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Niezwykłe zakątki i malownicza Ziemia Świętokrzyska to miejsce, w którym 
mieszkam. To ogromna przyjemność, móc się pochwalić, że to właśnie tu znajdują 
się najstarsze góry w Polsce, pełne głębokiej zieleni parki krajobrazowe, otwarci  
i przyjaźni ludzie. Zespół klasztorny na Świętym Krzyżu z relikwiami Drzewa Krzyża 
Świętego, Sandomierz - dawna siedziba królów polskich czy wreszcie Nowa Słupia, 
gdzie co roku odbywają się tradycyjne Dymarki. To dlatego przyjeżdżają do nas 
ludzie złaknieni wypoczynku na łonie natury, chętni poznać jedną z kolebek polskiej 
cywilizacji. 

Ziemia Świętokrzyska to nie tylko przyroda i historia. Tutaj tradycja przeplata się 
z kulturą, nauką i biznesem. Kielce to światowej renomy ośrodek wystawienniczy. 
Olbrzymia powierzchnia ekspozycyjna, klimatyzowane nowoczesne hale oraz 
profesjonalna obsługa i miejsce konferencji i spotkań biznesowych - to atuty Targów 
Kielce. Cieszę się, że każdego roku Zarząd Targów potrafi przyciągnąć coraz więcej 
wystawców i gości. Oprócz niewątpliwych korzyści ekonomicznych, to również 
niepowtarzalna możliwość promocji regionu świętokrzyskiego. 

Stolica województwa to także silny ośrodek sportowy – Europejskie Miasto 
Sportu 2018. W Kielcach aż trzy dyscypliny reprezentowane są na najwyższym 
krajowym poziomie – piłka ręczna, nożna oraz siatkówka. Natomiast na wielbicieli 
białego szaleństwa, w granicach miasta czekają nowoczesne bazy narciarskie 
z naśnieżanymi stokami z wyciągami, wypożyczalniami sprzętu, zapleczem 
gastronomicznym i parkingami. Wytyczone są tu także trasy do biegania na nartach.

Zapraszam serdecznie do odwiedzenia Ziemi Świętokrzyskiej. Gościnni ludzie, 
znakomita i tradycyjna kuchnia, niepowtarzalna i urokliwa przyroda to gwarancja, że 
czas spędzony na Kielecczyźnie będzie okazją do wielu przyjemnych wspomnień.

            Agata Wojtyszek
      Wojewoda Świętokrzyski
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2 Kielecki Przegląd Targowy

- Przy okazji ubiegłorocznego jubileuszu Targów Kielce, 
często pojawiają się pytania o to, jak bardzo zmieniły się 
Kielce w ciągu minionych 25 lat. Ktoś, kto wyjechał z mia-
sta w 1993 roku i powróciłby dopiero dziś, pewnie najpierw 
zdziwiłby się, a potem zabłądził...

- Szczególnie jako kierowca doświadczyłby nowych wrażeń, 
bo układ komunikacyjny zmienił się bardzo. Szczęśliwie 
w latach 70-tych projektanci i realizatorzy istotnych ciągów 
komunikacyjnych robili to dość odważnie, ale i tak z biegiem 
lat jeździło się po mieście trudniej. Od momentu kiedy zostałem 
prezydentem ul. Jesionowa została przebudowana z trasy 
jednojezdniowej na dwujezdniową, przez co zmienił się 
układ komunikacyjny wschód-zachód. Niezwykle ważna była 
ul. Gosiewskiego w układzie północ-południe. Pozytywnych 
rozwiązań w komunikacji jest jednak więcej. Po mieście jeździ 
się dobrze. Są statystyki, z których wynika, że jesteśmy jednym 
z najlepiej skomunikowanych wewnętrznie miast. Są też nowe 
obiekty kubaturowe, jak na przykład galerie. Nie wszyscy muszą 
być ich miłośnikami, ale są potrzebne i dobrze wpasowały się 
w otoczenie. Do tego obiekty biurowe. Ktoś, kto jest daleko 
od decyzji w Ratuszu mógłby myśleć, że wszystko można 
zrobić o wiele szybciej i więcej, ale są przeszkody – pierwsza to 
własność gruntów i sprawy ciągnące się od wojny. Wiele stanów 
prawnych nie zostało uregulowanych. Inna rzecz to zdobycie 
środków na udział własny w inwestycjach realizowanych 
z funduszy unijnych, a te staramy się wykorzystywać do 
maksimum.

- A to przekłada się na zmianę wizerunku miasta. Było 
to bardzo widoczne w poprzedniej perspektywie unijnej...

- Nowa perspektywa unijna daje Kielcom szanse nie mniej-
sze niż ta poprzednia, w ramach której, w Kielcach wykonali-

śmy inwestycje za ponad miliard euro. Mówimy zatem o po-
ważnych środkach. Głównym beneficjentem było miasto, w tym 
uczelnie oraz Targi Kielce – oczywiście jako podmiot komercyj-
ny przy wyższym, pięćdziesięcioprocentowym wkładzie włas-
nym. Były też inne instytucje, które z tych środków korzystały, 
dzięki czemu dziś widzimy zmiany.

- Widać je, wchodząc chociażby na stronę internetową 
miejskiego Geoportalu. Tam, porównując zdjęcia lotnicze 
Kielc z różnych lat, zauważamy te zmiany, chociażby w oko-
licy wspomnianych Targów Kielce – zniknęła szachownica 
pól, powstały nowe obiekty, drogi, węzeł Kielce-Zachód…

- Wspomniał pan o Geoportalu. Dodam, że jest to element 
GISu (Geographic Information System – Geograficzny System 
Informacyjny – red.). Jest on częścią opracowywanej przez 
nas strategii Smart City (miasto inteligentne). Możemy się dziś 
pochwalić, że dostaliśmy platynowy certyfikat, najwyższy jaki 
przyznaje kanadyjska instytucja zajmująca się nowoczesnym 
zarządzaniem miast. Jesteśmy w tej chwili jedynym ośrodkiem 
z takim wyróżnieniem w Polsce. To znaczy, że jesteśmy teore-
tycznie i praktycznie przygotowani do wielu wyzwań, a Geo-
portal jest dobrym przykładem. Znajduje się w nim 1,5 tysią-
ca warstw informacyjnych bardzo ważnych z punktu widzenia 
potencjalnych inwestorów szukających interesujących miejsc

Jednym z ważnych inwestorów są Targi Kielce, które za 
własne pieniądze, wspierając się środkami unijnymi, wybudo-
wały piękną główną halę, centrum konferencyjne i inne obiekty, 
np. parking wielopoziomowy. Skupowaliśmy i skupujemy grunty 
dookoła (mówię „my”, bo miasto Kielce jest praktycznie właś-
cicielem w blisko 100 proc. Targów Kielce). Będziemy się dalej 
rozwijać, nie mam co do tego wątpliwości. Najwartościowsze 
jest to, że jeśli ktoś dojeżdża do Targów nie musi wjeżdżać do 

Rozmowa z prezydentem Kielc
Wojciechem Lubawskim

Targi Kielce mają za sobą 
jubileusz 25-lecia istnienia

DUMNI
z Targów
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miasta. Co prawda z punktu widzenia samych Kielc to jakaś 
wada, ale wygoda zjazdu z obwodnicy bezpośrednio do Tar-
gów jest oczywistym atutem. Biorąc pod uwagę inne ośrod-
ki targowe w różnych miejscach na świecie, mamy prawo być 
dumni i nosić głowę wysoko. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty.

 - Są i tacy goście targowi, którzy w mieście zostają. 
Zresztą Targi Kielce udowodniły, że mogą być istotnym 
czynnikiem miastotwórczym.

- Myślę, że do wszystkiego warto przyłożyć odpowiednią 
miarę. Odkąd jestem prezydentem powstało blisko 50 nowych 
hoteli. Jak na miasto dwustutysięczne to dużo i widzę tutaj 
ogromny wpływ Targów. W Kielcach mamy również doskona-
łe restauracje, są naprawdę na wysokim poziomie, nawet jeśli 
porównamy  je np. z ofertą Krakowa. Bywa, że na czas dużych 
imprez takich jak MSPO, firmy wynajmują całe restauracje na 
kilka dni. Do tego na działalności Targów korzystają usługo-
dawcy tacy jak salony fryzjerskie, taksówkarze itd. Jest wiele 
instytucji, które żyją dzięki temu, że na około 70 imprez targo-
wych rocznie przyjeżdżają goście z całego świata.

- Nie ulega wątpliwości, że Kielce kojarzone są na świe-
cie z Targami. Czy ten fakt pomaga w przyciąganiu do mia-
sta inwestorów?

- Dla samych uczestników Targów pewnie nie jest koniecz-
ne, by tutaj mieć swoją firmę. Przyjeżdżają do Kielc na okre-
ślone wydarzenia, co nie wymaga oczywiście stałej obecności. 
Z drugiej strony, dzięki targom miasto się porządkuje i rozwija, 
a to jest duży atut. Obecnie mamy poważny problem z grunta-
mi. Duża część terenów w Kielcach jest chroniona przyrodni-
czo. Na terenie miasta znajdują się rezerwaty, parki krajobra-
zowe, których nie możemy zamienić na tereny inwestycyjne. 
Mamy więc do czynienia z wyróżnikiem miejsca, ale i pewnym 
ciężarem. Od początku mojej prezydentury miałem koncepcję 
rozwoju opartą na wzroście usług. Targi są typową instytucją 
usługową. Co więcej, w mieście działa Kielecki Park Techno-
logiczny, który jest na pograniczu usług i produkcji, ale gene-
ralnie wymaga dużych powierzchni. Są również inne dziedzi-
ny, niezwiązane zupełnie z przemysłem. Organizujemy imprezy 
sportowe, targowe, kulturalne, na które przyjeżdżają ludzie 
z różnych zakątków świata. Dzięki temu jest z czego żyć. Mia-
sto może się rozwijać, podatki wpływają, więc to wszystko ma 
sens. A Targi są bardzo ważne w całej układance i chwała tym 
wszystkim, którzy ćwierć wieku temu podjęli się zorganizowa-
nia pierwszej imprezy. Pamiętam ten czas. Był przy tym obec-
ny, dzisiejszy prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń jako prezes 
Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu, który organizował 
pierwsze MSPO. Dziś podziękowania należą się również innym 
osobom, które  na przekór wszystkiemu i wszystkim  urucho-
miły biznes wystawienniczy. Niektórzy się dziwili i pytali  – ja-
kieś targi? W halach magazynowych po WPHW? Tymczasem 
dziś, po 25 latach, nie wyobrażamy sobie Kielc bez Targów. 

- Kielecki Przegląd Targowy czytają goście Targów Kiel-
ce. Być może po całym dniu w halach wystawienniczych 
i konferencyjnych mają czas i chcą go jakoś zagospoda-
rować. Panie Prezydencie, poproszę o pomysły dla nich.

- Przede wszystkim zachwalam kieleckie restauracje. W tej 
materii nasi goście mają w czym wybierać. Po drugie – ulica 
Sienkiewicza, która wygrywała konkursy na najpiękniejsza uli-
cę Polski. Często nie zdajemy sobie sprawy, jakie mamy skar-
by. Jest  pałac Biskupów Krakowskich, który jest szczególnym 
punktem na kulturalnej mapie kraju. Nieraz byłem świadkiem 
zdziwienia przyjezdnych odwiedzających tamtejszą galerię sztu-
ki, którzy z niedowierzaniem pytali – to te obrazy są w Kielcach? 
Niemożliwe! Tymczasem cała Młoda Polska, arcydzieła malar-
stwa polskiego są w Kielcach. Nie mówię już o holenderskich 
czy niemieckich, bo też jest ich dużo, ale akurat malarstwo pol-
skie jest tutaj szczególnie wyeksponowane. Moim ulubionym 
miejscem w Kielcach jest XIX-wieczny park, w którym można 
odpocząć, popatrzeć na ptaki, którymi się opiekujemy. Lubię 
też wzgórze zamkowe z ulicą Zamkową, tam warto odwiedzić 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz sąsiadujący 
z nim Instytut Dizajnu, gdzie można obejrzeć polską i świato-
wą sztukę użytkową. I nieco dalej – wspomniany pałac bisku-
pów i katedra. Jeśli ktoś będzie się chciał pomodlić, znajdzie 
tam miejsce z klimatem i historią. 

Polecam spacer od pomnika Henryka Sienkiewicza aż po 
dworzec PKP – w mojej ocenie najpiękniejszym deptakiem 
w Polsce – ul. Sienkiewicza.

Ulica Sienkiewicza to jeden z najpiękniejszych deptaków w Polsce.



4 Kielecki Przegląd Targowy

- Targi Kielce są tuż po roku jubi-
leuszowym. Jaka refleksja towarzyszy 
Panu u progu nowego ćwierćwiecza?

- Jesteśmy ciągle młodzi, ale mamy 
już 25-letnie doświadczenie, na którym 
budujemy naszą przyszłość. Nie mamy 
nawyków z czasów sprzed transforma-
cji ustrojowej. Wystartowaliśmy bowiem 
w realiach gospodarki wolnorynkowej, 
która nas ukształtowała. Przez ćwierć wie-
ku staliśmy się dobrze zorganizowaną fir-
mą, bez cech korporacji. I to jest jeden 
z naszych atutów, który sprawia, że do-
brze nam się tutaj pracuje. 

- Firma może mieć 25-letnie do-
świadczenie, ale co z tego jeśli gdzieś, 
w którymś momencie, zatrzyma się 
i przestanie rozwijać. W przypadku Tar-
gów Kielce widać, że cały czas rosną.

- Tak, ale trzeba pamiętać, że sytuacja 
na polskim rynku zmieniła się diametral-
nie. O ile jeszcze siedem lat temu mogli-
śmy powiedzieć, że liczą się targi poznań-
skie, targi kieleckie, a gdzieś daleko z tyłu 
jest cały peleton innych organizatorów 
wystaw, tak w ostatnich latach przemysł 
targowy w Polsce dokonał nie tyle jakoś-
ciowego, co ilościowego skoku. Jego po-
zycja jest dziś nieporównywalna z krajami 
całej wschodniej Europy. Pod tym wzglę-
dem przodujemy.

- Spójrzmy zatem na targową mapę 

naszej części Europy, jak na niej wyglą-
da Polska?

