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ALERGIE Diagnostyka i Terapie

www.psychosomatyczne.pl

Jeżeli cierpisz z powodu chronicznych dolegliwości, wykonałeś szereg badań a
dolegliwości nie ustępują, to przyczyny mogą mieć swoje korzenie w obszarach
psychicznych i środowiskowych. Zanim jednak podejmiemy decyzję o
rozpoczęciu terapii, należy kinezjologicznie sprawdzić reakcję organizmu na:
- niewłaściwe składniki w diecie
- wpływy z przekazów rodzinnych
- uciski nerwów w stawach kręgosłupa
- wpływ stref geopatycznych w miejscu przebywania
- wpływy z miejsca przebywania (grzyby, zwierzęta futerkowe)
gdyż, alergicznie można reagować na wszystko.

Stoisko E-45
Aplimedica Spółka Cywilna
ul. Mała Góra 71
30-864 Kraków
tel. 666 226 360 | 691 250 776
tel. 666 226 306 | fax.: 12 350 44 94
e-mail: info@aplimedica.pl

Aplimedica” Spółka Cywilna od 2009 roku jest Autoryzowanym
Przedstawicielem w Unii Europejskiej i Wyłącznym Dystrybutorem Firmy
Medyczno – Produkcyjnej „Lyapko” Sp. z o.o. w Polsce. Naszym głównym
zadaniem jest promocja oraz dystrybucja aplikatorów wieloigłowych “Lyapko”
– wałków, pasów i mat rehabilitacyjnych – cechujących się najwyższą jakością i
skutecznością w terapii oraz wspomaganiu leczenia wielu schorzeń. Pragniemy
aby nasi Klienci otrzymywali od nas nie tylko produkt ale i niezbędną wiedzę
oraz wsparcie, które pozwolą im w najskuteczniejszy sposób wykorzystywać
możliwości jakie dają unikalne rozwiązania zastosowane w aplikatorach
igłowych dr Nikolaya Lyapko

Stoisko E-106
AQUA SYSTEM
ul. Kościuszki 18/22
25-310 Kielce
Tel. 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl
www.aquasystem.pl

Firma Aqua System to wiodąca marka w dziedzinie uzdatniania i dystrybucji
wody oraz oczyszczania powietrza. Oferujemy innowacyjne rozwiązania w
zakresie dostarczania krystalicznie czystej wody pitnej, zmiękczania wody,
odżelaziania oraz wszelkiego typu systemów filtrujących, które pozwalają
oczyścić każdą wodę ze szkodliwych związków chemicznych i
mikrobiologicznych. Współpracujemy z tysiącami klientów indywidualnych,
setkami firm oraz podmiotami samorządowymi na terenie całego kraju. Aqua
System to wieloletnie doświadczenie. Oferowane przez nas produkty gwarantują
najwyższą jakość, bezpieczeństwo i niezawodność.
Postaw na zdrowie i ekologię, a przy tym zaoszczędź swój czas i pieniądze.

Stoisko E-63
Laboratorium Kosmetyczne AVA

ul. Dąbrowiecka 3
05-430 Stara Wieś
www.ava-laboratorium.pl

Pierwszy polski producent z międzynarodowym certyfikatem ECOCERT, dla
naturalnych i organicznych kosmetyków. Natura i jej możliwości, oraz potrzeby
klientów zainspirowały nas do stworzenia wyjątkowych kosmetyków. Na rynku
pod logo AVA ECO znaleźć można prawdziwie naturalne i organiczne linie
kosmetyków, oparte na roślinnych ekstraktach, olejach, masłach i olejkach
eterycznych. Portfolio certyfikowanych kosmetyków AVA ECO dynamicznie
rośnie.
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Avicenna Oil Wiktor Podlaski

ul. Opolska 19
52-010 Wrocław

Producent kosmetyków aromaterapeutycznych; naturalnych olejków
eterycznych.

Stoisko E-74
Bee Eco Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 31
Sopot 81-826
www.bee-eco.pl

Bee Eco jest producentem naturalnych świec sojowych w duchu Zero
Waste. Nasze świece są produktem unikatowym na bazie najwyższej jakości
surowców. Świece sojowe, które tworzymy pachną naturalnie dokładnie tak jak
owoc czy przyprawa z której jest pozyskany olejek. Olejki sprowadzamy z
całego świata i szukamy najlepszych plantacji a wosk sojowy pochodzi z soi
niemodyfikowanej genetycznie.
Świece sojowe są dużo zdrowsze od świec z parafiny ponieważ nie wydzielają
żadnych toksycznych związków chemicznych podczas spalania. Matowe szkło
naszych pojemników nadaje piękne i ciepłe światło dzięki czemu świece będą
niezwykłym dodatkiem w każdym wnętrzu. Więcej informacji uzyskasz na
stronie www.bee-eco.pl
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BROWAR „EDI”
Edward Wilk
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 Jaskółki , 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.

CD MEDIA SP. Z O.O./ MOJA HARMONIA ŻYCIA
Wilczak 20F/U2
61-623 Poznań
tel. 600545772
e-mail: redakcja@mojaharmoniazycia.pl
www.mojaharmoniazycia.pl

Moja Harmonia Życia to ogólnopolski magazyn popularyzujący ideę zgodnego
z naturą, świadomego i aktywnego życia. "Moją Harmonię Życia” tworzą
doświadczeni dziennikarze i redaktorzy z wieloletnim stażem oraz szerokie
grono ekspertów i praktyków z wielu dziedzin, jak psychologia, filozofia,
medycyna naturalna, medycyna konwencjonalna, dietetyka, kosmetologia, nauki
ścisłe, kulturoznawstwo. Mimo różnorodności tematów, które podejmujemy,
cel, który sobie stawiamy jest jeden: poprawa jakości życia i zdrowia z
poszanowaniem natury oraz otaczającego nas świata.
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Cocomilo Sp. z o.o.

Tarnowskiego 55, 42-202 Częstochowa
Tel. 500 056 653
Zapraszamy także na naszego facebooka https://facebook.com/cocomilo.luskagryczana

Produkty COCOMILO wypełnione są ekologiczną łuską gryczaną, która w
niezwykle skuteczny, naturalny sposób wpływa na poprawę zdrowia i komfortu
snu.
Komfort snu jest nieporównywalny z żadnym innym wypełnieniem. Materace
pomagają zmniejszyć dolegliwości bólowe kręgosłupa natomiast poduszki
dzięki idealnemu dopasowaniu pomagają zapobiegać bólom głowy, szyi oraz
karku.
Jesteśmy polskim producentem.
Pełną ofertę produktów znajdziecie Państwo na stronie www.cocomilo.pl
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Colway Kolagen Naturalny

Edyta Górak
tel. 530 988 307
e-mail: edytagorak1988@gmail.com
Facebook: Edi_COLL
Paula Wychowaniec
tel. 574 004 793
e-mail: paula.wychowaniec1@gmail.com
Facebook: Bloom Salon Kosmetyczny

Witamy serdecznie na tegorocznych, IV Międzynarodowych Targach Zdrowia i Urody Health
& Beauty. Mamy możliwość być z Państwem w następującym gronie: Edyta Górak menadżer
Colway, prywatnie jestem mamą 8 latka, żoną i studentką Kosmetologii, mieszkam w
Kielcach, Paula Wychowaniec menadżer Colway, prywatnie jestem narzeczoną i właścicielką
salonu kosmetycznego Bloom w Szydłowcu, gdzie również mieszkam.
To Colway jako pierwszy wprowadził na rynek kolageny Platinum, Silver, Graphite, Colvitę
oraz popularną, naturalną witaminę C, C-Colway.
Zapraszamy na nasze stoisko Kolagen Naturalny Colway.

Stoisko E-23

Dariusz Duda Firma Kosmetyczna Dr Duda
Szaniec 268
28-100 Busko - Zdrój
tel. 41 376 13 29

Sekretem skuteczności „ Kosmetyków Dr Duda” jest ich starannie opracowana
receptura wyselekcjonowanych, składników pochodzenia naturalnego, a to
wszystko na bazie jednej z najsilniejszych na świecie leczniczej wody
siarczkowej ze źródła „ Zuzanna” Las Winiarski w uzdrowiskowej miejscowości
Busko-Zdrój..
Ta mająca ponad 2 miliony lat woda stanowi największe bogactwo
Uzdrowiska Busko-Zdrój oraz Kosmetyków „Dr Duda”.
Są to autorskie niepowtarzalne kosmetyki, które jako pierwszy w Polsce
opracował i wprowadził na polski rynek kosmetyczny, aptekarz z BuskaZdroju, dr. n. farm. Roman Duda. Firma Kosmetyczna „Dr Duda” jest
właścicielem marki „Dr Duda”. Wysoka technologia naszych kosmetyków
uzdrowiskowych jest wynikiem badań laboratoryjnych, ciągle czynnego
zawodowo farmaceuty-aptekarza dra Dudy. Jego doświadczenie i innowacyjne
możliwości badawcze zapewniają, że marka „Dr Duda” kosmetyków
uzdrowiskowych zapewnia piękną, zdrową cerę i bardzo dobre samopoczucie
naszych klientów w każdym wieku.

SPA

–

Sanus

www.drduda.pl

Per

Aquam

–

Zdrowy

przez

WODĘ
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DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego16
31-864 Kraków
(12) 295 01 00
(12) 295 01 08
www.diagnostyka.pl

DIAGNOSTYKA to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych.
Specjalizuje się w realizacji profesjonalnych usług od pobrania i transportu
materiału biologicznego, poprzez wykonanie badania, aż do dostarczenia
wyniku analiz medycznych w możliwie najkrótszym czasie.
W naszych placówkach możesz liczyć na profesjonalną i przyjazną obsługę,
która doradzi oraz udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania. Oferujemy
największy wybór badań laboratoryjnych, dostępnych również bez skierowania
od lekarza.
Nasze wartości :

Działalność prospołeczna

DIAGNOSTYKA is Poland’s largest network of medical labs offering the
widest range of laboratory analyses. We offer professional services ranging from
the collection and transport of biological material to analysis and timely delivery
of test results.
Each year, we perform more than 80 million analyses while serving 15 million
patients and collaborating with several thousand health care providers.
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Domowe Sanatorium-Zimnoch Sp.J.

