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Dobre wyniki 
to dziś za mało  
dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targów Kielce

Niewiele brakuje, by Targi Kielce osiągnęły wynik sprzed pandemii. We 
wszystkich naszych wydarzeniach targowych w 2022 roku udział wzięło 
ponad 313 tysięcy osób. Większość wystaw osiąga poziom 80 procent sta-
nu z 2019 roku, choć rok 2023 zaczął się z zaskakującymi wynikami.  

Styczniowe targi pokryć dachowych Dach – Forum w rok po debiucie 
urosły ponad dwukrotnie i w 2023 stały się najważniejszym wydarzeniem 
branży w kraju. Odwiedziło je dwa razy więcej osób niż w 2022 roku. 
Rekord zwiedzających padł także w przypadku Targów Sadownictwa 
i Warzywnictwa, które, dzięki naszym staraniom, zostały przeniesio-
ne do Kielc. Wystawa przyćmiła poprzednie 12 edycji organizowanych 
w Nadarzynie i Warszawie. W naszym ośrodku odwiedziło je półtora ty-
siąca osób więcej niż poprzednią edycję przeprowadzoną w Ptak Warszaw 
Expo. Marcowe targi odnawialnych źródeł energii Enex okazały się rekor-
dowe jeszcze nim się rozpoczęły. Zajęły dwa razy większą powierzchnię 
niż w 2022 roku. Wystawa techniki rolniczej Agrotech, która odbywa się 
w marcu, zajmie 10 hal i zgromadzi 400 firm. Zdecydowanie to największe 
targi w halach w kraju, jednak nie powróciły do poziomu sprzed pande-
mii, choć niewiele brakuje. 

Targi są odbiciem sytuacji na rynku, a ta jest trudna. Cała gospodarka od-
czuwa skutki inflacji, rosnące koszty energii, produkcji.  Wystawcy  wery-
fikują budżety. Dla firm priorytetem jest przetrwanie i utrzymanie załogi, 
a wydatki na marketing i promocję, a więc i udział w targach, stają w kolej-
ce. Do gry bardzo małymi krokami zaczęli wracać przedsiębiorcy z Chin, 
którzy do 2020 roku zajmowali dużą część powierzchni targowych.  Nadal 
ta luka nie została wypełniona.  

Niepewność pogłębia wojna, tocząca się od roku za wschodnią granicą. 
Wahania wystawców, zwłaszcza zagranicznych, wymagają wielu rozmów. 
Nie chodzi tylko o poczucie stabilizacji w kraju. Nie wiadomo, jak konflikt 
się potoczy, czy nie przyniesie kolejnych konsekwencji dla gospodarki na 
świecie. 

Wojna w Ukrainie wzmaga z kolei potrzebę budowania bezpieczeństwa 
w wielu państwach. Rośnie więc znaczenie Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego. Już dziś wiemy, że wrześniowe wydarzenie 
w Targach Kielce będzie rekordowe pod względem liczby uczestników. 
Wystawę Narodową przygotuje Korea Południowa, która już ma duży 
udział w wyposażaniu wojsk Polski i licznych krajów. Wpływ MSPO na 
rozwój obronności wielu państw jest więc ogromny.  

Wyniki, rekordy, sukcesy, oczywiście cieszą, budują optymizm. Jednak to 
zbyt mało, by spokojnie patrzeć w przyszłość. 2023 to rok niepewności. ■ 

Z rekordami i nowym wydarzeniem Targi Kielce 
rozpoczęły 2023 rok. Efekty budują optymizm, 
jednak nie przynoszą poczucia stabilizacji. 
Tocząca się za wschodnią granicą wojna  
i nieprzewidywalna inflacja wywołują niepokój  
w całej branży. 
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Środowisko, 
społeczeństwo, 

pracownicy 
Autor: Marzena Ślusarz

Inwestycje już realizowane w Targach Kielce to nie tylko kolejny krok w rozwoju 
firmy, zapewnienie stabilizacji, bezpieczeństwa zatrudnienia, ale także działania 

służące środowisku.   

__Szkolenia i późniejsze spotkanie pod hasłem „Dres i klapki na bankiet i do… żabki” wprowadziły wśród pracowników przyjacielską atmosferę. 
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Targi Kielce nie tylko tworzą gospodarkę, ale i uczestniczą w życiu 
społecznym. Firma wspiera liczne przedsięwzięcia – od charyta-
tywnych, przez sportowe, po kulturalne, oraz organizuje własne 

wydarzenia dla mieszkańców. Ośrodek zawsze miał na uwadze dobro spo-
łeczne, komfort pracy zespołu i pozytywny wpływ na otoczenie, a teraz 
intensyfikuje działania. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisuje się  
w ESG. 