- W większości krajów takich jak Sło-
wacja, Węgry czy Czechy są właściwie 
jeden, może dwa ośrodki targowe. Na 
Węgrzech, które są przecież cztery razy 
mniejsze od Polski, jest tylko jeden ośro-
dek wystawienniczy, zlokalizowany w Bu-
dapeszcie. W Czechach są dwa: w Brnie 
i w Pradze, podobnie jest w Rumunii, 
gdzie ośrodkami targowymi dysponują 
Bukareszt i Arad (z halą o powierzchni 
jednej naszej i to tej najmniejszej). W tym 
miejscy warto przypomnieć, że Targi Kiel-
ce oferują wystawcom 7 hal wystawien-
niczych. W Polsce natomiast mamy co 
najmniej 8 ośrodków dedykowanych im-
prezom targowym z prawdziwego zda-
rzenia. 

- Z czego to może wynikać?
- Z wielkości kraju, jego położenia, 

dużego rynku wewnętrznego i dynamicz-
nie rozwijającej się gospodarki. Polska 
w ostatnich latach, i mam tu na myśli dość 
długą perspektywę czasu, rozwija się in-
tensywniej niż inne państwa Unii Europej-
skiej. W czasach kryzysu 2008-2009 w 
krajach naszego regionu, takich jak Cze-
chy czy Węgry, notowany był kilkuprocen-
towy spadek PKB, a my cały czas odno-
towywaliśmy wynik dodatni. Identyczna 
tendencja zauważalna była na targach, 

gdzie odczuliśmy niewielkie spowolnie-
nie. W Targach Kielce  mówiliśmy raczej 
o pewnej stagnacji, ale na pewno nie o 
spadkach. 

- Stąd często mówi się, że branża 
targowa jest papierkiem lakmusowym 
dla gospodarki...

- Jest takie powiedzenie, że targi są 
najlepszym barometrem gospodarki i trud-
no się z tym nie zgodzić. Z naszej perspek-
tywy doskonale to widać.

- Jakie zatem wyzwania generuje 
targowy boom nad Wisłą?

- Przede wszystkim olbrzymią kon-
kurencję. Polski rynek targowy jest jed-
nak wciąż nieuporządkowany. Ktoś móg-
łby powiedzieć oczywiście, że na wolnym 
rynku każdy może wystartować ze swo-
im biznesem, także targowym. Jest to 
korzystne dla klienta, który nie ma pod-
staw by narzekać. Z perspektywy nasze-
go przemysłu też są pozytywne elementy 
takiej sytuacji, bo konkurencja stymuluje 
postęp. Chcemy być lepsi, więc główkuje-
my, co jeszcze możemy poprawić. Na ko-
niec dnia wygrywa oczywiście klient. Nie 
mówię tylko o aspekcie finansowym. Kon-
kurencja wymusza bowiem obniżanie cen, 
ale przede wszystkim pozytywnie wpływa 
na jakość świadczonych usług. Negatyw-
na jest natomiast nadpodaż ośrodków tar-
gowych. W niektórych dziedzinach mamy 

JESTEŚMY CIĄGLE MŁODZI

Doświadczenie
zobowiązuje
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4-5 względnie podobnych imprez, na wy-
równanym poziomie, bez jednej wiodącej. 
Klienci czasami nie jadą na żadne targi, bo 
czują się zdezorientowani. W ten sposób 
tracą i organizatorzy wystaw, i ich klienci.

- Spoglądam przez okno pana ga-
binetu. Po lewej stronie hale wysta-
wiennicze, po prawej zaś Centrum 
Kongresowe. Jak ważna jest ta dru-
ga działalność, jakie daje przewagi na 
rynku?

- Centrum Kongresowe było nam 
potrzebne dla różnorodnej działalności, 
głownie dla wzmocnienia targów, mię-
dzy innymi organizacji towarzyszących im 
eventów. Zaprojektowane zostało zatem 
jako obiekt bardzo funkcjonalny. Przykła-
dem może być główna sala, która świet-
nie służy konferencjom dla kilkuset osób, 
koncertom, wydarzeniom estradowym. W 
prosty sposób możemy „złożyć” widownię 
i zaaranżować w niej salę balową, bankie-
tową czy targową. Od 20 lat zapotrzebo-
wanie na sale konferencyjne na świecie 
stale rośnie. Targi stają się hybrydami, 
imprezami o wielu wątkach. Koniec koń-
ców chodzi przecież o to, by dostarczać 
naszym klientom zwiedzających. Ważne 
jest, aby zapewnić im więcej niż jeden po-
wód przyjazdu na targi. Jeżeli ktoś wie, że 
odwiedzając konkretną wystawę weźmie 
udział także w ciekawym szkoleniu albo w 
konferencji, automatycznie postrzega wy-
stawę jako atrakcyjniejszą. Zauważa się 
ten trend na całym świecie, więc idziemy 
z duchem czasu.

- Targi Kielce bardzo się zmieni-
ły, podobnie ich otoczenie. Jest węzeł 
Kielce-Zachód na skrzyżowaniu dwóch 
ważnych dróg krajowych, Jesteśmy w 
przededniu zakończenia kolejnych od-
cinków S7, również kolej zapowiada ko-
lejne ważne inwestycje.

- Dostępność komunikacyjna jest jed-
nym z ważniejszych czynników powodze-
nia targów. Patrząc nawet na naszą kon-
kurencję w Poznaniu, Budapeszcie czy 
Brnie, gdzie targi zlokalizowane są w cen-
trum miast, dojazd do Targów Kielce jest 
chyba najlepszy. Ośrodek położony jest 

praktycznie poza miastem. Większość 
osób przyjeżdża na targi samochodami, 
trzeba dowieźć bowiem materiały rekla-
mowe, próbki produktów. Bliskość trans-
portu kołowego jest zatem kluczowa. 
Przydałaby się nam natomiast lepsza do-
stępność lotniska, ale perspektywa jest 
optymistyczna. Zapowiadane jest pod-
pisanie wkrótce umowy między Rado-
miem, a Polskimi Liniami Lotniczymi. Je-
żeli w Radomiu będzie lotnisko zapasowe 
dla stolicy, z pewnością na tym skorzy-
stamy. Po dokończeniu trasy S7 będzie-
my dojeżdżać tam zaledwie w 40 minut. 
Duże nadzieje wiążę także z koleją. Waż-
ne są centralne inwestycje i przebudowa 
linii większych prędkości. Gdyby z Kielc 
udało się szybko dojechać do Opoczna, 
to podróż do Warszawy mogłaby trwać  
godzinę i piętnaście minut. Dokładnie tyle 
samo jedzie się z Heathrow do centrum 
Londynu czy z Charlesa de Gaulle’a do 
centrum Paryża. 

- Skoro mówimy o przyszłości... Ja-
kie wyzwania widzi Pan dla Targów na 
kolejne lata?

- Jesteśmy w trakcie rewolucji infor-
matycznej. Mamy zupełnie nowy pro-
gram ERP, program finansowo-księgowy, 
obejmujący m.in. kadry i płace. To pierw-
szy etap. Kolejnym jest budowa systemu 
CRM, który dotyczy relacji z klientami. 
Przed nami ważne wdrożenia. Duże wy-
zwania na najbliższą przyszłość związane 
są z technikami mobilnymi. Mam tutaj na 
uwadze możliwości związane z aplikacja-
mi na smartfony. Tych inwestycji nie widać 
gołym okiem, jak wieży targowej, ale to nie 
oznacza, że są one mniej istotne. Świat nie 
stoi w miejscu, co skłania nas do myślenia 
o kolejnych przedsięwzięciach. 

- Również tych związanych z rozbu-
dową infrastruktury targowej?

- Niebawem powiększymy dwukrot-
nie restaurację w hali „F”, nazywaną do-
tąd „Wagonem”. Będzie „podwieszona” 
pod sufitem, dzięki czemu nie zmniejszy 
się powierzchnia wystawiennicza w hali. 
Planujemy budowę zadaszenia dziedziń-
ca przed wejściem do Centrum Kongre-

sowego i strefy VIP od ulicy Zakładowej, 
tak aby wysiadające z limuzyn osobistości 
nie mokły na deszczu. Ta inwestycja po-
zwoli na powiększenie istniejącego hallu 
wejściowego, w którym witamy członków 
rządów, delegacji zagranicznych, dzien-
nikarzy i wielu innych znakomitych gości. 
W planach jest także budowa łącznika 
między Centrum Kongresowym a halą F. 
Kolejnym przedsięwzięciem, które chcemy 
zrealizować jest terminal dla wystawców 
przy bramie numer 3, pełniący rolę kontro-
li wjazdu. Niezwykle ważna jest dodatko-
wa powierzchnia magazynowa. Zgodnie 
z planami znajdzie się pod jednym da-
chem ze stolarnią. Sami coraz częściej 
świadczymy usługi z zakresu projekto-
wania i przygotowania „pod klucz” stoisk 
targowych, stąd takie miejsce jest nie-
zbędne. Mam nadzieję, że wymienione 
inwestycje uda się zrealizować do 2019 
roku. Co więcej, w ciągu kilku lat będziemy 
musieli wyburzyć, lub co najmniej głęboko 
zmodernizować od czterech do pięciu na-
szych hal. Dziś potrzebujemy obszernej, 
wyższej hali bez słupów, które ograniczają 
możliwości zagospodarowania przestrze-
ni na czas wystaw.

- W takim razie, możemy już teraz 
wyobrazić sobie jak Targi będą wyglą-
dały na jubileusz 30-lecia?

- „…Targi me widzę ogromne” – a tak 
na poważnie, ukończenie wymienionych 
inwestycji będzie jednym z kluczowych 
elementów dla koniecznej poprawy infra-
struktury i jakości usług.

rozmowa z prezesem zarządu Targów Kielce 
Andrzejem Mochoniem
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ZA NAMI ROK 
pełen wyzwań

Jubileusz z wyzwaniami

Pod względem działalności gospodarczej rok jubileuszo-
wy był dość trudny, ponieważ nie mieliśmy kilku dużych im-
prez odbywających się w naszym ośrodku w cyklu dwuletnim. 
W związku z tym zanotowaliśmy nieco słabsze wyniki finanso-
we. Poza tym, na początku roku przyszło nam się uporać z… 
ptasią grypą, która pokrzyżowała nasze plany związane z wy-
stawą gołębi.

Był to pierwszy rok, kiedy dość silnie odczuliśmy zmiany 
na rynku pracy. Do tej pory słyszeliśmy, że dotyczy to dużych, 
mocno uprzemysłowionych aglomeracji takich jak Warszawa, 
Poznań czy Górny Śląsk, jednak tym razem i my odnotowali-
śmy problemy, szczególnie w zakresie pracowników z wykształ-
ceniem zawodowym, których zatrudnialiśmy na okres targów. 
Okazało się, że na tego typu sezonowe zlecenia bardzo trud-
no jest znaleźć hydraulików czy elektryków ponieważ albo ktoś 
ma już stałą pracę, albo wyjechał i nie interesują go krótkie zle-
cenia. Z drugiej strony, globalizacja powoduje, że mamy co-
raz więcej pracowników spoza Polski. W tej chwili zatrudnia-
my m.in. Rosjankę i Włocha. Nie mamy jeszcze pracowników 
z Ukrainy, chociaż od wielu lat współpracujemy z jedną z osób, 
która na co dzień mieszka w tym kraju. 

Jednocześnie był to rok, kiedy silnie odczuliśmy oddech 
konkurencji, która na rynku targowym w Polsce bardzo się za-
ostrzyła. Są imprezy, które powielają się w kalendarzach róż-
nych ośrodków. Mamy jednak wiele atutów, którymi kierują 
się wystawcy wybierając nasz ośrodek. Staramy się w oparciu 

o nasze mocne strony i doświadczenie, mimo różnych prze-
ciwności, rozwijać nasz ośrodek.

W minionym roku zwiększyła się aktywność konferencyj-
no-szkoleniowa oraz rozwinęła się nasza działalność w zakre-
sie zabudowy stoisk indywidualnych, która z każdym rokiem 
zwiększa swój udział w przychodach.

Doświadczenie procentuje

W roku jubileuszowym wielokrotnie wracaliśmy do szcze-
gólnych momentów w naszej historii, które miały wpływ na to, 
jak Targi Kielce wyglądają dziś. Z pewnością była to zmiana na 
stanowisku prezesa spółki, pożar jednej z hal wystawienniczych 
w końcówce poprzedniej dekady oraz zakończenie wielomilio-
nowych inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem. Dzię-
ki nim możemy godnie przyjmować wystawców i uczestników 
konferencji, którzy do nas przyjeżdżają. Mamy też wyzwania, 
które czekają nas w kolejnych latach i nowe inwestycje, bez 
których trudno wyobrazić sobie dalszy rozwój naszego ośrodka.

Myśląc o naszym dwudziestopięcioletnim doświadczeniu 
warto sięgnąć do początków. Trudno było stworzyć ośrodek 
targowy w miejscu, w którym nie było tradycji tego typu, w od-
różnieniu od chociażby Poznania. Zaczynaliśmy od zera, ale 
udało nam się przez te lata osiągnąć wiele, łącznie z pozycjią 
wicelidera. Zresztą zajmujemy ją nie tylko w kraju, ale także w 
całej Europie Środkowo-Wschodniej. Te osiągnięcia są nie do 
przecenienia, a ich uzyskanie nie było łatwe. Wynikało to cho-
ciażby z położenia geograficznego oraz gospodarczej kondy-
cji regionu. To rzutowało na stosunkowo mały udział targów 

Bożena Staniak, 
wiceprezes zarządu
Targów Kielce

Rok 2017 był rokiem jubileuszu ćwierćwiecza naszej działalności, a jednocześnie 
rokiem wielu wyzwań. W dynamicznie zmieniającym się świecie, przy rosnącej 
konkurencji, staramy się ugruntowywać naszą pozycję na rynku i rozwijać nowe, 
ambitne projekty. 
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o charakterze konsumpcyjnym, które z powodzeniem udają się 
w bogatych i dużych ośrodkach. Nie oznacza to, że nie mamy 
imprez B2C o ugruntowanej renomie. Nasza działalność kon-
centruje się jednak na wydarzeniach o charakterze B2B, czyli 
przemysłowych, skierowanych nie do przysłowiowego Kowal-
skiego, ale do firm. To nasza specjalizacja. Do największych 
imprez tradycyjnie należy Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego (MSPO), PLASTPOL, coraz większego tempa na-
biera także AGROTECH . Mamy też kilka imprez, które się sta-
le rozwijają. Łącznie w naszym portfolio znajduje się przeszło 
70 wydarzeń, których spora część ma już utrwaloną markę nie 
tylko w kraju ,ale także za granicą. 

