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Szanowni Państwo, 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego już od ponad ćwierć wieku  
przyciąga do stolicy województwa świętokrzyskiego wystawców i gości z całego 
świata. Ranga tego wydarzenia budowana była od wielu lat, dlatego dziś to wydarzenie 
niesie za sobą prestiż i stwarza ogromną szansę dla Kielc, które stały się jednym  
z najważniejszych europejskich ośrodków wystawienniczych. 

 Podczas trwania Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz  
towarzyszącym Międzynarodowym Targom Logistycznym LOGISTYKA, na 
powierzchni blisko 28 tys. metrów najnowocześniejsze rozwiązania obronne  
prezentuje ponad 600 wystawców z wielu krajów. W ubiegłym roku centrum 
wystawiennicze odwiedziło ponad 40 tys. osób. To wynik, który imponuje nam 
wszystkim.

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbędzie się w roku,  
w którym wszyscy Polacy uroczyście obchodzą 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wydarzenie jakim jest MSPO, w sposób szczególny, wpisuje 
się w wydarzenie, które stanowi symbol wolności i niezależności. 

Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest priorytetem obecnego Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tegoroczne targi przemysłu obronnego są idealną okazją, aby zapoznać się 
z rozwiązaniami, z których korzysta Wojsko Polskie oraz służby odpowiedzialne za 
obronność naszego kraju. 

Serdecznie zapraszam do urokliwego województwa świętokrzyskiego, które 
na swoim terenie skrywa wyjątkowe zabytki, prezentuje unikatową florę i faunę.  
Kielecczyzna to również tradycyjna i smaczna kuchnia oraz obyczajowość, którą 
tworzą mieszkańcy Ziemi Świętokrzyskiej.

           Agata Wojtyszek
      Wojewoda Świętokrzyski
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- Panie Prezesie, kielecki ośrodek przygotowuje się 
do kolejnych dużych inwestycji, jakie są plany na najbliż-
sze lata? 

 - W ostatniej dekadzie w Polsce powstało kilka nowoczes-
nych ośrodków targowych, konkurencja jest coraz większa. 
Między innymi z tego powodu musimy myśleć o stałym po-
prawianiu infrastruktury, którą dysponujemy.  W 2013 roku ot-
worzyliśmy wejściowy terminal zachodni, Centrum Kongreso-
we z wieżą widokową oraz parking wielopoziomowy. Czas na 
kolejne inwestycje - budowę kolejnej hali targowej „H”, która 
powstanie pomiędzy halą „G” a terminalem zachodnim. Zada-
szona powierzchnia powiększy się o 11 500 m2.  Przy tej oka-
zji gruntowną modernizację przejdzie hala G, łącznie z wymia-
ną i podwyższeniem dachu. 

Wśród inwestycji znajdzie się również zabudowa parkingu 
VIP od strony ulicy Zakładowej.  Miejsce, które przeznaczo-
ne jest dla oficjeli, przedstawicieli rządu odwiedzających Targi 
Kielce, do tej pory nie było zadaszone. To nie jedyne zmiany, 
które mają przyczynić się do podniesienia naszych standar-
dów. Myślimy także o budowie łącznika między halą F a Cen-
trum Kongresowym. Dzięki temu zwiedzający będą mogli poru-
szać się w sposób komfortowy między wszystkimi budynkami 
bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Łącznik ten bę-
dzie na tyle szeroki, że będzie mógł służyć także jako prze-

strzeń dla wystawców. To pozwoli nam gościć jeszcze więcej 
firm, które do tej pory korzystały z miejsca w halach namioto-
wych, budowanych między innymi na potrzeby targów rolni-
czych Agrotech czy dynamicznie się rozwijających targów bran-
ży dziecięcej Kids’ Time. 

- Plany rozwoju ośrodka to nie tylko inwestycje w obiek-
ty, ale również wyszukiwanie branż, które mają potencjał 
oraz potrzebę prezentacji i spotkań biznesowych w targo-
wej formule…

- Wciąż poszukujemy ciekawych tematów, analizujemy roz-
wój wielu branż. Dlatego powołaliśmy do życia Wydział Badań 
i Rozwoju, do którego zadań należy dbałość o systematycz-
ne poszerzanie oferty ośrodka. Jeszcze w tegorocznym ka-
lendarzu Targów Kielce na sezon jesień-zima 2018 pojawia się 
na przykład Kongres Biur Rachunkowych oraz wystawa Kiel-
ce Bike-Expo Lwów.  

Dla Targów Kielce rozwój oznacza również wychodzenie 
poza targowe schematy. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w or-
ganizacji spotkań rangi europejskiej nie tylko na terenie kiele-
ckiego ośrodka. W 2016 roku na PGE Stadionie Narodowym 
przygotowaliśmy najważniejszą w Europie konferencję podej-
mującą problematykę badań naukowych w obszarze transpor-
tu TRA- Transport Research Arena. W swoim portfolio mamy 

W Polsce rośnie liczba wydarzeń targowych i konferencji o randze 
międzynarodowej. Krajowe targi coraz chętniej odwiedzają obcokrajowcy, 
zarówno jako wystawcy jaki i zwiedzający. Targi Kielce nie odbiegają od tych 
statystyk, będąc ważnym pomostem łączącym biznes Europy Wschodniej 
i Zachodniej. Jakie inwestycje i działania są konieczne dla dalszego rozwoju 
kieleckiego ośrodka, by sprostać europejskim standardom? Rozmawiamy 
z dr. Andrzejem Mochoniem, Prezesem Zarządu Targów Kielce.

Prezes Andrzej Mochoń:

„PRZED NAMI NOWE
INWESTYCJE I WYZWANIA”
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“Przed nami nowe inwestycje i wyzwania” - prezes Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń.

nawet współorganizację Air Show w Radomiu, który towarzy-
szył Salonowi Obronnemu. Dzięki współpracy z Dowództwem 
Wojsk Lotniczych mogliśmy  tam przeprowadzić najbardziej im-
ponujące pokazy lotnicze w Polsce z udziałem mistrzów akro-
bacji samolotowych z całego świata. Gromadziły ponad 100 - 
tysięczną publiczność.

Jako jedna z 3 firm,  zostaliśmy wybrani do rozmów na te-
mat logistycznej obsługi 24. sesji Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(COP24). Zaplanowano ją na grudzień 2018 w Katowicach. Nie-
zależnie od wyniku procedury negocjacyjnej, to dla nas duże 
wyróżnienie. że Targi Kielce wzięto pod uwagę, jako potencjal-
nego operatora tak ważnego wydarzenia. Zauważono i doce-
niono nasz potencjał i doświadczenie, a to one właśnie deter-
minują rozwój ośrodka. 

- Nowe wystawy to konieczność, ale rozwój „flagowych” 
targów kieleckiego ośrodka to także jest niezwykle istot-
na kwestia. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, 
przywołany już przez Pana Prezesa,  jest dobrym przykła-
dem – w stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba wy-
stawców, a także krajów biorących udział w wydarzeniu…

- Bardzo nas to cieszy, bo w 26. Salonie Obronnym oraz 24. 
Międzynarodowych Targach Logistycznych udział biorą 624 fir-

my, podczas gdy w roku ubiegłym było ich 618.  Zwiększyła się  
liczba krajów z 27 w 2017 roku do 31 w roku bieżącym. Aż 45 
procent wystawców pochodzi z zagranicy. Najwięcej wystaw-
ców przyjechało do Kielc ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec oraz Francji. 

Proszę pamiętać, że Salon Obronny w Kielcach wymienia 
się wśród trzech  liderów wystaw branży – po Paryżu i Londy-
nie. To dla nas ogromny sukces. Dokładamy wszelkich starań, 
by po 25 latach istnienia MSPO wciąż rozwijać jego formułę. 
Uzupełnieniem MSPO 2018 stały się pokazy dynamiczne na 
poligonie na Bukówce w Kielcach, adresowane do attaché woj-
skowych i akredytowanych dziennikarzy. 

W ubiegłym roku jubileuszowo, z okazji 25-lecia MSPO i Tar-
gów Kielce zadebiutowały Dni Otwarte, które odwiedziło 16 ty-
sięcy miłośników militariów, polskiej historii oraz rodzin z dzieć-
mi. Po raz pierwszy można było zobaczyć fragment wystawy 
MSPO „od kuchni”. W tym roku, z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, znów nasze bramy są szeroko otwarte przed 
Kielczanami i mieszkańcami innych rejonów Polski. Będzie-
my z nimi świętować w duchu patriotycznym i obywatelskim. 
Zapraszamy wszystkich, by obejrzeli Wystawę Sił Zbrojnych, 
przygotowaną przez polskie wojsko. 

- Dziękuję za rozmowę.
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MSPO
na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości

Prezydent RP Andrzej Duda dwukrotnie wizytował MSPO,
w tym roku również objął targi Patronatem Honorowym.

Międzynarodowy Salon 
Przemysłu Obronnego 
w Targach Kielce, 
obok targów w Paryżu 
i Londynie, należy do 
liderów wystaw branży 
obronnej Europy. Kojarzy 
się z budowaniem 
światowego 
bezpieczeństwa 
i wizerunku Polski oraz 
promocji polskich firm 
przemysłu obronnego na 
arenie międzynarodowej. 
Tematem przewodnim 
26 edycji MSPO jest 
100-lecie Odzyskania 
Niepodległości. 
Tegoroczne MSPO trwa 
od 4 do 7 września, 
natomiast od 8 do 9 
września wystawie 
towarzyszą  Dni Otwarte.

MSPO gościło wielu prezydentów 
RP, także dwukrotnie Prezydenta Andrzej 
Dudę, który Honorowym Patronatem ob-
jął wydarzenie również w tym roku. Warto 
przypomnieć, że podczas uroczystej gali 
Defender w 2016 roku Prezydent wrę-
czał swoją Nagrodę dla produktu naj-
lepiej służącego podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych 
RP. Partnerem strategicznym 26. edycji 
targów ponownie jak w latach ubiegłych, 
jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Targom 
MSPO towarzyszą  Międzynarodowe Tar-
gi Logistyczne Logistyka.  

Tegoroczne wydarzenie to 624 firmy 
(w tym 329 z Polski) z 31 krajów. Są wy-
stawcy z: Australii, Austrii, Belgii, Chin, 
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, 

Holandii, Irlandii, Izraela, Japonii, Kanady, 
Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Nor-
wegii, Polski, Serbii, Singapuru, Słowacji, 
Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwaj-
carii, Tajwanu, Ukrainy, Węgier, Wielkiej 
Brytanii i Włoch. Wystawa zajmuje po-
wierzchnię 27 tysięcy metrów kwadra-
towych w 7 halach oraz na terenie ze-
wnętrznym.