E jak environmental 
Targi Kielce realizują inwestycje ważne nie tylko z punktu widzenia bi-
znesowego, ale też ochrony środowiska. - Jesienią ubiegłego roku posa-
dziliśmy wokół terenów targowych około 750 drzew, krzewów i pnączy, 
które już wiosną zaczną „pracować” na rzecz czystego powietrza – mówi 
Arkadiusz Krzeczkowski, dyrektor Wydziału Targów w kieleckim ośrod-
ku. – By zmniejszyć zużycie prądu, wyposażyliśmy pracownię plastyczną 
w wielkoformatowe urządzenie do druku w technologii UV. Maszyna nie 
nagrzewa się, więc nie potrzebuje tyle energii, co tradycyjna drukarka. Co 
więcej, możemy wielokrotnie zadrukowywać ten sam materiał, który uży-
wamy do zabudowy stoisk. To rozwiązanie oczekiwane przez wystawców, 
wiele firm docenia prośrodowiskowe działania. 

Przed Targami Kielce remont dachu, instalacja paneli fotowoltaicznych, 
a także czujników, które będą wykrywać straty ciepła. Przy ośrodku ma 
powstać stacja ładowania pojazdów elektrycznych, która będzie do dys-
pozycji mieszkańców i podróżnych.  - Każde z tych działań prowadzi do 
oszczędności energii z sieci, więc minimalizacji śladu węglowego – twier-
dzi Arkadiusz Krzeczkowski. Targi Kielce wpływają na środowisko w spo-
sób jemu służący, co pozytywnie oddziałuje na otoczenie.  

S jak social 
W ramach działań prospołecznych Targi Kielce w ostatich miesiącach 
przeznaczyły pieniądze między innymi na wspieranie ekstraklasowej dru-
żyny piłki nożnej Korona Kielce. W lipcu 2022 roku były sponsorem star-
tu z Kielc największego wyścigu kolarskiego w Polsce Tour de Pologne, 

a od kilkunastu lat stale wspierają organizację Olimpiad Specjalnych. We 
wrześniu ubiegłego roku odbyła się już dwudziesta edycja Targi Kielce Jazz 
Festival Memorial to Miles, którego spółka wystawiennicza jest współor-
ganizatorem od 2007 roku. Targi Kielce mają więc udział w budowaniu nie 
tylko wartościowych emocji wśród mieszkańców, ale i wizerunku Miasta 
Kielce na arenie kraju. 

- Sami pracownicy Targów Kielce dokładają sporą „cegłę” do listy dzia-
łań. Włączają się w szereg akcji charytatywnych o zasięgu krajowym, jak 
Szlachetna Paczka i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także pomoc 
obywatelom Ukrainy. Wszyscy tu czujemy się więc odpowiedzialni spo-
łecznie – podkreśla Agnieszka Wicha –Dauksza, dyrektor Wydziału Public 
Relations Targów Kielce.

C jak corporate governance
Jest to też efekt atmosfery w firmie, poczucia bezpieczeństwa, więzi mię-
dzy ludźmi. Składa się na to wiele czynników ładu korporacyjnego - od 
podstawowych, jak przestrzeganie prawa pracy, wypłaty na czas, system 
socjalny, przez dokształcanie i fundusz szkoleniowy, po wspólne spotka-
nia i docenianie za wyjątkową pracę, choćby nagrodą „Pracownik Roku”. 
Ważną rolę odgrywa integracja. 

- Poznając się lepiej, obdarzamy się zaufaniem, chętniej pomagamy sobie, 
reagujemy na potrzeby, rozwiązujemy problemy. Dobra atmosfera sprzy-
ja błyskotliwości umysłów, odwadze dzielenia się pomysłami i patrzeniu 
w przyszłość – uważa Bożena Hetman, dyrektor Wydziału Organizacyjno-
Prawnego Targów Kielce. ■ 

__Pracownicy Targów Kielce sami angażują się w pomoc. Wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka przygotowując solidny podarunek dla człowieka  
w trudnej sytuacji. 