16-010 Wasilków, ul. Białostocka 50
tel. (+48 85) 744 66 77
email: kontakt@domowesanatorium.pl
www.kuvings.pl

Firma Domowe Sanatorium od początku istnienia zajmuje się promocją
produktów służących zdrowiu. Bogate doświadczenie w sprzedaży
zaowocowało uzyskaniem statusu wyłącznego dystrybutora w Polsce
wyciskarek Kuvings.
Kuvings: coś dla ciała i dla ducha. W przyrodzie musi być równowaga,
pokazujemy że można wycisnąć praktycznie wszystko z otaczających nas darów
natury z korzyścią dla zdrowia i samopoczucia. W zależności od potrzeb może
to być bomba witaminowa na pobudzenie lub detox na wzmocnienie.
Wyciskarki wolnoobrotowe Kuvings czynią życie jej użytkowników
wygodniejszym i po prostu smaczniejszym.

Stoisko E-57

ENERGETIX

http://energetix.com.pl/
http://eshop.energetix.com.pl/
https://www.facebook.com/EnergetixPoland/

Wyłączny dystrybutor na Polskę marki Energetix, biżuterii magnetycznej i
produktów wellness, łączących wyrafinowane, ekskluzywne wzornictwo z siła
magnesów neodymowych.
Only distributor for Poland by Energetix, magnetic jewelry and wellness
products that combine sophisticated design with exclusive power neodymium
magnets.

Stoisko E-126

Firma Handlowo Usługowa Grota Krzysztof Paradowski
ul. Mickiewicza 9
37-700 Przemyśl
e-mail piotrparadowski@o2.pl
tel. 606242319

Firma między innymi zajmuje się tłoczeniem oleju metodą na zimno z nasion:
lnu, rzepaku, czarnuszki, konopi siewnej, słonecznika i ostropestu.
Nasze oleje wytwarzamy w sposób tradycyjny - na zimno, w prasach
ślimakowych, w których temperatura nie przekracza 40°C. Daje to gwarancję
zachowania pełni wartości odżywczych ziaren. Trafia do rąk klienta produkt
naturalny, nieprzetworzony, wolny od dodatków i ulepszaczy - 100% pysznej
natury z ziaren. Oleje tłoczone na zimno należą do tłuszczów które nie tylko
nam nie szkodzą, ale korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Dieta, styl życia,
codzienne nawyki żywieniowe w dużym stopniu wpływają na nasze zdrowie i
samopoczucie.

Fryzjerzy.com – profesjonalna strona fryzjerstwa

e-mail: biuro@fryzjerzy.com
www.fryzjerzy.com

Fryzjerzy.com jest jednym z największych serwisów branży fryzjerskiej. Misją
portalu jest propagowanie profesjonalnych kosmetyków fryzjerskich oraz
szybkie i rzetelne informowanie o nowościach na rynku fryzjerskim. Serwis
wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną z zakresu
fryzjerstwa. Daje możliwość bezpośredniego dotarcia do źródeł informacji z
branży, ale również pozwala na wymianę poglądów pomiędzy internautami
zainteresowanymi tematyką fryzjerską.

Stoisko E-7
S.P.R.P. GAL L.P.M.Ł. Marek s.j.

www.gal.com.pl
www.galdlaciebie.pl

GAL jest polską rodzinną firmą z 30-letnią tradycją. Specjalizuje się w
produkcji preparatów opartych na naturalnych składnikach, których receptury
opracowywane są przez zespół specjalistów w doskonale wyposażonych
laboratoriach.
Obecnie na polskim rynku znajdują się 4 grupy produktów firmy GAL:
suplementy diety, produkty pochodzenia pszczelego, kosmetyki i nasiona.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:
www.gal.com.pl
www.galdlaciebie.pl
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Gazeta Sołecka
02-515 Warszawa
tel. 22 404 66 44
e-mail: solecka@gazetasolecka.pl
www.gazetasolecka.pl
Dział reklamy:
tel. 797 901 123
tel./fax. 22 404 88 55
e-mail: reklama@gazetasolecka.pl
Dział prenumeraty:
tel. 797 901 118
tel./fax. 63 243-84-61
e-mail: solecka@poczta.wp.pl

Ogólnopolski, wysokonakładowy miesięcznik, ponad 26 lat na rynku. Co
miesiąc dociera do 20 tys. osób w kraju: sołtysów, radnych, wójtów,
burmistrzów oraz gmin, administracji regionalnej i urzędów centralnych a także
do innych mieszkańców małych miast i wsi. Prenumeruje nas prawie 8,5 tysiąca
rolników z całego kraju.
Nationwide, high-volume monthly, more than 26 years on the market. Every
month, reaches to 20 thousand people in the country: village mayors, councilors,
mayors and municipal, regional and central offices as well as other residents of
small towns and villages. Subscribe to our 8,500 farmers from all over the
country.

Stoisko E-124
GEO Travel

www.geotravel.com

Od początków działalności Agencji Turystycznej GEO Travel obsłużyliśmy
ponad 50 tysięcy turystów z Polski i Europy. Dzięki czemu jesteśmy liderem
turystyki przyjazdowej w Góry Świętokrzyskie, do Sandomierza i na Ziemię
Lubelską. Na rynku organizacji imprez integracyjnych i wycieczek po Polsce i
w Europie działamy od 10 lat. W 2018 roku otrzymaliśmy prestiżową
nagrodę WĘDROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI za wybitne osiągnięcia dla
turystyki.
Specjalizujemy się w lokalnych eventach. Kochamy imprezy regionalne (m.in.
świętokrzyskie kuligi, gry miejskie, terenowe, nocne zwiedzanie Sandomierza,
sobota po zbóju, animacje pobytu), jednakże nie zapominamy również o
propozycjach wycieczek integracyjnych po Polsce i całej Europie. Nasze
imprezy są niepowtarzalne, a co najważniejsze, dostosowane przede wszystkim
do życzeń Klienta. Nie boimy się nowych kierunków podróży - jeździmy z
naszymi grupami wszędzie tam, gdzie jest na to zapotrzebowanie.
Naszymi Klientami są firmy, instytucje, urzędy, stowarzyszenia, uniwersytety
trzeciego wieku, związki emerytów, grupy kadry nauczycielskiej. To, co Nas
wyróżnia spoza konkurencji to fakt, że wszystkie imprezy są zawsze "szyte na
miarę". Z nami odkryjecie Państwo na nowo Góry Świętokrzyskie, Sandomierz,
Polskę i Europę. Zorganizujemy każdą imprezę firmową.

Stoisko E-147
Światowy Geopark UNESCO

Łuk Mużakowa
Gmina Łęknica
ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica
https://www.facebook.com/LeknicaCzyliMuzakow/

Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa- fenomen w świecie przyrody
nieożywionej.
Geopark Łuk Mużakowa jest obiektem transgranicznym, zlokalizowanym w
Brandenburgii, Saksonii i województwie lubuskim. Miejsce to od 2015 roku jest
międzynarodowym, niemiecko-polskim Światowym Geoparkiem UNESCO i
uchodzi za jedną z najlepiej zachowanych moren czołowych Środkowej Europy.
Jako jedyna na Ziemi jest widoczna z kosmosu. Obszar Geoparku był w
przeszłości terenem silnej działalności człowieka, czego efektem są liczne
wielobarwne jeziorka pokopalniane. Jedną z perełek Łuku Mużakowa jest
ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”, która w plebiscycie National
Geographic znalazła się wśród 7 Nowych Cudów Polski. Teren ten kryje w
sobie jeszcze wiele urokliwych miejsc, które warto odwiedzić.

Stoisko E-124

BEST WESTERN GRAND HOTEL KIELCE****
ul. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce
Tel. +48 41 365 50 00
e-mail: hotel@grandhotelkielce.pl
www.grandhotelkielce.pl

Best Western Grand Hotel Kielce**** to komfortowy obiekt usytuowany w
centrum Kielc, dysponujący nowoczesnym centrum konferencyjnym.
Dysponujemy
powierzchnią
2000
m2
centrum
konferencyjnowystawienniczego, 8 dużymi salami konferencyjnymi z możliwością dzielenia
na mniejsze powierzchnie od 15 m2 do 700 m2. Posiadamy odpowiednią
technikę oraz specjalną windę do transportu aut i innego typu ładunków.
Udostępniamy nasz obiekt na różnego typu wydarzenia, w tym: wystawy,
koncerty, premiery samochodów, bankiety i eventy w Kielcach. Dysponujemy
parkingami na niemal 100 samochodów. Organizujemy różnego rodzaju
spotkania okolicznościowe: wesela, komunie, chrzciny, bierzmowania, przyjęcia
urodzinowe, rocznice i inne prywatne okoliczności.
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Hotel**** Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness
Ul. Bohaterów Warszawy 115
28-100 Busko Zdrój
tel. +48 41 378 88 00
email: info@slonecznyzdroj.pl
www.slonecznyzdroj.pl

Hotel**** Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness w Busku Zdroju.
Magiczne miejsce, w którym zadbasz o zdrowie.
Designerski, nowoczesny, elegancki, a zarazem magiczny i przytulny. Tu
wypoczniesz oraz zrelaksujesz się w nastrojowym SPA, a wykwalifikowani
fizjoterapeuci zadbają o Twoje zdrowie. Dzięki docenionej w całym kraju
restauracji Ponidzie, przeżyjesz fascynującą podróż kulinarną.
Hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness to również idealna propozycja
na spędzenie magicznych świąt Bożego Narodzenia oraz powitanie Nowego
Roku w szampańskich nastrojach. www.slonecznyzdroj.pl