Nowa nagroda dla
„Najlepszego Polskiego 
Eksportera Uzbrojenia”

 – Każde kolejne targi MSPO przyno-
szą coś nowego - twierdzi prezes Targów 
Kielce, dr Andrzej Mochoń – W tym roku 
na przykład do kolekcji  przyznawanych 
podczas MSPO nagród dołączyła ta dla 

Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbro-
jenia, ustanowiona z inicjatywy Jadwigi 
Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii – dodaje.  - Podczas uro-
czystej gali wręczana jest także prestiżo-
wa Nagroda Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej dla produktu najlepiej służącego 
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 
żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz Nagro-
dy DEFENDER. Wiele firm i produktów 
uhonorowanych zostaje Wyróżnieniami 
Specjalnymi - Ministra Obrony Narodo-
wej oraz innych resortów. Uroczyście wrę-
czane są również Nagrody Komendanta 
Głównego Policji, Komendanta Głównego 
PSP, Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej „Laur Graniczny”, Szefa Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy 
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Widowiskowe pokazy dynamiczne zawsze wzbogacają formułę MSPO.

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz  
Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojsko na wyciągnięcie ręki 
czyli Dni Otwarte

Od ubiegłego roku Salonowi Obron-
nemu towarzyszą Dni Otwarte, które ścią-
gają na wystawę tysiące zwiedzających - 
miłośników militariów, rodzin z dziećmi, 
ludzi, którzy chcą dowiedzieć się więcej 
o historii polskiego wojska, a nawet wejść 
do wnętrz najnowocześniejszych sprzę-
tów będących na wyposażeniu polskiej ar-
mii. Dni Otwarte MSPO, które w tym roku  
zaplanowano na 8-9 września, w 2017 
roku odwiedziło 16 tysięcy osób niemal 
z całej Polski. 

Na terenie zewnętrznym i w dwóch 
halach przygotowano Wystawę Sił Zbroj-
nych pod hasłem „Obronność - Współ-
praca - Suwerenność”. Podesty przygo-
towane przez wojsko umożliwiają wejście 
do czołgów, wozów opancerzonych nawet 
dzieciom. Można z bliska zobaczyć sprzęt, 
który jest na wyposażeniu polskiej armii. 
W halach natomiast zaprezentowały się 
między innymi muzea wojskowe, uczel-
nie wojskowe, instytuty naukowe. Atrakcją 
jest także ekspozycja jednostek bezpo-
średnio podległych Dowódcy Generalne-
mu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek 
i instytucji podporządkowanych szefo-
wi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MSPO merytorycznie – 
konferencje, seminaria

Konferencje i inne wydarzenia mery-
toryczne towarzyszą MSPO od początku, 
będąc ważnym elementem uzupełniają-
cym wystawę. W tym roku, z okazji 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości przygoto-
wano między innymi konferencję na temat 
organizacji proobronnych. Kolejna, zorga-
nizowana przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych i Ministerstwo Przedsiębior-
czości i Technologii, dotyczy pozyskiwania 

środków z Europejskiego Funduszu Obro-
ny. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 
pod raz szósty zaaranżował konferencję 
pod hasłem „Biznes z wojskiem to pew-
ne pieniądze”. 

MSPO w Targach Kielce to miejsce, 
gdzie spotyka się światowa czołówka pro-
ducentów branży obronnej. Ekspozycja 
polskich firm jest wyjątkową wizytówką 
ich potencjału i myśli technicznej, a for-
muła targów daje możliwość szerokich 
kontaktów biznesowych.

W 2017 roku Salon Obronny odwiedziło 38 tysięcy zwiedzających.
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MSPO I WSF
bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Warsaw Security Forum to jedna z wiodących konferencji poświęconych zagadnieniom 
bezpieczeństwa. Nie dziwi więc fakt, że od tego roku organizatorzy WSF będą wspierać 
kielecki Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

List intencyjny dotyczący współpracy między Targami Kiel-
ce, a Fundacją Pułaskiego, która jest organizatorem Warsaw 
Security Forum, został podpisany w czerwcu 2018 roku. Mo-
żemy w nim przeczytać, iż celem kooperacji jest obopólna pro-
mocja wydarzeń, ale także polskiej obronności na arenie mię-
dzynarodowej.

Pierwsza edycja Warsaw Security Forum odbyła się w 2014 
roku. Od tego czasu spotkanie stało się miejscem wymiany do-
świadczeń i panelem dyskusji na temat bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, zagrożeń cybernetycznych czy współpra-
cy transatlantyckiej. Zarówno organizatorzy MSPO, jak i WSF 
podkreślają znaczenie obu wydarzeń dla polskiej branży zbro-
jeniowej.

Tegoroczna, piąta odsłona wydarzenia organizowana jest 

we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, a udział 
w forum potwierdzili polscy i zagraniczni oficjele. Należą do 
nich, m.in. Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych, 
Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, wicepremier 
Ukrainy Ivanna Klympush-Tsintsadze, Minister Sił Zbrojnych 
Francji Florence Parly, czy Alejandro Alvargonzález reprezen-
tujący struktury NATO. 

Dyskusje z udziałem przedstawicieli rządu i wojskowych 
decydentów odbywają się podczas sesji „przełamań” oraz se-
sji plenarnych. Podczas sesji typu break-out prelegenci poru-
szają się w obrębie wąskich zagadnień związanych z obecnym 
i przyszłym stanem bezpieczeństwa Spotkania plenarne to roz-
mowy skoncentrowane na tematach dotyczących ładu między-
narodowego i strategii zarządzania siłami.



Zapraszamy! Poszukaj inspiracji na 
www.kielcekonferencje.pl

Centrum Kongresowe 
Targi Kielce
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TRZY DNI
i światowi goście

Branża odlewnicza od ponad 20 lat spotyka się w Targach Kielce podczas 
wystawy METAL oraz towarzyszących jej targów ALUMINIUM & NONFERMET, 
RECYKLING. Sezon jesień 2018 to także debiutujące targi HEAT TREATMENT. 

Tradycyjnie już wrzesień w Targach Kielce upływa pod zna-
kiem odlewnictwa. A to za sprawą bloku wystaw poświęconych 
tej branży i recyklingowi metali. Konglomerat imprez pod ha-
słem „Przemysłowa Jesień” to  jedno z najważniejszych wyda-

rzeń branżowych na świecie. W roku 2018 ma ono szczególny 
przebieg. Równolegle z kieleckimi wystawami ,zaplanowa-
no  Światowy Kongres Odlewnictwa w Krakowie” pod hasłem 
„Creative Foundry”. 

Stoiska targowe pełne są nowoczesnych technologii i systemów 
wykorzystywanych we współczesnym odlewnictwie.

Targi w Kielcach gromadzą liderów rynku producentów maszyn dla odlewnictwa z całego świata.

METAL to najważniejsze
targi odlewnicze
Europy Środkowo-Wschodniej 



rent a car

570 334 776 www.getrental.pl

airport transfer
Warszawa Kraków Katowice

wypożyczalnia samochodów

REKLAMA

- Targi Kielce są Srebrnym Sponsorem Kongresu i od lat 
współpracują z organizatorem tego spotkania – Stowarzysze-
niem Technicznym Odlewników Polskich (STOP). W ramach tej 
kooperacji podczas ””Przemysłowej  Jesieni” w Kielcach, za-
planowano wizytę  około 400 delegatów - uczestników Kongre-
su.- wyjaśnia Piotr Pawelec, Dyrektor Projektu Metal.

Targi METAL gromadzą najbardziej liczących się na rynku 
producentów, oferujących maszyny dla odlewnictwa, szcze-
gólnie odlewnictwa ciśnieniowego. Swoją ofertę prezentują 
poddostawcy komponentów i surowców dla odlewnictwa. Nie 
brakuje firm oferujących komputerowe wspomaganie proce-
sów produkcji odlewów i systemów kontrolno-pomiarowych.

Targowe debiuty 

Rok 2018 to nie tylko 22 edycja targów Metal, ale także de-
biutująca wystawa HEAT TREATMENT dedykowana szerokiej 
grupie firm związanych z branżą obróbki cieplnej i urządzeń 
grzejnych. To unikatowe wydarzenie w tej części Europy, da-
jące firmom zagranicznym możliwość wejścia na polski rynek 
z nowymi produktami lub umocnienia pozycji producentów, 
którzy już od lat działają w Polsce.

Debiutuje również specjalna Strefa Kooperacji, której głów-
ną rolą jest umożliwienie współpracy między przedsiębiorca-
mi. Adresowana jest do przedstawicieli odlewni, narzędziow-
ni, formierni, modelarni, kuźni, hut i zakładów mechanicznych 
świadczących wszelkiego rodzaju usługi. „Przemysłowa Jesień” 
to także sekcja tematyczna poświęcona drukowi 3D w metalu.

Zagraniczni goście i ważne spotkania

Targi METAL to wydarzenie o randze światowej. Wśród za-
granicznych gości znajdują się reprezentanci firm m.in. z Chin, 
Włoch, Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Podczas targów zaplano-
wano grupowe wystąpienia firm białoruskich pod auspicjami 
białoruskiego Stowarzyszenia Odlewników i Metalurgów, pre-
zentację zrzeszenia AMAFOND oraz włoskich firmy: FATA ALU-
MINIUM, FOUNDRY ECOCER, IDRA, IECI, ITALPRESSE, MA-
GALDI, OMSG, PRIMAFOND, SAVELLI, VIBROPROCESS. Targi 
chętnie odwiedzają przedstawiciele China Foundry Association.

Wrześniowe wystawy to także seminaria branżowe, po-
święcone m.in. przemysłowi odlewniczemu we Włoszech „Fo-
undry 4.0: najlepsze rozwiązania z Włoch”.
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Dwuosobowym śmigłowcem do pracy? Czemu nie?

ŚWIĘTO LOTNICTWA LEKKIEGO
po raz trzeci
Targi Lotnictwa Lekkiego już w roku ubiegłym podwoiły liczbę wystawców 
i zwiedzających. Trzecia edycja wystawy, zaplanowana w dniach 13-14 
października, to przede wszystkim wielkie osobowości branży lotnictwa 
lekkiego i kilkadziesiąt znanych marek. Targom towarzyszy Paragiełda oraz 
II Międzynarodowe Targi Modelarstwa Redukcyjnego Model Kit Expo.  