„Wiele z działań prowadzi 
do oszczędności energii z sieci, 
więc minimalizacji śladu 
węglowego”
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Warto się dzielić
Autor: Ewa Łukomska

Pracownicy Targów Kielce już we krwi mają udział w akcjach wspierających osoby  
w trudniejszej sytuacji. Przygotowali podarunki w ramach „Szlachetnej Paczki”,  

a także upominki dla seniorów i prezenty dla dzieci chorych onkologicznie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) dla zespołu Targów Kielce 
oznacza moc pomagania. Grudzień obfitował w wiele akcji. 

Szlachetnie
W „Szlachetnej Paczce” ekipa Targów Kielce bierze udział od lat. Tym 
razem wsparcia potrzebował 67-letni pan Eryk, zmagający się z niepeł-
nosprawnością po udarze. Miesięczny dochód mężczyzny nie przekracza 
1000 złotych, dlatego potrzebował on wszystkiego. Pracownicy zareago-
wali. Udało się przygotować 10 paczek z żywnością i środkami czystości. 
Zakupione zostały też ręczniki, pościel, umywalka, lodówka i wersalka. 
Pan Eryk otrzymał także futerał na gitarę – jego świąteczne marzenie. 

W przygotowanie „Szlachetnej paczki” włączyły się firmy współpracu-
jące z Targami - Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Rodaka, firma 
ProInvest - Doradztwo Inwestycyjne oraz firma Kisiel. 

Targi Kielce przed świętami przygotowały też niewielką niespodziankę dla 
seniorów, którzy spotkali się podczas wigilii dla osób samotnych, zorgani-
zowanej w Wojewódzkim Domu Kultury. Uczestnikom uroczystej kolacji  
ośrodek przekazał drobne upominki i książki.

Pracownicy włączyli się także w akcję „Paczki dla dzieci”, organizo-
waną przez II i III Komisariat Policji w Kielcach. Stróże prawa, jak co 
roku, ufundowali prezenty mikołajkowe dzieciom, które przebywają 
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Targi Kielce, by sprawić radość, 
zakupiły gry planszowe i akcesoria sportowe.

W okresie przedświątecznym Targi Kielce zorganizowały także akcję 
dla zwierząt. Przy okazji Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych 
w ośrodku „Podano pomocną łapkę”. Udało się wesprzeć podopiecznych 
Fundacji Pomocy Goldenom AUREA z Warszawy, która skupia się przede 
wszystkim na niesieniu pomocy psom rasy golden retriever.

Śpiewająco
Zespołowi dziecięcemu Józefowe Kwiatki Targi Kielce pomogły wydać 
album, składający się z dziesięciu tradycyjnych, polskich kolęd. Płyta 
pod tytułem „Czas radości” jest już dystrybuowana przez Stowarzyszenie 
Józefowe Kwiatki, a część egzemplarzy trafiła do Targów.

Zaś w styczniu ośrodek wsparł organizację XVI edycji Świętokrzyskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Piotra Klimczyka. Uczestnicy 

__Przy okazji Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych 
w Targach Kielce zorganizowano akcję „Podaj pomocną łapkę”.

__Dzięki fundatorowi – firmie Heliview z Pekinu, Targi Kielce przekazały 
małym podopiecznym ośrodków z regionu mnóstwo zabawek.
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Festiwalu otrzymali upominki, a finaliści – voucher na transport do 
Będzina, gdzie odbył się finał Międzynarodowego Festiwalu Kolęd.

Zabawkowo
W styczniu sezon upominków trwał w najlepsze. Dzięki fundatorowi – 
firmie Heliview z Pekinu, mogliśmy przekazać małym podopiecznym 
ośrodków z regionu mnóstwo zabawek, ale nie tylko. Do Domu Samotnej 
Matki w Kielcach trafiły zarówno rzeczy, które ucieszą najmłodszych, jak 
i praktyczne akcesoria dziecięce, które przydadzą się mamom. 