Naszą siłą jest m.in. kompleksowa obsługa klientów. Rezer-
wujemy hotele, restauracje, zapewniamy powierzchnię targo-
wą, zabudowę stoisk, obsługę plastyczną, hostessy. Jej zakres 
stale rozszerzamy o nowe elementy i co istotne świadczymy ją 
po konkurencyjnych cenach.

25 lat Targów Kielce

W ub. roku w różny sposób staraliśmy się zaakcentować 
25. rocznicę powstania Targów Kielce. Powstały specjalnie na 
tę okazję foldery, publikacje, papier firmowy. Zorganizowaliśmy 
także dwa duże wydarzenia. W listopadzie ub.r. w Warszawie 
odbyła się duża impreza jubileuszowa skierowana m.in. do par-
lamentarzystów, przedstawicieli instytucji centralnych i kon-

trahentów z rejonu Mazowsza, a w lutym w  naszym Centrum 
Kongresowym zorganizowaliśmy bliźniacze wydarzenie adre-
sowane do kielczan, pracowników Targów, ich rodzin oraz licz-
nych instytucji w mieście i regionie, z którymi współpracujemy.

Podczas gali w Warszawie pokazaliśmy artystów z Kielc 
i Świętokrzyskiego jak Kielecki Teatr Tańca, chór Femata czy 
Piotr Restecki. Na lutową uroczystość zaprosiliśmy ich rów-
nież dodatkowo wzbogacając ją o kolejnych artystów i zespo-
ły, w tym m.in. o występ naszej pracownicy Basi Sipy. 

Przyszłość

Pod względem ekonomicznym ten rok zapowiada się lepiej, 
dlatego że będziemy organizowali imprezy, które odbywają się 
w cyklu dwuletnim. Szczególnie prestiżowym wydarzeniem przy 
targach METAL będzie Europejski Kongres Odlewnictwa zapla-
nowany na jesień. Chcemy również pomyśleć w tym roku o kil-
ku nowych wydarzeniach, które może zaczynają skromnie ale 
mają potencjał mimo konkurencji na rynku targowym.

Nasze doświadczenie pokazuje, że czasami zaczynając od 
bardzo małych imprez udaje się wykreować naprawdę duże wy-
darzenia zajmujące ważne miejsce w kalendarzu. Nad nowy-
mi projektami pracuje także Centrum Kongresowe. Wierzymy, 
że przełożą się one na dalszy na rozwój tego rodzaju działal-
ności w Targach Kielce.

Rok 2017 w liczbach*

Liczba wystawców: 6.700

Liczba zwiedzających: 254.000

Wynajęta powierzchnia: 247.800 m2 

*) dane wstępne
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Sztuka spotkań
Z jednej strony artysta prezentują-

cy swe prace w galerii, recital muzyka 
chwalącego się najnowszym materiałem 
na płytę, wzmocniona drużyna sportowa 
pragnąca walczyć o najwyższe trofea, z 
drugiej strony targi gdzie wystawcy pre-
zentują to, co mają najlepsze – swoje po-
mysły i idee. - Sport, wydarzenia kultural-
ne i biznes targowy umożliwiają ludziom 
spotkania, bezpośredni kontakt, wymia-
nę informacji, przekaz konkretnych tre-

ści - to nas łączy i sprawia, że  jesteśmy 
zaangażowani w wiele przedsięwzięć 
ze świata kultury i sportu – powiedział 
w rozmowie z Kieleckim Przeglądem Tar-
gowym Dariusz Michalak. 

Rzeczywiście, logotyp Targów Kiel-
ce przez ostatnie lata regularnie poja-
wiał się zarówno wśród mecenasów waż-
nych wydarzeń kulturalnych, jak również 
na sportowych koszulkach zawodników.

Kilka przykładów

Nie tak dawno przez kilka sezonów 
Targi Kielce były częścią nazwy euro-
pejskiej potęgi w piłce ręcznej, czyli klu-
bu Vive Targi Kielce. Z targowym logo na 
koszulce w 2013 roku kieleccy szczy-
piorniści po raz pierwszy zameldowali 
się w czwórce najlepszych drużyn tej dy-
scypliny sportu na Starym Kontynencie.

- Targi Kielce poprzez sport poka-
zywały swoją rolę oraz związek z regio-
nem, miastem. W Świętokrzyskiem piłka 
ręczna jest niezwykle ważną dyscypliną. 
Trudno było nie zaangażować się w pro-
jekt tworzenia drużyny na europejskim 
poziomie – wspomina Dariusz Michalak. 
Miało to również głęboki sens od strony 
biznesowej. 

Piłka ręczna jest drugim sportem dru-
żynowym w Niemczech, a firmy niemie-
ckie stanowią liczną grupę naszych wy-
stawców. Staraliśmy się zatem przez 
handball walczyć o rozpoznawalność za 
Odrą i to się udało – zaznacza członek za-
rządu Targów Kielce. W swej historii Targi 
angażowały się w występującą w piłkar-
skiej Ekstraklasie Koronę Kielce, a ostat-
nio są sponsorem piłkarek ręcznych Ko-
rona Handball.

Co ma wspólnego przemysł targowy ze sportem i kulturą? Ograniczenie 
odpowiedzi na to pytanie jedynie do samego faktu sponsoringu byłoby bardzo 
niepełne. – Zarówno wydarzenia kulturalne, sportowe jak i targowe mają 
jeden wspólny mianownik jakim jest spotkanie, przekazywanie idei czy emocji. 
Obecność instytucji takiej jak Targi Kielce w obu dziedzinach jest naturalna i ważna 
– uważa członek zarządu Targów Kielce Dariusz Michalak.

SZTUKA
SPOTKAŃ
spor towo i  ku l tura ln ie

Ennio Morricone i świętokrzyscy filharmonicy po koncercie w Targach Kielce.



Ważne wydarzenia
kulturalne

Dariusz Michalak wymienia także 
przedsięwzięcia z zakresu kultury, w któ-
re Targi angażują się na wiele sposobów. 
Dość wspomnieć o Targi Kielce Jazz Fe-
stival „Memorial to Miles” - wydarzeniu, 
które towarzyszy nam od lat, wpisuje się 
w nasz pomysł na zaistnienie w świecie 
kultury – powiedział.

Innym przykładem są wydarzenia kul-
turalne towarzyszące targom, które głoś-
nym echem odbijają się również poza 
granicami Polski. Najbardziej znane jest 
organizowane wspólnie z Papieską Radą 
ds. Kultury coroczne wręczenie nagród 
„Per Artem Ad Deum”. Do Kielc przyjeż-
dżają artyści najwyższego formatu, jak 
Krzysztof Penderecki, Krzysztof Zanussi 
czy Ennio Morricone – chcemy przez to 

pokazać, że Kielce są ciekawym i dobrym 
miejscem – podkreślił Dariusz Michalak.

Jesteśmy stąd
Targi wielokrotnie udowodniły, że nie-

obca jest im promocja artystów pocho-
dzących z regionu. Dobrym przykładem 
są zorganizowane w Warszawie i samych 
Kielcach jubileuszowe gale związane z 
25-leciem istnienia spółki. 

- Staraliśmy się zaprezentować to 
co mamy najlepsze w regionie publicz-
ności nie tylko kieleckiej, ale również z 
kraju i zagranicy. Poprzez występy kiele-
ckich artystów pokazaliśmy potencjał za-
równo Targów, jak i województwa Świę-
tokrzyskiego. Mamy powody do dumy 
i mówimy o tym głośno – podkreślił Da-
riusz Michalak.

członek zarządu
Targów Kielce

Dariusz Michalak

REKLAMA
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THE ROOF
IS THE L IMIT
obowiązujące trendy

Jedno miejsce, setki stoisk. Tu wszystko odgrywa istotną rolę – lokalizacja 
w hali, światło, powierzchnia, design, użyte materiały, ekspozycja produktów, 
umiejscowienie logotypu, a do tego jeszcze moda, która w biznesie 
wystawienniczym potrafi się często zmieniać. Kielecki Przegląd Targowy odwiedził 
grupę osób, które doskonale znają odpowiedź na pytanie, jak się pokazać.

Trendy obowiązują
W Targach Kielce jest takie miejsce, gdzie najśmielsze 

pomysły, przechodząc przez pulpity projektantów, zamieniają 
się w gotowy efekt realizowany w halach wystawienniczych. Na 
parterze biurowca, w kilku połączonych ze sobą pracowniach 
działa zespół budowy stoisk. To tutaj wizja spotyka się z 
końcowym efektem, a setki obliczeń i rysunków znajdują swoje 
odbicie na targach – w konkretnym miejscu i czasie. - Co 
roku moda się zmienia, dotyka innych aspektów. Czasami 
wystawcy chcą się wyróżnić światłem, czasami użyć ciekawych 
materiałów. Do tego dochodzą podświetlenia, ekrany, 
elektronika – wszystko zależy od tego dla kogo projektujemy 
– mówi Justyna Omańska z zespołu stoisk indywidualnych. 

Po drugiej stronie biurka jej koleżanka z zespołu, Ewa 
Ćwiklińska, zwraca uwagę na przenikanie się dizajnerskich 
trendów z różnych branż. To co widzimy na targach bywa 
wypadkową najnowszych wizji projektantów z branż  meblarskiej 
czy architektury wnętrz. - Dzisiaj to moda na minimalizm. Jest 
też trend ekologiczny. Nieobce są nam takie materiały jak 
drewno i tektura. Wszystko musi być jednak zbieżne z tym, jaki 
jest charakter konkretnych targów – dodaje.

Całości dopełnia światło i miejsce w konkretnej hali. Jak za-
znacza kierownik zespołu budowy stoisk Artur Buras, w targach 
o przypadkowości mowy być nie może. Miejsce wystawy jest 
ważne, jednak to stoisko przyciąga wzrok zwiedzających. - Wy-
bierając się na targi warto ustalić z menadżerem odpowiednią 
dla nas lokalizację – zaznacza Artur Buras. Kiedy mamy ustalo-
ne miejsce i oczywiście powierzchnię do dyspozycji, przycho-
dzi czas na całą resztę. W ocenie kierownika zespołu budowy 
stoisk istotne są elementy funkcjonalno-estetyczne – zarówno 
recepcja stoiska jak i pokoje do rozmów z klientami, zaplecze 
techniczne, socjalne. 

Członkowie zespołu projektantów przyznają, że sami sta-
rają się te trendy kreować. Ale warto również obserwować in-
nych, by być na bieżąco. - Fajnie jest być wzorem i inspiracją 
dla innych projektantów. Zresztą wystawcy jeżdżąc na inne 
wystawy na całym świecie także podpatrują pewne główne 
założenia, co jest dzisiaj modne, w jaki sposób się wyróżniać, 
a potem swoje świeże spojrzenie wykorzystują na swoich sto-
iskach – powiedziała Justyna Omańska. Jak dodaje Artur Bu-
ras, również pracownicy targów jeżdżąc na wystawy w innych 
ośrodkach w różnych zakątkach świata starają się podpatry-

Projekty stoisk targowych przygotowuje zespół specjalistów
Targów Kielce. Od lewej: Łukasz Radomski, Artur Buras,
Justyna Omańska, Sebastian Ozga i Ewa Ćwiklińska.

Nietypowe projekty przygotowane przez zespół Targów Kielce 
przyciągają  kontrahentów.



wać najlepszych. 
– Nie mamy kompleksów, bo za każdym razem staramy się 

być na bieżąco w najnowszych trendach. Budujące jest, kie-
dy wystawca, przyjeżdżając do nas co roku i za każdym razem 
zamawia większą powierzchnię zwiększając tym samym nasze 
pole do popisu – zauważył.

Wyzwania przeliczane
na metry kwadratowe

- Jeśli chodzi o liczbę „wyzwań” na metr kwadratowy, to 
najwięcej jest ich na targach tworzyw sztucznych. Wystawcy 
bardzo chcą pokazać produkty, które są zwykle niewidoczne 
dla odbiorców, na przykład surowce. Są to stoiska, które samą 
budową muszą przykuwać uwagę na dłużej i wiele sobą opo-
wiedzieć. Zupełnie inaczej jest na targach obronnych, gdzie 
powierzchnie są dużo większe i więcej miejsca zostaje dla 
produktów – powiedział Sebastian Ozga, projektant stoisk in-
dywidualnych.

Dlatego każdy metr kwadratowy stoiska musi być dobrze 
przemyślany. Bez konkretnego planu jego urządzanie może 
przypominać grę w tetrisa, i to na wysokim poziomie trudności. 
Łatwo bowiem też przesadzić. Zasłonić coś, co akurat chcemy 
wyeksponować, albo po prostu przesadzić z formą i treścią. - 
Jesteśmy by pomóc wystawcom, odpowiedzieć na każde py-
tanie i rozwiać ewentualne wątpliwości – mówi Łukasz Radom-
ski, kierownik sekcji stoisk standardowych.

Artur Buras, który w Targach Kielce pracuje od 1995 roku, 
w swojej karierze widział niejedno. - Czasem wystawcy planu-
jąc ekspozycję popełniają katastrofalne w skutkach błędy. Pa-
miętam przypadek, kiedy przewyższenie, które miało być domi-
nantą w ekspozycji musiało być brutalnie upiłowane dzień przed 
rozpoczęciem targów – wspomina. Innym razem jedno ze sto-
isk przygotowywanych przez zewnętrzną firmę przewróciło się, 
co niewątpliwie negatywnie wpłynęło na wizerunek wystawcy.

Aby uniknąć podobnych sytuacji, warto skorzystać z ze-
społu, który pracuje na miejscu, zna warunki techniczne hal, 
dostęp do mediów – to jest nasz plus i nasza przewaga, rea-
gujemy natychmiast. Do tego dochodzi dostęp do magazynu 
i materiałów, dzięki czemu udaje się zrealizować zamówienia, 
także na ostatnią chwilę. „Żadna taka wpadka nam się nie przy-
trafiła i z pewnością się nie przydarzy” – podkreślił Artur Buras.

The sky is the limit

Działalność zespołu budowy stoisk nie ogranicza się wy-
łącznie do samych Targów Kielce. - Zajmujemy się stoiskami, 
które powstają w całej Europie. Za każdym razem spotykamy 
się z innymi warunkami, musimy zastosować różne strategie 
działania. To wszystko buduje nasze doświadczenie w dziedzi-
nie estetyki stoisk i ich bezpieczeństwa konstrukcyjnego – po-
wiedziała Ewa Ćwiklińska.

Wyzwania przed jakimi staje zespół, wpisują się w ame-
rykańskie powiedzenie the sky is the limit (granicą jest niebo), 

ale jak natychmiast prostuje Justyna Omańska, w tym przy-
padku należy je zmodyfikować na the roof is the limit (grani-
cą jest dach).

