyło I miejsce w konkursie Nasze
Kulinarne Dziedzictwo, ponadto - Godło Złotej Jskółki , Brązowy medal
na 40-to leciu Chmielaki Krasnystawskie ,Perłę na targach Polagra Smaki,
Medal MTP 2012 , w roku br. Nagrodę Publiczności na targach PIWOWARIA
2015, oraz wiele innych wyróżnień.
W ofercie mamy również piwa smakowe : Malinowe, Wiśniowe,
Miodowe, Imbirowe, Migdałowe, Miętowe i Czekoladowe.

AGROTRAVEL

Pracownia Rękodzieła „Fantazja

Stoisko F-5

Wola Osowa 36, 28-200 Staszów
tel. +48 302 732 340
e-mail: pracownia fantazja@gmail.com
www.pracowniafantazja.pl
Pracownia Rękodzieła „Fantazja” oferuje ręcznie wykonane dekoracje z
piernika :
- na uroczystości rodzinne,
- z okazji świąt,
- pierniki reklamowe,
- pierniki okazjonalne,
- pierniki pamiątkowe,
- piernikowe prezenty dla firm.

IZI Michał Izydorczyk
ul. Akacjowa 24, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.+48 695 883 645
e-mail: michalizi78@gmail.com
www.nalewki-izi.pl
Firma "IZI' mieści się na Kujawach i działa od 2011 r. Specjalizujemy
się w produktach z Kwiatów Czarnego Bzu takich jak : nalewka, likier wódka
oraz syrop.Bazujemy na własnej recepturze, dzięki której alkohol staje się
unikatowy i doceniany przez konsumentów.
Jesteśmy rozpoznawani na imprezach tematycznych oraz targach.
Wybierając Nas - wybierasz najwyższą jakość naszych produktów.

AGROTRAVEL

Gospodarstwo Agroturystyczne „IGRZYCZNIA”
Wisława Jaworska
Stoisko F-29
Nowe Huta 95, 26-035 Raków
tel.: +48 602-256979,
e-mail: w.jaworska@op.pl

KAMEA-BIŻUTERIA
Stoisko F-24
ul.Łanowa 101/1, 25-147 Kielce
tel.+48 668826456
e-mail: kameabizuteria@op.pl
www.facebook.com/KameaBizuteria
Kamea-Biżuteria to w 100% rodzinna firma .
Projektujemy i wykonujemy biżuterię z lnu, skóry, eko-skóry, ceramiki,
szkła i minerałów.W naszych projektach odnajdą Państwo ponad czasową
klasykę jak też awangardę i nowoczesność.
Projektując nowe kolekcje zwracamy uwagę na pojawiające się trendy
w modzie ale najczęściej dajemy się ponieść naszej nieograniczonej fantazji.
Biżuteria to nasze hobby i wielka pasja.

„Miody Napękowskie”
Ireneusz Beben
Napęków 42, 26-004 Bieliny
tel. +48 607 586 804

Stoisko F-103
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Marzena Kaczorowska Korabia
Dystrybucja piwa marki Koreb

Stoisko F-8

Barycz 18, 95-082 Dobroń
tel. +48 505 036 059
tel. +48 509 730 732

Rzemieślniczy Browar Koreb kontynuuje tradycje rodzinne i lokalne,
sięgające najdawniejszych czasów. Nasze piwa zostały wpisane na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zdobywają
nagrody i wyróżnienia na targach krajowych i zagranicznych. Wszystkie piwa w
Browarze Koreb warzone są według najlepszych zasad sztuki piwowarskiej.
Zapraszamy do degustacji Naszych piw !
Craft Koreb Brewery continues family and local tradition, that dates
back to ancient times. Our beer was inscribed on the List of Traditional
Products Ministry of Agriculture and Rural Development, it won prizes and
awards at domestic and foreign fairs. All of beer made in Koreb Brewery
is brewed according to the best principles of the art of brewing. We invite you
to taste our beer !

