chrześcijaństwa nie tylko w Polsce,
ale w całej Europie, gdyż łączą
chrześcijański Wschód i Zachód.
Ordynariusz kielecki ks. bp Kazimierz
Ryczan wyraził radość, że targi
SACROEXPO na stałe wpisały się
Zapraszamy do odwiedzenia XIV Międzynarodowej Wystawy
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów, która od
17 do 19 czerwca odbędzie się w Targach Kielce. Swoją ofertę zaprezentuje 280 wystawców
z 13 krajów z całego
świata.

„...kielecka wy
stawa
ma już swoją
ugruntowaną p
oz
w Polsce i Euro ycję
pie...”

Gościem wystawy w ubiegłym roku
był kard. Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski, który podczas uroczystego otwarcia podkreślił, że kielecka
wystawa ma już swoją ugruntowaną
pozycję w Polsce i Europie, a tegoroczne spotkanie sacrum Kościoła ze
sztuką i kulturą sprawia, że możemy
z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Zdaniem prawosławnego biskupa
gorlickiego Paisjusza, tragi SACROEXPO są bardzo potrzebne dla całego

ks. kard. K. Ny

cz

w kalendarz imprez targowych
w Polsce i podkreślił „mocny głos, który
idzie z Kielc w świat".
SACROEXPO to wystawa osadzona
w dwóch wymiarach – aspekt czysto
handlowy, biznesowy istnieje tu równolegle ze sferą kultury, wystaw,
festiwali i sztuki sakralnej. Zwiedzający hale wystawowe mogą zapoznać
się z najnowszymi rozwiązaniami
dotyczącymi budowy obiektów sakralnych, ich wyposażenia oraz elementów dekoracyjnych i konserwatorskich.
Targi są też okazją do zapoznania się
z najnowszymi technologiami projektowania i utrzymania zieleni wokół
kościołów, renowacji świątyń lub ich
adaptacji w różnych warunkach przestrzennych.
Nieodłącznym elementem targów są
każdego roku także naukowe konferencje – wśród nich szczególnym wydarzeniem jest Międzynarodowa
Konferencja Muzealników „Muzea
naszych czasów” oraz „Konferencja
Ekonomów i Wyższych Przeło-żonych
Zakonów w Polsce”.
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Per Artem ad...

i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Konferencji Episkopatu Polski.

W ubiegłorocznej edycji wystawy Medale otrzymali przedstawiciele polskiej
i światowej sceny muzycznej. Medalem
został wyróżniony wybitny twórca
muzyki filmowej Ennio Morricone,
w imieniu drugiego z laureatów
– ś.p. profesora Stefana Stuligrosza
medal odebrał Chór Poznańskie
Słowiki.

Od 9 lat w Targach Kielce przyznawany jest Medal Papieskiej Rady ds.
Kultury Per Artem Ad Deum, będący
zwieńczeniem najwybitniejszych
osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki.

Podczas XIV Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, po raz pierwszy
odbędzie się konkurs Per Artem Ad
Exelcis, mający na celu wyłonienie
najlepszych projektów, rozwiązań i realizacji sakralnych w kategoriach
architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne. Konkurs promuje
najlepsze współczesne rozwiązania
projektów realizowanych w obiektach
sakralnych, a także tradycyjne techniki
rzemiosła artystycznego.
Tematyka konkursu
dotyka zagadnień
związanych z teorią
kultury, dziejów, religii,
tradycji oraz ukazuje poczucie więzi z Kościołem.
Stanowi także wkład
w proces pielęgnowania dziedzictwa
kościoła katolickiego.