- 

Usłyszałam kiedyś od klienta „a może byśmy ten sufit pod-
wyższyli i podnieśli stoisko jeszcze o metr” - wspomina z uśmie-
chem. Tak na poważnie, dużą rolę odgrywa budżet konkretnej 
firmy na budowanie stoiska. - Zmagamy się niemal z niemoż-
liwym, budując zarówno za bardzo skromne budżety jak i ma-
jąc szansę współpracy z klientami, których gust i możliwości 
portfela pozwalają nam naprawdę popisać się i puścić wodze 
fantazji. Ten drugi przypadek jest dość rzadki. Niezależnie od 
tego staramy się wycisnąć maksimum z tego co mamy – do-
dała Omańska.

Duże, otwarte przestrzenie sprzyjają
nawiązywaniu relacji biznesowych.

Stoiska dostosowane są do potrzeb wystawców.

TREND 2018 – CO JEST W MODZIE – MINIMALIZM
mniej się dzieje na stoisku, ważniejsza jest ekspozycja 
logotypu. Ściany i podłoga w stonowanym kolorze, 
delikatny detal oświetlenia, wyróżnienie produktów. 
Subtelna gra światła, elementów multimedialnych. 
Spójna identyfikacja wizualna firmy.
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PRZESTRZEŃ i muzyka
Choć Targi Kielce kojarzą się przede wszystkim z odbywającymi się w nich 
ekspozycjami, trudno pominąć fakt, że jest to również miejsce ważnych spotkań 
z kulturą. Odbywają się one przy okazji wystaw i kongresów. Przestrzeń oraz 
nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że doskonale mogą czuć się tutaj 
zarówno muzycy, jak i ich odbiorcy, pozostawiając na długo wiele pozytywnych 
wrażeń. 

Nie tylko targi

Tajemnica dobrego
projektu

Mimo krótkiej historii zarówno osa-
dzona w centrum przestrzeni wystawien-
niczej nowoczesna hala E, jak i Centrum 
Kongresowe były miejscem wydarzeń 
muzycznych, które zdążyły zapisać w pa-
mięci wielu melomanów. Aby było to moż-
liwe, taka funkcja musiała być dobrze 
przemyślna na długo przed realizacją in-
westycji. - Przy okazji przygotowywania 
założeń dla biura projektującego obiekt, 
a potem dla wykonawcy, staraliśmy się 
zachować maksymalną funkcjonalność. 
Postawiliśmy m.in. na dobra akustykę, 
swobodną aranżację przestrzeni, miej-
sce dla techników, wykonawców i pub-
liczności – to były nasze nadrzędne cele. 
Ważne było również zapewnienie infra-

struktury, która pozwoli nam korzystać 
z najnowszych rozwiązań technicznych – 
powiedział dyrektor Wydziału Konferencji 
Andrzej Kiercz. Dziś, po kilku latach od 
otwarcia tych budynków, można z całą 
odpowiedzialnością powiedzieć, że ten 
cel udało się z powodzeniem zrealizować. 

Chopin i Morricone

Cofnijmy się na chwilę o prawie osiem 
lat. W 2010 roku Targi Kielce otwierały, 
przestronną i nowoczesną halę E, której 
charakterystyczny kształt trudno pomylić 
z jakimkolwiek innym obiektem. Przy oka-
zji tego wydarzenia, oraz obchodzonego 
wówczas Roku Chopinowskiego, czte-
ry tysiące osób obejrzało tam w dwóch 
odsłonach widowisko CHOPIN4. Oprawę 
muzyczną widowiska przygotowali mię-

dyrektor
Wydziału Konferencji 
Andrzej Kiercz



dzy innymi Urszula Dudziak, Aga Zarian 
i Włodek Pawlik z zespołem. Reżyserem 
„CHOPIN4” był Jarosław Minkowicz zna-
ny z nominowanego do nagrody Emmy 
przedstawienia „Siedem Bram Jerozo-
limy”. Transmitowany w TVP2 koncert 
bardzo szybko został uznany za jedno 
z ważniejszych wydarzeń kulturalnych 
i uhonorowany wyróżnieniem ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. - Bar-
dzo ciekawa inscenizacja. Wrażenie robi-
ła scena wodna i artyści ustawieni na kil-
ku poziomach. Obiekt zapewniał ciekawy 
odbiór dla słuchających na miejscu, ale 
również pozwolił na zarejestrowanie kon-
certu – wspomina Andrzej Kiercz.

Rok później w tym samym miejscu, 
przy okazji gali wręczenia medalu Papie-
skiej Rady Kultury „Per Artem Ad Deum” 
wystąpił światowej sławy dyrygent i kom-
pozytor, laureat Oscara Ennio Morricone. 
W pamięci uczestników tego wydarze-
nia z pewnością pozostanie wykonanie 
przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmo-
nii Świętokrzyskiej oraz Chór Filharmo-
nii Krakowskiej nowej wersji utworu „Tra 
Cielo e Terra”, dedykowanego św. Jano-
wi Pawłowi II. 

Nowe możliwości

Gama możliwości Targów Kielce zde-
cydowanie poszerzyła się w 2013 roku, 
wraz z otwarciem wartego 190 mln zł 
Centrum Kongresowego. Był to naj-
większy projekt realizowany przez spół-
kę z wykorzystaniem środków unijnych. 
Nowoczesna, zwieńczona wieżą widoko-
wą bryła budynku mieści wiele sal, któ-
re oferują przeróżne możliwości.  - Sale 
różnią się przede wszystkim ilością miej-
sca dla widowni. Mogą spełniać różne 
wymagania nagłośnieniowe. Kameralne 
koncerty mogą odbyć się w niewielkich 
salach po kilkadziesiąt osób z zachowa-
niem podstawowej funkcji akustycznej. 
Z kolei główna, amfiteatralna sala Ome-
ga jest miejscem, które spełnia wszelkie 
profesjonalne wymagania związane ze 
sztuką estradową jakie mogą mieć arty-
ści, realizatorzy, operatorzy światła, obra-
zu etc. To jest nasza perełka – mówi An-
drzej Kiercz. Jak zaznaczył, salę można 

aranżować na wiele sposobów. Atutem 
jest także przestronne foyer, które otwie-
ra dodatkowe możliwości dla działań to-
warzyszących wydarzeniu.

- Dla wielu którzy przyjeżdżają jest 
dużym zaskoczeniem, że obiekt indu-
strialny jakim są Targi Kielce, bo głównie 

Krzysztof Penderecki, Ennio Morricone, Tadeusz Woźniak, Perfekt, Lady 
Pank, Poznańskie Słowiki, Andrzej Piaseczny – lista artystów, którzy 
zaprezentowali się w przestrzeni Targów Kielce jest bardzo długa. Każde 
kolejne wydarzenie potwierdzało, że to miejsce jest przyjazne kulturze, 
a sama sztuka doskonale dopełnia pierwotną funkcję instytucji jaką jest 
miejsce spotkań. Wszystko razem pozwala połączyć w większą całość 
różne aspekty współczesnego biznesu targowego. 

W przestrzeni Targów Kielce prezentowała się cała plejada największych gwiazd muzyki. 
W 2017 roku przy okazji Targów Grupy PSB wystąpił m.in Grzegorz Markowski.

jako platforma biznesowo-usługowa je-
steśmy postrzegani, zapewnia ogromne 
możliwości zaprezentowania programów 
artystycznych. To zaskoczenie odbiera-
my bardzo pozytywnie. Cieszy to, że chcą 
wracać do Kielc na kolejne przedsięwzię-
cia – podkreślił dyrektor Kiercz.

	 układ	sali	 układ	sali	 układ	sali
liczba	osób	 teatralny	 bankietowy	 konferencyjny

Omega 680 250 250
Alfa 120 90 130
Omega&Alfa 850 470 365
Beta 100 80 72
Gamma 100 80 72
Delta 100 80 72
Teta 100 80 72
Beta&Gamma 280 144 150
Delta&Teta 280 144 150
Beta&Gamma
&Delta&Teta 560 320 288
Hala E 4500 4120 2060
Kapsuła E1 60 30 30
Kapsuła E2 25 15 15
Kapsuła E3 90 54 40



EKOTECH
XIX Targi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami

XXIV Targi Przemysłowej Techniki 
Pomiarowej

XXV Ogólnopolskie Targi Materiałów
Budownictwa Mieszkaniowego
i Wyposażenia Wnętrz

XXI Międzynarodowe Targi Energetyki
i Elektrotechniki

KALENDARZ WYDARZEŃ 2018

XVI Targi Odnawialnych
Źródeł Energii

Targi Zieleni i Małej
Architektury Miejskiej

XXIV Międzynarodowe Targi Techniki 
Rolniczej

XVIII Targi Przemysłu Drzewnego
i Gospodarki Zasobami Leśnymi

XII Ogólnopolskie Targi Pracy dla Studentów
i Absolwentów Szkół Wyższych

X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 
i Aktywnej

Salon produktów ekologicznych

Międzynarodowe Targi Zdrowia
i Urody

Międzynarodowe Targi Rzemiosła 
Artrystycznego

XXIV Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego

XIX Międzynarodowe Targi Maszyn
Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych

X Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego 
- Pojazdy Użytkowe

VI Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych 
Technologii

Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Wyposażenia Straży Pożarnej
i Służb Ratowniczych

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa
i Ochrony Pracy oraz Systemów Zabezpieczeń 
Przeciwpożarowych

XIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i 
Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów

IX Europejski Salon Nowych Technologii dla 
Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa 
Narodowego

XXII Międzynarodowe Targi
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  i Gumy

Konferencja Stomatologiczna

XXI Ogólnopolskie Targi Pracy

XXV Targi Ogrodnicze i Działkowe

XI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek
i Narzędzi

XI Targi Obróbki Blach i Cięcia

V Targi Laserów i Technologii Laserowych

V Targi Wirtualizacji Procesów

Targi Elektroniki i Automatyki

IX Dni Druku 3D

XIII Międzynarodowe Targi
Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa

IX Targi Technologii Antykorozyjnych
oraz Ochrony Powierzchni

XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i 
Sterowań

Salon Robotyki Przemysłowej

XVI Targi Grupy PSB 

ENEX

ENEX - NOWA ENERGIA

GREEN CITY EXPO

AGROTECH

PSB

28.02-1.03

28.02-1.03

28.02-1.03
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STOM-TOOL

STOM-BLECH&CUTTING

STOM-LASER 

STOM-ROBOTICS

SPAWALNICTWO

WIRTOPROCESY

DNI DRUKU 3D

TEiA

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

PRACA, KARIERA, ROZWÓJ
16.04

LAS-EXPO

GIEŁDA SZKÓŁ I UCZELNI

16-18.03

20-21.03

OGRÓD I TY

AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

ECO - STYLE

HEALTH & BEAUTY

FIT-WEEKEND

EXPO-SURFACE

PNEUMATICON

CONTROL-STOM

DOM

20-22.04

20-22.04

20-22.04

20-22.04

20-22.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

20-22.04

e

ROTRA

DENTOPOLIS

8-10.05

17-20.05
Festiwal Stomatologii Praktycznej

MASZBUD
8-10.05

AUTOSTRADA-POLSKA
8-10.05

TARGI PRACY 25.04

PLASTPOL
22-25.05

KIELCE IFRE EXPO

KIELCE WORK SAFETY-EXPO

7-9.06

7-9.06

INNO-TECH EXPO
14-15.05

EXPOSITIO
11-13.06

EXPOSITIO

SACROEXPO
11-13.06

RĘKODZIEŁO 15-16.04

TUNING & MOTORSPORT SHOW

MSPO

LOGISTYKA

KIELCE BIKE - EXPO

KIELCE BIKE - EXPO MARATON

GAMEON

AtoPsoriaDerm

FASHION FOR KIDS

DUB IT!

4-7.09

4-7.09

13-15.09

15.09

23-24.06

30.06

28-29.06

7-8.07

7-8.07

ALUMINIUM & NONFERMET

RECYKLING

FUTURE PRIVATE LABELS  POLAND & CEE

CONTROL-TECH

LWÓW BIKE - EXPO*

SABAT FICTION FEST

EURO-LIFT

LOKUM EXPO

25-27.09

25-27.09

25-27.09

27-29.09

17-18.10

28-30.09

2-4.10

2-4.10

ŚWIATOWY KONGRES ODLEWNICTWA***

METAL

23-28.09

25-27.09

MOTO-TECH

TRANSEXPO

HOL-EXPO

BEZPIECZNY STADION

DNI DLA BIZNESU

TLL

MODEL KIT EXPO

HORTI TECH

EURO AGRO LWÓW **

23-25.10

23-25.10

23-25.10

25.10

7.11

3-4.11

3-4.11

3-4.11

16-17.11

.11

WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZOO SALON

WYSTAWA PSÓW

WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH

MODNY ŚLUB

VENUS

8-9.12

24-25.12

24-25.12

8-9.12

15-16.12

15-16.12

* targi organizowane we Lwowie, *** kongres organizowany Kraków - Kielce www.targikielce.pl

PARAGIEŁDA

EURO DOG SHOW 11-14.10IDEa 21-22.06
International Drone Event - Annual

V Turniej i Targi Gier Elektronicznych

Targi Kontraktacyjne Odzieży
i Tekstyliów Dziecięcych
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Ogólnopolska Konferencja

Targi Lotnictwa Lekkiego

Targi Lotnictwa Lekkiego

Targi Modelarstwa Redukcyjnego
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IV Targi Technologii Sadowniczych
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Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

VIII Targi Artykułów dla Zwierząt Domowych

XII Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych
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XXIV Międzynarodowe
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Odlewnictwa

XV Międzynarodowe Targi Aluminium & 
Technologii, Materiałów i Produktów Metali 
Nieżelaznych
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RĘKODZIEŁO 15-16.12

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kalendarzu
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Salon Robotyki Przemysłowej

XVI Targi Grupy PSB 

ENEX

ENEX - NOWA ENERGIA

GREEN CITY EXPO

AGROTECH

PSB

28.02-1.03

28.02-1.03

28.02-1.03

28.02-1.03

16-18.03

6-7.03

STOM-TOOL

STOM-BLECH&CUTTING

STOM-LASER 

STOM-ROBOTICS

SPAWALNICTWO

WIRTOPROCESY

DNI DRUKU 3D

TEiA

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

PRACA, KARIERA, ROZWÓJ
16.04

LAS-EXPO

GIEŁDA SZKÓŁ I UCZELNI

16-18.03

20-21.03

OGRÓD I TY

AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE

ECO - STYLE

HEALTH & BEAUTY

FIT-WEEKEND

EXPO-SURFACE

PNEUMATICON

CONTROL-STOM

DOM

20-22.04

20-22.04

20-22.04

20-22.04

20-22.04

10-12.04

10-12.04

10-12.04

20-22.04

e

ROTRA

DENTOPOLIS

8-10.05

17-20.05
Festiwal Stomatologii Praktycznej

MASZBUD
8-10.05

AUTOSTRADA-POLSKA
8-10.05

TARGI PRACY 25.04

PLASTPOL
22-25.05

KIELCE IFRE EXPO

KIELCE WORK SAFETY-EXPO

7-9.06

7-9.06

INNO-TECH EXPO
14-15.05

EXPOSITIO
11-13.06

EXPOSITIO

SACROEXPO
11-13.06

RĘKODZIEŁO 15-16.04

TUNING & MOTORSPORT SHOW

MSPO

LOGISTYKA

KIELCE BIKE - EXPO

KIELCE BIKE - EXPO MARATON

GAMEON

AtoPsoriaDerm

FASHION FOR KIDS

DUB IT!