"i-water = moja inteligentna woda"

ul. Działdkowska 11/19
01-184 Warszawa
e-mail: lukasz.malik@mocsokow.pl

I-water powstało z myślą o ludziach chcących czerpać korzyści z picia wysokiej
jakości wody mineralnej. Głównym celem twórców i-water jest dostarczanie
konsumentom najwyższej jakości produktu. Używanie i-water to nie tylko
spożywanie smaczniejszej wody, lecz również długofalowe korzyści dla
Twojego zdrowia i kondycji naszej planety.
Na czym polega ich innowacyjność?
Kule magnezowe
Magnez pełni kluczową rolę w wielu procesach zachodzących w komórkach
naszego organizmu, w tym w reakcjach wytwarzania i przetwarzania energii czy
rozmaitych przemianach enzymatycznych. Magnez umożliwia prawidłowe
funkcjonowanie mięśni i nerwów, kontrolę poziomu glukozy i cholesterolu we
krwi oraz regulację ciśnienia krwi. Niski poziom magnezu w organizmie może
nawet skutkować pojawieniem się objawów depresji. Magnez uznawany jest za
mocno niedoborowy składnik diety współczesnego człowieka, stąd wielu z nas
cierpi na objawy obniżonego poziomu tego pierwiastka. Skutecznym i
wygodnym rozwiązaniem na uzupełnienie niedoborów magnezu jest jego
naturalna suplementacja wraz z wodą z filtra i-water
Kule turmalinowe
Turmalin to wyjątkowy, naturalnie występujący kryształ z grupy krzemianów,
który składa się z wielu komponentów takich jak sód, wapń, lit, cynk, magnez,
żelazo czy mangan. Najważniejsze jego cechy to szczególnie wysokie
właściwości emisyjne jonizacji ujemnej oraz promieniowania podczerwonego.
Turmalin w kontakcie z wodą inicjuje reakcję elektrolizy generując jony ujemne
i zwiększając odczyn pH wody na bardziej zasadowy oraz nadając właściwości

antyutleniające. Modyfikuje on cząsteczki wody zmniejszając ich wielkość i
zmieniając strukturę wody na łatwiej wchłanialną. W skutek właściwości
elektrycznych przyciąga szkodliwe substancje absorbując i neutralizując je,
przez co efektywnie oczyszcza wodę z mikroorganizmów i innych
zanieczyszczeń takich jak np. chlor. Dodatkowo turmalin wzbogaca wodę w
zawarte w nim pierwiastki.
Kule kryształu górskiego
Kryształ górski charakteryzuje się wyjątkowo harmonijną i uporządkowaną
strukturą krystaliczną, dzięki której znalazł zastosowanie m.in. we wschodnich
praktykach medycznych. Wejście w skład filtra i-water kryształ górski
zawdzięcza swoim zdolnościom oczyszczającym i strukturyzującym. Dzięki
temu cząsteczki wody mające z nim kontakt zmieniają strukturę na bardziej
uporządkowaną, przez co zwiększają przyswajalność dla komórek naszego
organizmu. Co ciekawe, według wiedzy ezoterycznej jest to kamień o
najsilniejszym działaniu oczyszczającym i wzmacniającym energetykę
człowieka.
Kule węglowe
Węgiel został użyty jako element technologii i-water oczywiście głównie ze
względu na naturalne właściwości absorpcyjne, czyli oczyszczające. Wiele
gałęzi przemysłu od lat korzysta z filtrów węglowych w celu pozbycia się
różnego rodzaju zanieczyszczeń i toksycznych substancji. Dzięki swoim
właściwościom węgiel jest w stanie usunąć z wody m.in. chlor oraz związki
organiczne. W konsekwencji węgiel doskonale sprawdza się do pozbycia się
nieprzyjemnego zapachu i smaku, dzięki czemu przefiltrowana woda ma świeży
smak i zapach.
pH powyżej 8,5 + minerały
Miernikiem poziomu kwasowości lub zasadowości danej substancji jest
wskaźnik pH. Neutralna wartość, czyli pH obojętne ma wartość 7. Jeśli wartość
pH wody zawiera się w przedziale od 8.0 do 10.0, wtedy pH jest lekko
zasadowe i nie ma potrzeby zmieniania go w celu spożycia. Woda alkaliczna o
pH powyżej 8.5 neutralizuje zakwaszenie organizmu i umożliwia uzupełnienie
niedoborów poszczególnych minerałów do odpowiednich poziomów.

Stoisko E-141
Firma "IZI'

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.

Stoisko E-123

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
Tel.: +48 22 556 89 89
https://ec.europa.eu/poland/

Naszym zadaniem jest przybliżanie wpływu polityki UE na życie obywateli w
Polsce. Jak pozyskać pożyczkę na preferencyjnych warunkach? Jak uzyskać
dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich? Czym jest unijna polityka spójności? Na te i inne pytania związane z
Unią Europejską pomogą Państwu znaleźć odpowiedź eksperci obecni na
naszym stoisku. Zapraszamy na warsztaty, prelekcje i rozmowy prowadzone
przez nas i naszych gości.

Stoisko E-98

KORABIA
Marzena Kaczorowska
Barycz 18
95-082 Dobroń
tel. 505 036 059

Piwa z Rodzinnego Browaru Koreb, warzone metodą tradycyjną, z produktów
naturalnych według najlepszych zasad sztuki piwowarskiej. Właściciele
Browaru Koreb z wielką pasją pieczołowicie odtwarzają znane historyczne i
lubiane gatunki piw Łaskich.
Nasze przepyszne piwa zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zdobywają nagrody i wyróżnienia na
targach krajowych i zagranicznych. Posiadają Certyfikat Najwyższa Jakość.

Stoisko E-89

KORZENIEWSCY
Ładzyń, ul. Akacjowa 16
05-304 Stanisławów
tel. +48 604 694 813 - Monika Korzeniewska
tel. +48 604 251 456 - Tomasz Korzeniewski
e-mail: biuro@korzeniewscy.eu
www.korzeniewscy.eu
Internetowy sklep firmowy
KORZENIEWSCY24.pl
e-mail: sklep@korzeniewscy24.pl
www.korzeniewscy24.pl

Jesteśmy polskim producentem z 20-letnim doświadczeniem w branży
piekarniczej. Zajmujemy się produkcją wysokiej jakości produktów ze stali
kwasoodpornej dla piekarni, cukierni, gastronomii i gospodarstw domowych.
Produkty posiadają aktualne atesty NIZP-PZH do kontaktu z żywnością
oraz Rekomendacje Stowarzyszenia Polska Ekologia.
Produkujemy przede wszystkim formy ze stali kwasoodpornej, bo
promujemy zdrowe i bezpieczne rozwiązania dla piekarzy. Stosując stal
kwasoodporną można wypiekać każde pieczywo pszenne, ale przede wszystkim
żytnie i razowe co w przypadku aluminium czy stali powlekanej aluminium
(AluSteel) nie jest możliwe, ponieważ nie mają dopuszczenia do kontaktu z
żywnością o charakterze mocno kwaśnym o pH<4,5.
Formy ze stali kwasoodpornej gwarantują wysoką jakość wypieku,
odporność na zniszczenie oraz łatwość czyszczenia przez długie lata.

Stoisko E-22

KWADRON® sp. z o.o. sp.k
ul. Sosnowiecka 81
31-345 Kraków
tel. 536 755 555

KWADRON® jest polską firmą i wiodącym producentem, oraz dystrybutorem cartridgy,
igieł, farb, sprzętu i akcesoriów do makijażu permanentnego i tatuażu w Europie. Kwadron
jest jedynym oficjalnym dystrybutorem wysokiej jakości amerykańskich pigmentów Perma
Blend na Europe. Dzięki produktom wysokiej jakości, które codziennie trafiają do naszych
odbiorców, mogliśmy zdobyć zaufanie klientów, którzy towarzyszą nam już od kilkunastu lat.

Stoisko E-192
LifeWellness sp. z o.o.
ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa
tel. 22 243 96 46
www.sokiwyciskane.pl

LifeWellness to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie produkcji,
promocji i sprzedaży wyciskarek wolnoobrotowych oraz pras do tłoczenia oleju
pod marką Alfa. Zajmujemy się sprzedażą detaliczną oraz hurtową. Wyciskarki
Alfa to profesjonalne urządzenia, które mogą pracować w każdym domu, jak
również we wszelkiego rodzaju zakładach gastronomicznych czy cukierniach.
Soki z wyciskarek Alfa są smaczne i zdrowe oraz bardzo oryginalne.
Produkowane przez nas prasy do tłoczenia oleju rewelacyjnie tłoczą oleje na
zimno z niemalże wszystkich ziaren, orzechów i pestek. Zdrowy, smaczny i
bardzo aromatyczny olej wzbogaci smak nie tylko wielu potraw ale stanie się też
niezastąpionym – naturalnym kosmetykiem. W naszej ofercie znajdziecie
również ziarna, orzechy czy pestki, żywność ekologiczną, oleje tłoczone na
zimno oraz sok Babci Eli. Serdecznie zapraszamy.

Stoisko E-64
LINEN PARTNER - LNIANE TEKSTYLIA s.c.
ul. Wolności 29
58-500 Jelenia Góra
Tel: 728 266 665
Tel: 662 086 878
Email: linen@interia.pl
Www: linenpartner.pl

Jesteśmy firmą rodzinną, znanym w Europie dostawcą tekstyliów
lnianych. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży powoduje, że o lnie
wiemy niemal wszystko.
Kluczem do sukcesu jest stale rozwijana oferta lniana:


odzież - damska i męska,



pościele , zasłony


lniane frotte – ręczniki, szlafroki i wiele innych do sauny SPA i
łazienki


skarpety lniane,



torby i ściereczki kuchenne, fartuchy



obrusy i serwety


tkaniny lniane i dzianiny o rożnym przeznaczeniu, szerokie od
150 cm do 320 cm.
Nasze grono klientów jest zróżnicowane, zarówno skalą działania jak i
zainteresowaniami zakupowymi – producenci, firmy handlowe, projektanci,
architekci oraz klienci detaliczni.