Co roku, w październiku, w stolicy 
województwa świętokrzyskiego spotkają 
się miłośnicy latania samolotami ultralek-
kimi, firmy zajmujące się budową i sprze-
dażą sprzętu dla lotniarzy, motolotniarzy, 
paralotniarzy i motoparalotniarzy. Pod-
czas dwóch targowych dni w Kielcach 
zobaczyć można nowości takich marek 
jak: Aeroprakt, APFlying, Flyargo, Boreas 

Aviation EC EXTREME, Skydream,  Aeros 
i wielu innych. Partnerem merytorycznym 
Targów Lotnictwa Lekkiego zostały Pol-
skie Linie Lotnicze LOT.   

Znakomici goście
podczas TLL

Ciekawi goście to atut targów w Kiel-
cach, a wśród nich kapitan Jerzy Maku-

la, pilot szybowcowy, specjalizujący się 
w akrobacji, wielokrotny mistrz świata, 
posiadacz  jedynego na świecie szybow-
ca akrobacyjnego Solo Fox.

O swoich doświadczeniach w trakcie 
targów opowiadają znani i lubiani w bran-
ży lotnictwa lekkiego m.in. Sebastian 
Kawa, najbardziej utytuowany pilot szy-
bowcowy w historii, od wielu lat w czo-
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Międzynarodowe Targi Modelarstwa Redukcyjnego towarzyszą
Targom Lotnictwa Lekkiego.

Ważną częścią targów są konferencje i seminaria.

łówce światowego rankingu pilotów, czy 
Marcin Szamborski, pilot i instruktor śmi-
głowcowy, członek Śmigłowcowej Kadry 
Narodowej. To pierwszy pilot, który na 
pokładzie śmigłowca Bell 407 obleciał 
kulę ziemską. Podczas targów w Kielcach 
można spotkać także Dariusza Lewka, 
konstruktora ultralekkiego motoszybow-
ca  „Gekon”, który będzie jednym z punk-
tów ekspozycji TLL. Kielecka Paragiełda 
gości także Janusza Orłowskiego „Pra-
szczura”, rekordzistę Guinnessa w kate-
gorii najstarszy paralotniarz. 

Ważny merytoryczny partner

Partnerem merytorycznym 3. edycji 
Targów Lotnictwa Lekkiego zostały Pol-
skie Linie Lotnicze  LOT. 

- Żadna inna linia lotnicza nie może 
pochwalić się tak długą listą mistrzów 
świata i Europy w sportach lotniczych – 
z dumą podkreśla Stefan Malczewski, 
członek zarządu i zaprasza na Targi Lotni-
ctwa Lekkiego do Kielc. - Za sterami Dre-
amlinerów, Boeingów 737, Dashów zasia-
dają piloci którzy przygodę z lotnictwem 
zaczynali od szybownictwa, latania rajdo-
wego, precyzyjnego czy baloniarstwa. To 
kompetencje zdobyte w lotnictwie lekkim 
powodują, iż polscy piloci komunikacyjni 
nie mają sobie równych - dodaje.

Wszystko o dronach 

Rosnąca liczba dronów to jedno 
z wyzwań dla bezpieczeństwa lotnictwa, 
dlatego w Targach Kielce zaplanowa-
no  pierwszą Global Drone Conference. 
Główny temat konferencji to „Bezpieczne 
technologie i prawo dla dronów”. Wśród 
zagadnień znajdziemy między innymi te 
dotyczące regulacji przepisów dla dro-
nów i przepisów o naruszaniu prywatno-
ści,  o zarządzaniu ruchem w przestrze-
ni powietrznej dla dronów i zasadach ich 
lotów. Osoby zainteresowane mogą do-
wiedzieć się wielu interesujących rzeczy 
na temat budowy bezzałogowców oraz 
ich zastosowania militarnego.

Organizatorom udało się zaprosić do 
Kielc wielu ekspertów rynku bezzałogow-
ców. W panelach eksperckich udzielają 
się, między innymi: Joanna Wieczorek 

(SSW Pragmatic Solutions, LOT Classic) Paweł Korzec (DroneRadar), Stefan Mal-
czewski (Polskie Linie Lotnicze LOT), Jerzy Makula (LOT Crew), Eric Lanquetin (Air 
France), Paweł Szymański (Urząd Lotnictwa Cywilnego), Maciej Włodarczyk (Pol-
ska Agencja Żeglugi Powietrznej - Zespół ds. Operacji Bezzałogowych Statków Po-
wietrznych), Paweł Zagrajek (Welcom Airport Services), Erwin George (ENGIE), Ja-
rosław Zając (Grupa WB). 

Innowacyjne projekty dronów

Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji jest wystawa firm związanych 
z rynkiem dronów w Polsce oraz prezentacje innowacyjnych projektów kół nauko-
wych z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Wśród nich znalazły się: Koło 
Naukowe EUROAVIA Rzeszów (Politechnika Rzeszowska); SAE AeroDesign, Koło 
Naukowe Awioniki MelAvio (Politechnika Warszawska); Międzywydziałowe Koło Na-
ukowe Bezzałogowych Obiektów Latających „High Flyers” (Politechnika Śląska); Aka-
demicki Klub Lotniczy (Politechnika Wrocławska) oraz Politechnika Świętokrzyska.
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Ile pomysłów,

TYLE MOŻLIWOŚCI 
Spotkania wielu branż, rozrywka na najwyższym poziomie, obcowanie z kulturą 
i sztuką. W 25-letniej historii Targów Kielce zorganizowano kilka tysięcy
wystaw targowych, multimedialnych widowisk i koncertów.
Nowoczesna infrastruktura i doświadczona załoga gwarantują,
że nawet najbardziej zaskakujące realizacje są możliwe. Ale od początku…

Cztery pory roku w Targach Kielce to 75 wydarzeń targo-
wych i 700 konferencji. Niektóre organizowane są poza ośrod-
kiem, a nawet w innych krajach. Są wśród nich takie, które wy-
magają niesztampowych pomysłów i realizacji.

FIT  WEEKEND
- PERFEKCYJNE SYLWETKI I SPORTOWY DUCH

Początek sezonu w Targach Kielce stoi pod znakiem wy-
zwań… fizycznych! W kwietniu, za sprawą najważniejszego 
wydarzenia branży fitness i kulturystyki w Polsce, czyli FIT 
Weekend’u, zespół targowy daje zwiedzającym możliwość zo-
baczenia na żywo najlepszych kulturystów i fitnessek, walczą-
cych o tytuły w Mistrzostwach Polski Mężczyzn i Par w Kultu-
rystyce. Atrakcją wydarzenia są także: Amatorska Liga MMA, 

Grand Prix Polski Karate Kyokushin, Mistrzostwa Polski Muay 
Thai i  porywający Pole Dance Show. Fit Weekend to „all in one” 
– ekscytujący sport i prawdziwa pasja zawodników.

DUB IT! TUNING FESTIWAL,
CZYLI WIDOWISKO Z PISKIEM OPON

Z początkiem lata w Targach Kielce zaczyna się samocho-
dowa walka na centymetry…podczas ekscytujących pokazów 
driftu. DUB IT! Tuning Festiwal to ponad 500 tuningowanych 
modeli aut z całego świata. Wydarzenie uzupełniają kaskader-
skie popisy motocyklowe oraz prezentacje luksusowych sa-
mochodów, które na co dzień można spotkać na ulicach Mo-
nako i Dubaju.

 Dub IT! Niewiarygodna prędkość i walka o centymetry.
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GAME ON I SABAT FICTION FEST
 – INTERAKTYWNY RAJ

 Targi Kielce oferują rozrywkę także dla fanów interaktywnej 
zabawy podczas GameOn. Wydarzenie to, każdego roku gro-
madzi rzesze fanów gier komputerowych. Goście, którzy przy-
jeżdżają do kieleckiego ośrodka z całej Polski zasiadają przed 
dziesiątkami PCetów i toną w wirtualnym świecie najlepszych 
światowych produkcji. Znajdzie się też coś dla miłośników sze-
roko pojętej popkultury, fantastyki i kultury Dalekiego Wschodu, 
a to za sprawą Festiwalu Fantastyki Sabat Fiction – Fest. Im-
preza swój początek miała w 2013 roku, a aktualnie jest jednym 
z najważniejszych miejsc na konwentowej mapie naszego kra-
ju – nie tylko jako największa, ale także jako jedyna w regionie.

TARGI KIELCE NIE TYLKO W KIELCACH
Od trzech lat Targi Kielce są organizatorem Międzynarodo-

wych Targów Rolniczych EuroAgro Lwów, które od 2016 roku 
odbywają się w lwowskim ośrodku wystawienniczym Pivdennyi 
Expo. Na 1500 metrach kwadratowych powierzchni wystawien-
niczej znajdują się stoiska 100 firm. Jednym z wydarzeń towa-
rzyszących EuroAgro Lwów są Dni Rolnictwa Polskiego, pod-
czas których rodzime firmy prezentują swoją ofertę ukraińskim 
partnerom. W ramach wydarzenia odbywają się konferencje 
i panele dyskusyjne z udziałem polskich i ukraińskich eksper-
tów poświęcone m.in.: sadownictwu, uprawie zbóż i produkcji 
pasz czy wyposażeniu i edukacji dla rolnictwa. 

SPORT- ZIMA, CZYLI SZALEŃSTWA NA STOKU 
Targi SPORT-ZIMA w Szczyrku to wydarzenie z tradycjami. 

Pierwsze edycje targów sportowych odbywały się w Szczyrku, 
skąd na pewien czas zostały przeniesione do hal Targów Kielce, 
jednak od trzech lat znów powróciły w góry. W ubiegłym roku  
w wystawie wzięło ponad 80 najważniejszych i największych 
marek. Powierzchnia ekspozycji osiągnęła niemal 700 metrów 
kwadratowych. W testach wzięły udział takie marki jak: Bliz-
zard, K2, Majesty, Nobile Skis i Nobile Snowboard oraz marka 
ELAN. Narty, kaski narciarskie, odzież narciarska, rękawiczki 
narciarskie, odzież turystyczna, akcesoria serwisowe, obuwie 

Uczestnicy Game On przyjeżdżają do Targów Kielce z całej Polski.  Jedną z atrakcji Fit Weekendu 2018 były Mistrzostwa Polski Muay Thai.

sportowe, ekologiczne środki do ochrony i pielęgnacji odzie-
ży, – to tylko niektóre z prezentowanych produktów. Z szero-
ką ofertą wystawców w ciągu trzech targowych dni zapozna-
li się zwiedzający z całego kraju, ale także z Czech, Słowacji, 
Niemiec oraz Francji.