W tym roku Medal za barwy życia
będące poszukiwaniem ukojenia i refleksji nad przemijaniem, został przyznany wybitnemu artyście, malarzowi
i eseiście Stanisławowi Rodzińskiemu. Od lat związany z Akademią
Sztuk Pięknych w Krakowie, piastował
w niej funkcję Dziekana oraz Rektora.
Jest członkiem PAU oraz Rady
Programowej Instytutu Dziedzictwa
Narodowego. Jego obrazy cieszą się
niezwykłym powodzeniem, jest
niezrównany w operowaniu kolorami
i światłocieniem. Laureat wielu
nagród, między innymi Fundacji
Jurzykowskiego, ponadto został odznaczony Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (1993) oraz Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1998).
Nominowani do otrzymania Medalu

Do najszlachetniejszych osiągnięć
ludzkiego talentu słusznie zalicza się sztuki
piękne, zwłaszcza sztukę religijną i jej szczyt,
a mianowicie sztukę sakralną. One ze swej natury
nastawione są na nieskończone piękno Boże, które
mają w jakimś stopniu wyrazić ludzkimi środkami. fragment Konstytucji o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”.

Konkurs Per Artem Ad
Exelcis skierowany
jest do przedstawicieli
diecezji, parafii, uczelni
wyższych, Diecezjalnych
Komisji ds. sztuki sakralnej,
związków i organizacji artystycznych, Konferencji Episkopatów
poszczególnych krajów, Ministerstwa
Kultury, a także organizacji społecznych
i indywidualnych osób. Nie mogą w nim
brać udziału laureaci poprzednich edycji
Dorocznej Nagrody Rady ds. Kultury

Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem
Ad Deum byli również: kompozytor
Roman Berger (Słowacja), reżyser
i dokumentalista Philip Gröning
(Niemcy), artysta plastyk Antanas
Kmieliauskas (Litwa).

Reaktywując spotkania prowadzone
cyklicznie kilka lat temu podczas
Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki
Sakralnej i Dewocjonaliów, zapraszamy
na bezpłatne warsztaty dla redakcji
gazet parafialnych i przykościelnych,
które odbędą się 18 czerwca 2013 roku drugiego dnia targów SACROEXPO.
Warsztaty przeprowadzą wyjątkowi
specjaliści z branży. Chwyty dziennikarskiego pióra przedstawi Tadeusz
Konopka - korespondent włoskiej agencji prasowej ANSA, akredytowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
były Sekretarz Ambasady RP w Rzymie. O tym, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia internetowe i nowe
media w prowadzeniu gazety parafialnej opowie Krzysztof Piądłowski z redakcji wydawnictwa „Opoka”. Tajemnice
grafiki komputerowej odsłoni Michał
Obiedziński, artysta grafik specjalizujący się w projektowaniu grafiki wydawniczej użytkowej oraz plakatów, projektant dyplomu dla laureatów Medalu
Papieskiej Rady do Spraw Kultury „Per
Artem ad Deum”.
Podczas warsztatów będzie możliwość
zdobycia atrakcyjnych nagród – organizatorzy ufundowali sprzęt elektroniczny,
zestawy upominków od wydawnictw
oraz prezent niespodziankę od redakcji
„Opoka”.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w bezpłatnych warsztatach prosimy
o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego
na stronie www.sacroexpo.pl w zakładce „Warsztaty dla redakcji gazet
parafialnych”.

Nie tylko targi

wrzucić go do specjalnie przygotowanej urny, która przez trzy targowe
dni dostępna będzie na stoisku
„Patron Travel”.

Ubiegłorocz
ne spotkania kulturowe podbiły
serca wielu osób.
W szczególności
obejrzany
przez tłum widzów spektakl „Pan Bóg pisze
prosto na krzywych liniach”, który
odbył się w kościele pod wezwaniem
św. Józefa Robotnika w Kielcach.
W spektaklu wystąpił Krzysztof
Zaręba - dyrektor teatru Baj Pomorski
w Toruniu, a poezję recytował Wiesław Komasa, aktor filmowy, teatralny
i kinowy.

Sportowe zmagania wpisują się na stałe w kalendarz wydarzeń towarzyszących kieleckiej wystawie. Turniej
SACROEXPOCUP, w którym o puchar walczą drużyny wystawców,
księży i pracowników Targów Kielce
wzbudził w zeszłym roku ogromne
zainteresowanie i emocje wśród
publiczności. Jak będzie tym razem?
Wszystkich, którym bliski jest duch
sportowej rywalizacji, zapraszamy na
SACROEXPOCUP.