Stoisko E-101
Lokalna Grupa Działania
„Białe Ługi”
Trzemosna 27
26-021Daleszyce
tel./fax 41 307 26 44
e-mail: biuro@bialelugi.pl
http://www.bialelugi.eu

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.

Stoisko E-101

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZECZE BOBRZY”
KOSTOMŁOTY II, UL. KOŚCIELNA 2A
26-085 MIEDZIANA GÓRA
TEL. 41 303 22 44,
www.dorzeczebobrzy.eu
e-mail: dorzeczebobrzy1@wp.pl

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.

Stoisko E-101
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - DORZECZE WISŁY
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. / fax. (15) 8650 216
email: biuro@dorzeczewisly.pl
www.dorzeczewisly.pl

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły działa na terenie Miasta i Gminy
Połaniec, Miasta i Gminy Oleśnica oraz Miasta i Gminy Osiek, a także gmin
Łubnice i Rytwiany. Obszar działalności jest spójny terytorialnie, łączą go
tradycje kulturowe i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz wspólny
pomysł na rozwój.
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.
Na tle pięknego krajobrazu toczyła swe koła wielka historia … tu bowiem
Tadeusz

Kościuszko

wydał

„Uniwersał

Połaniecki”

dający

chłopom

pańszczyźnianym zalążki wolności osobistej. Okoliczne lasy były też miejscem
działalności partyzanckiej – oddziałów „Barabasza” oraz wywodzącego się
z lokalnej

organizacji

konspiracyjnej

„Odwet”

oddziału

partyzanckiego

„Jędrusie”. Historyczne świadectwo temu obszarowi dają zabytkowe obiekty,
zwłaszcza

sakralne, takie jak:

klasztor pokamedulski w Rytwianach

czy malownicze kościółki drewniane w Strzegomiu czy Niekrasowie.
Okolice te ujęły Stefana Żeromskiego – zwłaszcza Oleśnica, której obrazy
odnaleźć można na kartach powieści pisarza. Walory historyczne i krajobrazowe
tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali sami jej mieszkańcy, tworząc
gospodarstwa agroturystyczne (Rejterówka), które są wspaniałą alternatywą
na spędzenie wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.
Obszar działalności LGD Dorzecze Wisły obejmuje 5 gmin, w jego skład
wchodzi ok. 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy
województwa świętokrzyskiego – Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD
administracyjnie przynależą do powiatu ziemskiego staszowskiego – Miasto i
Gmina Połaniec i Osiek, Gmina Łubnice, Oleśnica i Rytwiany.
Teren LGD Dorzecze Wisły graniczy od północy z Miastem i Gminą Staszów,
a także Gminą Szydłów, od zachodu z Miastem i Gminą Busko – Zdrój,
od południowego zachodu z Gminą Pacanów, od południa ze znajdującą się w
województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze
znajdującymi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa,
Gawłuszowice

i Padew

Narodowa,

od wschodu

z Gminami

Baranów

Sandomierski oraz Łoniów.
Podstawowym celem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły jest lepsze
wykorzystanie potencjału rozwojowego 5 gmin członków stowarzyszenia tj.

Gminy Łubnice, Gminy Osiek, Gminy Oleśnica, Gminy Połaniec i Gminy
Rytwiany, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia działalności
gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy
społeczeństwa lokalnego. Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich,

uwzględnia

krajobrazu

i zasobów

oraz popularyzację

ochronę

oraz promocję

historyczno

i rozwój

–

produkcji

środowiska

kulturowych,
wyrobów

naturalnego,

rozwój

regionalnych.

turystyki
Chcemy

poprawić jakość życia na obszarach wiejskich i różnicować gospodarkę wiejską
na obszarze gmin – członków LGD.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły w Połańcu zostało
utworzone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFR na rzecz ROW (Dz. U.
Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634).

Stoisko E-132
Lokalna Grupa Działania KOLD
ul. Rynek 33/1
64-310 Lwówek

Lokalna Grupa Działania KOLD działa na terenie siedmiu gmin. W jej skład
wchodzą gminy wiejskie: Duszniki, Kuślin, Miedzichowo oraz gminy miejskowiejskie: Pniewy, Lwówek, Opalenica i Nowy Tomyśl. Gminy Lwówek, Kuślin,
Opalenica, Nowy Tomyśl i Miedzichowo należą do powiatu nowotomyskiego,
natomiast gminy Duszniki i Pniewy leżą na terenie powiatu szamotulskiego
bezpośrednio graniczącego z powiatem nowotomyskim. Teren objęty
działaniem LGD KOLD znajduje się na Pojezierzu Poznańskim. Od Opalenicy
aż do Pniew rozciąga się Równina Opalenicka- leżąca na wschód od Wału
Lwówecko- Rakoniewickiego i na południe od Pojezierza MiędzychodzkoPniewskiego, natomiast Równina Nowotomyska leży w środku Wału
Lwówecko- Rakoniewickiego. Przez teren LGD przebiega droga krajowa nr 92,
która przez wiele ostatnich lat stanowiła najważniejsze połączenie drogowe z
Niemcami i dalej z Europą Zachodnią. Od 2005r. główny ruch tranzytowy
częściowo przeniósł się na autostradę A2, przebiegającą przez gminy: Duszniki,
Kuślin, Miedzichowo i Nowy Tomyśl. Tras kolejowa Poznań- Berlin przebiega
przez Opalenicę i Nowy Tomyśl, zapewniając miastom szybkie połączenia z
aglomeracją poznańską. Powierzchnia obszaru LGD obejmuje 1148 km².
Największą obszarowo gminą jest Miedzichowo, najmniejszą zaś Kuślin.

Podczas Targów Turystycznych w Kielcach w dniach 30.11 – 1.12 na stoisku
Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła wezmą udział także przedstawiciele z
lokalnych grup KOLD i WLGD KLiJ z Leszna, którzy realizują wspólny projekt
o nazwie „Triatlon turystyczny – innowacyjnym sposobem promocji obszaru
LSR „. Projekt ten polega na przeprowadzeniu przez trzech partnerów wydarzeń
o charakterze rekreacyjno – turystycznym mających na celu promowanie
obszarów, na których działają te organizacje. W ramach tych wydarzeń
przewidziano:
1. Rajd rowerowy na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego
połączony z odwiedzaniem miejsc związanych ze 100- leciem odzyskania
przez Polskę niepodległości. Podczas rajdu uczestnicy biorą także udział
w grach i zabawach sprawnościowych.
2. Spływ kajakowy szlakiem osobliwości przyrodniczych na trasie
Kopanica( gm. Siedlec) do Zbąszynia. Podczas spływu sesja
fotograficzna, a uzyskane obrazy i zdjęcia biorą udział w konkursie i
wystawie podsumowującej projekt.
3. Marszobieg na orientację na trasie 10 km w obrębie gmin Zbąszynek i
Zbąszyń połączony z konkursami sprawnościowymi i zabawami
logicznymi.
4. Rajd pieszy na trasie Lwówek – Wąsowo w pow. Nowy Tomyśl, w
ramach którego przewidziano konkursy o różnym charakterze(
sprawnościowe i zabawowe) oraz uczestnictwo w grach wielkopolskich
uprawianych w dawnych czasach.
Projekt zakłada także wydanie szeregu opracowań niezbędnych turystom, takich
jak: przewodnik po szlaku drewnianych kościołów w Regionie Kozła, mapy dla
obszaru trzech partnerów oraz indywidualne mapy dla każdego z partnerów
oddzielnie, zestawy widokówek, opracowanie gier i zabaw , które mogą być
przydatne turystom. Materiały te będą eksponowane podczas Targów
Turystycznych. Zakończenie projektu nastąpi poprzez uczestnictwo w Targach
Turystycznych.
Do udziału w targach zapraszamy także: serowara z obszaru KOLD, producenta
wyrobów z dziczyzny – Region Kozła, dwóch członków kapeli koźlarskiej oraz
producenta wyrobów spożywczych( WLGD KLiJ).
Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, Plac Kościuszki
4/229, 64-100
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, ul. Rynek 16, 66-120

Stoisko E-101
Lokalna Grupa Działania “Królewskie Ponidzie”
ul. Grotta 3
28-100 Busko Zdrój
(041) 3787177
biuro@krolewskieponidzie.pl
www.krolewskieponidzie.pl

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały
powiat buski. Każda w gmin tworzących LGD „Królewskie Ponidzie” posiada
cenne zasoby – czy to przyrodnicze, czy kulturowe czy historyczne i we
wzajemnej współpracy dostrzega szansę na zrównoważony rozwój. Zadaniem
LGD w tej kwestii jest budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw celem
uzyskania efektu synergii, nawiązywania i umacniania współpracy
międzysektorowej oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania projektów. LGD
„Królewskie Ponidzie” podejmuje wysiłki i wspiera inicjatywy służące
wykreowanie rozpoznawalnej marki obszaru objętego LSR.

Stoisko E-134

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego –
„Kraina wokół Lublina”

ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin
Tel. 81 532 30 65; 81 534 45 28
e-mail: biuro@krainawokollublina.pl
www.krainawokollublina.pl

Zapraszamy do odwiedzenia „Krainy wokół Lublina” – jest to atrakcyjny
przyrodniczo teren Wyżyny Lubelskiej, bezpośrednio przylegający do stolicy
regionu - Lublina.
Na entuzjastów polskiej wsi, zwolenników zdrowej regionalnej kuchni,
amatorów aktywnego wypoczynku, pasjonatów historii i sztuki tuż za granicami
Lublina czeka bogata oferta turystyczna.
Polecamy wypoczynek blisko natury, zdrową ekologiczną żywność, turystykę
rowerową, spływy kajakiem, rajdy nordic-walking, jeździectwo, wędkarstwo.
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” to organizacja, która pomoże
w znalezieniu właściwej oferty turystycznej, pomoże zaplanować atrakcyjną
weekendową wycieczkę lub wizytę studyjną, doradzi, gdzie można przenocować
lub zjeść zdrowe, regionalne danie.