AIR SHOW I PODNIEBNE AKROBACJE
Zimowe szaleństwa na stokach wymagają mocnego gruntu 

pod nogami, ale dla Targów Kielce „sky’s not the limit”. W swo-
im portfolio ośrodek może również pochwalić się współorga-
nizacją pokazów Air Show w Radomiu. Przy współpracy z Do-
wództwem Wojsk Lotniczych odbywały się tam najbardziej 
imponujące pokazy lotnicze w Polsce. To dowód a to, że dla 
kieleckiego zespołu nie ma eventów nie do zrealizowania – bez 
względu na to, czy odbywa się on na ziemi, czy w powietrzu.

STADION, CZY ARENA…
WSZĘDZIE LICZY SIĘ PERFEKCYJNA ORGANIZACJA
Targi Kielce, choć z nazwy związane ze stolicą wojewódz-

twa świętokrzyskiego, to jednak czasem jako miejsce organi-
zowanego wydarzenia wybierają Warszawę. W 2016 roku na 
PGE Stadionie Narodowym, dzięki Targom Kielce odbyła się 
najważniejsza w Europie konferencja podejmująca problema-
tykę badań naukowych w obszarze transportu powierzchnio-
wego Transport Research Arena.

Realizując samodzielnie wielki koncert jubileuszowy 25-le-
cia Targów Kielce w roku 2017 to właśnie do Teatru Polskie-
go w Warszawie zaproszono gości, dbając o ich komfort. Gala 
przygotowana od A do Z przez zespół targowy, była wyjątko-
wym widowiskiem dla oka i dla ucha. Wzięło w niej udział po-
nad 800 gości z całego kraju - przedstawiciele świata polity-
ki, biznesu, nauki, kultury i mediów. Program artystyczny był 
bardzo bogaty, wydarzenie wymagało od zespołu targowego 
doskonałej organizacji - od scenografii, dźwięku i świateł, po 
catering - warto podkreślić, że Teatr Polski jedynie udostępnił 
swoje wnętrza dla realizacji jubileuszowych atrakcji. Ten spraw-
dzian udowodnił, że dla Targów Kielce i zespołu pracowników 
nie ma rzeczy niemożliwych.



Z dziećmi
najlepiej do Kielc

„Kielce - Raj dla Dzieci” to koncepcja mająca na celu 
promocję atrakcji oraz wydarzeń turystyczno-kulturalnych 
dedykowanych rodzinom z dziećmi. Inicjatywa ma 
zachęcić do odwiedzenia miasta oraz największych 
atrakcji gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego. O projekcie rozmawiamy z Arturem 
Sobolewskim, dyrektorem Wydziału Kultury, Sportu 
i Promocji Miasta kieleckiego Urzędu Miasta.

Przedstawienie “Alicja w Krainie Czarów” nie tylko zainauguro-
wało projekt “Kielce - Raj dla dzieci”, ale także uświetniło jubi-
leusz 25-lecia Targów Kielce w Teatrze Polskim w Warszawie

- Skąd pomysł na projekt „Kielce – Raj dla Dzieci”?
A. Sobolewski: - Chyba nie tylko my, ale także miesz-

kańcy naszego miasta dostrzegają potencjał, jaki zbudo-
wał się w ostatnich latach zarówno w samych Kielcach, jak 
i w najbliższym otoczeniu miasta. Potencjał ten odzwierciedla 
się przede wszystkim w bogatej ofercie obiektów i instytucji 
skierowanych do rodziców podróżujących ze swoimi dzieć-
mi. Doszliśmy do wniosku, że wspólne działania to najlepsze 
rozwiązanie dla podkreślenia zalet rodzinnego wypoczynku 

dyrektor Wydziału 
Kultury, Sportu 
i Promocji Miasta,
Artur Sobolewski

uwzględniającego różne formy aktywnego spędzenia czasu. 
Promujemy przede wszystkim atrakcje unikatowe, charakte-
rystyczne dla Kielc i regionu, nie zapominając jednak o tych, 
które są typowe i standardowe.

- Co taka promocja daje odwiedzającym nasze miasto?
- Myślę, że wszyscy rodzice zgodzą się ze stwierdzeniem, 

że zorganizowanie urlopu dla najmłodszych nie należy do naj-
prostszych zadań. Dzięki portalowi rajdladzieci.kielce.eu jest 
to zdecydowanie łatwiejsze. Można na nim znaleźć szeroką 
ofertę atrakcji dla całej rodziny, w której każdy znajdzie coś 
dla siebie. Oczywiście projekt nie opiera się jedynie na por-
talu.  W punktach informacji turystycznej i w Urzędzie Miasta 
dostępne są także wydawnictwa zawierające wszelkie infor-
macje niezbędne do zaplanowania rodzinnego wypoczynku. 

- Projekt „Raj dla dzieci” to nie tylko wspólna promocja, 
ale także niezwykłe wydarzenia 

- Inauguracja produktu turystyczno-kulturalnego „Kiel-
ce – Raj dla dzieci” odbyła się w długi weekend czerwcowy. 
Towarzyszyło mu wydarzenie artystyczno – kulturalne, za-
tytułowane „Alicja w Krainie Czarów”, które miało miejsce 
w Amfiteatrze na kieleckiej Kadzielni. Spotkało się z bardzo 
entuzjastycznym przyjęciem, zwłaszcza ze strony najmłod-
szych widzów. Nie ukrywam, że to na ich zadowoleniu zale-
żało nam najbardziej. Mogę zdradzić, że takie spektakular-
ne przedsięwzięcia będziemy powtarzać w ramach projektu 
mniej więcej co pół roku. Co do szczegółów, pozostaną one 
póki co tajemnicą.  Choć już  teraz zapraszam serdecznie ro-
dziców i dzieci do odkrywania uroków Kielecczyzny.
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Kalendarz Targów Kielce 
na sezon
wiosna/lato 2018
zamknęła premierowa 
wystawa poświęcona 
modzie dla dzieci. 
Podczas targów nie 
zabrakło najnowszych 
kolekcji, inspirujących 
spotkań, warsztatów 
i profesjonalnych pokazów 
mody z udziałem małych 
modeli i modelek.

Pokazy mody były największą atrakcją premierowej wystawy Fashion For Kids.

Targi Kontraktacyjne Odzieży i Teks-
tyliów Dziecięcych Fashion for Kids oby-
ły się od 28 do 29 czerwca w Kielcach. 
Pierwsza odsłona imprezy zgromadziła 
firmy z 7 krajów świata, między innymi 
z Belgii, Danii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej 
Brytanii, Francji i Turcji. Ekspozycja zo-
stała umieszczona w najnowocześniej-
szej i zarazem największej hali Targów 
Kielce – w pawilonie E. 

Już w trakcie przygotowań do wiel-
kiego debiutu, oczywistym było, że poka-
zy mody to gwóźdź programu premiero-
wej wystawy. Organizatorami widowiska 
były Targi Kielce, a za choreografię od-
powiadał Tomasz Rowiński, uznany tan-
cerz i instruktor. Przez dwa dni, ponad 
sześćdziesięcioro dzieci od 3 do 10 lat, 
prezentowało trendy w modzie dziecię-
cej. Show zostało docenione zarówno 
przez zwiedzających, jak i wystawców, 
którzy nie szczędzili pochwał pod adre-
sem jego autorów. Danijela Pantic repre-
zentująca francuską markę MiniMignon, 
tak podsumowała pokazy – Mogliśmy po-
dziwiać małe talenty, a to nie często się 
zdarza na tego typu wystawach. Pokazy 
były bardzo profesjonalnie zorganizowa-

ne, były najmocniejszym punktem targów 
– powiedziała Pantic.

Oprócz pokazów nie zabrakło boga-
tej i atrakcyjnej wizualnie strefy targowej. 
Designerskie stoiska z konfekcjom dzie-
cięcą, akcesoriami, obuwiem i innymi do-
datkami, przyciągnęły do Targów Kielce 
blisko pół tysiąca branżowych zwiedza-
jących. Goście Fashion For Kids przy-
jechali nie tylko z całej Polski, ale także 
z Niemiec, Ukrainy, Rosji, Słowacji, Ru-
munii, Czech, Bułgarii, Demokratycznej 
Republiki Konga czy Kanady.

Uzupełnieniem wystawy były spot-
kania z branżowymi ekspertami. Udział 
w Fashion for Kids wzięli także projek-
tanci i designerzy oraz blogerki paren-
tingowe z całej Polski.
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PIERWSZA EDYCJA FASHION FOR KIDS
- sukces w rozmiarze „S”

Blisko pół tysiąca branżowych zwiedzających z całego świata odwiedziło czerwcowe targi.
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Rachunkowość

Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych to pierwsze wydarzenie w Polsce, 
skierowane do wszystkich osób związanych z branżą MŚP – księgowych, 
właścicieli biur rachunkowych czy dostawców. To także miejsce spotkania 
autorytetów świata gospodarki i rachunkowości.

Pierwsza edycja nowego wydarzenia odbędzie się w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

W trakcie Kongresu zaplanowano 
prelekcje, warsztaty oraz panele dysku-
syjne. OKBR to okazja do pogłębiania 
partnerskich relacji i wspólnego spojrze-
nia na przyszłość sektora MŚP. Wśród 
prelegentów znaleźli się prof. dr hab. Wi-
told Modzelewski, Jerzy Koniecki, dr Mie-
czysław Groszek czy Wiktor Doktór. Pro-
gram spotkania to zagadnienia dotyczące 
sytuacji biur rachunkowych na polskim 
rynku, ich problemów, ale także szans na 
rozwój. Celem projektu stało się wskaza-
nie miejsc, w których biura rachunkowe 
mogą budować swoją wartość bizneso-
wą . Zaplanowano także seminaria mó-
wiące o zarządzaniu kosztami realizacji 

usług, o tym w jaki sposób sprzedawać 
i jak dobierać klientów, aby zwiększać 
przychody.

Współpraca
drogą do sukcesu

To, jak ważna w dzisiejszych cza-
sach jest kooperacja w branży, dostrze-
ga EPSA, czyli jeden z organizatorów 
Kongresu Biur Rachunkowych. EPSA in-
tegruje niezależne podmioty, które współ-
działają w obszarze obsługi klientów SME 
w Polsce. Współpraca 10 biur, 25 part-
nerów i 250 pracowników pokazuje, że 
zgodne podążanie ku wyznaczonym ce-
lom jest możliwe i przynosi niewątpli-

we efekty.
Oficjalny patronat nad wydarzeniem 

objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii. To szczególnie ważne wy-
różnienie i znak, że resort wspiera ini-
cjatywy skierowane do firm z branży fi-
nansowej.