Każdego dnia targów odbędzie się
losowanie nagród w loterii, która stała
się już tradycją Międzynarodowej
Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów. W tym roku nagrodami w loterii są trzy ośmiodniowe
pielgrzymki do Ziemi Świętej Śladami
Chrystusa; organizatorem wycieczek
jest Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe Patron Travel
z Warszawy.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie
dla osób konsekrowanych i rokrocznie
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zasady uczestnictwa są
proste - wystarczy na odpowiednim
kuponie wpisać swoje imię, nazwisko,
adres i numer telefonu, a potem

Każdego dnia trwania targów
Sacroexpo Biuro Turystyczne
Mistral zorganizuje dla duchownych bezpłatny przejazd
z województwa śląskiego do
Kielc. Cztery komfortowe autokary będą kursować wyznaczonymi wcześniej trasami.
Biuro Turystyczne Mistral, które

specjalizuje się w organizowaniu
wycieczek objazdowych oraz
pielgrzymek, przygotowało dwie
cenne niespodzianki. Podczas
wystawy SACROEXPO zostaną
rozlosowane bilety lotnicze do Rzymu
oraz przeprowadzony zostanie
konkurs, w którym do zdobycia będzie
pielgrzymka do Ziemi Świętej.
Ostatnia nagroda będzie losowana
wśród odwiedzających stoisko
Mistral.

Wystawcy o targach

TRADYCJA
I ZAUFANIE
To już 14 edycja Międzynarodowej
Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów SACROEXPO.
Ubiegłoroczną wystawę odwiedziło
blisko 5 tysięcy gości z 18 krajów,
ofertę zaprezentowało 280 firm
z 13 krajów całego świata. Wystawcy
obdarzyli Targi Kielce dużym zaufaniem, na co wskazują dane statystyczne - na targi powróciło 87%
wystawców, którzy uczestniczyli
w ubiegłorocznej edycji imprezy.
Zapytaliśmy ich, co sprawia, że co
roku powracają na targi.

Uczestniczę w targach SACROEXPO
od wielu lat i jestem bardzo zadowolony.
Nasza firma reklamuje się w różnych
miejscach, jednak
prezentacja na
Targach Kielce daje
najwięcej
możliwości, jak na przykład bezpośrednią rozmowę z potencjalnymi
klientami, więc pod tym kątem reklama
podczas wystawy jest świetna.
Bierzemy udział w różnych targach
z branży sakralnej, jednakże Targi
Kielce wypadają na ich tle najlepiej
i najchętniej tutaj przyjeżdżamy.
Podczas tegorocznej edycji targów
SACROEXPO przedstawimy wspaniałą
monstrancję
w stylu barokowym o wysokości 1,20
m, wykonaną
specjalnie na
tę okazję.

Z ogromną przyjemnością uczestniczymy w Kieleckich Targach
SACROEXPO. Wydarzenie to jest dla
nas połączeniem pracy z przyjemnością spotkania wspaniałych ludzi.
Przez lata pracy w branży sakralnej
poznaliśmy wiele cudownych osób,
które są doskonałymi kompanami „do
tańca i do różańca". Dlatego też te
kilka wspólnie spędzonych dni
zawsze owocuje zarówno nowymi
projektami współpracy, jak również
świetną zabawą.
Bezpośredni kontakt z klientami
z całego świata jest nieocenioną
zaletą Targów SACROEXPO. Uczestnicząc w nich mamy szansę
pozyskać nowych klientów i osobiście
podziękować za
Wydarzenie to
jest
zaufanie i chęć
dla nas połącz
eniem
współpracy tym,
pracy z przyje
z którymi zwyczamnością
sp
otkania wspan
jowo współpraiałych
cujemy koresponludzi.
dencyjnie
W tegorocznej
edycji targów
firma Jakóbczak zaprezentuje atrakcyjną ofertę wysokiej jakości wyrobów
mosiężnych i wiele innych produktów
niezbędnych do codziennego funkcjonowania kościołów.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejne pokolenie poszło
w nasze ślady, czego efekty także
Państwu zaprezentujemy. Firma Jakóbczak Studio przedstawi bogatą
ofertę artykułów dekoracyjnych
własnej produkcji, jak również
importowanych. Serdecznie
Państwa zapraszamy do obejrzenia niepowtarzalnej kolekcji
figurek świętych, płaskorzeźb
wykonywanych na szczególne
okazje, takie jak parafialne
uroczystości jubileuszowe, a także uroczych aniołków i innych
interesujących produktów.