4-7.09

4-7.09

13-15.09

15.09

23-24.06

30.06

28-29.06

7-8.07

7-8.07

ALUMINIUM & NONFERMET

RECYKLING

FUTURE PRIVATE LABELS  POLAND & CEE

CONTROL-TECH

LWÓW BIKE - EXPO*

SABAT FICTION FEST

EURO-LIFT

LOKUM EXPO

25-27.09

25-27.09

25-27.09

27-29.09

17-18.10

28-30.09

2-4.10

2-4.10

ŚWIATOWY KONGRES ODLEWNICTWA***

METAL

23-28.09

25-27.09

MOTO-TECH

TRANSEXPO

HOL-EXPO

BEZPIECZNY STADION

DNI DLA BIZNESU

TLL

MODEL KIT EXPO

HORTI TECH

EURO AGRO LWÓW **

23-25.10

23-25.10

23-25.10

25.10

7.11

3-4.11

3-4.11

3-4.11

16-17.11

.11

WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZOO SALON

WYSTAWA PSÓW

WYSTAWA GOŁĘBI RASOWYCH

MODNY ŚLUB

VENUS

8-9.12

24-25.12

24-25.12

8-9.12

15-16.12

15-16.12

* targi organizowane we Lwowie, *** kongres organizowany Kraków - Kielce www.targikielce.pl

PARAGIEŁDA

EURO DOG SHOW 11-14.10IDEa 21-22.06
International Drone Event - Annual

V Turniej i Targi Gier Elektronicznych

Targi Kontraktacyjne Odzieży
i Tekstyliów Dziecięcych

Targi dla Pacjentów z Łuszczycą
i Atopowym Zapaleniem Skóry

Europejska Wystawa Psów 

V Konferencja i Targi Producentów Marek 
Własnych

XIV Międzynarodowe Targi Transportu 
Zbiorowego

VII Salon Wyposażenia Stacji Kontroli 
Pojazdów

Ogólnopolska Konferencja

Targi Lotnictwa Lekkiego

Targi Lotnictwa Lekkiego

Targi Modelarstwa Redukcyjnego

IV Targi Usług dla Firm, Forum Finanse i Podatki 
dla Przedsiębiorcy

IV Targi Technologii Sadowniczych
i Warzywniczych

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

VIII Targi Artykułów dla Zwierząt Domowych

XII Międzynarodowa Wystawa Psów 
Rasowych

Okręgowa Wystawa Gołębi Rasowych
i Drobiu Ozdobnego, Królików

XI Ogólnopolskie Targi Ślubne

XIV Targi Medycyny Estetycznej, Artykułów 
Fryzjerskich i Kosmetycznych

Targi Polska Pomoc DrogowaVII Festiwal Tunningu

Targi Tuningu i Modyfi kacji Pojazdów

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego

XXIV Międzynarodowe
Targi Logistyczne

73. Światowy Kongres Odlewnictwa - 
Kreatywne Odlewnictwo

XXII Międzynarodowe Targi Technologii dla 
Odlewnictwa

XV Międzynarodowe Targi Aluminium & 
Technologii, Materiałów i Produktów Metali 
Nieżelaznych

XXIV Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
oraz Badań Nieniszczących

V Międzynarodowe Targi Dźwigów

Salon Obsługi i Utrzymania Nieruchomości

Międzynarodowe Targi Rowerowe

Ogólnopolski Festiwal Fantastyki, Gier 
i Kultury Wschodu

III Recykling Metali Nieżelaznych

Maraton Rowerowy

IX Międzynarodowe Targi Rowerowe

VII Międzynarodowe Targi Rzemiosła 
Artrystycznego

RĘKODZIEŁO 15-16.12

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kalendarzu



Dojeżdżając do targów, już z daleka 
widoczny jest kontur wieży widokowej, 
na której szczycie znajduje się jedna 
z sal kompleksu konferencyjnego 
- Sigma. Z jej szczytu, jak łatwo 
się domyślić i co warto samemu 
sprawdzić, roztacza się przepiękna 
panorama Kielc, Gór Świętokrzyskich, 
a nawet odległych o kilkadziesiąt 
kilometrów łagodnych garbów Pasma 
Przedborsko-Małogoskiego, które 
„zahacza” już o sąsiednie województwo 
łódzkie.

SALA SIGMA
– spójrz na wszystko z innej perspektywy

Powierzchnia: 240,0 m2

Długość: 16 m2

Szerokość: 15 m2

Wysokość: 3,4 m

Wyposażenie i możliwości
- system audiowizualny
- panoramiczna winda
- zaplecze gastronomiczne i sanitarne
- w sali odbywają się m.in. spotkania, warsztaty
  oraz nagrywane są programy telewizyjne.

Co widać z wieży,
czyli

SIGMAdo potęgi

Punkt widokowy i sala konferencyjna w jednym – Sala Sigma 
dla biznesu o szerokich horyzontach.



KOŚCIÓŁ w Chełmcach

- Mało które miasto na świecie może pochwalić się takimi 
widokami. Patrzymy na piękny krajobraz, oraz to co jest na-
szym bogactwem, czyli na przykład węzeł komunikacyjny Kiel-
ce-Zachód. Widzimy zmieniające się miasto, szczególnie w oto-
czeniu Targów – powiedział Andrzej Kiercz, dyrektor wydziału 
konferencji Targów Kielce.

Spoglądamy na zachód. Na horyzoncie, na prawo od 
dwóch, niestety dość  wysokich słupów wysokiego napię-
cia bez problemu dostrzeżemy znajdujący się na jednym ze 
wzgórz barokowy

Budowla została wzniesiona w latach 1620-1665 z fun-
dacji wojewody lubelskiego Jana Tarło  –  tego samego, któ-
ry pozostawił po sobie m.in. znajdujący się dziś w ruinie pałac 
w Podzamczu Piekoszowskim, do złudzenia przypominający 
swoją bryłą pałac biskupów krakowskich w Kielcach. Zdaniem 
znawców sztuki  świątynia reprezentuje styl wczesnobaroko-
wy. Powstała na miejscu dawnego kościoła z XIV wieku, który 
spłonął w 1620 roku. 

Kościół w Chełmcach z perspektywy drona.

KOŚCIÓŁ W CHEŁMCACH
Położenie: gmina Strawczyn, powiat kielecki.

Współrzędne obiektu: N: 50°55’37.44’’ E: 20°29’36.08’’
Odległość od wieży Targów Kielce (w linii prostej): 7,4 km

Długość trasy z TK do obiektu: 10,9 km
Czas podróży samochodem: 13-20 min.

Jak dojechać?
 Z Targów Kielce wjeżdżamy na drogę krajową 74. W Kostomłotach skręcamy w drogę wojewódzką nr 748 (drogowskaz 

na Rudę Strawczyńską). Dojeżdżając do miejscowości Chełmce bez trudu po lewej zauważymy wznoszącą się na wzgórzu 
świątynię. Skręcamy w lewo i docieramy do celu.
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Uczta dla zmysłów – tak można w skrócie powiedzieć o urodzinowym 
wieczorze z okazji 25-lecia Targów Kielce, który odbył się  8 lutego. Na scenie 
wystąpił między innymi Kielecki Teatr Tańca, Chór Fermata, Piotr Restecki, 
zespół Mr Pollack oraz soliści.  Była to kielecka odsłona jubileuszu. Wcześniej, 
w listopadzie 2017 roku, podobne wydarzenie zorganizowane było w Warszawie.

NIEPOWTARZALNE
25 urodziny Targów Kielce!

- Targi Kielce to współpraca wielu osób, które przez lata 
kształtowały tę firmę – rozpoczął swoje przemówienie prezydent 
Kielc Wojciech Lubawski – Splot szczęśliwych zdarzeń i mą-
drych decyzji sprawił, że dziś możemy mówić o Targach Kielce 
jako liderze polskiego rynku wystawienniczego – kontynuował.

O roli pracowników wspominała również wiceprezes zarzą-
du Targów Kielce Bożena Staniak - Historia Targów Kielce to 
historia ludzi, którzy tworzyli to miejsce. Jesteśmy wdzięczni za 
to, że jesteście z nami  - w chwilach sukcesów, ale także mo-
mentach trudnych  - podkreślała, dziękując  za pracę. – Cze-
kamy na nowe wyzwania i zapraszamy do wspólnego święto-
wania naszego jubileuszu.

Na scenie Centrum Kongresowego pojawili się tancerze Kie-
leckiego Teatru Tańca, którzy w spektaklu „Zobacz Jazz” prze-
nieśli gości do nowoorleańskich klubów. Klimat jazzowych lokali  
towarzyszył także występowi wytrawnego gitarzysty Ryszarda 
Styły. Swoimi umiejętnościami gitarowymi popisywał się także 
Piotr Restecki. Dawkę delikatnych dźwięków zaserwował zaś 
słuchaczom Chór Fermata, wykonujący piosenki Marka Gre-
chuty. Soliści – Katarzyna Lisowska, Basia Sipa, Aleksandra 
Gąska, Roman Słomka, Paweł Oszywa czarowali swoimi gło-
sami przy akompaniamencie bandu. Zespół Mr Pollack pory-
wał kielecką publikę. Finałem muzycznej części koncertu był 
wspólny występ wszystkich artystów. Ze sceny wybrzmiały 
dźwięki „We are the champions”, na gości spadł deszcz ba-
lonów oraz conffeti.

Nie był to jednak koniec atrakcji przygotowanych przez 
zespół Targów Kielce. Goście uczestniczyli także w ognistym 
show. Pokaz odbył się na placu przed Centrum Kongresowym 
i wzbudził wiele emocji. Widzów rozgrzewał jednak nie tylko 
ogień rozniecony przez ukraińską grupę Genesis, ale także tra-
dycyjny grzaniec.

Koncert był zwieńczeniem obchodów jubileuszu 25-lecia 
Targów Kielce, a mieszkańcy naszego miasta wypełnili naj-
większą salę Centrum Kongresowego po brzegi. W miesz-
czącej ponad pięćset osób sali trzeba było dostawiać krzesła.
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STOM
i Przemysłowa Wiosna

Na początek rozszyfrujmy skrót, który łatwo zauważyć przeglądając kalendarz. 
STOM - Salon Technologii Obróbki Metali, zwany także Przemysłową Wiosną 
w Targach Kielce. To jedyne w Polsce wydarzenie branży gromadzące tak wiele 
firm z całego świata. Liczba wystawców i zwiedzających rośnie z roku na rok.

STOM to miejsce prezentacji najnowszych, globalnych rozwiązań 
technicznych z metalurgii.

Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. Blisko 13 000 profesjonalnych zwiedzających, 
ponad 900 firm z 38 krajów,  blisko 11 000 m2 powierzchni 
wystawienniczej, wystawcy skupieni  w 7 halach targowych to 
bilans ubiegłorocznej edycji „Przemysłowej Wiosny”. „Prze-
mysłowa Wiosna” w Targach Kielce - to aż 9 wydarzeń: STOM-
-BLECH&CUTTING, STOM-TOOL, STOM -LASER, SPAWAL-
NICTWO, WIRTOPROCESY, EXPOSURFACE, PNEUMATICON, 
CONTROL-STOM , DNI DRUKU 3D oraz dwa nowe wydarze-
nia STOM-ROBOTICS oraz Targi TEiA. 

Jedną z dynamicznie rozwijających imprez cyklu są Tar-
gi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH & CUTTING. 

 Każdego roku na kieleckich targach pojawiają się licznie 
producenci oferujący najwyższej jakości maszyny i urządze-
nia do obróbki blach, profili  i rur. Można zobaczyć innowacyj-
ne technologie, m.in.: cięcia, gięcia i formowania, jak również 
technologie obróbki powierzchniowej. Obecne są również firmy 
oferujące oprogramowanie CAD/CAM, wspomagające kompu-
terowe projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi. 
Podczas Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce można podzi-
wiać największe pod względem powierzchni ekspozycje targo-
we prezentowane w kieleckim ośrodku. Również pokazywane 
maszyny należą do największych pod względem tonażu i gaba-
rytów. Szczególnie maszyny do cięcia laserowego i plazmowe-
go są bardzo precyzyjnymi urządzeniami, których proces przy-
gotowania do działania na czas targów trwa kilka dni.  Część 
maszyn po zakończeniu targów jedzie od razu do klientów.

STOM-TOOL - urosły do rangi dużej europejskiej imprezy 
branżowej, poświęconej narzędziom i maszynom CNC do ob-
róbki metali. Swój udział w 11-tej edycji targów STOM-TOOL 
zapowiedzieli liczni producenci obrabiarek oferujący najwyż-
szej klasy maszyny i urządzenia.

STOM LASER - zainteresowani tą branżą mogą zaoferować 
usługi z zakresu doboru technologii, systemów optyki laserowej 
czy integracji laserów w systemach przemysłowych. Wiele firm 
oferuje też  mechanizmy i oprzyrządowanie dedykowane insta-
lacjom laserowym, zabezpieczenia instalacji, rapid prototyping, 
oprogramowanie oraz urządzenia do opisywania laserowego.

W ramach targów STOM-LASER zaplanowano cykl semina-
riów, wśród nich są m.in „Technologie obróbki laserowej”. Orga-

10-12 kwietnia 2018

Podczas Przemysłowej Wiosny sprawdzimy, jak działają maszyny.
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nizatorem tego wydarzenia jest Centrum Laserowych Technolo-
gii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i Polskiej Akademii Nauk.