Wiele artykułów powędrowało do kieleckiego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który sprawuje pieczę nad licznymi domami dzie-
cka, do których dotrą przekazane przez nas rzeczy. Kolejny transport ak-
cesoriów i zabawek pojechał do Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Masłowie. Wśród beneficjentów znalazł się również Caritas Diecezji 
Kieleckiej. Kilka ciekawych propozycji trafiło natomiast na licytację w ra-
mach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W lutym pracownicy Targów Kielce po raz kolejny wsparli mieszkańców 
Ukrainy. Przekazaliśmy żywność, środki czystości i artykuły higieniczne 

– wszystkie trafiły do mieszkańców Winnicy, miasta, z którym Kielce 
współpracują już od 65 lat. Transport dotarł na Ukrainę w rocznicę wybu-
chu wojny, co miało także znaczenie symboliczne – chcieliśmy utwierdzić 
naszych sąsiadów w przekonaniu, że wciąż myślimy o tym, co dzieje się 
w ich kraju i robimy, co w naszej mocy, by wesprzeć ich w tym niewyob-
rażalnie trudnym czasie.  

Dobrze widziane
Działania Targów Kielce w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu 
doceniła kapituła konkursu „Firma Dobrze Widziana”, organizowanego 
przez Business Centre Club. Targi wyróżniono również za szerzenie wie-
dzy w zakresie CSR. Jak mówił prezes BCC, Jacek Goliszewski, w konkur-
sie nagradzane są firmy, które „pokazują, że koncentrują się nie tylko na 
zarabianiu pieniędzy, ale również na zmienianiu ekonomicznej rzeczywi-
stości i zmienianiu świata na lepsze.”

Ostatnie miesiące w Targach Kielce obfitowały w działania pomocowe, 
zbiórki i akcje charytatywne. W Targach Kielce wiemy, że posiadanie dóbr 
nie daje radości, jeżeli nie dzielimy ich z drugim człowiekiem – jak powie-
dział Seneka. ■

__Dzięki fundatorowi – firmie Heliview z Pekinu, Targi Kielce przekazały 
małym podopiecznym ośrodków z regionu mnóstwo zabawek.

__Zespół Józefowe Kwiatki występuje w Targach Kielce podczas wystawy branży sakralnej. Ośrodek z radością wspiera utalentowane dzieci. 
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Budowanie ducha zespołu 
Autor: Agnieszka Wicha - Dauksza

Szkolenia, kształtowanie dobrych relacji i gala Pracownik Roku 2022 – te elementy w styczniu 
wzbogaciły pracę załogi Targów Kielce. Najważniejszy tytuł został przyznany Michałowi Łyskowi, 
pracownikowi Zespołu Organizacji Targów za nieszablonowość, pomysłowość i profesjonalizm.

Ponad stu pracowników Targów Kielce pod koniec stycznia wzięło 
udział w szkoleniu. Czas wykorzystali na trening umiejętności pra-
cy zespołowej i komunikacji. Trenerzy przekazywali wiedzę m.in. 

o tym, jak radzić sobie ze stresem i rozwiązywać konflikty. Elementem 
szkolenia była gra terenowa, w czasie której duch współpracy został zbu-
dowany.

Szkoleniom towarzyszyło spotkanie na luzie pod hasłem „Dres i klapki 
na bankiet i do żabki…”, które wpłynęło pozytywnie na koleżeńskie więzi. 
Liczni pracownicy nie tylko postawili na luźny outfit, ale także przebrali 
się w stylu dresiarzy z lat 80. i 90. Były więc kolorowe retro i crash, białe 
skarpety, klapki, bawełniane opaski na głowę, łańcuchy, a nawet peruki. 
W takim klimacie tworzyły się przyjacielskie relacje, które przekładają się 
na codzienną atmosferę w pracy. 

Pracownicy Roku 2022 Targów Kielce 
Emocji nie brakowało w czasie ogłaszania wyników wewnętrznej akcji fir-
my „Pracownik Roku 2022”. Najważniejszy tytuł otrzymał Michał Łysek, 
przez lata związany z Wydziałem Public Relations i Marketingiem, dziś 
działający w Zespole Organizacji Targów. Został doceniony za wyjątkowo 

skuteczne realizacje kampanii marketingowych i zadań technicznych oraz 
za wdrażanie nowych projektów. Kongres i Targi Dekarzy, Blacharzy, Cieśli 
Dach Forum, który zainicjował, w rok po debiucie stał się najważniejszą 
imprezą branży w kraju. 

