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vlev, ukraiński konstruktor samolotów  
ultralekkich, pilot i właściciel firmy Aero-
prakt. Miłośnicy lotnictwa i szybownictwa 
mieli okazję poznać osobiście kapitana 
Jerzego Makulę – 7-krotnego Mistrza Świa-
ta w Akrobacjach Szybowcowych. 
Dopełnieniem programu wydarzenia były 
wystawy fotograficzne: Romana Peczki, 
specjalizującego się w fotografii air-to-air, 
fotografa związanego z Przeglądem Lotni-
czym, oraz Sławka hesji Krajniewskiego, 
utalentowanego artysty fotografa i prawdzi-
wego miłośnika fotografii lotniczej.

Targi Lotnictwa LekkiegoTLL, 
modele redukcyjne oraz RC

W tym samym czasie w halach Targów Kiel-
ce zorganizowano Targi Lotnictwa Lekkiego 
TLL oraz  pierwszą edycję Międzynarodo-

zwiedzających
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wych Targów Modelarstwa Redukcyjnego 
- Model KIT Expo. W ramach targów mo-
delarskich odbył się V Świętokrzyski Festi-
wal Modeli Redukcyjnych, Galeria Mistrzów 
oraz Giełda Modelarska. 
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Miłośnicy podniebnych podró-
ży już  13 i 14 października będą  
mogli spotkać się w Targach 
Kielce podczas Paragiełdy.

W czasie najbliższej wystawy zwiedzający  
zobaczą  m.im.: paralotnie, lotnie, motolot-
nie, napędy plecakowe oraz trajki. Na sto-
iskach nie zabraknie akcesoriów dla pilo-
tów czy awioniki.  Dopełnieniem wydarzenia 
będą liczne pokazy, szkolenia oraz prelekcje 
z wyjątkowymi gośćmi.

W 2017 roku  podczas Paragiełdy, po raz 
pierwszy w Kielcach, wręczono uroczyście 
puchary Motoparalotniowego Pucharu Pol-
ski oraz Polskiej Ligi Motoparalotniowej.
Dodatkowo prezentowane były maszyny ul-
tralekkie – Aeroprakt 22L, Pipistrel Virus SW, 
CTLS, wiatrakowce – Xenon4, DTA Gyro, 
Magni Gyro, Cavalon, śmigłowce – Argo AK, 
Yo -Yo i Dynali H3, szybowce – Junior i Pu-
chacz. Historycznym akcentem była Kukułka 
z lat 70., udostępniona przez Muzeum Lot-
nictwa w Krakowie.

Strefa Drona

Swoją strefę miały również drony. Prezento-
wano specjalny dron AirVain, specjalizujący 
się w transporcie krwi. Uczelnie technicz-
ne przywiozły na targi innowacyjne modele 
dronów, które brały udział w międzynarodo-
wych konkursach. Dopełnieniem strefy była 
konferencja na temat regulacji prawnych 
oraz nowych technologii w branży bezzało-
gowych statków powietrznych.

Spotkania z niezwykłymi 
pilotami

Paragiełda to nie tylko część wystawien-
nicza, ale także liczne wydarzenia to-
warzyszące. Targi odwiedził Yuri Yako-
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