- Partnerem merytorycznym kongre-
su zostało Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce, czyli najstarsza i największa pol-
ska organizacja skupiająca przedstawicie-
li środowiska zawodowego związanego 
z rachunkowością. – mówi Bożena Sta-
niak, wiceprezes Zarządu Targów Kielce.
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Targi Kielce to ośrodek z wieloletnią tradycją. Od ponad 25 lat organizujemy wysta-
wy, które cieszą się uznaniem w całej Polsce i Europie. Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego MSPO, Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH czy Mię-
dzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX to znane i rozpoznawalne marki, 
które są związane z kieleckim ośrodkiem praktycznie od początku jego funkcjonowania. 

Siłą Targów Kielce jest jednak otwartość na świeże pomysły i propozycje. Wciąż szu-
kamy nowych dziedzin, specjalności i przedsiębiorców, którym możemy pomóc w bizne-
sowej drodze.  Wydarzenia, które tworzymy są skierowane zarówno do młodych  firm, 
jak i tych, które działają na rynku od lat. 

Tegoroczne debiuty – targi IDEa, dedykowane branży bezzałogowych statków po-
wietrznych,  czy Green City Expo – wystawa Zieleni i Małej Architektury Miejskiej – to 
tylko niektóre z nowości, pokazujących, że Targi Kielce są gotowe na nowe wyzwania.

W sezonie jesień 2018 pojawiła się także propozycja skierowana do branży finansowo 
– księgowej, czyli Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych – pierwsze tak komplek-
sowe spotkanie branży finansowej w Polsce. Celem organizatorów stało się stworzenie 
unikatowej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i usług dla tego właśnie sektora. 
Udział w wydarzeniu zaplanowali wszyscy liczący się gracze branży finansowej oraz ra-
chunkowej. Cieszymy się, że jako gospodarz Kongresu, jesteśmy częścią tego histo-
rycznego spotkania.

wiceprezes
zarządu

Targów Kielce,
Bożena Staniak

Otwieramy się na

NOWE WYZWANIA

Targi Kielce to ponad 25 lat doświadczenia w organizacji wydarzeń targowych.
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Targi Kielce Bike Expo to wydarzenie, które odwiedza cała rowerowa Polska. 
Blisko 250 wystawców z całego świata prezentuje swoją ofertę, a na stoiskach naj-
większych i najbardziej rozpoznawalnych marek zobaczyć można flagowe produk-
ty, ale także premiery sprzętu. Stoiska wystawiennicze zajmują powierzchnię ponad 
11 tysięcy metrów kwadratowych! Nie dziwi więc fakt, że odwiedza je ponad 9 tys. 
zwiedzających z 30 krajów. Targi Kielce goszczą miłośników rowerów, m.in. z Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Portugali, ale także RPA, Indii i Chin. 

- Jest to największe święto branży rowerowej. Jak każdego roku impreza stanie 
się miejscem przedstawienia najnowszych trendów, technologii, rozwiązań technicz-
nych a także prezentacji nowych kolekcji rowerów, części i akcesoriów – mówi Krzysz-
tof Dylewski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego, które jest jednym ze 
współorganizatorów kieleckich targów.

Ostatni dzień tradycyjne przeznaczony jest  dla klienta ostatecznego - to dzień 
pełen atrakcji, pokazów i spotkań  z ciekawymi ludźmi. Kielce BIKE EXPO to także 
imprezy towarzyszące. - Konferencja triathlonowa z udziałem zawodników i trenerów 
przyciąga wielu zainteresowanych tym sportem gości, ale także producentów specja-
listycznego sprzętu. – mówi Menedżer Projektu Bartłomiej Terlecki.

Miłośnicy wypraw mają okazję posłuchać opowieści rowerowych obieżyświatów 
– o swoich doświadczeniach będą opowiadać podczas konferencji Ekstremalne Po-
dróże Rowerowe. Na fanów dwóch kółek czeka specjalny namiot pogotowia rowero-
wego, w którym specjaliści prowadzą instruktaż pierwszej pomocy i podpowiedzą, 
co powinna zawierać rowerowa apteczka.

Warto podkreślić, że targi Kielce Bike Expo wpisują się w obchody Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu.

Targi Kielce Bike Expo to jed-
na z naszych największych wy-
staw. Jesteśmy dumni z tego, 
jak wydarzenie z roku na rok się 
rozwija, z zadowoleniem przyj-
mujemy informacje o kolejnych 
kontraktach podpisywanych pod-
czas  targów. Cieszymy się tak-
że z faktu, że targi Kielce Bike 
Expo to spotkania z ciekawymi 
ludźmi pełnymi rowerowej pasji. 
Konferencja z podróżnikami eks-
tremalnymi czy seminarium triat-
hlonowe dają naszym gościom 
możliwość bezpośredniej rozmo-
wy z zawodnikami i pasjonatami 
dwóch kółek. Warto podkreślić, 
że tegoroczna wystawa Kielce 
Bike Expo otwiera ogólnopolskie 
obchody Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu, ogłoszone przez 
Ministerstwo Środowiska.

członek zarządu
Targów Kielce,

Dariusz Michalak

Wrześniowe spotkania branży rowerowej w Targach Kielce stają się tradycją.
Co roku producenci światowych marek mają okazję zaprezentować swoje topowe 
produkty, a właściciele sklepów i serwisanci pozyskać współpracowników. 
Tegoroczna, 9 edycja wystawy rozmachem nie odbiega od poprzednich.

Kielce BIKE EXPO

Targi Bike Expo odwiedza cała rowerowa Polska.
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Kielecka wystawa przyciąga wielu branżowych zwiedzających - jak będzie we Lwowie?

Coraz częściej mieszkańcy Lwowa decydują się na korzystanie z jednośladów
– będzie w czym wybierać.

ROWEROWY
podbój Ukrainy

Niezwykła architektura, 
wąskie uliczki 
rozbrzmiewające 
dźwiękiem rowerowego 
dzwonka. Lwów otwiera 
się na miłośników 
rowerów i staje się 
ukraińską stolicą 
jednośladów. Miasto 
odwiedzą przedstawiciele 
najważniejszych marek 
rowerowych z całej 
Europy.

Na lwowskich uliczkach, ale także 
krętych drogach Ukrainy rowery są obec-
ne od wielu lat. Jednak od niedawna na 
jednoślady patrzy się bardziej przychyl-
nie. Rząd i włodarze miast decydują się 
na budowę infrastruktury rowerowej – 
ścieżek oraz tras, które przysłużą się 
mieszkańcom, ale także turystom coraz 
liczniej odwiedzającym Ukrainę.

W 2016 roku, na trasie ze Lwowa 
do Mukaszewa ruszył pierwszy pociąg, 
z którego korzystać mogą fani dwóch 
kółek. Całkiem niedawno zadebiutowała 
także lwowska wypożyczalnia rowerów. 
Coraz częściej mieszkańcy miasta decy-
dują się na korzystanie z jednośladów za-
miast tradycyjnej komunikacji.   

Targi dla branży,
targi dla mieszkańców

Lwów jest jednym z najważniejszych 
ośrodków gospodarczych, logistycz-
nych i kulturowych na Ukrainie. Nic więc 
dziwnego, że Targi Kielce we współpra-
cy  z Polskim Towarzystwem Rowerowym 
oraz Gal Expo i Boomerang Boardshop 

zdecydowały się na organizację targów rowerowych właśnie we Lwowie. Dodatko-
wo za organizacją wydarzenia przemawia sukces targów KIELCE BIKE EXPO, które 
cieszą się dużym zainteresowaniem branży.

- Jeśli dodamy do tego fakt, że ukraińska gospodarka rozwija się, a mieszkańcy 
coraz częściej sięgają po nowsze rozwiązania techniczne, to prognozy dla nowych tar-
gów wyglądają pomyślnie – uważa Dariusz Michalak, Członek Zarządu Targów Kielce. 

- Inwestycje infrastrukturalne, które poczynił rząd sprawiają, że Ukraina staje się 
miejscem przyjaznym gospodarczo i otwartym na zagranicznych przedsiębiorców. 
– dodaje. 

Wrześniowe wydarzenie cieszy się zainteresowaniem przedstawicieli sklepów ro-
werowych, producentów części czy odzieży sportowej. Organizatorzy nie zapomina-
ją również o mieszkańcach Ukrainy. Jeden targowy dzień dedykowany jest wszyst-
kim miłośnikom jednośladów.
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TRANSEXPO
elektryzuje branżę
Światowe premiery, nowe trendy i kierunki rozwoju transportu publicznego, w tym 
elektromobilność,  a także polska myśl techniczna - to tylko część tego, co oferują 
XIV Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO w Targach Kielce 
(23 – 25. X. 2018).

Program Rozwoju Elektromobilności to 
jeden z głównych elementów „Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyję-
tej przez polski rząd. Elektromobilność to 
nie tylko prywatne samochody elektrycz-

ne, ale również transport miejski. Według 
prognoz rządu do 2020 roku na ulice pol-
skich miast  ma wyjechać  600 nowych au-
tobusów elektrycznych. Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju podpisało właśnie 

porozumienia z 24 samorządami związane 
z bezemisyjnym transportem publicznym. 
Podczas Targów TRANSEXPO w Targach 
Kielce można zapoznać się z najnowszymi 
osiągnięciami  w tej dziedzinie.

TRANSEXPO to odbywające się w cyklu dwuletnim ważne dla branży wydarzenie.
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Transexpo 2016 przyciągnęło uwagę rekordowej liczby 5,5 tysiaca zwiedzających.

Premiery podczas
TRANSEXPO

Niespodzianką, dla której warto od-
wiedzać Targi TRANSEXPO są z pew-
nością światowe premiery najnowszych 
modeli autobusów, m.in. firmy SOLARIS. 
Aby podsycić zainteresowanie, szczegó-
ły dotyczące każdej premiery owiane są 
tajemnicą – wszystko wyjaśnia się pod-
czas targów, tak jak w przypadku marki 
AUTOMET i pierwszego  pojazdu włas-
nej konstrukcji, który na rynku pojawił się 
pod koniec ubiegłego roku. Ten mały au-
tobus elektryczny,  będący dobrym roz-
wiązaniem dla przewozu i obsługi  lot-
nisk to w 100 procentach polska myśl  
techniczna. 