Stoisko E-101; E-115
Lokalna Grupa Działania “Nad Czarną I Pilicą”

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. 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.

Stoisko E-101
Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305
www.perlycn.pl
e-mail: biuro@perlycn.pl

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” powstała w czerwcu 2008 roku
w celu wspierania rozwoju własnego regionu w oparciu o lokalne zasoby.
Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny.
Zrzesza 51 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 51
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.

Stoisko E-101
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

ul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1
27-500 Opatów
tel. : (15) 868 20 87
e-mail: lgdopatow@o2.pl
www.lgdopatow.pl

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” zostało
założone w 2007 roku.
W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzi 5 gmin, są to: Miasto i Gmina
Opatów, Miasto i Gmina Ożarów, Gmina Wojciechowice, Gmina Tarłów,
Gmina Sadowie.
Naczelną ideą przyświecającą jego założeniu był szeroko rozumiany rozwój
obszarów
wiejskich,
w tym szczególnie promocja dziedzictwa kulturowego regionu, adaptacja
obszarów wiejskich do zmieniających się warunków ekonomicznych w Polsce a
także poprawa jakości życia społeczności lokalnej i wykorzystanie walorów
przyrodniczo-kulturowych
w
zrównoważonym
rozwoju
społecznogospodarczym.

Stoisko E-99
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
ul. Stawowa 2a
57-220 Ziębice
tel. 74 8191 213
biuro@qwsi.pl
www.qwsi.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” położone jest w
województwie dolnośląskim. Obszar działalności LGD „Qwsi”: Bardo,
Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i
Złoty Stok.
Na naszym stoisku dostępne będą materiały promocyjne, które zachęcą do
odwiedzenia Ziemi Ząbkowickiej. Podczas Targów nasze Stowarzyszenie
reprezentować będzie pan Krzysztof Boksa, lokalny rękodzielnik. W pracowni
Małgorzaty i Krzysztofa Boksy od 10 lat powstają unikatowe prace z zakresu
malarstwa, ceramiki, rzeźby w drewnie. Dzięki oryginalności form i kolorów
prace te wspaniale dekorują i sprawiają, że wnętrza stają się niepowtarzalne.
Można było je podziwiać na licznych wystawach w kraju i za granicą.

Stoisko E-101
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa
tel./fax. 41 39 41 405
e-mail: lgd_wloszczowa@wp.pl
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. 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!

Stoisko E-101
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Piaskowcu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
Biuro w Szydłowcu
ul. Kolejowa 36 B
26-500 Szydłowiec
www.razemnapiaskowcu.pl
e-mail biuro@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, Skarżysko-Kościelne,
Szydłowiec

Stoisko E-101
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”

ul. Piotrkowska 30
26 - 200 Końskie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” z siedzibą w
Modliszewicach, ul. Piotrkowska 30 , 26 - 200 Końskie, działa na terenie 9
gmin: Bliżyn, Stąporków, Końskie, Smyków, Gowarczów, Ruda Maleniecka
(woj. świętokrzyskie), Paradyż, Białaczów, Żarnów (woj. łódzkie).
Wykorzystujemy i rozwijamy walory turystyczne. Wspieramy rozwój
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dbamy o szanse dla ludzi młodych.
Propagujemy ekologiczny styl życia. Promujemy nasze dziedzictwo kulturowe i
historyczne.
Inspirujemy społeczność do działań na rzecz rozwoju własnego regionu.

Stoisko E-101
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
Biuro Zarządu
ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
Tel.41 26 08 153/Fax 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.

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…

Stoisko E-124

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
Łoniów 56
27-670 Łoniów
Tel./fax 158320944
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu
www.lgd-sandomierz.eu

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 powiatu sandomierskiego oraz gminy Lipnik, ze
szczególnym uwzględnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych
i społecznych.
Na naszym terenie znajduje się wiele zabytków historycznych, ciekawych miejsc
i atrakcji przyrodniczych. Można tu spędzić czas zwiedzając interesujące zakątki
sandomierszczyzny, uprawiając aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych,
łowiąc ryby, jeżdżąc konno a na koniec odpoczywając w gospodarstwach
agroturystycznych i rozkoszując swoje podniebienia tradycyjnymi wyrobami z
produktów pochodzących z sandomierskich ogrodów i sadów.
Zapraszamy do odwiedzenia wielu ciekawych miejsc położonych na terenie gmin
należących do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej.

Stoisko E-124

Lokalna Organizacja Turystyczna „ Ziemia Jędrzejowska”
ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów
e-mail : lot.jedrzejow@gmail.com
www.lotjedrzejow.pl
facebook Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Jędrzejowska”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” została założona w 2016 roku z
inicjatywy powiatu
jędrzejowskiego,
samorządów
gminnych
oraz
instytucji
i przedsiębiorstw, działających na tym terenie.
Głównym celem LOT jest promocja Ziemi Jędrzejowskiej jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Lokalna
Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą
turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność
ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy
blisko 40 członków.
LOT przyczynia się do kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku
Ziemi Jędrzejowskiej m.in. poprzez udział w najważniejszych krajowych targach
turystycznych. Członkowie stowarzyszenia podejmują także działania na rzecz rozwoju
lokalnej infrastruktury turystycznej oraz poprawy jakości obsługi gości.

Stoisko E-124

Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej"

ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
tel. 786 993 862

Lokalna Organizacja Turystyczna "Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej" pomaga
kreować atrakcyjne produkty turystyczne na Ziemi Sandomierskiej. A do nich
należą: "Księstwo Sandomierskie" z inscenizacjami historycznymi w sezonie
letnim organizowane przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej,
Sandomierski Szlak Winiarski, Sandomierski Szlak Jabłkowy, Sandomierz
Stolicą Krzemienia Pasiastego. Zwiedzanie Sandomierza i Opatowa: Śladami
Henryka Sandomierskiego i Templariuszy. LOT PZS promuje Góry Pieprzowe
dla aktywnych poprzez organizację Święta Gór Pieprzowych. LOT PZS jest
współorganizatorem "Festiwalu Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu Przestrzeń dla Krzemienia 2020" (02.-09 sierpnia 2020) i pomysłodawcą "Laur
dobrego Smaku-Sandomierskie". Laur dobrego smaku, to konkurs na najlepszy
produkt regionalny rozstrzygany podczas "Festiwalu Chleba, Wina i Sera" w
Sandomierzu (13-15 czerwca 2020). "Ziemia Sandomierska - Królestwo
Zmysłów" zaprasza.

MB Damramas

ul. Svitrigailos 7
03-110 Vilnius, Lithuania
tel. +37063039546 Dmitrjus Michailovas
tel. +48 607628037 Lena Eiduka

Kosmetyczne wybielanie zębów. To zabieg jednorazowy pozostawiający
długotrwałe efekty w postaci białego, zadbanego uśmiechu.
Polega na naświetleniu zębów specjalistyczna lampą, przy wcześniejszym
naniesieniu żelu, który stymuluje szkliwo zębów i pod wpływem światła zyskuje
białą barwę.

Stoisko E-124

Miasto Kielce
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60
www.swietokrzyskie.travel

Kielce – stolica turystycznego regionu Gór Świętokrzyskich. Warto zatrzymać się u nas na dwa
– trzy dni, by poznać bardzo ciekawe zabytki i obiekty przyrodnicze, a także skorzystać
z aktywnego wypoczynku.
W granicach miasta znajdują się pasma gór: Kadzielniańskie, pokryte lasami bukowo –
jodłowymi Dymińskie, Posłowickie: Grzbiet Szydłówkowski. Na północy miasto sięga
zalesionych Wzgórz Tumlińskich oraz Pasma Masłowskiego, na południowym zachodzie
granica prowadzi grzbietem Zgórskich Gór. Najwyższe wzniesienie w Kielcach Góra Telegraf
(406 m n.p.m.) leży w paśmie Dymińskim. Miasto charakteryzuje się znacznymi różnicami
poziomów: od 231 do 406 m n.p.m. i jako jedyne w Europie posiada w swych granicach
wielką różnorodność formacji geologicznych. Na terenie Kielc znajdują się cztery rezerwaty
przyrody nieożywionej: Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice, Biesak – Białogon oraz rezerwat
krajobrazowy Karczówka. W rezerwatach Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia możemy
prześledzić tworzenie się wapieni skalistych, detrytycznych i uławiconych, jakie osadzały
się w środkowym i górnym dewonie, w tym samym basenie morskim, ale na różnych
głębokościach. Od płytkowodnych – Kadzielnia, poprzez powstających nieco głębiej ‒
Wietrznia, po głębokowodne ‒ Ślichowice. Natomiast w rezerwacie Biesak-Białogon
mamy do czynienia ze skałami dużo starszymi ‒ kambryjskimi i ordowickimi. Ciekawe