W kategorii Kreatywność tytułem „Pracownik Roku 2022” nagrodzo-
ny został grafik Tomasz Purski z Marketingu. W kategorii Rozwój za-
wodowy docenione zostały dwie osoby - Paulina Zaborska z Wydziału 
Administracji oraz Monika Jedynak, asystent Zarządu. W katego-
rii Profesjonalizm także nagrodzono dwie osoby - Iwonę Godowską 
z Zespołu Human Resources i Kadr oraz Małgorzatę Kozieł pracującą na 
samodzielnym stanowisku ds. płac. W kategorii Debiut tytuły otrzymały 
prawnik Magda Kozieł, Kateryna Radkovets z Marketingu oraz Marzena 
Ślusarz z Wydziału Public Relations. W kategorii Życzliwość i otwartość na 
współpracę pracownicy firmy w głosowaniu nagrodzili Magdalenę Kozieł. 
Zarząd docenił także Dyrektora Centrum Kongresowego Andrzeja 
Kiercza za organizację strony technicznej spotkania Rady Ministerialnej 
OBWE w Łodzi. Nagrodę za projekt specjalny otrzymał także Kamil 
Perz z Zespołu Organizacji Targów, który „ściągnął” do ośrodka Targi 
Sadownictwa i Warzywnictwa. Gratulujemy! ■ 

__Wyróżnieni w konkursie „Pracownik Roku 2022” wraz z zarządem Targów Kielce  
- prezesem dr Andrzejem Mochoniem i wiceprezes Bożeną Staniak.
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__Zadaniem, które wywołało wiele emocji było strzelanie z łuku do celu. 

__Ekipa, która zdobyła złoty puchar w grze terenowej ogromnie 
cieszyła się z wygranej. Pierwsze miejsce oznaczało najszybsze 
wykonanie zadań.  

__W grze terenowej pracownicy wykonywali takie zadania jak ułożenie 
kolumny z drewnianych klocków za… pomocą sznurów.. 
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Największe zlecenie dla Targów 
poza… Kielcami 

Autor: Mateusz Kaczmarczyk 

Kielecki ośrodek wystawienniczy z sukcesem zrealizował kolejne wydarzenie na 
skalę międzynarodową. Jesienią 2022 roku w Łodzi kompleksowo zorganizował 

posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy  
w Europie z udziałem przedstawicieli 57 państw. Było to największe do tej pory 

zlecenie dla Targów na realizację wydarzenia poza siedzibą. 

Targi Kielce to nie tylko organizator wydarzeń własnych, ale też 
sprawdzony partner dla wielu firm i instytucji w realizacji eventów. 
W październiku ośrodek stanął przed zupełnie nowym zadaniem.

Wspólnie z warszawską Agencją Eventową El Padre wygrał przetarg  
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na kompleksową organizację posie-
dzenia Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Do zadań konsorcjum, zawiązanego przez obie spółki, należało 
między innymi opracowanie koncepcji architektonicznej, przygotowanie 
infrastruktury technicznej, informatycznej, medialnej oraz realizacja wy-
darzenia.

W posiedzeniu, które 
miało miejsce 1 i 2 grudnia 
w Łodzi, wzięło udział ponad 1300 
przedstawicieli 57 państw, 
w tym ministrowie spraw 
zagranicznych. 
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- Mamy kompetentnych pracowników, umiejętności i doświadczenia, aby 
realizować wydarzenia także poza naszym ośrodkiem. Zorganizowaliśmy 
logistykę między Kielcami a Łodzią. Dwa miesiące przygotowywaliśmy 
się dość intensywnie, przez dwa kolejne tygodnie w Łodzi prowadziliśmy 
prace montażowe, by z przyjemnością obserwować efekt – mówi  Andrzej 
Kiercz, dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce, który odpowia-
dał za realizację zlecenia. 

W działaniach dyrektora Andrzeja Kiercza wspierał dyrektor Wydziału 
Targów Arkadiusz Krzeczkowski. Do zadań zaangażowani byli liczni pra-
cownicy ośrodka wielu działów – od pracowni plastycznej, po księgowość.  

Cel zdecydowanie został osiągnięty. Przestrzeń zaaranżowana w obiek-
tach EC1 przy ulicy Targowej w Łodzi oraz dworca Łódź Fabryczna 
wyglądały imponująco. - Partnerzy i współorganizatorzy wydarzenia, 
a przede wszystkim goście i zleceniodawca, byli pod wrażeniem zaangażo-
wania naszych pracowników, sprawności, terminowości i profesjonalizmu. 
Dziękuję każdemu, kto przyczynił się do realizacji działań – podkreśla dy-
rektor Andrzej Kiercz. - Sukces otwiera nam drzwi do startu w kolejnych 
przetargach na organizację także dużych wydarzeń. ■
 