Łódź będzie pierwszym polskim mia-
stem, w którym jeździć będą autobu-
sy isuzu novocity life. To małe autobusi-
ki o długości niespełna 8 metrów, które 
świetnie sprawdzają się na drogach wą-
skich i osiedlowych. - Pierwsze takie au-
tobusy można zobaczyć właśnie pod-
czas naszych targów – powiedziała Anna 

Gąszcz, Dyrektor Projektu TRANSEXPO. 
- W trakcie Międzynarodowych Targów 
Transportu Zbiorowego  obok najnowo-
cześniejszych modeli autobusów parkują 
także bardziej wiekowe pojazdy. A to za 
sprawą  wystaw organizowanych przez 
Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

Dobry klimat dla branży

Międzynarodowe Targi Transpor-
tu Zbiorowego TRANSEXPO, w 2016 
roku potwierdziły dobrą koniunkturę w 
branży komunikacji zbiorowej. Na po-
nad 10 śtysiącach metrów kwadratowych  
powierzchni, nowości prezentowało aż 
164 wystawców, w tym 36 firm z zagra-
nicy. Wystawę odwiedziło ponad 5,5 ty-
siąca zwiedzających.

- Targi TRANSEXPO tradycyjnie już 
organizowane są we współpracy z Izbą 
Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Ho-
norowym patronatem wystawę objęły: 
Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. Partnerami wyda-
rzenia są: Polskie Stowarzyszenie Prze-
woźników Autokarowych, Polska Izba 

Gospodarcza Transportu Samochodo-
wego i Spedycji oraz Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacji w Kielcach. - do-
dał Dariusz Michalak, Członek Zarządu 
Targów Kielce.

Targi to światowe premiery
i flagowe produkty znanych marek.
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DOZWOLONE

Targi to nie tylko 
śmigłowce, czołgi 
i obrabiarki. To także 
tematy, bliskie naszemu 
sercu, a nie ma chyba 
ważniejszego niż dzieci. 
Maluchy, podlotki, 
młodzież…Ci całkiem 
maleńcy i „prawie 
dorośli”. Dla każdego 
z nich przygotowaliśmy 
w Targach Kielce coś 
extra.

Dwie kreski na teście ciążowym to 
początek wielkich zmian i …zakupów. 
A jeśli śledzić trendy na rynku produk-
tów dla dzieci, to tylko z najlepszymi, 
bo wszystkie debiutują na KIDS’ TIME 
w Kielcach! Podczas Międzynarodowych 
Targów Zabawek i Artykułów dla Mat-
ki i Dziecka, które odbywają się w lu-
tym, prezentowane są światowe premiery 
i trendy branżowe. Właściciele sklepów 
i sieci handlowych, spotykają się w Kiel-
cach, by poznać ofertę wózków, mebel-
ków, ubranek i zabawek z całego świa-
ta. Wśród 520 wystawców z 21 krajów 
znajdziemy dobrze znane wszystkim ro-
dzicom marki, m.in. Trefl, Mayoral, Maxi 
Cosi, Czu-Czu, Anex, La Millou. Pod-
czas tegorocznej edycji targów poja-
wił się pierwszy na świecie fotelik z po-
duszkami powietrznymi AxissFix Air, czy 
zaprojektowany wspólnie z bolońskim 
oddziałem neonatologii materacyk Wel-
comePad. Swoją linię ubranek dla dzieci 
pokazała publiczności Otylia Jędrzejczak, 
a wśród hitów prym wiodły lalki Reborn, 
do których produkcji używa się, m.in. far-

by pozwalającej na uzyskanie efektu 3D i 
najlepszych włókien używanych do pro-
dukcji peruk. 

Wsparcia merytorycznego udziela-
ją targom KIDS’ TIME specjaliści z kraju 
i zagranicy, m.in. Reyne Rice – światowej 
sławy amerykańska dziennikarka i anali-
tyczka branży zabawkarskiej. Jeśli cho-
dzi o produkty dla najmłodszych -  wie-
my wszystko! …

Wciskamy Enter!

Kiedy dziecko wyrasta z zabawy plu-
szowym misiem, a drewniane klocki daw-
no kurzą się na strychu, to znak, że z kró-
lestwa KIDS TIME przenosimy się do… 
GAME ON. Tu zamiast przytulanek i koni 
na biegunach królują klawiatury, myszki 
i pady. Jest to bowiem największa w re-
gionie impreza dedykowana fanom gier 
wideo i e-sportu. Co roku gromadzi ty-
siące młodych i tych nieco starszych pa-
sjonatów RPGów, FPSów, lub MOBA. 
Wydarzeniu towarzyszą premiery najnow-
szych polskich i europejskich gier. Znaj-
dziemy tu sprzęt elektroniczny znanych 

marek: monitory, dyski i procesory, które 
sprawią, że chwile spędzone na osiąga-
niu kolejnego levelu  ulubionej gry staną 
się jeszcze przyjemniejsze.

Game On to także niezwykła okazja 
do śledzenia zmagań profesjonalnych 
graczy. Podczas tegorocznego wydarze-
nia w Targach Kielce odbyły się Mistrzo-
stwa Polskiej Ligi Esportowej. 8 drużyn, 
których członkowie zawodowo zajmują 
się grą w LOL  (League of Legends) 

i CS:GO (Counter-Strike: Global Of-
fensive) walczyło o 250 tysięcy złotych. 
Czy to nie wystarczający powód, żeby 
zacząć przygodę z grami?

FANTASTYCZNY weekend 

Festiwal Fantastyki Sabat Fiction– 
Fest w Targach Kielce to zdecydowanie 
dobry kierunek, kiedy dziecko dorasta do 
lat kilkunastu. Podróże w czasie i marze-
nia o własnym smoku – czemu nie? Piąta 
edycja wydarzenia, na mocy połączenia 
sił świętokrzyskiego konwentu Jagacon 
i Festiwalu Fantastyki Sabat Fiction–Fest 
stała się największym magicznym zlotem 

Sabat Fiction-Fest to najlepszy cosplay ever.

do lat 18



REKLAMA

w regionie. Motywem przewodnim była 
podróż w czasie. Uczestnicy mieli okazję 
cofnąć się do momentu, kiedy po Ziemi 
chodziły smoki, wampiry i strzygi. Na fa-
nów wszystkich części „Powrotu do prze-
szłości” czekały międzygalaktyczne po-
dróże w kierunku nadchodzących epok. 

Uczestnicy mogli spotkać się z Gru-
pą Filmową Darwin, której filmy na Yo-
utube bawią wyrafinowanym humorem, 
odbył się konkurs Cosplay i pokazy tań-
ca K-POP. Ponadto 50 godzin prelekcji, 
sesje RPG i LARP,  blok kultury japoń-
skiej oraz nocne seanse horrorów kla-
sy Z.  Na miłośników gier czekała strefa 
E-sportu, retro grania oraz elektronicznej 
rozrywki w stylu free to play. Można było 
skorzystać z zasobów wypożyczalni gier 
planszowych, wziąć udział w turniejach 
w Strefie Magic the Gathering oraz obej-
rzeć pokazy sztuk walki oraz fechtunku. 
Fani literatury mieli szanse na spotkanie 

z m.in. Arturem Szyndlerem, Jackiem Łukawskim, Martą Krajewską, czy Agatą Do-
magałą. A to wszystko w rytmie największych przebojów zespołów ANKH, Kostur 
i Zwierzę  Natchnione. Niech moc będzie z nami w przyszłych sezonach!

Game On przyciąga każdego fana e-sportu.
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jak zwykle
KONCERTOWO!

MEMORIAL TO MILES
TARGI KIELCE JAZZ FESTIWAL

Ośrodek jest nie tylko organizatorem wydarzeń muzycz-
nych odbywających się w nowoczesnych halach i Centrum 

Kongresowym. Jest również współorganizatorem Targi Kielce 
Jazz Festiwal Memorial to Miles w Kieleckim Centrum Kultury. 
Trzydniowy ”Memorial…” na cześć wirtuoza trąbki to nie tyl-
ko kwintesencja jazzu, ale także niezwykłe muzyczne hybrydy, 

Możdżer, Danielsson, Urbaniak,
czyli kieleckie muzyczne uczty dla ucha  
i ducha. Targi Kielce to nie tylko biznesowy 
wymiar spotkań. To także artystyczne 
i estetyczne doznania stanowiące istotny 
punkt w kalendarzu wystawienniczym. 

Maryla Rodowicz była jedną z gwiazd, która oczarowała 
publiczność zgromadzoną w hali E.

Jazzowa impreza już od 2001 oferuje potężną dawkę muzyki improwizowanej. Scena KCK gościła, m.in. Erika Truffaza i Saskie Laroo.

Scena Centrum Kongresowego gościła światowej sławy kompozytorów, jak Ennio Morricone czy prof. Krzysztof Penderecki. 
W Targach Kielce pojawili się kultowi polscy piosenkarze - kolorowa niczym ptak Maryla Rodowicz, liryczny Andrzej Piaseczny, 
rockowy Perfect, etniczna Kaja, folkowa Golec Orkiestra, jazzowa Agnieszka Dudziak czy popowa Kasia Lisowska. To tylko nie-
wielka część mistrzów estrady, którzy wstępowali przed publicznością w Targach Kielce.
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w których subtelne dźwięki trąbki zmieszają się z elektronicz-
nym brzmieniem beatów.  Co roku, we wrześniu jazz opano-
wuje Kieleckie centrum Kultury, a także dusze i serca wszyst-
kich Kielczan.

Poprzez klasyczne i współczesne improwizacje prowadzą 
publiczność największe muzyczne talenty, a to wszystko pod 
czujnym okiem Milesa Davisa, którego postać już od wielu lat 
jest stałym elementem krajobrazu Kielc.  Rok 2018 to najwięk-
sze gwiazdy rodzimego i zagranicznego jazzu: Leszek Możdżer, 
Lars Danielsson, Fresco, Oleś Brothers & Antoni Gralak PRIMI-
TIVO, Tom Ibarra Group czy Michał Urbaniak – Miles of Blue. 
Program festiwalu dopełniają koncerty muzyków związanych 
z regionem świętokrzyskim.

Jazzowa impreza od 2001 roku skupia najważniejszych 
światowych muzyków tego gatunku: Kenny Garrett, Dave Lieb-

Memorial to Miles to wielcy artyści i wspaniały klimat. Lura była jedną z jego najjaśniejszych gwiazd.

man, Jakob Bro, Omar Sosa czy Gregoire Maret. Memorial to 
Miles tworzą także czołowi polscy instrumentaliści, m.in. To-
masz Stańko, Marek Napiórkowski, Leszek Możdźer i Włodek 
Pawlik, laureat nagrody Grammy. 