zjawiska mineralizacji i powiązane z nimi ślady górnictwa historycznego spotykamy
w rezerwacie Karczówka.
Najnowszą atrakcją Kadzielni jest pierwszy w mieście wodospad oraz udostępniony
częściowo do zwiedzania system jaskiń o zupełnie innym charakterze niż jaskinia Raj.
Centralnie położone w Górach Świętokrzyskich miasto już dziś jest znanym ośrodkiem
turystycznym w kraju. Każdy odwiedzający Kielce znajdzie tu coś atrakcyjnego dla siebie.
Mogą to być: piękne krajobrazy, ciekawe zabytki architektury i budownictwa oraz różnorodne
tematycznie muzea i galerie. Dla tych co czynnie spędzają czas, ofertę uzupełnią znakowane
szlaki piesze i spacerowe, rowerowe, narciarskie oraz liczne obiekty rekreacyjne (kryte:
pływalnie, korty tenisowe, tor kartingowy) i ujeżdżalnie konne. Liczne są też obiekty
muzealne, np.: Muzeum Narodowe, Muzeum Geologiczne, Muzeum Zabawek i Zabawy,
Muzeum Laurensa Hammonda, Muzeum Diecezjalne, Muzeum Lat Szkolnych Stefana
Żeromskiego oraz ośrodki edukacyjne: Centrum Geoedukacji, Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej, Instytut Dizajnu, Energetyczne Centrum Nauki przy Kieleckim Parku
Technologicznym.
Kielce są doskonałym miejscem dla tych, którzy lubią jazdę na rowerze. I to zarówno
preferujących strome zjazdy i podjazdy leśnych dróżek, jak i uwielbiających jazdę
po ścieżkach rowerowych i drogach asfaltowych. Przez miasto prowadzi najdłuższa w Polsce
ścieżka rowerowa (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo), powiększa się ciągle także sieć
ścieżek miejskich.
Zimą na narciarzy i snowboardzistów czeka w Kielcach i Górach Świętokrzyskich kilka
ośrodków dysponujących kilkunastoma wyciągami. Na łagodnych w większości stokach
swoje umiejętności doskonalą początkujący narciarze. Nie brak też miejsc dla bardziej
zaawansowanych amatorów tego sportu www.um.kielce.pl/rekreacja/narty-lodowiska/
Kielce i okolice oferują rodzinom z dziećmi mnóstwo atrakcji turystycznych. Najnowszym
projektem Miasta Kielce jest produkt turystyczno – kulturalny pn. „Kielce – Raj dla
dzieci”, który promuje atrakcje oraz wydarzenia, dedykowane rodzinom z dziećmi,
zachęcające do odwiedzenia Kielc oraz największych atrakcji gmin wchodzących
w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego www.rajdladzieci.kielce.eu
Po dniu spędzonym na aktywnym wypoczynku w terenie miło będzie odpocząć na meczu
piłki nożnej oraz piłki ręcznej w wykonaniu czołowych klubów Polski. Korona Kielce,
znana z udziału w rozgrywkach ekstraklasy, rozgrywa mecze w nowoczesnym Stadionie
Miejskim (Suzuki Arena) przy ul. Ściegiennego 6. Natomiast drużyna piłki ręcznej
PGE VIVE Kielce (szesnastokrotny mistrz Polski oraz jako pierwsza polska drużyna piłki

ręcznej w sezonie 2015/2016 zwycięzca Ligi Mistrzów, zdobyła Puchar Europy)
zaprasza kibiców i sympatyków tego sportu do nowoczesnej Hali Legionów przy ul. Leszka
Drogosza 2.
Miasto jest też uznanym w Polsce i Europie ośrodkiem targowo – wystawienniczym.
Kilkadziesiąt

ekspozycji,

do

udziału

w

których

co

roku

Targi Kielce.
Więcej informacji o atrakcjach turystycznych Kielc: www.um.kielce.pl/turystyka/

zapraszają

Mięta Studio Ruchu
ul. Chęcińska 5
25-020 Kielce
tel. 784903302
facebook: StudioRuchuMięta
e-mail: studioruchumieta@gmail.com
www.studioruchu.com
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Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce
tel. 41 344 92 97
fax: 41 344 50 08
e-mail: poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl

Muzeum Wsi Kieleckiej tworzą: Park Etnograficzny w Tokarni, Dworek
Laszczyków w Kielcach, Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie,
Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz obiekt in situ: Wiatrak
w Szwarszowicach. Celem działania Muzeum jest gromadzenie, ochrona
i udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa
świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa ludowego
oraz popularyzacja kultury ludowej. Muzeum jest organizatorem wielu imprez
folklorystycznych m.in.: Święto Chleba, Jarmark Agroturystyczny, Festiwal
Smaków. Instytucja realizuje program lekcji i warsztatów muzealnych dla dzieci
i młodzieży.
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Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2
25-367 Kielce
www.muzeumzabawek.eu
Muzeum Laurensa Hammonda
ul. T. Kościuszki 13
www.mlhkielce.eu
Rezerwacja i informacja:
Tel. 41 34 337 06
Sekretariat:
Tel. 41 34 440 78
lub 41 34 337 00

Muzeum Zabawek i Zabawy ma już 40 lat, jest to wyjątkowe miejsce, które jest
jak wehikuł czasu. Przenosi swoich gości w czas dzieciństwa. Dorosłym
przywraca wspomnienia, najmłodszym dostarcza inspiracji. Na gości czekają
wystawy zabawek historycznych, etnograficznych i współczesnych. Dla
najmłodszych przygotowano miejsca, gdzie można także testować zabawki.
Goście, którzy odwiedzają Muzeum uśmiechają się do zabawek, tak jak do
przyjaciół z dzieciństwa.
Od 2017 roku dostępny jest także oddział : Muzeum Laurensa Hammonda, które
prezentuje twórcę elektrycznych organów oraz jego wynalazki. Muzeum
Zabawek i Zabawy zwiedza się z sentymentem i na pewno z uśmiechem.
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Naturalne Mydła Wiedeńskie

Mydła z naszej manufaktury są wytwarzane ręcznie i według tajemnej receptury
śp. Friedricha Weissa – ostatniego mydlarza wiedeńskiego, u którego mieliśmy
przyjemność praktykować. Mydełka nie zawierają konserwantów, parafiny oraz
wazeliny, dlatego doskonale sprawdzą się podczas pielęgnacji każdej skóry,
nawet tej najbardziej wrażliwej.
Proces mieszania na zimno sprawia, że cenne składniki pozostają w mydle.
Wysokiej jakości oleje roślinne, witaminy i aloes, dodawane po etapie
zmydlania, zachowują właściwości nawilżające i odżywiające.
Zapraszamy po nasze nowości: „MYDŁA DO GOLENIA” ,„MYDŁA DLA
CZWORONOGÓW” oraz " SZAMPON W MOSTCE "
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Next2You Paweł Banach - właściciel marki Ann&Tonny

ul. Beskidzka 22/37
30-611 Kraków
tel. 692 462 700
e-mail: biuro@anntonny.com
www.anntonny.com

Ann & Tonny to marka wytwarzana ręcznie metodą szydełkową przez rodzinną
manufakturę z dużymi aspiracjami. Nasza kolekcja obejmuje autorskie wzory,
które mają jedno zadanie - Uczynić Twój Świat Piękniejszym. Specjalizujemy
się w produkcji asortymentu z włóczki bawełnianej dla Kobiet, zabawek dla
Dzieci oraz ozdób dla Domu. Ann & Tonnyto jakość i bezpieczeństwo.
Starannie dobieramy dostawców włóczek i komponentów produkcyjnych, tak by
spełniały najsurowsze wymogi bezpieczeństwa. "Nasze dłonie" nadają im
unikalny kształt i charakter, który pozwoli wyróżnić się i podkreślić Twój
indywidualizm.

Oh La Lash Monika Skórska

ul. Antka 13
05-800 Pruszków
tel. 515 777 928
e-mail: szkolenia@ohlalash.pl
www.ohlalash.pl

Właścicielka firmy Oh La Lash zajmującej się profesjonalnymi szkoleniami z
zakresu przedłużania rzęs, liftingu rzęs oraz farbowania i rekonstrukcji brwi.
Jako certyfikowana instruktorka ma wieloletnie doświadczenie w tych
dziedzinach. Stworzyła innowacyjny program szkoleń z zakresu przedłużania
rzęs, który łączy w jednym module wszystkie metody, od 1:1 poprzez 2-3D i 46D, aż po mega volume. W październiku 2019 r. pod auspicjami firmy Oh La
Lash została otwarta pierwsza w Polsce roczna szkoła stylizacji rzęs Business
Academy Monika Skórska.
ohlalash.pl
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Park Rozrywki FlySky
Park Trampolin - tel.: 880-330-200, mail: biuro@fly-sky.pl
Plac Zabaw - tel.: 737-165-561, mail: urodziny@fly-sky.pl

Park Rozrywki FlySky to jedyny w Polsce całoroczny obiekt łączący Park
Trampolin z Placem Zabaw. Przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych,
zarówno najmłodszych dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych.
Uruchomiony w styczniu 2018 r. w Kielcach cieszy się coraz większą
popularnością. Skoki na trampolinach to znakomity rodzaj aktywności fizycznej,
sprzyjający rozwojowi, koordynacji ogólnej i sprawności ruchowej. Podczas
zabawy oddajemy do dyspozycji: 70 trampolin, w tym m.in.: boisko do gry w
zbijaka w nowoczesnym wydaniu, trampoliny z koszami do wsadów,
dwupoziomową platformę do skakania na poduszkę powietrzną, baseny z
gąbkami połączone z różnymi atrakcjami, ścieżkę trampolinową, airtrack,
trampoliny profesjonalne do wykonywania bardziej zaawansowanych akrobacji.
FlySky to także wyjątkowy Plac Zabaw - to ogrom atrakcji na
dużej powierzchni, niepowtarzalny wielopoziomowy labirynt, wiele szybkich
zjeżdżalni oraz zakamarków do odkrycia. U nas nie ma miejsca na nudę!
Zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom dostarczamy samych radosnych chwil.
Profesjonalni animatorzy tworzą niezapomnianą i wspaniałą atmosferę podczas
pobytu na Placu zabaw FlySky, organizują gry, zabawy, konkursy, dbając
jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo naszych małych Gości.
Dla najmłodszych (do 2 lat) mamy specjalnie wydzieloną strefę, gdzie maluchy
mogą beztrosko bawić się z rodzicami.
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Piekarnia Hanna Milewska

ul. Ciechanowska 4 woj. mazowieckie
06-430 Sońsk
tel. 512 574 951, 660 446 902
e-mail:chlebyzytnie@o2.pl