__Hala przed i w czasie posiedzenia 
Rady Ministerialnej OBWE – była 
głównym miejscem obrad polityków 
w Łodzi.
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Sukces na start
Bożena Staniak

Wiceprezes Zarządu Targów Kielce

Kalendarze spotkań wystawców wypełnione po brzegi, tłum w halach, rozmowy 
przynoszące w efekcie biznesowe umowy… Kielecki ośrodek tętni życiem od 

początku 2023 roku. Wydarzenia targowe w styczniu i lutym odwiedziło blisko 20 
tysięcy osób - to o około 4 tysiące więcej niż w tym samym okresie 2022 roku,  

ale o 5 tysięcy mniej niż w 2019. W tym roku kolejne 11,5 tysiąca osób  
uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kongresowe. 

Wartość, jaką niesie udział w spotkaniach doceniają przede 
wszystkim wystawcy. W Targach Kielce docierają oni do grona 
potencjalnych klientów. Styczniowy Kongres i Targi Dekarzy, 

Blacharzy, Cieśli Dach - Forum odwiedziło ponad 5 tysięcy fachowców 
– dwa razy więcej niż rok temu, podczas premierowej edycji. Szefowie, 
menedżerowie firm w czasie wydarzenia podkreślali, że były to spotkania, 
które przyniosą efekty biznesowe.   

Druga tegoroczna impreza - Targi Sadownictwa i Warzywnictwa również 
okazała się sukcesem. Wydarzenie zostało przeniesione do naszego ośrod-
ka po wielu latach starań Targów Kielce. Warszawska Oficyna Wydawnicza 
Oikos dwanaście wcześniejszych edycji organizowała w Ptak Warsaw Expo 
w Nadarzynie oraz Expo XXI w Warszawie. Trzynaste TSW w Kielcach 
odwiedziło 12,5 tysiąca osób, o półtora tysiąca więcej niż poprzednie targi 
w Nadarzynie. Wystawcy jeszcze w czasie tegorocznej edycji rezerwowali 
powierzchnię na kolejną - w styczniu 2024. 

Frekwencja przerosła oczekiwania także podczas targów Exotic Fest. 
Kielce były jednym z miast, w którym imprezę dla pasjonatów terrarysty-
ki, akwarystyki i botaniki, zorganizowała firma zewnętrzna. Edycja w na-
szym ośrodku przyciągnęła około 10 tysięcy gości. Jest to największa liczba 
w skali kraju! 

Targi Kielce i Centrum 
Kongresowe sprawdzają się jako 
organizator i realizator wydarzeń, 
także międzynarodowych.
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__Rozgrywki w czasie Mistrzostwa Świata 
w Bilardzie były transmitowane na cały świat. 

__Targi terrarystyczne w Kielcach okazały się najchętniej odwiedzonym Exotic Fest w kraju. 

__Dach – Forum w dwa lata urosło do największego wydarzenia  
branży pokryć dachowych w kraju.

Po targach szybko trzeba było zmienić aranżację hal na… sporto-
wą. Na początku lutego odbyły się tu bowiem Mistrzostwa Świata  
w Bilard 9 bil. Wzięło w nich udział ponad 120 zawodników z 47 kra-
jów. 

Spośród półtora tysiąca osób, które gościły w targach, 70 procent przyje-
chało zza granicy. Transmisje telewizyjne z Targów Kielce były emitowa-
ne do około 50 krajów na sześciu kontynentach.

Wniosek płynie więc jednoznaczny
Targi Kielce i Centrum Kongresowe sprawdzają się jako organizator  
i realizator wydarzeń, także międzynarodowych.  ■

__Rozgrywki w czasie Mistrzostwa Świata w Bilardzie 
były transmitowane na cały świat. 
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Nowa 
technologia 
druku  
nie tylko dla 
wystawców
Autor: Ewa Łukomska 

Niestraszne jej szkło, drewno, a nawet włókna 
dywanu - wielkoformatowe urządzenie do druku 
w technologii UV już pracuje  w Targach Kielce. 
Maszyna stwarza szerokie możliwości wykonania 
zabudowy stoisk, a także rozwinięcia katalogu usług 
dla firm zewnętrznych. Co ważne, praca plotera służy 
ochronie środowiska.