Mocnymi stronami
targów SACROEXPO jest
po pierwsze możliwość
bezpośredniego kontaktu z klientem
oraz zapewnienie przez organizatorów
wielu imprez towarzyszących targom,
ale nie tylko, dużym plusem jest również
bardzo rzetelne podejście do wystawców i zwiedzających. Udział w targach
jest najlepszą reklamą, można wysłuchać opinii czy sugestii. Proboszcz
może każdy wyrób osobiście ocenić,
porozmawiać o jego walorach, bądź
mankamentach. Na targach są po
prostu najlepsze firmy. I o tym nasz
klient wie. Poza tym konferencje są
okazją do posłuchania ekspertów
w danych dziedzinach, a tym samym
możliwością poszerzenia swoich horyzontów. Braliśmy udział w innych
sakralnych targach, jednak na ich tle
SACROEXPO jest największą i najbardziej profesjonalną wystawą sakralną.

Nasza firma, istniejąca na rynku od 40
lat, stale rozszerza swój asortyment
i wprowadza wiele nowości. Od pierwszej edycji targów, w których bierzemy
nieprzerwanie udział, wszelkie pre-

Wystawcy o targach

popularnością oraz nowości z naszej
miery nowych produktów planujemy
oferty. Największym atutem udziału
w czasie targów SACROEXPO.W tej
w targach jest możliwość spotkania
edycji wystawy planujemy premierę
z klientami, których uwagi
nowoczesnego i niespotypozwalają nam na stałe
kanego dotąd na rynku
udoskonalanie produkproduktu. Dlatego
tów Sacrimexu oraz
wszystkich zwiedzatutem t
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Rduch – Czernica.
a
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m
kilka nowych wzorów
z klie
okładek na EwanW roku 2012 zreageliarze
z ciekawymi
lizowaliśmy wspólnie
wzorami
ikon oraz
z ludwisarnią Jana Felnowe
projekty
oryczyńskiego z Przemyśla największy
ginalnych, okrągprojekt związany z dzwonami
łych futerałów na kielichy. Jednym
z ostatniej dekadzie w Polsce.
z ciekawszych projektów, jakie
W Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu
zrobiliśmy w tym roku, było wykonanie
Śląskim uruchomiliśmy 8 potężnych
dwuczęściowego futerału na mondzwonów o wadze ponad 8 ton. Firma
strancję o wysokości 2 metrów.
Rduch wykonała nowe oprzyrządoFuterał
został wyprodukowany
wanie dzwonów wraz ze specjalisz
drewna
obitego czarnym skajem
tycznymi sercami oraz wyposażyła je
i wyłożony czerwonym welurem.
w najnowocześniejszą automatykę,
Kilkanaście razy prezentowaliśmy
natomiast wspomniana przemyska
naszą ofertę na innych targach
ludwisarnia wykonała 3 dzwony
w Polsce i za granicą. Jednak na ich
idealnie dostrojone do 5 istniejących.
tle SACROEXPO prezentuje się
Pomiar muzyczny dzwonów również
najlepiej. Do Kielc przyjeżdża
po raz pierwszy w Polsce został
znacznie
więcej odwiedzających
dokonany przez biegłego kampanoi
w
większości
nie są to osoby
loga.
przypadkowe, ale naprawdę zainteresowani tą tematyką branży.