Piekarnia jako jedna z niewielu pozostaje wierna tradycji wypiekania chleba na
bazie naturalnego zakwasu w piecu ceramicznym.
Oferujemy naszym klientom chleb żytni charakteryzujący się bogactwem
smaku, zapachu a także wysoka jakością.
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PISKOREK
ul. Tadeusza Kościuszki 15
32-650 Kęty
tel. 33 432 27 90
e-mail: zur@piskorek.com

W odpowiedzi na rosnące trendy oraz oczekiwania konsumentów z duma
prezentujemy Państwu nową linię produktów – Żur od Piskorka Bio oraz
Barszcz Biały od Piskorka Bio. Nasze Żury i Barszcze z symbolem Zielonego
Listka spełniają wysokie normy unijne i gwarantują, że surowce użyte do ich
produkcji pochodzą wyłącznie z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych.
Naszą linię produktów Bio wyróżnia przede wszystkim specjalnie
wyprowadzany zakwas party na mąkach ekologicznych oraz całkowite
nowatorstwo w produkcji żywności – woda Grandera®. To specjalnie
uzdatniana i strukturyzowana woda, która niesie za sobą wiele korzyści dla
zdrowia.
To z pewnością najwyższej jakości tego typu produkty na rynku powstałe z
myślą o najbardziej wymagających klientach. Gorąco polecamy!
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Piwnice Antoniego
33-162 Wola Lubecka 15
tel. 608-017-274 606-908-404
e-mail:damianmarcinek@wp.pl
www.piwniceantoniego.pl

Piwnice Antoniego - rodzinna winnica, położona we wsi Wola Lubecka u stóp
góry Kokocz 434 m.n.p.m, w powiecie tarnowskim. Zajmuje obszar 0.5ha .
Winnica jest częścią gospodarstwa rolnego, w którym znajduje się jeszcze
plantacja borówki amerykańskiej oraz pasieka. Nasze wina są wielokrotnie
nagradzane medalami na ogólnopolskich jak i międzynarodowych konkursach
winiarskich. Oferujemy wina białe, różowe i czerwone. Od wytrawnych po
słodkie.
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Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG”
Al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów
e-mail: federacja@agroturystyka.pl,
Tel. 81 501 43 11, 666 361 423

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” zrzesza
stowarzyszenia agroturystyczne z całej Polski. Głównym celem funkcjonowania
Organizacji jest rozwój i promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki.
Gospodarstwa agroturystyczne oraz atrakcje promowane są w serwisach
www.agroturystyka.pl oraz www.odpoczywajnawsi.pl.
Informacje na temat wymagań kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej,
Federacji oraz zasad prowadzenia działalności agroturystycznej na wsi,
udostępnione są na stronie www.pftw.pl.
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Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
ul. Widok 20/1
00-023 Warszawa
tel. 22 692 71 11
e-mail: izba@produktyregionalne.pl
www.produktyregionalne.pl

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją
pozarządową zrzeszającą producentów wytwarzających produkty
regionalne, lokalne i tradycyjne. Są to produkty mleczarskie, zbożowe,
owocowo-warzywne, wieprzowe, drobiowe i inne.
To organizacja, która buduje – wspólnie z administracją rządową i samorządową
– polski system dla tych produktów na wzór Unii Europejskiej. PIPRiL
opracował pierwszy krajowy system jakości żywności „Jakość Tradycja”. Znak
ten obecnie posiada ponad 300 produktów.
PIPRiL założona została w 2004 roku. Od tej pory realizuje odstawowe
cele:
1. kreuje politykę wspierania rozwoju produktów regionalnych, lokalnych i
tradycyjnych,
2. promuje te produkty,
3. działa na rzecz systematycznego wprowadzania lokalnych i regionalnych
produktów do obrotu gospodarczego,
4. informuje konsumentów o walorach produktów regionalnych i
lokalnych.

Od 2005 r. PIPRiL jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów na najlepszy regionalny i
tradycyjny produkt i regionalną potrawę. Izba organizuje i współorganizuje
wiele imprez plenerowych, targów oraz degustacji i prezentacji produktów
regionalnych i tradycyjnych.
W targach ECO STYLE 2019 uczestniczą członkowie PIPRiL:
1. Furex Opakowania Alina Cichocka, Kolonia Rzeczków 68 A 26-680
Wierzbica, sekretariat@furex.pl;
2. M&K s.c. Monika Łabędzka, Karol Łabędzki, 26-400 Przysucha ul.
Przemysłowa 19, tel. 693 334 436, k.labedzki@wp.pl;
3. Bar Cukierniczy Maria Siej, 21-100 Lubartów ul. Ks. A. Szulca 1, tel.
81/ 855 39 43, maria.siej@op.pl;
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skierniewicach, ul. Jana III
Sobieskiego 83, 96-100 Skierniewice, tel. 46/ 834 34 00.
handel@osmskierniewice.pl;
5. Zielono mi Agnieszka Jarosińska, marka Przetwory z Borówki,
Grzędy ul. Ogrodowa 25, 05-555 Tarczyn,
kontakt@przetworyzborowki.pl;
6. Piekarnia R. Dobrowolski Ryszard Dobrowolski, Halina Bożena
Dobrowolska, Ewa Oględzińska 25-511 Kielce, ul. 1 Maja 86 B, tel.
41 344 21 42 | 504 085 464; biuro@piekarniardobrowolski.pl
7. Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, ul. Generała
Sikorskiego 28, 62-420 Strzałkowo, tel. 63/ 275 00 27,
biuro@smu.com.pl
8. WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY „SPOŁEM”, ul.
Mielczarskiego 93-95,
25–726 Kielce, tel. 41/ 347 98 00, 41/ 345 62 92,
sekretariat@wspspolem.com.pl;
9. Tłocznia Soków Owocowych „VERO” Dariusz Kuna Lubowidza 34
95-061 Dmosin, tel.: 505 802 937 lub 504 383 485, biuro@verosoki.pl;
10.PIPRiL Oddz. Świętokrzyski Alicja Stępień, Prezes Zarządu
Oddziału, 606 464 932, biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl

Pracownia Rzeźby Ręcznej

Poręba Żegoty
ul. Przy Galerii 2
mail. zofia.edward@gmail.com
www.drzewiej.pl

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.
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Pro-Wellness Sp.J.

Morawa 48, 40-353 Katowice
tel.: +48 609 202 198
www.pro-wellness.pl

Pro-Wellness to jeden z największych oraz najdłużej działający dystrybutorów
profesjonalnych urządzeń wellness & spa w Polsce. Od lat zdobywaliśmy
Państwa zaufanie, dlatego dzisiaj możemy z dumą dalej rozwijać swoją
działalność oraz być liderem na runku.
Dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy oraz profesjonalizmowi zaufały nam
światowe marki w efekcie czego możemy zaoferować polskiemu klientowi
najwyższej jakości fotele masujące, doskonałe wanny z hydromasażem
amerykańskiej firmy Hot Spring oraz niezwykle popularne grille marki Weber.
Dodatkowo w Naszej ofercie mamy szereg urządzeń z branży wellness & spa.
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Program QUESTY – Wyprawy Odkrywców
Fundacja Mapa Pasji i Fundacja Calamita
e-mail: info@questy.com.pl
tel. 601 698 175, 512 312 215
www.questy.com.pl

QUESTY - Wyprawy Odkrywców (z ang. quest – zadanie, zagadka) to
nieznakowane trasy,
którymi można wędrować, rozwiazując zagadki zawarte w wierszowanych
wskazówkach. Na
końcu drogi na odkrywców czeka skarb – pieczęć, której odbicie potwierdza
przebycie trasy.
Dla użytkowników questy są bezpłatne i zawsze dostępne – wystarczy ulotka
lub aplikacja mobilna „Questy – Wyprawy Odkrywców” (dla systemu Android i
iOS). Na portalu www.questy.com.pl jest dostępnych ponad 260 sprawdzonych i
działających questów. Program QUESTY – Wyprawy Odkrywców współtworzą
dwie organizacje: Fundacja Mapa Pasji i Fundacja Calamita. W zespole
Programu są dyplomowani trenerzy questingu z największym doświadczeniem
w Polsce.
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Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2/32
Tel. 41 361 80 57
rot@swietokrzyskie.travel
www.rot.swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

Organizacja została powołana i działa w celu rozwoju turystyki w
Województwie Świętokrzyskim, integracji środowiska turystycznego, promocji
Województwa Świętokrzyskiego, prowadzenia badań rynkowych oraz analiz i
monitorowania ruchu turystycznego, integracji środowiska turystycznego
Województwa, promocji Województwa Świętokrzyskiego, doskonalenia kadr
turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu
turystycznego, inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie
świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i działań
mających na celu zrównoważony rozwój turystyki, wspieranie wszelkich
inicjatyw, mających na celu rozwój gospodarczy społeczności regionu, w tym
rozwój przedsiębiorczości.
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Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
Tel. (41) 343-40-50
e-mail: sekretariat@rcnt.pl

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne utworzono 9 lutego 2009 r.
Jednostka
ma
za
zadanie
m.in.
wpieranie
rozwoju
nauki
i współpracy między sferą nauki i gospodarki, prowadzenie innowacyjnej
działalności gospodarczej, rozwijanie działań przedsiębiorczych, prowadzenie
działalności medycznej. W ramach struktury wewnętrznej w skład RCNT
wchodzą: Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Biobank Świętokrzyski z
Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych oraz Dwór Starostów
Chęcińskich (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe). RCNT dysponuje również
terenami inwestycyjnymi. Jest to nie tylko miejsce sprzyjające rozwojowi nauki,
ale niezwykły punkt na mapie turystycznej Regionu Świętokrzyskiego.
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Regioszulki
ul. Mała 23/1a
25-012 Kielce
tel. 532-152-705
e-mail: biuro@regioszulki.pl