Festiwal piosenki poetyckiej i turystycznej

Wartą uwagi propozycją Centrum Kongresowego Targów 
Kielce jest Festiwal „Przy kominku”. Muzyka Krainy Łagodno-
ści rozbrzmiewa w kieleckim centrum wystawienniczym. Roz-
wój piosenki poetyckiej i turystycznej oraz ogólnopolski wymiar 
festiwalu przyczyniają się do promocji miasta. Siódma edycja 
imprezy to dowód na to, że Kielce, między szlakami turystycz-
nymi Gór Świętokrzyskich, są istotnym miejscem spotkań na 
mapie naszego kraju.

NOWE MUZYCZNE ŚWIĘTO W TARGACH KIELCE 
W kalendarzu kieleckiego ośrodka wystawienniczo – kongresowego niebawem zadebiutuje nowa, muzyczna wystawa. 

Pierwsza edycja targów Poland Music Expo Touch the Music, odbędzie się od 28 lutego do 2 marca 2019. Premierowe targi są 
odpowiedzią na rozwój rynku muzycznego i wzrastającego zapotrzebowania na dodatkową przestrzeń biznesową. Nowe wy-
darzenie to szansa do nawiązywania kontaktów między firmami z branży i doskonałe miejsce do przedstawienia premier pro-
duktowych i debiutów muzycznych. 

Podczas Poland Music Expo będzie można zobaczyć, m.in. najnowszy sprzęt studyjny, estradowy, nagłośnieniowy czy 
oświetleniowy. Wydarzenie adresowane jest do producentów i wydawców muzycznych, producentów radiowych, realizatorów 
dźwięku i właścicieli studiów nagraniowych, DJ’ów, profesjonalnych i amatorskich zespołów muzycznych oraz kompozytorów. 
Ta wystawa jest dla tych, którzy na różnych płaszczyznach mają do czynienia z muzyką. Wśród wystawców znajdą się także 
wydawnictwa muzyczne, agencje reklamowe i firmy consultingowe zajmujące się promocją tej branży.
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Breloczki, plakaty, kubki - wszystko to, może paść łupem kolekcjonerów, którzy 
podczas targów chętnie odwiedzają kielecki ośrodek. Przyjrzyjmy się zatem pasji 
gromadzenia przedmiotów, których wartość często liczona w złotówkach nie jest 
oszałamiająca, ale dla ich właścicieli… bezcenna. To doskonała podpowiedź co 
firmy powinny wybierać na swoje gadżety reklamowe.

PASJA 
zbierania

Koszulki firmowe to sprawdzony patent reklamowy.

Któż nie pamięta pierwszych kolekcjonerskich łupów: szkla-
nych kulek, kamieni i piórek? Zakopane w głębi naszej podświa-
domości (a i często w ogródku sąsiada), tworzą jedne z naj-
wspanialszych wspomnień lat dziecięcej beztroski.  Jak każde 
hobby, kolekcjonerstwo wymaga zachowania równowagi, by 
nie przerodziło się w patologiczne zbieractwo. 

- Kolekcjonowanie przedmiotów może mieć wartość sen-
tymentalną. Przywozimy pamiątki z miejsc, w których doświad-
czaliśmy przyjemnych chwil. Każdy z naszych skarbów aktywuje 
wspomnienia. Czasem jednak gromadzenie gadżetów przeradza 
się w lawinę kompulsywnie zbieranych niepotrzebnych rzeczy. 
Warto zwrócić uwagę na to, czy zbieranie jest jeszcze przyjem-
nością czy już przymusem. – mówi Marta Szydłowska – Pierzak, 
psycholog i psychoterapeuta z Centrum Psychoterapii i Roz-
woju Osobistego Empatia w Kielcach.

Dzieje kolekcjonowania mają swe początki w prehistorii. Im 
więcej byli w stanie zgromadzić nasi przodkowie, tym większa 
była ich wartość na ówczesnym rynku matrymonialnym. W daw-
nych czasach, pasjonaci tak bardzo cenili swoje zdobycze, że 
zlecali wykonanie portretów kolekcji! I to właśnie dzięki kolek-
cjonerom, zachowało się najwięcej skarbów kultury. „W cza-
sach Cycerona i Cezara (...) handlarze dzieł sztuki zajmowali 
całe kwartały miast. Niektórzy z najbogatszych obywateli po-
siadali nawet prywatne muzea” - napisał w książce „Collecting 
— An Unruly Passion” Werner Muensterberger. 

Zbierać można wszystko i wszędzie 

Tomasz Szmurło  z Opola kolekcjonuje gadżety filmowe, 
Andrzej Litwiniuk z Żakowoli Radzyńskiej - stare meble (co jest 
pomysłem dość sprytnym – zbiory służą do upiększania miesz-
kania). Marcin z Janowa Podlaskiego od 8 lat zbiera monety 
i medale. Ma ich już 1.5 tys. 

Zbiór Rafała Rokickiego plasuje się w pierwszej dziesiątce 
europejskich łowców autografów. W kolekcji znajdują się pod-
pisy Louisa Hamiltona i Fernando Alonso. Początki kolekcjoner-
skiej pasji kapitana Wojciecha Cielenia, właściciela ponad 500 
modeli pojazdów pożarniczych, sięgają 1989 roku. Jacek Glanc, 
autor strony concha.pl, zbiera…muszle mięczaków. Swoją ko-
lekcję( ponad 5000 okazów!) tworzy zgodnie z etycznymi wy-
mogami ochrony dóbr naturalnych oraz wytycznymi Konwencji 
Waszyngtońskiej. Olga Erynnis Tages, ukochała lalki Barbie. Jej 
zbiory można śledzić w mediach społecznościowych. Zdobyła 
m.in. lalkę Karla Lagerfelda. Krzysztof Kwaśniewski ze Strzelina, 
w swoich zasobach ma ponad 12 tys. breloczków reklamowych. 

Wśród zbieraczy, natkniemy się także na prawdziwych indy-
widualistów.  Pewien amerykański prawnik zasłynął jako właś-
ciciel kolekcji 200 000 gwoździ używanych do budowy linii ko-
lejowych (dla zainteresowanych: każdy z gwoździ ma wybitą 
na łebku datę, szukać ich należy w okolicach wsi usytuowa-
nych w pobliżu torów).  

Kolekcjoner – to brzmi dumnie

Kolekcjonerzy mają swoje dni, stowarzyszenia i zjazdy. 
Dziesiąty Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Biletów odbył 
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się 2 kwietnia w murach Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK 
w Łodzi, III Zlot Kolekcjonerów Broni ma miejsce w Poznaniu, 
a Zloty Kolekcjonerów Poroży od lat odbywają się w Głucho-
wie. Lublin szczyci się Zjazdem Kolekcjonerów Papieskich Pa-
miątek, a Malbork Międzynarodowym Zjazdem Artystów i Ko-
lekcjonerów Ekslibrisu. W 2018 roku w Katowicach odbyła się 
pierwsza w Polsce Giełda Kolekcjonerów Policyjnych. Tego ro-
dzaju spotkania są w środowisku zbieraczy pamiątek związa-
nych z policją standardem i cyklicznie odbywają się w Niem-
czech, Czechach, Słowacji, Słowenii, czy Hiszpanii. 

Zbieracz - odmiana targowa

Pośród gadżetów wykorzystywanych przez firmy biorące 
udział w targach, prym wiodą długopisy, kubki, smycze i …
krówki. Często pojawiają się zakładki do książek, notesy, czy 
wciąż powszechnie pożądane pendrivy. Jednak pośród tych, 
zdawałoby się, typowych marketingowych drobiazgów, na pew-
no znajdzie się kilka, które bez wątpienia zainteresują kolekcjo-
nerów. Oto subiektywny przegląd najciekawszych gadżetów, 
jakie udało nam się znaleźć podczas targów.

TOP 5
gadżetów

1. Plastikowy chłopiec – nie zastąpi co prawda krasnala 
ogrodowego, ale też ma w sobie „to coś”…

2. Szkatułka na drobiazgi w kształcie trumny – zapewni 
twoim skarbom święty spokój…

3. Kostka Rubika – kto ułożył, ten doceni wartość edukacyjną. 
Kto nie podołał, ma fajny przycisk do papieru.

4. Brelok kulka z peleryną przeciwdeszczową – i na 
Woodstock i na pielgrzymkę. Absolutny must have.

5. Multitool / karta przeżycia – nie dość, że oka nie drażni, 
to jeszcze przydatne. W razie inwazji zombi, jak znalazł.



30 Kielecki Przegląd Targowy

TARGI KIELCE
pomagają zwierzętom

Lancashire Heeler, pudel czy bulterier 
w Targach Kielce można zobaczyć 
przedstawicieli niemal wszystkich psich ras.

Między innymi dzięki wystawcom ZOO Salonu akcja “Podaj pomocną łapkę” co roku 
odnosi sukcesy.

„Podaj pomocną łapkę” to akcja ma-
jąca na celu pomoc organizacjom proz-
wierzęcym na terenie województwa świę-
tokrzyskiego. Targi Kielce rozpoczęły tę 
działalność podczas Wystawy Psów Ra-
sowych w 2015 roku, i już wtedy udało 
się zebrać ponad 100 kg karmy! A tak-
że koce, zabawki, środki do pielęgnacji 
i odżywki. Wszystko zostało przekazane 
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dyminach. Podczas ostatniej zbiórki do 
podopiecznych Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami „Zwie-
rzak” trafiło 250 kg karmy oraz potrzeb-
ne akcesoria.  Ogromnym wsparciem 
dla akcji są tradycyjnie wystawcy ZOO 
Salonu czyli Targów Artykułów dla Zwie-
rząt Domowych, które towarzyszą wy-
stawom psów w kieleckim ośrodku wy-
stawienniczym.  

– Wystawy  psów rasowych, to świet-
na możliwość podziwiania psich piękno-
ści z ras, o których niejednokrotnie nawet 
nie słyszeliśmy – mówi Urszula Kołodziej-
czyk Manager ds. PR w Targach Kielce 
– To, że przy okazji możemy pomóc pie-
skom czy kotkom mieszkającym w schro-
niskach czy domach tymczasowych jest 
dla nas wyjątkową wartością. Wspaniałe 
jest zaangażowanie odwiedzających i wy-
stawców, którzy bardzo chętnie wspierają 
akcję „Podaj pomocną łapkę”. Hale Tar-
gów Kielce są wypełnione nie tylko wy-
stawowymi emocjami, ale także ogrom-
nymi pokładami czystej, ludzkiej empatii. 
– dodaje.