Olejarnia Zagłoby
Mikułowice 336, 28-100 Busko Zdrój
tel. +48 791 632 390
e-mail: olejarniazagloby@gmail.com

Stoisko F-105
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OZGA Marta Ozga
Stoisko F-9
ul. Malików 150A/2, 25-639 Kielce
tel: 694 934 555
e-mail: martaozga@onet.pl
http:// www.e-ozga.eu
To co tworzę sprawia mi ogromna przyjemność i jej efektem dzielę się
Wami.Materiały których używam są najwyższej jakości a ich zdecydowana
większość pochodzi z polskiej produkcji.
Każdy produkt wykonany jest techniką "made hand" dlatego posiada
unikalny i na swój sposób niepowtarzalny charakter.
Proponując Wam moim klientom moje prace pragnę podzielić się z
Wami radością ich tworzenia i miłością do rzeczy niepowtarzalnych.

Pasieka Wędrowna
Agata Chodorek PPUH Gumbo

Stoisko F-29

Barwinek 3, 27-570 Iwaniska
tel: +48 695388885
Miody wysokiej klasy, pyłek pszczeli, wosk, propolis.

Pasieka Pszczela
Sabina Czesław Pożarlik
ul. Mickiewicza 4/15, 42-242 Rędziny Osiedle
tel. +48 664 890 995
e-mail: sabinapozarlik@interia.pl

Stoisko F-25
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Gospodarstwo Agroturystyczne
Piwnice Antoniego

Stoisko F-43

33-162 Wola Lubecka 15
tel:608-017-274
www.piwniceantoniego.pl
Historia gospodarstwa oraz winnicy sięga lat 80-tych ubiegłego wieku, kiedy to
zostały zasadzone przez Antoniego Marcinka pierwsze krzewy winorośli
Schueler, Krystalyi i Ontario. Było tego razem kilkadziesiąt krzewów
prowadzonych po amatorsku, ale pozwalało to na zdobywanie pierwszych
doświadczeń. Winnica systematycznie się rozrastała wraz ze zdobywaniem
przez nas kolejnych stopni wtajemniczenia. Obecnie winnica zajmuje obszar 50
arów. Nasadzonych jest około 2000 krzewów.
Nasze wina zdobywały medale na konkursach ogólnopolskich oraz
międzynarodowych. Na bazie miodów z własnej pasieki sycimy ponadto miody
pitne. W naszym gospodarstwie znajduje się również plantacja borówki
amerykańskiej.

„PASIASTY KRZEMIEŃ"

Stoisko F-102

Ruda Zajączkowska 49, 26-070 Łopuszno
tel. +48 885774784
e-mail : martyna.kucharczyk88@gmail.com
Produkcja i sprzedaż sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych.
Zajmuję się produkcją biżuterii z kamieni półszlachetnych , szczególnie
z krzemienia pasiastego. Posiadam duży wybór rzeźb, figur oraz kul.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

AGROTRAVEL

Park Rozrywki Rabkoland
Stoisko F-30
ul. Rynek bn 34-700 Rabka Zdrój
tel. +48 18 26 76 957
kom. 533 763 800
e-mail:park@rabkoland.pl
http://www.rabkoland.pl

RABKOLAND jest rodzinnym parkiem rozrywki dysponującym bogatą
ofertą atrakcji rozrywkowych, typowych dla wesołego miasteczka. Usytuowany
jest w województwie małopolskim w Rabce-Zdrój, kilometr od zakopianki
(głównej drogi z Krakowa do Zakopanego).
Rabkoland to magiczne miejsce, uważane przez wielu fachowców
branży parków rozrywki za najsympatyczniejszy i najlepiej zorganizowany park
rozrywki w Polsce. Rabkoland to 20 ulic i 8 placów oznakowanych jak w
prawdziwym mieście. Magię tego miasteczka tworzą ruchome figury, których
obecnie w parku znajduje się prawie 300. Część z nich to prawdziwe Teatry
Ruchomych Figur. Wszystkie nasze atrakcje dobrane są tak, żeby mógł z nich
korzystać rodzic z dzieckiem lub samo dziecko. Dla Was przygotowaliśmy do
zabawy ponad 70 urządzeń, w tym 37 głównych atrakcji. Można tu smacznie
zjeść czy odpocząć wśród parkowej zieleni, a na zmotoryzowanych czeka
bezpłatny duży parking.
Każdy jest tutaj pożądanym i oczekiwanym gościem. Prowadzimy
rodzinny biznes i robimy wszystko byście czuli się u nas, jak w domu.