Regioszulki to kielecki producent regionalnych gadżetów związanych z
województwem świętokrzyskim i Kielcami. Są to przede wszystkim koszulki,
kubki, torby, plecaki, czapki, magnesy, plakaty z naszymi lokalnymi hasłami
"Świętokrzyska Czarownica", "Piździ jak w Kieleckiem", "Kieleckie UFO".
Dodatkowo w naszym sklepie znajdziecie Państwo kolekcje poświęconą miastu
Kielce, a także wiele produktów z regionu, takich jak Śliwka Szydłowianka,
Krówka Opatowska, kosmetyki Dr. Duda oraz produkty lokalnych artystów.
Projektujemy i wykonujemy nadruki w Kielcach.
Zapraszamy do współpracy.
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RINGANA

Joanna Wasiak
Partner Ringana
602346438
www.ringana.com
https://joannawasiak.ringana.com

RINGANA od 23 lat zajmuje się pokazywaniem światu, że można 100%
etycznie i konsekwentnie wytwarzać naturalne kosmetyki i substancje witalne ze
100% świeżych składników i posiadać 100% aktywnych substancji w składach
swoich produktów. Otrzymała wyróżnienia w dziedzinie wsparcia dla ochrony
środowiska, opakowań i innych, a na większość kosmetyków posiada
certyfikaty Ecocert/Cosmos.
Będziecie Państwo mieli okazję dowiedzieć się więcej o produktach firmy i
wypróbować je na miejscu, o filozofii firmy, a także dlaczego partnerzy i klienci
Ringana zostawiają zielony odcisk stopy na naszej planecie.
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Magazyn „Rzęsy”

e-mail: redakcja@magazynrzesy.pl
www. rzesy.tv

Pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone tematyce pielęgnacji i stylizacji rzęs
dostępne w klasycznej sprzedaży. Skierowane jest zarówno do kobiet ceniących
sobie piękne rzęsy naturalne, jak i tych zafascynowanych rzęsami sztucznymi.
Istotną grupę odbiorców magazynu stanowią stylistki zajmujące się zawodowo
przedłużeniem rzęs oraz właściciele sklepów i salonów kosmetycznych. Partner
i patron medialny najważniejszych imprez z branży kosmetycznej w Polsce.
Uzupełnieniem czasopisma jest portal i telewizja internetowa Rzesy.TV.
rzesy.tv
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Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy

Ul. Rynek 25/26
27-600 Sandomierz
tel. 509 327 327
www.sandomierskiszlakwiniarski.pl

Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy powstało w 2013 roku.
Stowarzyszenie zrzesza kilkanaście winnic z regionu sandomierskiego, ale i z
poza powiatu. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i wspieranie idei
produkcji win wysokiej jakości, propagowanie tradycji, promowanie win
gronowych w kraju i za granicą, organizowanie degustacji, wystaw, organizacja
imprez winiarskich min Święta Młodego Wina - największej imprezy
winiarskiej w Polsce, czy Dni Otwartych Winnic na Sandomierskim Szlaku
Winiarskim.
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26,
26-025 Łagów
41 30 74 938
adres e-mail: biuro@lgd-srws.pl
adres strony www: www.lgd-srws.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej obejmuje swym działaniem
gminy: Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów.
Obszar ten ma szczególne znaczenie na mapie turystycznej województwa
świętokrzyskiego. Znajdują się tutaj takie atrakcje turystyczne jak: Święty
Krzyż, Zamek Krzyżtopór, Centrum Kulturowo-Archeologicznie ze wspaniałą
rekonstrukcją obozu rzymskiego oraz dymarką świętokrzyską. Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie, ponadto obszar obejmuje urokliwe
przyrodniczo i krajobrazowo tereny gór świętokrzyskich, gdzie znajdują się
liczne lasy z bogatymi zasobami runa leśnego, zalewy z miejscami wypoczynku
i wiele innych atrakcji.

Stoisko E-122
Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska
ul. Główna 16B
62-571 Stare Miasto
tel. +48 63 241 62 16
e-mail: biuro@a2wielkopolska.eu
www.a2wielkopolska.eu

Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska powstało w 2007 r.
i zrzesza samorządy zlokalizowane wzdłuż autostrady A2.
Celem
działalności
Stowarzyszenia
jest
promocja
inwestycyjna
i
turystyczna
miast/gmin
i
powiatów
na
rynku
krajowym
i zagranicznym.

Stoisko E-46
SULPHUR
28-100 Busko-Zdrój
ul. Boh. Warszawy 116 A
tel. 41/ 378 78 93
www.sulphur.com.pl

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ Exim Sp. z o.o. z
Buska Zdroju
Koncesjonowany Producent leków oraz preparatów uzdrowiskowych na bazie
naturalnych kopalin leczniczych: wody siarczkowej i borowiny z wyciągiem
borowinowym Uzdrowiska Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.
Produkujemy leki przeciw reumatyczne i dermatologiczne.
Maść borowinowa, reumogel żel borowinowy, bals sulphur żel,
pelogel, sulphodent i szampon ZDRÓJ.
Wykorzystujemy złoże leczniczej wody siarczkowej i pokłady borowiny do
produkcji dermokosmetyków, które dedykujemy osobom z problemami skóry i
również odmładzająco.
Lecznicza woda siarczkowa działa keratolitycznie na skórę i kerotoplastycznieco powoduje, ze skóra jest młodsza i zdrowsza. Preparaty nie uczulają.
Borowina działa nawilżająco i odmładzająco, leczy stawy i pourazowe narządy
ruchu.

Stoisko E-55
SUN-VITA IMPORTER WYCISKAREK WOLNOOBROTOWYCH
SOKU, ORAZ PRAS DO OLEJU
ul. Piastowska 7 / II , 44 - 122 Gliwice
Tel: 502 526 733 / 501 723 263
e-mail : sun_vita@onet.eu
www.sokidlazdrowia.pl
www.wyciskarki-info.pl

Wyłączny importer na Polskę, najnowszego modelu wyciskarki soku
WINSTAR EXELLENT, z najmniejszymi obrotami 32 RPM, oraz
najmocniejszym silnikiem indukcyjnym AC 400 W. W ofercie również
doskonałe Prasy do oleju GOLDEN OIL PRESS. Zapraszamy na stronę
internetową, dającą możliwość dokładniejszego zapoznania się z naszą ofertą.
Zapraszamy również inne firmy (również sklepy) do współpracy.

Stoisko E-145

Tourism Product Development Agency

84/86 Parnavaz Mepe St
Batumi 6010, Georgia
tel. +995 422 29 44 33 / +995 577 90 90 93
email: agency@adjara.travel
agency@infoadjara.com
gobatumi.com/adjara.com

NNLP Tourism Product Development Agency (www.adjara.travel)
The rich and diverse nature of Adjara, its unique traditions and culture, authentic
atmosphere, Georgian cuisine and hospitality all create the most favorable
conditions for the development of rural tourism. Popularization of
mountainous Adjara, eco-tourism and rural tourism is one of the main strategic
goals of the government of the region.
NNLP Tourism Product Development Agency was established by Department
of Tourism and Resorts of Adjara A. R. in 2015. Since that time, the agency is
actively working on the development of tourism potential beyond the coastline,
in the mountainous Adjara, which implies activities such as creating and
improving rural tourist routes, marking new routes, introducing new and
expanding existing tourism services, installing information boards and bicycle
racks, creating route maps, organizing thematic events, connecting tourist routes
with guest houses, training for guesthouses owners, promotional activities and
others.

The agency manages and regularly updates the tourist information base. It
operates nine information centers (5 in the city and 4 in the mountainous
municipalities of Adjara), where the visitors can get any information about the
region and a wide range of tourist services.
Tourism Product Development Agency, along with other institutions, is engaged
in projects related to the tourism sector in the region, collaborates with
international organizations and participates in conferences and seminars of
various topics of mountain tourism. One of the significant events organized by
the Tourism Product Development Agency in the field of rural tourism is
the International Conference on Rural Tourism held annually in Batumi
(www.ruralconf.com).

Stoisko E-119

VIN-KON S.A.

ul. Dąbrowskiego 35
62500 Konin, Polska
www.potegatradycji.pl

Szlachetnym trunkiem „dla zdrowotności” raczono się już przed wiekami. O
tym, że spożywanie wina (w rozsądnych ilościach) zapewnia dłuższe i
zdrowsze życie wiemy również i my tworząc produkty marki Potęga
Tradycji z Konina. Stąd właśnie pomysł na produkcję win owocowych,
opartych na tradycyjnych recepturach. Stare receptury plus proces
technologiczny oparty na metodzie tradycyjnej fermentacji plus wysokiej
jakości surowiec a do tego nowoczesne zarządzanie procesem tworzenia to w
efekcie najwyższa jakość oraz niezwykłe walory smakowo – zapachowe.
Właśnie w ten sposób powstają tradycyjne wina z owoców pod Marką Potęga
Tradycji. Firma współpracuje z sadownikami niemal z całej Polski, dbając o to,
by owoce wykorzystywane do produkcji były najwyższej jakość.

Stoisko E-6
Uzdrowisko Świeradów- Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU
ul. Zdrojowa 2 59-850 Świeradów-Zdrój
tel.:+48 75 78 20 500,600 +48 797 502 246
e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-swieradow.pl, sklep@terra-spa.pl,
www.uzdrowisko-swieradow.pl , www.terra-spa.pl

Uzdrowisko Świeradów oferuje pobyty lecznicze z wykorzystaniem leczniczych
surowców naturalnych: radon, wywar z kory świerku, borowina.
Profile lecznicze:


Choroby ortopedyczno- urazowe



Choroby reumatologiczne



Choroby dolnych i górnych dróg oddechowych



Choroby układu nerwowego



Choroby naczyń obwodowych



Osteoporoza



Cukrzyca



Leczenie stresu



Borelioza



Cieśnia nadgarstka



Narząd głosu

Uzdrowisko Świeradów jest również producentem nowej linii pielęgnacyjnej
naturalnych kosmetyków Terra SPA, w których wykorzystuje się dokładnie te
same składniki naturalne, stosowane podczas zabiegów i kąpieli leczniczych.