Dzięki udziale
w SACROEXPO
możemy zaprezentować nasze najnowsze
wyroby, ale nie
tylko. Przede wszystkim podtrzymujemy dobre relacje z naszymi
klientami oraz pozyskujemy nowych
partnerów. Targi SACROEXPO
pozwalają nam zaprezentować
produkty Sacrimexu - wyroby, które są
klasyczne i zawsze cieszą się

Zaprezentowanie oferty
firmy podczas targów
SACROEXPO to jedna z najlepszych form reklamy. Jest
istotna ze względu na
możliwość bezpośredniego
kontaktu z klientami. Warto
brać w nich udział, chociażby
z uwagi na fakt, że zapadają
w pamięci klientów. Jesteśmy
zadowoleni z udziału w targach
SACROEXPO, odbywają się w idealnym terminie i cieszą się wielkim
powodzeniem.

Targi sakralne
są doskonałą
okazją do pokazania swoich produktów
szerokiemu
gronu odbiorców. Jest to
dla nas wspaniała reklama, ponieważ docieramy
bezpośrednio do klienta. SACROEXPO
to coroczny rytuał w naszej firmie,
w którym uczestniczymy już od 2000
roku. Zgrupowanie w jednym miejscu
wystawców pracujących dla kościoła
daje możliwość lepszego poznania
sposobów i możliwości wyposażenia
świątyń, dostrzeżenia nowych trendów,
zwrócenia uwagi na nowe technologie.
Dzięki wystawom i konferencjom targi
SACROEXPO są okazją do kontaktu ze
sztuką oraz z pewną formą edukacji
sakralnej. Zawsze staramy się
uczestniczyć w wydarzeniach ze strefy
kultury, które towarzyszą wystawie.
Zarówno klimat, jak i oprawa tych
imprez, daje możliwość nawiązywania
ciekawych znajomości biznesowych
i osobistych.

Godziny otwarcia:
• 17.06.2013 r. (Poniedziałek): 9.00- 17.30
• 18.06.2013 r. (Wtorek): 9.00- 17.30
• 19.06.2013 r. (Środa): 9.00 - 16.00
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zaspokoić życzenia i potrzeby wszystkich klientów - od Bazyliki Świętego
Piotra Rzymie po mały kościółek na
prowincji.
Już od 45 lat Ricamificio Candeli
Gusella Antonio specjalizuje się
w hafcie. Firma znana jest ze swojego
profesjonalizmu, solidności i punktualności. Dzięki temu możemy
tworzyć bardziej kreatywne, wyszukane i wyrafinowane produkty. Różne
umiejętności pozwalają nam na
spełnianie konkretnych potrzeb
naszych klientów.

Firma, która wyspecjalizowała się
w produkcji różańców, jest w stanie
dostarczyć cały szereg artykułów,
które mogą być personalizowane pod
indywidualne zamówienia klienta.
Wytwarzane w różnych krajach świata
pozwalają na zaoferowanie konkurencyjnej ceny przy jednoczesnym
zachowaniu ręcznej produkcji różańców.
Damas Srl
Adres: Via Ancona, 45A
60027 San Biagio di Osimo - AN
tel: +39 071.7109177, Fax +39 071.7108834
E-mail: damassrl@damassrl.it, www.damassrl.it

REKLAMA

Candeli Gusella Antonio
Address:Via Processione, 11
21019 Somma Lombardo - VA
Tel: +39 0331.254898, Fax:+39 0331.254662
E-mail: info@ricamificiocandeli.com,
www.ricamificiocandeli.com

Od roku 1989 projektuje i produkuje
szaty liturgiczne takie jak ornaty, alby,
sutanny i stuły. Realizuje zlecenia
specjalne na życzenie klienta. Przez
blisko ćwierć wieku działalności,
producent udowodnił, że jest w stanie

Confezioni Ecclesiastiche Panarotto Srl
Adres: Viale Europa, 102
36075 Montecchio Maggiore - VI
tel: +39 0444.695713, Fax : +39 0444.490614
E-mail: info@panarotto.net, www.panarotto.net

Firma przywiezie do Kielc wyjątkowe
i ponadczasowe rzeźby. Marka UP jest
gwarancją najwyższej jakości rzeźb.
UP to jedno z wiodących studio
snycerstwa artystycznego. Wysokiej
jakości prace wykonane są w cennym
materiale - pochodzącym z gór drewnie,
są również ręcznie malowane.
ULRICH PERATHONER KG-SAS
Adres: Pontives, 32
39040 Laion - BZ
tel: +39 0471.796938, Fax: +39 0471.797721
E-mail: info@ulpe.com, www.ulpe.com
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Poruszana tematyka to między innymi: termomodernizacja budynków,
energooszczędne systemy grzewcze,
systemy do wykorzystania „szarej
wody”, fotowoltaika, ekologiczna wentylacja.