AGROTRAVEL

Pracownia Rzeźby Ręcznej Góreccy
Stoisko F-3
Przy Galerii 2, 32-566 Poręba Żegoty
tel. +48 697 737 566
http://www.drzewiej.pl

Twórcza rodzina
Zofia i Edward Góreccy- rzeźba
Syn Krzysztof Górecki –zabawki
Córka Emilia Górecka – malowanie zabawek
Córka Barbara Kramarz- malarstwo
Naszą działalność kontynuujemy po dziadku . Wizytówką naszego
stoiska są ptaki i zabawki z drewna. Jesteśmy Twórcami Ludowymi
zrzeszonymi w Lublinie . Realizujemy zamówienia na rzeźby ,płaskorzeźby,
statuetki i puchary różnej wielkości, malowane obrazy, oraz portrety. Bierzemy
udział w różnych wystawach i konkursach, zdobywając nagrody. Prace
wystawiamy na imprezach kulturalnych w całej Polsce.
Prowadzimy „Galerię Drzewiej.” w której można zobaczyć prace
twórców z różnej dziedziny. W Galerii prowadzimy warsztaty artystyczne dla
grup : przedszkolnych, szkolnych i dorosłych. Dodatkowo udostępniamy ogród:
grill, strzelanie z łuku, strzelanie z wiatrówki, mini zoo.

AGROTRAVEL

Renata Kaczmarzyk

Stoisko F-6

Wólka Bałtowska Kolonia 69, 27 - 423 Bałtów
tel. +48 501 133 705
e-mail: kaczmarzyk.rr@wp.pl
http:// www: sutasz-baltow.pl.tl
Witam. Na imię mam Renata i od kilku lat zajmuję się tworzeniem
unikalnej biżuterii sutasz. Sutasz to rodzaj haftu ręcznego, do którego
wykorzystuje się paski z wiskozy zwane sutaszami. Jest to bardzo modna
technika, która z miejsca zawładnęła sercami miłośników ręcznie robionych
ozdób, kochających niebanalne wzory, piękne kolory, nieograniczoną ilość
szczegółów i dodatków.
Biżuteria ta oczarowuje bogactwem materiałów, barw, faktur i deseni.
Fantazyjne esy floresy, przeplatające się kolorowe sznurki, ozdobione
kamieniami i kryształami wyglądają zjawiskowo i zawsze przykuwają wzrok.

Serownia Zagrodowa PODŁAZY
Beata Cichopek

Stoisko F-29

Piotrów Podłazy 60, 26-025 Łagów
tel. +48 609 – 822302
e-mail: serowniapodlazy@onet.eu
https://www.facebook.com/Serownia-Podlazy
Serownia Podłazy – wyrób wegetariańskich serów długodojrzewających
z mleka krowiego.
Posiada znak Jakość Tradycja oraz certyfikat producenta ekologicznego.
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Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
TAURUS Spółka z o. o.

Stoisko F-28

39-220 Pilzno ul.Legionów 58
tel. +48 14 6706130
mail : biuro@stan-taurus.com.pl
http:// www. stan-taurus.com.pl

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” Sp. z o.o. w Pilźnie
istnieje od 1989 roku. Przedmiotem działalności Firmy jest produkcja wędlin,
wyrobów garmażeryjnych, handel i usługi hotelowo gastronomiczne w 16
barach firmowych zlokalizowanych głównie przy autostradach A4 i A1.
Taurus jest znanym propagatorem podkarpackiej tradycyjnej żywności, w tym
wędlin tradycyjnie wędzonych, 15 produktów wpisano na Listę Wyrobów
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Firma posiada inne
prestiżowe
nagrody
i wyróżnienia jak: Godło Teraz Polska, znaki PDŻ (Poznaj Dobrą Żywność),
Perły
w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo i Certyfikat "Jakość Tradycja"
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

ZEMIRA Mirosława Dubielecka
Stoisko F-41
ul. Łosia 24, 05-805 Otrębusy
tel. +48 604 421 241
e-mail: mirkadubielecka@o2.pl