Targom STOM towarzyszą Dni Druku 3D - wydarze-
nie które zaczęło swoją historię w kieleckim klubie stu-
denckim „WSPAK”. Dziś jest najważniejszym spotkaniem 
branży w naszej części Europy. Dni Druku 3D towarzyszą-
ce do tej pory „Przemysłowej Wiośnie w Targach Kielce” 
stają się obecnie jednym z ważniejszych elementów tego 
cyklu wystaw.

Dni Druku 3D każdego roku potwierdzają swoją pozycję 
w branży. Z roku na rok gromadzą coraz więcej profesjonalnych 
firm. W 2017 roku najnowocześniejsze rozwiązania prototypo-
wania 3D obejrzało niemal 12 tysięcy zwiedzających. W tar-
gach uczestniczą również przedstawiciele branży skanowania 
3D, producenci drukarek z Polski oraz dystrybutorzy sprzętu 
zagranicznego. Z edycji na edycję wydarzenie zyskuje nowych 
uczestników i zwiększa swój zasięg. Rok 2018 będzie na pew-
no wyjątkowy z uwagi na rozpoczynające się w Polsce kolej-
ne programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Wielu 
przedstawicieli firm związanych z przemysłem, edukacją i in-
nymi branżami skierowanymi na wdrażanie nowych technologii 
będzie poszukiwało szerszych możliwości rozwoju.

Nowością roku 2018 jest kolejna specjalistyczna wy-
stawa – STOM-ROBOTICS, w całości poświęcony robo-
tom przemysłowym.

Z pomysłem stworzenia nowej wystawy zwrócili się do or-
ganizatorów „Przemysłowej Wiosny” sami wystawcy. Partne-
rem tego wydarzenia została firma YASKAWA. Jest to jeden 
z największych na świecie producentów robotów przemysło-
wych, falowników, serwonapędów oraz kontrolerów ruchu.  Ro-
boty YASKAWA, znane pod marką MOTOMAN, spełniają ocze-
kiwania dynamicznie rozwijającego się rynku przemysłowego 
w Polsce.

Do bogatej i bardzo prężnie rozwijającej się oferty jaką ma 
dla świata specjalistów „Przemysłowa Wiosna w Targach Kiel-
ce” dołączają także Targi Elektroniki i Automatyki TEiA. W do-
bie dynamicznego rozwoju segmentu automatyki maszyn nie-
zbędny jest częsty kontakt producentów, projektantów oraz 
użytkowników rozwiązań technicznych.

Równolegle z targami STOM odbywają się Targi Techno-
logii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SUR-
FACE, Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-
-STOM oraz Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań 
PNEUMATICON.

Dzięki EXPO-SURFACE można  nie tylko zapoznać się 
z bogatą ofertą wystawców, ale także wziąć udział w branżo-
wych konferencjach i sympozjach. Na przykład ubiegłoroczne 
„Rozwój Technologii Nakładania Antykorozyjnych Powłok Cyn-
kowych”, którego współorganizatorem była firma REMIX S.A, 
prezentowało wiele ciekawych zagadnień, dotyczących sytu-
acji branży cynkowniczej na polskim oraz europejskim rynku. 
Liczne, międzynarodowe grono prelegentów, prezentacja ba-

dań naukowych, wymiana doświadczeń praktycznych, a także 
wyróżnienie i przyznanie nagród  dla najlepszych zaprezento-
wanych produktów – tak w skrócie zapowiada się tegoroczna 
odsłona  „Przemysłowej Wiosny” i Targów EXPO-SURFACE 
2018 w Targach Kielce.

Podczas wystawy przemysłu pomiarowego CONTROL-
-STOM w Targach Kielce prezentowane są m.in. innowacyjne 
metody pomiarowe, aparatura do prób nieniszczących oraz 
oprzyrządowania analityczne. W halach wystawienniczych moż-
na zobaczyć zarówno urządzenia do pomiarów wytrzymałości 
czy do określania innych wielkości fizycznych, jak również po-
znać systemy służące do przetwarzania obrazu.

 Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEU-
MATICON 2017 okazały się ogromnym sukcesem. Do stoli-
cy województwa świętokrzyskiego przyjechało blisko 150 firm  
prezentujących innowacyjne systemy pneumatyczne, czyli sil-
niki, siłowniki, zawory, przetworniki, sprężarki i przekładnie. Byli 
wśród nich producenci i dystrybutorzy z Niemiec, Czech, Fran-
cji, Holandii czy Japonii.

„Przemysłowa Wiosna 2018” zapowiada się jako niezwykle 
bogate wydarzenie Targowe.

Zapraszamy do Kielc od 10 do 12 kwietnia 2018. 

Targi STOM to także przegląd najnowszych zautomatyzowanych 
linii stosowanych w obróbce metali.  
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Szybciej do Krakowa, szybciej do Warszawy
KOLEJNE ODCINKI EKSPRESOWEJ SIÓDEMKI

Komunikacyjna oś

Droga krajowa S7 to część międzynarodowego szlaku E77. 
Jest niewątpliwie komunikacyjną osią regionu świętokrzyskiego 
zapewniającą połączenie z północą i południem kraju. Tuż obok 
Targów Kielce krzyżuje się z inną ważną trasą – drogą krajową 74 
łączącą województwo łódzkie z Lubelszczyzną i Podkarpaciem.

Stali bywalcy Targów Kielce zauważają, że z każdym rokiem, 
niezależnie czy jadą z Warszawy czy z Krakowa, mimo trwają-
cych remontów, czas ich podróży sukcesywnie się skraca. Nie 
raz w halach wystawienniczych czy centrum prasowym słychać 
dyskusje o kolejnym, nowym odcinku ekspresowej siódemki.

Kolejne odcinki

Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad (GDDKiA) przypomina, że we wrześniu 2017 została 
oddana droga ekspresowa S7 między Jędrzejowem a grani-
cą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.  Inwesty-
cja kosztowała 428 mln złotych i była współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach programu Infrastruktura i Środowi-
sko. Dzięki otwarciu nowego odcinka ponad 70 procent drogi 
nr 7 na terenie województwa świętokrzyskiego zyskało pełne 
parametry trasy ekspresowej.

- Do 2021 roku pojedziemy tą trasą z Warszawy, przez Ra-
dom, Kielce, do Krakowa oraz dalej na południe Polski – po-
wiedział przy okazji otwarcia tego odcinka drogi minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk.

W 2017 roku oddział GDDKiA w Kielcach zrealizował rów-
nież budowę drogi ekspresowej S7 na terenie województwa ma-

zowieckiego na odcinku od Radomia do granicy województw.  
Nowy fragment drogi ekspresowej S7 o długości około 22 km 
komunikuje aktualnie budowaną obwodnicę Radomia z kon-
struowanym odcinkiem od granicy województw mazowieckiego 
i świętokrzyskiego do Skarżyska Kamiennej. Budowa  przyczyni 
się do skrócenia czasu podróży między Kielcami a Warszawą.

Odcinek między granicą Mazowsza ze Świętokrzyskiem 
a Skarżyskiem to niespełna ośmiokilometrowy, brakujący frag-
ment. Jak wynika z umowy podpisanej między GDDKiA a wy-
konawcą, ma być gotowy w 2020 roku. Od tego momentu 
podróż z Kielc do Radomia nie powinna zająć więcej niż czter-
dzieści minut.

W budowie pozostaje jeszcze istotny fragment ekspresów-
ki z Chęcin do Jędrzejowa. Według obecnych szacunków dro-
ga może być przejezdna do końca 2018 roku.

Węzeł Kielce – Zachód

Wspomniany węzeł Kielce – Zachód (na zdj.), gdzie prze-
cinają się trasy S7 i DK74, nazywany jest przez wystawców 
i zwiedzających „targowym”. Zaledwie chwila jazdy dzieli go od 
wielopoziomowego parkingu Targów Kielce. Węzeł został zapro-
jektowany i zbudowany również z myślą o budowie w przyszło-
ści drogi ekspresowej S74. Doskonale widać go z sali konferen-
cyjnej Sigma zlokalizowanej na wieży Centrum Kongresowego. 
Spoglądając w plątaninę dróg i zjazdów można wyobrazić so-
bie, że już niedługo ta komunikacyjna brama Kielc pozwoli na 
wjazd na kompletną trasę S7. Wtedy podróż do Warszawy czy 
Krakowa zdecydowanie się skróci, i co najważniejsze, będzie 
jeszcze bezpieczniejsza.

Jeszcze dekadę temu dwujezdniowa, 
ekspresowa siódemka pozostawała 
w sferze planów. Dziś od północy 
i zachodu Kielce otacza komfortowa 
obwodnica, a dotarcie do stolicy 
regionu zajmuje mniej czasu. Dzięki 
tym inwestycjom Targi są jeszcze bliżej 
zwiedzających i wystawców.

Węzeł Kielce – Zachód.



Top Residence Kurz jest usytuowana bezpośrednio przy trasach narciarskich, do dyspozycji Gości jest centrum SPA 
(korzystanie z basenu, sauny, łaźni tureckiej, kabiny na podczerwień jest zawsze wliczone w cenę), wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego oraz centrum testowe z profesjonalnym serwisem. Każdego tygodnia dla Gości przygotowane są atrakcje: koktajl 
powitalny, prezentacja slajdów z Doliny Senales, poczęstunek Prosecco na lodowcu, wycieczki, tradycyjna kolacja ze zjazdem 
saneczkami i inne... a zimą dla najmłodszych Gości jest czynny Mini-Club z polskojęzyczną opiekunką, jak również polska 
szkółka narciarska.

Maso Corto to ośrodek sportów zimowych położony w Tyrolu Południowym, we Włoszech, tuż przy austriackiej granicy. 
Obecność lodowca Hochjoch (3212 m) oraz wysokość – ponad 2000 m n.p.m. zapewniają doskonałe warunki narciarskie przez 
większą część roku. Ta niewielka miejscowość dysponuje kolejką linową, która w 6 minut pokonuje 1200 m przewyższenia 
i pozwala korzystać z prawie 40 km doskonale przygotowanych i szerokich tras. Do dyspozycji narciarzy i fanów deski są także 
snowpark oraz dwie trasy do narciarstwa biegowego.

Kontakt:
Polskojęzyczna obsługa!

Top*** Residence Kurz
Maso Corto 115

39020 Val Senales 
tel.: +39 0473 662 502 

 info@masocorto.it

www.masocorto.it

WIELKANOC W MASO CORTO 
31.03.18-07.04.18  
7 NOCY -OFERTA RODZINNA
490 EUR

TYDZIEÑ TESTOWY BLIZZARDA 
17.04.18-06.05.18 
7 NOCY 6 DNIOWY SKIPASS
OD 270 EUR/ OSOBÊ

Na narty do Maso Corto! REKLAMA
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Wszystko zaczęło się od 
marzenia, by stworzyć 
w Kielcach miejsce 
sprzyjające rozwojowi 
przedsiębiorczości. 
Dziś, po 10 latach 
funkcjonowania, Kielecki 
Park Technologiczny 
to rozpoznawalna marka, 
a prestiżowy adres 
Olszewskiego 6 przyciąga 
ludzi kreatywnych.

Obecnie	w	KPT	działa	ponad	200	firm.	Budowa	infrastruktury	kosztowała	86		mln	
zł,	a	 jej	rozbudowa	to	kolejne	126	mln	zł.	Wartość	wsparcia,	 jakie	otrzymali	
przedsiębiorcy	w	ciągu	ostatnich	10	lat	w	ramach	projektów	realizowanych	przez	
KPT	to	blisko	16	mln	zł.	Liczbę	nowych	miejsc	pracy	w	firmach	zlokalizowanych	
w	Parku	od	początku	jego	istnienia	szacuje	się	na	ok.	1200.	Prawie	3,5	tys.	osób	
skorzystało	do	dziś	z	usług	oferowanych	przez	Centra	Kompetencji.

RYZYKO WPISANE W PROJEKT
Ponad 80 tysięcy metrów kwadrato-

wych gruntu, blisko 32 tys. m2 powierzch-
ni użytkowej w tym 2 inkubatory techno-
logiczne, 5 hal, 4 centra kompetencji. Do 
tego blisko 20 hektarów terenów pod in-
westycje – to część dorobku KPT osiąg-
niętego na przestrzeni 10 lat.

Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT 
,przyznaje dziś, że dekadę temu istniało 
duże ryzyko związane z niepowodzeniem 
przedsięwzięcia. - Nie ma sprawdzone-
go modelu, który można było przenieść 
z innej lokalizacji do Kielc i mieć gwaran-
cję odniesienia sukcesu. Każdy park musi 
być „uszyty na miarę potrzeb” danej spo-
łeczności lokalnej, regionu. Nie istnieją roz-
wiązania w pełni kopiowalne – zauważa 
dyrektor.

Pierwsze parki technologiczne na świe-
cie były tworzone w latach 40-tych ubie-
głego stulecia, a w Polsce – w połowie lat 
90-tych. Dopiero później, za sprawą uru-
chomienia finansowania z Unii Europej-

skiej, można było zaobserwować znaczą-
cy wzrost zainteresowania wykorzystaniem 
pieniędzy pod kątem budowania terenów 
aktywności gospodarczej. Z szansy, jaką 
niosły ze sobą unijne fundusze postano-
wiono skorzystać w Kielcach. Wcześniej 
jednak należało określić model, najlepsze 
rozwiązanie dla stolicy Świętokrzyskie-
go. - Jeździliśmy po świecie. Skandyna-
wia, USA, Azja – to miejsca, które zrobiły 
na nas największe wrażenie, ale nie zwra-
caliśmy uwagi tylko na te projekty, które 
odniosły sukces. Szczególną uwagę po-
święcaliśmy tym przedsięwzięciom, któ-
re „nie wypaliły” i pytaliśmy dlaczego – 
mówi Szymon Mazurkiewicz. To właśnie 
dzięki licznym wizytom studyjnym udało 
się wypracować najlepszy model instytu-
cji wspierającej przedsiębiorczość i inno-
wacyjność dla Kielc.