GLOBEnergia – dwumiesięcznik
poświęcony tematyce Odnawialnych
Źródeł i Poszanowania Energii.
Instalacje energooszczędne w obiektach sakralnych stanowią bardzo
ciekawą grupę inwestycji. Przykładów
można by mnożyć. Każdy z nich, ze
względu na swoją specyfikę i indywidualny charakter, stanowi wartość samą
w sobie i jest tematem niejednego
artykułu w GLOBEnergia. By tę wiedzę
uzupełnić, organizujemy cykle konferencji dla ekonomów, przedstawicieli
parafii oraz administratorów obiektów
kościelnych.

Instalacje wykorzystujące OZE
do zabezpieczeJarosław
nia zapotrzeboKotyz
redakcja a i Grzegorz Bure
wania na ener„GLOBE
k,
n
redakcja
@globen ergia”
gię elektryczną
ergia.pl
i cieplną budzą
spore zainteresowanie. Pompy ciepła, GWC,
kolektory słoneczne, kotły na biomasę
to coraz powszechniej stosowane
Pasaż to okazja do tego, by podczas
źródła ciepła, które spotkać można
targów spotkać ekspertów energetyki
w nowo powstających świątyniach,
odnawialnej oraz systemów energow modernizowanych zabytkowych
oszczędnych. W tegorocznej edycji
opactwach, klasztorach oraz innych
wystawiają się między innymi:
budynkach, takich jak szkoły czy
VIESSMANN (kompletne systemy
przedszkola, prowadzonych przez
grzewcze), REHAU (systemy instalainstytucje kościelne. Powstają piercyjne OZE), RENCRAFT (energia
wsze elektrownie fotowoltaiczne na
z biomasy i ze słońca), ATLAS
dachach. Przed inwestycją w OZE
(systemy renowacji murów i tynków),
warto pomyśleć także o takiej
QUINN (grzejniki stalowe, łazienmodernizacji obiektu, która sprawi, że
kowe, dekoracyjne).
nie będzie on zużywał zbyt wiele
energii.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Zapraszamy na targi SACROEXPO
w Kielcach, a w szczególności na:
konferencję „Technologie energooszczędne w budownictwie sakralnym” (18 czerwca) oraz „Pasaż
energetyczny” – grupę stoisk eksperckich w hali D (17–19 czerwca).

www.SacroEnergia.pl
Redakcyjny serwis poświęcony
„Technologiom energooszczędnym
w budownictwie sakralnym”. Zawiera
w sobie informacje na temat organizowanych konferencji oraz wybrane
tematyczne artykuły redakcyjne.

18.06.2013 – Konferencja „Technologie energooszczędne w budownictwie sakralnym” – moderowana
przez redakcję „GLOBEnergii”.
Udział bezpłatny: ekonomowie kościelni i zakonni, oficjalni przedstawiciele parafii, administratorzy ośrodków rekolekcyjnych oraz innych
obiektów kościelnych.

Umożliwiamy spotkanie inwestorów
z ekspertami systemów energooszczędnych, świata nauki, przemysłu
oraz wykonawców inwestycji.
Zainteresowanych tematyką i szukających porady prosimy o kontakt:
redakcja@globenergia.pl
telefon: 12 654 52 12

w w w. G l o b E n e r g i a . p l
Serwis internetowy czasopisma
GLOBEnergia. Zawiera szeroką bazę
artykułów w tematyce Odnawialnych
Źródeł i Poszanowania Energii. Tu
można zamówić również prenumeratę.
w w w . T e r m o 2 4 . p l
Serwis poświęcony zagadnieniom
termomodernizacji budynków. Zawiera
bezpłatny dodatek „Termomodernizacja”.