W Polsce działa blisko 200 zarejestrowanych 
organizacji pomagających zwierzętom. Targi Kielce 
od lat współorganizujące wystawy psów rasowych 
nie pozostają obojętne na los czworonogów.



Zapraszamy codziennie od 6:00 do 22:00

Park Wodny Perła w Nowinach
ul . Perłowa 1, 26-052 Nowiny

Tel. 41 346 52 60
www.perla.nowiny.com.pl

Park Wodny 
Perła w Nowinach

Największa oferta rekreacyjna z wieloma atrakcjami wodnymi:

Największa oferta rekreacyjna z wieloma atrakcjami wodnymi:

• Sauna • Łaźnia parowa • Sauna Infra-red • Grota solna •

• Basen rekreacyjny • Jacuzzi z wodą borowinową i solankową • Zjeżdżalnie wodne •

 Lubisz aktywnie spędzać czas? 

Chcesz zadbać o swoje zdrowie?

Szukasz sposobu na poprawienie swojej kondycji?

Dobrze trafiłeś!
U nas znajdziesz moc wodnych atrakcji.

Gwarantujemy Ci, że czas ten to dobra inwestycja 
w zdrowie i poprawienie sobie samopoczucia.

Proponujemy Ci kompleks basenów wewnętrznych i zewnętrznych  
z licznymi atrakcjami, najnowszą zjeżdżalnią, saunami, grotą termalną 

z masażami i przeciwprądami, jacuzzi z wodą borowinową i solankową, 
grotę solną wiele innych atrakcji!
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Gdzie kielczanie i turyści spędzają weekendy i wolne wieczory?
Na przestrzeni ostatnich lat miasto stworzyło szeroki wachlarz możliwości dla 
wszystkich, dla których ciepły koc i telewizja to nie jedyny pomysł na wieczór.  
Kluby muzyczne i urokliwe  knajpki przyciągają wieczorową porą. Nie brakuje też 
miejsc dla amatorów pięknych widoków w pełnym słońcu.

KIELCE by night

Fani wystrzałowej zabawy i tanecz-
nych wieczorów,  na swojej liście miejsc 
do odwiedzenia nie mogą pominąć klu-
bów. Ultra Violet Club gwarantuje szam-
pańską zabawę z muzyką do rana. A to 
wszystko na ostatnim piętrze, przy głów-
nej ulicy miasta. Za dnia można tam na-
pić się kawy, a po zmroku zachwycać się 
czarującym widokiem panoramy miasta, 
którą można oglądać z tarasu. 

Podobne doznania, w bardziej ta-

Ulica Henryka Sienkiewicza. Fot. Kamil Janus

Nastrojowe wnętrza restauracji Solna 12.
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jemniczym klimacie czekają w Maska 
Incognito Club przy rynku. Wystrój prze-
nosi na nas na weneckie ulice, a obsłu-
ga gwarantuje szampańską zabawę do 
bladego świtu. 

Mówi się, że kielecki dworzec PKS 
przypomina statek UFO. W klimacie mię-
dzygalaktycznych podróży czeka na swo-
ich gości MK Bowling & Kosmos Club. 
Połączony z kręgielnią i bilardem zapew-
nia wszystkim gościom szerokie spek-
trum rozrywki. W tygodniu można wziąć 
udział w imprezach tematycznych, spró-
bować swoich sił w karaoke oraz posilić 
się pizzą. Z tarasu maluje się widok na 
zupełnie inną część miasta, niż z ten roz-
taczający się w klubie UV, dlatego warto 
odwiedzić również to miejsce. Jak wiado-
mo, perspektywa ma znaczenie. 

Wielbiciele rytmów pochodzących 
z poprzednich dekad znajdą dla siebie 
miejsce w Zamkowej. Retro zabawa ma 
swoich zwolenników zarówno starszych 
jak i młodszych koneserów dobrej mu-
zyki. W tym miejscu nie zaglądamy do 
metryki. Liczy się dobry humor i chęć 
do tańca.

Dla ciała i dla ducha
Na kulinarnej mapie Kielc przybyło 

restauracji, w których podawane są da-
nia pochodzące z całego świata. Naj-
lepszych potraw z kuchni polskiej moż-
na spróbować w Karczmie Cztery Konie, 
Monte Carlo, Siedem Pokus, Rozmarynie 
oraz PoRzeczce. Ręcznie robione pasty 
i pizze- domena kuchni włoskiej – serwo-
wane są z rozmachem w Azzurro. Chęt-
ni do spróbowania sezonowego menu 
powinni udać się na Solną 12 i do Żółte-
go Słonia. Zwolennicy różnie wysmażo-
nych mięs muszą zajrzeć do Rockabilly, 
gdzie królują amerykańskie steki, a także 
do sąsiadującego z nim Burger&Co. na 
klasyczne burgery w nowych odsłonach.

Czas na odnowę
biologiczną

Zmęczeni i spragnieni odpoczynku 
znajdą w Kielcach szeroką ofertę usług 
odnowy biologicznej. Odyssey Hotel 
Wellness&SPA oferuje swoim gościom 
relaks na poziomie 5*. Hotelowe menu 
poleca królowa polskiej gastronomii Mag-
da Gessler,  która ilekroć odwiedza „mia-
sto w koronie”, tyle razy zatrzymuje się 

na tym pięknym wzgórzu. Odyssey gwa-
rantuje szeroką gamę zabiegów relaksa-
cyjnych i upiększających, sauny, a także 
baseny wewnętrzne i zewnętrzne w wy-
jątkowym otoczeniu. Podobne propo-
zycje i znakomitą kuchnię znaleźć moż-
na w kompleksach Hotelu Uroczysko, 
w Hotelu Kameralnym oraz w Resorcie 
Binkowski.

K jak Kielce i kultura
Miłośnicy sztuki nie zawiodą się tym, 

co przez cały rok proponują kultowe miej-
sca na kulturalnej mapie Kielc. Filharmo-
nia Świętokrzyska, Teatr im. Stefana Że-
romskiego, Kieleckie Centrum Kultury 
a także liczne muzea, jak na stolicę woje-
wództwa przystało, dbają o zapewnianie 
atrakcji wszystkim złaknionym kontaktu 
ze sztuką. Pałacyk Zielińskiego – nieopo-
dal kieleckiej Katedry, kusi różnorodną 
ofertą spędzania wolnego czasu. To miej-
sce zaprasza przez cały rok do restau-
racji, na koncerty plenerowe w ogrodzie 
i różnorodne wystawy oraz wernisaże. 
Stolica świętokrzyskiego ma też swoją 
małą Moskwę, czyli kino jeszcze sprzed  
II Wojny Światowej. Jego klimatyczne, 

Kielce nocą – polecają się na spacer.

Kluby muzyczne, kafejki…czyli coś dla ciała i dla ducha.



kameralne wnętrze zachęca do pozo-
stania na seansie, a repertuar obfity jest 
w nowości i propozycje filmów studyj-
nych.

Kielce nocą polecają się na 
spacer

Zwolennicy spacerów i aktywnego 
wieczornego relaksu w Kielcach znajdą 
swój azyl. Miasto, otoczone lasami kryje 
wiele ciekawych i zaskakujących wido-
ków. Wędrówkę najlepiej zacząć od jed-
nego z najładniejszych w Polsce dep-
taków - ul. Sienkiewicza.  Nie można 
pominąć - choć na chwilę - małego skoku 
w bok, w stronę rynku. Choćby po to, aby 
sprawdzić godzinę na zegarze umiesz-
czonym na budynku Urzędu Miasta lub 
po to, by odpocząć na hamaku w miej-
skim salonie. Skręcając w kierunku par-
ku im. Stanisława Staszica, warto zwró-
cić uwagę na barokowy pałac Biskupów 
Krakowskich – prawdziwą perełkę na za-
bytkowej mapie Polski. 

Idąc dalej, mijamy Pałacyk Zielińskie-
go oraz jedno z ulubionych miejsc wypo-
czynku Kielczan – staw. Wzdłuż głównej 
alejki skweru Szarych Szeregów czyli Ale-
ją Sław dochodzimy do położonego w sa-
mym centrum miasta rezerwatu przyro-
dy Kadzielnia. To prawdziwa gratka dla 
spragnionych pięknych widoków. Dawne 
kamieniołomy pozostawiły u stóp wzgó-
rza jezioro szmaragdowe, które nocą wy-

gląda zjawiskowo. Z tarasów widokowych można zobaczyć amfiteatr, który ożywa 
latem i stoi otworem dla największych polskich gwiazd piosenki, kabaretu i sztuki.  

Kierując swój wzrok w prawo zobaczyć można majestatyczną skałę wapienną, 
która u swego szczytu mieści małą jamę widokową. Za nią w tle widnieje Karczówka, 
z której można obserwować najpiękniejsze zachody słońca. Ze wzgórza Karczów-
ka rozpościera się wspaniała panorama, szczególnie atrakcyjna nocą. Oprócz pun-
ku widokowego jest tam również zespół klasztorny pochodzący z 1630 roku, uro-
czy kościół św. Karola Boromeusza oraz  mała kawiarnia na dziedzińcu. To miejsce 
w zależności od pory roku – z każdym spacerem wygląda inaczej. Zawsze jednak 
wyjątkowo i magicznie, a zdecydowanie najlepiej  nocą.

Malownicze tereny dawnych kamieniołomów to znakomite miejsce na spacery.

Amfiteatr Kadzielnia co roku gości największe gwiazdy polskiej estrady.
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Restauracja Żółty Słoń z autor-
ską kuchnią znanego w Kielcach 
szefa kuchni Tomasza Pawluska 
to nowość na lokalnym rynku ga-
stronomicznym. Otwarta kuchnia, 
industrialne wnętrze, niecodzienna 
lokalizacja to to, czym zaskoczy 
Państwa restauracja Żółty Słoń.

The newly opened Yellow Elephant 
Restaurant with original menu from 
well-known in Kielce chef Tomasz 
Pawlusek brought a new quality 
on local gastronomy market. What 
distinguishes the restaurant among 
the others is not only unique food 
but also open kitchen, industrial 
interior and unusual location.

Zapraszam do restauracji Żółty Słoń. 
Experience the taste of the Yellow Elephant. 