KREDYT ZAUFANIA
Na początku powstał tzw. Kielecki In-

kubator Technologiczny, czyli instytucja, 
która miała odpowiadać na potrzeby lu-

dzi młodych i środowiska akademickie-
go w kontekście wspierania działalności 
start-upowej. - Pamiętam, jak pierwszy raz 
pokazaliśmy wstępną koncepcję i odbiór 
nie był zbyt optymistyczny. Ludzie nie do 
końca czuli potrzebę organizacji tego typu 
działalności, ale wraz z upływem czasu za-
częliśmy gromadzić wokół siebie zwolenni-
ków, zarówno z sektora nauki, jak i bizne-
su. To oni bardzo nam pomogli. Wtedy też 
zapadła decyzja, że w Kielcach nie będzie 
działał tylko inkubator, ale cały park tech-
nologiczny – podkreśla dyrektor. Jego zda-
niem, bez przychylności władz miasta, nie 
udałoby się „pociągnąć” projektu. - Dosta-
liśmy ogromny kredyt zaufania. Stworzo-
no nam idealne warunki, klimat sprzyjający 
twórczej pracy – wymienia dyrektor i doda-
je, że duży wkład w stworzenia koncepcji 
miało środowisko akademickie - pracow-
nicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
(wówczas Uniwersytetu Przyrodniczo- Hu-
manistycznego - przyp. red.) oraz Politech-
niki Świętokrzyskiej.

MILIONY NA BUDOWĘ
BIZNESOWEGO EKOSYSTEMU

Pierwszy projekt, który otrzymał dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej, opiewał na 
kwotę 86 milionów złotych. Z tych pienię-
dzy wybudowano inkubator Orange Inc. 
oraz Centrum Technologiczne. - Pierw-

10 lat Kieleckiego Parku
Technologicznego

Kielecki Park Technologiczny od dekady jest miejscem spotkania 
pomysłów na biznes i narodzin innowacji.
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sze lata działalności pokazały, że wpisali-
śmy się w potrzeby lokalnego biznesu. Po 
trzech latach potrzeby się zwiększyły, jeże-
li chodzi o infrastrukturę i profesjonalizację 
usług. Dlatego podjęliśmy decyzję o dal-
szym rozwoju infrastruktury, by w rezultacie 
zbudować tzw. efekt skali – czyli kumula-
cję na jednym terenie jak największej liczby 
firm. Powstał prawdziwy ekosystem bizne-
sowy – opowiada Szymon Mazurkiewicz i 
dodaje, że kluczowym momentem był rok 
2012. Komisja Europejska bardzo pozytyw-
nie oceniła przedsięwzięcie i przyznała do-
datkową transzę 20 mln euro, dzięki którym 
powstał kolejny inkubator – Skye Inc. Roz-
budowano także Centrum Technologiczne 
oraz zainwestowano w tzw. Centra Kom-
petencji, które dzisiaj na co dzień wspiera-
ją działalność firm funkcjonujących w KPT. 
Centra - Druku 3D, Fashion Design, CNC, 
ICT i Energetyczne Centrum Nauki - to pro-
fesjonalne przestrzenie, w których dopra-
cowany został każdy szczegół. ECN to je-
dyna tego typu w regionie placówka, którą 
od momentu otwarcia (listopad 2015 r.) od-
wiedziło prawie 40 tys. osób.

Park wzbogacił się także o tereny in-
westycyjne, gdzie powstają zakłady pro-
dukcyjne, a co za tym idzie nowe miejsca 
pracy i nowoczesne technologie. Strefy 
B i C przeznaczone zostaną do sprzeda-
ży już w pierwszym kwartale 2018 roku.
Obecnie trwają prace budowlane związane 
z uzbrojeniem terenu oraz prace geodezyj-
ne. - Cały czas wpływają do nas listy inten-
cyjne od przedsiębiorców żywo zaintereso-
wanych zakupem gruntów inwestycyjnych. 
Branże są różne - działalność usługowa, 
produkcyjna, sprzedaż. Wśród nich są fir-
my, które wychodzą z inkubatorów techno-
logicznych i chcą się dalej rozwijać w KPT 
– dodaje Szymon Mazurkiewicz.

NAJWIĘKSZY SUKCES
Za największy sukces minionej deka-

dy Szymon Mazurkiewicz uważa fakt, że 
przez ten czas udało się zyskać zaufanie 
firm. Dziś KPT „pęka w szwach”. Kolej-
ni przedsiębiorcy czekają na liście rezer-
wowej. - Firmy doceniają nas nie tylko za 
jakość infrastruktury, którą dysponujemy, 
ale także za efekty synergii, które w Par-
ku powstają, za możliwości współpracy 
z innymi podmiotami oraz za usługi, któ-

re na co dzień oferujemy. Wywołaliśmy w 
mieście swoistą modę na funkcjonowanie 
w KPT. To dziś prestiżowy adres – podkre-
śla dyrektor.

OD KPT PO TECHNOPOLIS
Koncepcja rozwoju KPT wpisuje się 

w ideę Technopolis – nowoczesnej, wielo-
funkcyjnej dzielnicy biznesowej. - Na Park 
patrzymy jako na wielofunkcyjny obszar 
działalności gospodarczej, gdzie powstają 
funkcje nie tylko okołobiznesowe. Przed-
szkole, infrastruktura sportowa, punkty 
usługowe, a nawet mieszkania - wszystko 
po to, by w tej części Kielc także dobrze się 
żyło. Chcemy, aby nasi przedsiębiorcy mieli 
wszystkie niezbędne usługi na wyciągnię-
cie ręki – mówi dyrektor KPT.

W pierwszej kolejności powstanie Ca-
lifornia Inc. - największy inkubator techno-
logiczny w Europie Centralno-Wschodniej. 
Inwestycja to wartość 86 mln zł. Dofina-
sowanie pochodzić będzie z funduszy eu-
ropejskich. Nowy budynek o powierzchni 
ok. 14 tys. mkw. będzie gotowy w połowie 
2021 r. Unikalny, wielofunkcyjny, a także 
ekologiczny i wybudowany z zastosowa-
niem najnowocześniejszych technologii 
z zakresu architektury, budownictwa oraz 
zarządzania nieruchomością – to jego 
główne zalety. Oprócz nowoczesnych po-
wierzchni biurowych znajdą się tam prze-
strzenie do nawiązywania biznesowych 
relacji - konferencyjna, coworkingowa 
i mentoringowa, a także zaplecze labora-
toryjne i socjalne. Ostatnie piętro w cało-
ści stworzy strefę sportowo-rekreacyjną. 
W planach jest także budowa inkubatora 

logistycznego.
PRZYSZŁOŚĆ…

- W najbliższej przyszłości chcemy 
mocno zaistnieć w świadomości studen-
tów po to, aby częściej decydowali się na 
zakładanie działalności gospodarczej. Bę-
dziemy współpracować ze środowiskiem 
naukowym i dążyć do tego, aby w pod-
stawie programowej znalazła się nauka 
przedsiębiorczości. Komercjalizacja wie-
dzy to jeden z kluczy do szybkiego roz-
woju gospodarczego i poprawiania kon-
kurencyjności rynkowej – mówi Szymon 
Mazurkiewicz.

Dyrektor uważa, że należy także zasta-
nowić się nad zmianą struktury udziałowej 
KPT. Park mógłby stać się spółką prawa 
handlowego. Przyszłość wiąże się także 
z poszerzeniem oferty – rozwojem zespo-
łu inkubatorów technologicznych o nowe 
budynki, przyszłe siedziby i miejsce dla 
start-upów. Mocno akcentowany będzie 
również rozwój terenów inwestycyjnych. - 
Nasze firmy wchodzą w kolejne fazy rozwo-
ju. Chcą budować własne zakłady produk-
cyjne. Musimy im w tym pomóc – zauważa. 
Dodaje, że instytucja będzie dążyć do pro-
fesjonalizacji w zakresie usług okołobizne-
sowych, odpowiadających na bardziej za-
awansowane potrzeby przedsiębiorców. 
- Chcemy bardziej włączać się w procesy 
związane z internacjonalizacją firm – po-
magać im w wejściu na rynki zagraniczne 
– wymienia dyrektor.

Tekst: Kielecki Park Technologiczny

Edukacyjne stanowiska interaktywne w  Energetycznym Centrum Nauki KPT.
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DZIEJE SIĘ
w Targach Kielce

Plebiscytowe emocje w Targach Kielce
Zawodnicy świętokrzyskich drużyn, trenerzy, młode 

sportowe nadzieje i działacze z regionu – plejada wspania-
łych gości odwiedziła Targi Kielce 2 lutego. Po raz 66 miesz-
kańcy naszego województwa wybierali najlepszych spor-
towców minionego roku, przyznając im tytuł Świętokrzyskiej 
Gwiazdy Sportu.

Sport elektryzuje i emocjonuje wszystkich. Nic więc dziw-
nego, że plebiscyt organizowany przez kieleckie media cieszy 
się ogromną popularnością. Co roku przekonujemy się, że świę-
tokrzyskie to region bogaty w sportowe talenty. Właśnie takich 
młodych – zdolnych wyróżniła kapituła plebiscytu, przyznając ty-
tuł Sportowych Talentów Regionu. Trafił on w ręce Macieja Zyza 
– dwunastoletniego kick-boxera, który ma na swoim koncie tytuł 

Minister Inwestycji i Rozwoju
na spotkaniu w Targach Kielce

Jerzy Kwieciński spotkał się z prezesem Zarządu Tar-
gów Kielce, dr. Andrzejem Mochoniem, który jest jed-
nocześnie Kanclerzem Świętokrzyskiej Loży BCC oraz 
z przedsiębiorcami regionu świętokrzyskiego. Była to jed-
na z pierwszych wizyt nowo powołanego ministra. Wyda-
rzenie miało miejsce 11 stycznia.

- Minister Kwieciński przyjechał do Targów Kielce, 
by spotkać się z przedstawicielami firm naszego regionu i 
rozmawiać o ich problemach – komentował prezes Andrzej 
Mochoń, który powitał ministra w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce wraz z wojewodą Agatą Wojtyszek i Senatorem 
RP Krzysztofem Słoniem. Tematem spotkania w Targach Kielce, 
na które liczbie przybyli przedstawiciele świętokrzyskiego 
biznesu i samorządu, była polityka gospodarcza kraju i związane 
z nią uwagi przedsiębiorców do założeń rządu.

- Naszym celem jest skuteczne wdrażanie strategii zrówno-
ważonego i odpowiedzialnego rozwoju wszystkich regionów, 
nie tylko tych najbogatszych. Owoce takiej polityki gospodar-
czej mają być nie tylko tu i teraz, ale dla przyszłych pokoleń. 
Tak rozumiemy swoją misję – przekonywał miedzy innymi Jerzy 
Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju na spotkaniu.

Targi Kielce ze wsparciem Watykanu

Prezes Mochoń podpisał w grudniu 2017 roku porozu-
mienie z Papieską Radą ds. Kultury dotyczące umocnienia 
dotychczasowej współpracy na rzecz sztuki łączącej war-
tości artystyczne z duchowymi.

Kielecki ośrodek wystawienniczo-kongresowy oraz Papie-
ska Rada od 13 lat razem wspierają i popularyzują sztukę sa-
kralną. Oficjalne podpisanie dokumentu ma być dodatkową 
motywacją w promowaniu idei „Per	Artem	Ad	Deum	–	Przez	
Sztukę	do	Boga”.

- Porozumienie jest ukoronowaniem naszych działań 
w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i religijnego. 
To owoc  13 lat wspólnej pracy na rzecz promocji wartości 
duchowych, która widoczna jest przede wszystkim podczas 
targów SACROEXPO. Tym samym pokazujemy, że w swojej 
działalności kierujemy się nie tylko celami biznesowymi  - mówi 
prezes Andrzej Mochoń.

Do tej pory Kapituła Medalu Per Artem Ad Deum, której prze-
wodniczy ks. Biskup dr Marian Florczyk, przyznała 21 nagród. 
W gronie laureatów znaleźli się między innymi: Wojciech Kilar, 
Leszek Mądzik, Krzysztof Zanussi, Ennio Morricone, Krzysztof 
Penderecki, czy Arvo Pärt.

Najbliższa edycja SACROEXPO odbędzie się w dniach 
od 11 do 13 czerwca 2018 roku.

Po 13 latach współpracy Kardynał Gianfranco Ravasi i prezes 
Targów Kielce dr Andrzej Mochoń podpisali porozumienie 
o współpracy na rzecz sztuki łączącej wartości artystyczne 
z duchowymi.

Wizyta ministra Kwiecińskiego cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem przedsiębiorców i dziennikarzy.
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Mistrza Polski. Drugi wyróżnionym to Maciej Filipowicz, piłkarz 
ręczny juniorskiego zespołu PGE VIVE Kielce, członek kadry 
narodowej juniorów. Do grona Sportowych Talentów dołączy-
ła Aleksandra Wryk – czternastoletnia lekkoatletka, która pod-
czas Mistrzostw Polski młodziczek wywalczyła brązowy medal.

Kapituła wyróżniła też osoby kształtujące wizerunek święto-
krzyskiego sportu. Tytuł „Zasłużony Dla Świętokrzyskiego Spor-
tu” otrzymał Bertus Servaas. Prezes PGE Vive Kielce został do-
ceniony za swoją wieloletnią pracę, której owocem są zdobyte 
przez żółto-niebieskich medale Ligi Mistrzów, Mistrzostw Pol-
ski, a także Puchary Polski. Ambasadorem Regionu Świętokrzy-
skiego wybrano Wojciecha Makowskiego. Niewidomy sporto-
wiec został w 2016 roku srebrnym medalistą olimpijskim, a na 
Mistrzostwach Świata wywalczył aż trzy medale. Choć na co 
dzień związany jest z warszawskim AWFem, nigdy nie zapomi-
na wspomnieć o swoich świętokrzyskich korzeniach.

Jury oraz głosujący uhonorowali dokonania Korony Kielce.  
Trenerem roku został Gino Lettieri, drużyną zaś kieleccy piłkarze 
nożni. Najważniejszym momentem każdego Plebiscytu Święto-
krzyskie Gwiazdy Sportu jest ogłoszenie tytułu Sportowca Roku. 
Trzecie miejsce zając Daniel Adamiec – bokser Rushha Kielce, 
reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Polski praz uczest-
nik Światowej Konfrontacji Boksu Olimpijskiego. Nadzieja Kielc 
na Tokyo 2020. Na drugim miejscu usytuował się piłkarz noż-

ny Jacek Kiełb, jeden z najlepszych snajperów w historii kiele-
ckiego klubu. Dzięki jego grze żółto-czerwoni mogli cieszyć się 
wygraną z Legią Warszawa.

Zwycięzcą 66 Plebiscytu Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 
został Michał Jurecki, kapitan PGE Vive Kielce. Na parkiecie 
walczy jak mało kto, do końca wierząc w zwycięstwo swojej 
drużyny. Choć miniony rok nie był dla niego udany – kontuzje 
pokrzyżowały mu sportowe plany, to głęboko wierzy, że kolej-
ne trofea trafią na jego półkę. Wszystkim wyróżnionym i zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
– na parkietach, boiskach, ringach i torach.

Bertus Servaas, trener i zawodnicy PGE Vive Kielce
podczas Gali Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu.
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Tak wyspecjalizowana gałąź branży dziecięcej, jaką są 
tekstylia zasługuje na organizację odrębnego wydarzenia, które 
będzie skupiać właścicieli odzieżowych sklepów z odzieżą 
dziecięcą (stacjonarnych i internetowych), kupców, hurtowników, 
przedstawicieli salonów sprzedaży, projektantów, designerów, 
organizacji branżowych i mediów opiniotwórczych. Dodatkowym 
atutem jest duże doświadczenie organizatora i zaufanie 
w branży, które zdobył dzięki tworzeniu KIDS’ Time - największej 
wystawy branży dziecięcej w naszej części Europy. Podczas 
9. edycji Międzynarodowych Targów Zabawek i Artykułów 
dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME wśród prelegentów wystąpiła 
między innymi Reyne Rice – światowej sławy amerykańska 
dziennikarka i analityczka branży zabawkarskiej. Reyne to 
specjalistka w zakresie trendów z 30-letnim doświadczeniem 
w marketingu produktów dla dzieci. Podczas wydarzenia KIDS’ 
Time 2018 nie zabrakło zaskoczeń. Otylia Jędrzejczak, mistrzyni 
olimpijska, prywatnie mama na medal, zaprezentowała swoją 
debiutancką kolekcję ubranek dla dzieci, którą stworzyła przy 
współpracy z marką Ewa Klucze. Ubranka z linii Little Champion 
by Otylia wywołały spore zainteresowanie wśród zwiedzających 

KIDS’ Time 2018. Uwagę przyciągały również produkty marki 
Mayoral. Projektanci ubranek oraz obuwia dziecięcego tej 
marki czerpią inspiracje z trendów „dorosłej mody”. Mayoral 
dostarcza je do dziesięciu tysięcy klientów w ponad stu krajach 
na całym świecie. 

Nadchodzący debiut Fashion for Kids nowego wydarzenia 
w kalendarzu Targów Kielce, podyktowany jest rosnącym za-
potrzebowaniem szeroko pojętej branży tekstyliów dziecięcych. 
Zdecydowanie dużą rolę odegrał ogromny sukces targów KIDS’ 
Time 2018 oraz fakt, że moda dla najmłodszych to bardzo dy-
namicznie rozwijający się sektor. Producenci udowadniają, że 
prawdziwy styl jest także domeną najmłodszych. Polska jakość 
jest coraz częściej doceniania przez świat mody i zagranicz-
nych klientów, którzy szukają u nas biznesowych partnerów. 

Fashion For Kids w Targach Kielce to miejsce, gdzie firmy 
prezentować będą kolekcje na kolejny sezon. Na stoiskach 
oprócz bogatej oferty ubranek nie zabraknie pościeli, podu-
szek, kocyków i innych wyrobów tekstylnych dedykowanych 
najmłodszym.

FASHION FOR KIDS
– nowe targi, modne Kielce
Jeden z dwóch największych ośrodków targowych w Europie Środkowo-
Wschodniej – Targi Kielce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów 
odzieży i tekstyliów dziecięcych, organizuje nową wystawę – Fashion for Kids
od 28 do 29 czerwca.
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Reyne Rice
NA KIDS’ TIME 2018 

Na przełomie ośmiu ostatnich lat KIDS’ Time zyskało 
miano największej wystawy branży dziecięcej 
w Europie Środkowo – Wschodniej i jednej 
z najważniejszych na świecie. Nic więc dziwnego,
że Targi organizowane w formule Business 
to Business przyciągają znakomitości  z branży, 
a ostatnia edycja była rekordowa.

Światowej sławy ekspert 
branży zabawkarskiej

po raz kolejny
w Targach Kielce

Podczas KIDS’ Time 2018 nie mogło 
zabraknąć Reyne Rice, światowej sławy 
specjalistki w zakresie trendów, rzecz-
niczki i konsultantki z 30-letnim doświad-
czeniem w marketingu, badaniach i ana-
lizie branży zabawkarskiej.

Reyne Rice zabrała głos podczas 
konferencji zorganizowanej podczas 
9. edycji Międzynarodowych Targów 
KIDS’ TIME 2018 w Targach Kielce, do-
tyczącej światowych trendów na rynku 
zabawek i artykułów dla dzieci. Rice, jako 
autorytet w swojej dziedzinie, bardzo czę-
sto jest zapraszana jako wiodący mów-
ca na konferencje i wydarzenia branźo-
we w Europie i USA. Od lat opracowuje 
produkty i rozwiązania dla mediów, kon-
sumentów, stowarzyszeń branżowych, 
sprzedawców, producentów, licencjo-
dawców i firm rozrywkowych. Jej do-
świadczenie zawodowe obejmuje pracę 
jako konsultant ds. marketingu, eksperta 
i konsultanta strategicznego w zakresie 
trendów dla międzynarodowych stowa-
rzyszeń branżowych, Mattel, NPD Re-

search Group, Ogilvy & Mather i innych 
firm. Reyne od ponad dekady, jako mię-
dzynarodowy dziennikarz publikuje arty-
kuły w ponad 60 krajach Ameryki, Euro-

py i Azji. Od 2003 prowadzi własną formę 
konsultingową – ToyTrends.

Rozwój branży dziecięcej dał impuls do stworzenia kolejnego 
wydarzenia w Targach Kielce. Fashion For Kids to targi tekstylne, 
które już dziś zapowiadają się bardzo ciekawie.

Spotkanie z Reyne Rice podczas Kids’ Time 2018.



MSPO 2017

PLASTPOL 2017

GOŚCIE z całego świata
Targi Kielce to miejsce, w którym spotyka się wiele kultur. Podczas 
organizowanych tu licznych wydarzeń branżowych spotkamy przedstawicieli 
większości krajów naszego Globu.
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AGROTECH 2017

Zarówno zwiedzających z Europy Wschodniej (Ukrainy, 
Łotwy, Estonii, Czech, Węgier, Słowacji czy Gruzji), jak i z tak 
odległych zakątków świata jak Sri Lanka, Korea czy Tajwan, 
jak to miało miejsce w 2016 roku podczas Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 
czy Targów Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO. Podczas 
odbywającego się w Targach Kielce Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego MSPO pojawiają się przedstawiciele 
największych potęg gospodarczych, m.in. Niemiec, Wielkiej 
Brytanii czy USA. Zagraniczni goście licznie odwiedzają również 
Targi  Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME. 
W ostatnich trzech latach pojawili się na nich zwiedzający 
z takich krajów jak Norwegia, Holandia, Portugalia i Irlandia. 
Okazuje się również, że nawet duża odległość nie stanowi 
problemu – w 2016 roku Targi Transportu Zbiorowego 
TRANSEXPO odwiedzili przedstawiciele Islandii.

REKLAMA



SUKCES
budowany po godzinach
Wspólne wyjazdy szkoleniowe, spotkania integracyjne, zajęcia team buildingowe, 
spotkania wigilijne czy pikniki rodzinne weszły na stałe do tradycji Targów Kielce.

Relacje międzyludzkie budowane na neutralnym, niezawo-
dowym gruncie są dodatkowym czynnikiem wpływającym na 
sukces firmy. Wspólna zabawa – chociażby na końskim grzbie-
cie, podczas pikniku rodzinnego, wzmacnia dotychczas wypra-
cowane sposoby współdziałania zespołu. Rywalizacja sportowa 
w zawodach łyżwiarskich o Puchar Bożeny Staniak, wicepre-
zes  Zarządu Targów Kielce, towarzyszących rozstrzygnięciu 
konkursu na „Pracownika Roku” pomaga w osiągnięciu lepszej 
komunikacji i motywuje do dalszego wysiłku. Solidarność gru-
py i dobra współpraca w zespole doskonale widoczna w czasie 

przedstawień wigilijnych, w których w role aktorów wcielają się 
pracownicy Targów Kielce i ich pociechy, sprzyja identyfikacji 
z firmą. Prezentacja planów firmy „na żywo”, w trakcie wspól-
nych wyjazdów szkoleniowych, daje pracownikom możliwość 
dopytania o szczegóły i mniej oficjalnych rozmów na ten temat, 
np. przy stole. W ten sposób kierownictwo ma szansę budować 
wiarygodność i zaufanie. Dobrze współpracujący i darzący się 
sympatią zespół jest na co dzień dużą wartością, ze względu 
na interesy całej firmy.
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SIŁA
doświadczenia

Kamil Perz
dyrektor
Wydziału Targów

Piotr Szlakowski
zastępca dyrektora
Wydziału Targów

Joanna Marcjan
zastępca dyrektora
Wydziału Targów

Przez 25 lat Targi Kielce wypracowały mocną pozycję 
na rynku wystawienniczym. Wydarzenia takie, 
jak MSPO, Agrotech czy SacroExpo są  wizytówką 
kieleckiego ośrodka. Jednak za każdą targową 
imprezą stoi szereg ludzi, bez których organizacja 
takich przedsięwzięć nie byłaby możliwa.

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, 
nie zginą” mawiał Henry Ford. Zgodnie z tą zasadą 
zarząd Targów Kielce stawia duży krok, powiększając 
zespół o kolejnych profesjonalistów.

Od inspektora do dyrektora
Kamil Perz, nowy dyrektor Wydziału Targów, całe dotychczasowe życie zawodowe 

wiązał z Targami Kielce. Swoją pracę dla kieleckiego ośrodka rozpoczął w 1996 roku. 
Jako menedżer zarządzał zespołem organizującym targi Agrotech oraz Plastpol. 
Doświadczenie oraz kwalifikacje pozwoliły na podejmowanie coraz trudniejszych 
wyzwań i obejmowanie kolejnych stanowisk. Jako nowy dyrektor Wydziału Targów 
Kamil Perz będzie nadzorował i koordynował pracę zespołów organizujących 
wydarzenia targowe. 

Nowa siła i mocne wsparcie

Wydział Targów swoim doświadczeniem wspierają także Joanna Marcjan i Piotr 
Szlakowski – nowi zastępcy Dyrektora. Joanna Marcjan pracuje w zespole Targów 
Kielce od 2001 roku. Odpowiadała między innymi za Kielce Bike EXPO czy Targi 
Lotnictwa Lekkiego PARAGIEŁDA. Piotr Szlakowski to nowa twarz w kadrze ośrod-
ka targowego. Swoje biznesowe doświadczenie zdobywał zarządzając m. in. firma-
mi z branży medycznej i handlowej. Siła doświadczenia Joanny Marcjan oraz świe-
że spojrzenie na Targi Kielce Piotra Szlakowskiego zapowiadają wiele działań, które 
jeszcze mocniej usprawnią funkcjonowanie ośrodka.
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W DRUGIE ĆWIERĆWIECZE
z nowymi planami
Targi Kielce wkraczają w kolejny rok swojej działalności z ambitnymi planami 
– rozszerzenie kalendarza imprez targowych, więcej wydarzeń i konferencji, 
nowi wystawcy i goście. Świeże strategie wymagają inwestycji, także 
tych infrastrukturalnych.

Imprezy targowe wciąż rozwijają się, 
gromadząc coraz więcej wystawców 
i odwiedzających. Stale rosnące zainte-
resowanie wydarzeniami organizowany-
mi przez Targi Kielce zmusza do szukania 
miejsc dla wystawców – targi Kids’ Time 
już w tym roku wymagały rozstawienia 
dodatkowej, mobilnej hali H, wystawcy 
Agrotechu zaś zajmują już 4 mobilne hale. 

Podejmujemy wyzwanie

Organizacja wydarzeń, które wyma-
gają dodatkowego, zadaszonego miej-
sca dla wystawców to dla Targów Kielce 

sprawdzian, ale jednocześnie informacja, 
że należy myśleć o dalszym rozwoju i no-
wych inwestycjach.

– Dlatego właśnie Zarząd Targów Kiel-
ce planuje rozbudowę. Głęboka moder-
nizacja hal A, B, C oraz G to rozwiązania, 
nad którymi już pracują architekci – mówi 
Jacek Nowak, dyrektor Wydziału Admi-
nistracyjno -Technicznego.

– Kolejną zmianą ma być zabudowa 
dziedzińca przed głównym wejściem do 
Centrum Kongresowego. W planach jest 
także stworzenie zadaszonego przejścia 
między halą F a Centrum Kongresowym. 

Dzięki temu, goście będą mogli bez prze-
szkód dostać się z hal targowych do sal 
konferencyjnych. Korytarz mógłby pełnić 
również funkcję wystawienniczą – doda-
je dyrektor.

To jednak nie koniec marzeń. W przy-
szłości planowane jest zadaszenie po-
wierzchni wokół bramy nr 3. Tym samym 
kasy oraz cała obsługa techniczna targów 
znajdowałaby się pod dachem, a odwie-
dzający nie byliby narażeni na złe warun-
ki atmosferyczne.

Targi Kielce są nowoczesnym ośrodkiem,
jednak Zarząd spółki wciąż myśli o dalszym rozwoju infrastruktury wystawienniczej
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KIELCE IFRE–EXPO
II Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia
Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych 

www.ifre.pl
7-9.06.2018, Kielce

Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

Związek 
OSP RP

Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Strażaku, pal się do akcji!
• Najnowszy sprzęt pożarniczy
• Widowiskowe pokazy dynamiczne
• Szkolenia branżowe

• The latest fire-fighting equipment
• Spectacular show presentations
• Business-sector focused trainings

Wstęp bezpłatny!

Patronat Medialny/
Media patronage:

Patronat honorowy/ Honorary Patronage:

State Fire 
Service   Chief Commander 

of the State Fire Brigade

2nd International Fire Protection & Rescue Exhibition

Mountain Volunteer 
Rescue Service

Fire-fighters - all eager to help!Free admission!



Zapraszamy! Poszukaj inspiracji na 
www.kielcekonferencje.pl

Centrum Kongresowe 
Targi Kielce
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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. 
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3    Klub Muzyczny ULTRA VIOLET

5   Restauracja ROCKABILLY

6   Restaurant & Wine Bar  SOLNA 12

7   Restauracja ŻÓŁTY SŁOŃ

8   Restauracja NOWA KARCZMA CZTERY KONIE

9   Restauracja SUSHI NIGIRI

10  Salon Polskich Projektantów MAGIA

 1    Szkoła Cosinus 

 2    Hotel BINKOWSKI

 4    CONCILIO COMMUNICATIONS NIERUCHOMOŚCI