Druk UV jest jedną z najnowocześniejszych technik druku cyfro-
wego. Proces przebiega podobnie jak w drukarce atramentowej, 
jednak z kilkoma znaczącymi różnicami. Tusz do druku UV jest 

rodzajem ciekłych polimerów. Przy głowicach drukujących zainstalowane 
są lampy LED, które emitują światło ultrafioletowe, zimne – drukarka nie 
nagrzewa się. Promieniowanie UV rozpoczyna proces polimeryzacji na-
niesionego tuszu i utrwala ciekłe polimery do warstwy trwałego plastiku.

Ta technologia już jest wykorzystywana w pracowni plastycznej Targów 
Kielce. Maszyna może drukować na różnorodnych materiałach, zarówno 
na płaskich, jak i rolowych o grubości maksymalnej 510 mm i szeroko-
ści do 320 cm. - Drukuje na szkle, metalu i drewnie, ceramice, sklejce, 
piankach, pleksi i kartonach, a nawet na aluminium, akrylu, tkaninach, 
tapetach i dywanach. Praca na materiałach budowlanych także nie stano-
wi problemu, ploter wykona druk na drzwiach, oknach, panelach pod-
łogowych, płytach gipsowych i ściankach działowych – wyjaśnia Artur 
Świątek, zastępca kierownika zespołu projektowania stoisk do spraw pra-
cowni plastycznej Targów Kielce.  

Urządzenie wyposażone jest w system podawania i nawijania materiału, 
automatycznie reguluje wysokość głowic, które samodzielnie czyści – by 
zachować najwyższą jakość wydruku oraz wierność kolorystyczną. Pracuje 
bardzo efektywnie, w ciągu godziny może zadrukować do 100 m² mate-
riału.

Funkcjonalności maszyny dla wystawców i nie tylko 
Nowa technologia otwiera zatem szerokie możliwości w przygotowa-
niu stoisk dla wystawców. Pomysły na wykończenie nie są ograniczone 
możliwościami technicznymi drukarki. Sam druk jest też odporny na 
warunki atmosferyczne. Pracownia plastyczna Targów Kielce dzięki 
urządzeniu może sprostać nie tylko oczekiwaniom wystawców, ale i re-
alizować projekty zlecone przez firmy zewnętrzne. 

Mniej prądu, więcej dla środowiska 
Co ważne, ploter został zakupiony także z myślą o  ochronie środowi-
ska. Nadruki wykonywać można kilkukrotnie na tych samych tworzy-
wach. Ponadto, drukarka korzystając z zimnego światła, nie musi się 
nagrzewać. Maszyna pozwala więc osiągać wysoką jakość druku przy 
dużo mniejszym zużyciu materiałów eksploatacyjnych i oszczędności 
energii. ■

Maszyna pozwala osiągać 
wysoką jakość druku przy dużo 
mniejszym zużyciu materiałów 
eksploatacyjnych i oszczędności
energii. 

__Wielkoformatowe urządzenie do druku w technologii UV wykonuje 
elementy zabudowy stoisk w wysokiej jakości. 
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Wózek zdalnie 
sterowany
Autor: Łukasz Kopczyński 

Luksusowe wózki dziecięce sterowane pilotem, 
fotelik samochodowy z aplikacją powiadamiającą 
o pozostawieniu dziecka w aucie, zabawki i artykuły 
pochodzące z recyklingu - nowości  zaprezentowane 
podczas lutowych targów Kids’ Time w Targach 
Kielce zaskakują funkcjonalnościami, które mają 
wspierać opiekuna i być maksymalnie przyjazne dla 
środowiska.

Trzynasta edycja Międzynarodowych Targów Zabawek i Artykułów 
dla Matki i Dziecka Kids’ Time zgromadziła w lutym 2023 roku 
blisko 300 wystawców, w tym 40 zagranicznych z 13 krajów. Wielu 

prezentowało innowacyjne rozwiązania wspierające rodziców. 

Bezpieczeństwo dzieci 
Firmy produkujące foteliki dziecięce zareagowały na problem pozosta-
wiania dzieci w fotelikach samochodowych. We Włoszech, od 2020 roku 
wszystkie foteliki muszą być wyposażone w system powiadamiania o po-
zostawieniu dziecka w aucie. W samych Stanach Zjednoczonych z tego 
powodu umiera średnio 40 dzieci rocznie. Problem, który dotyka również 
Polskę, można rozwiązać dzięki dostępnym na rynku akcesoriom. Podczas 
targów Kids’ Time, firma BeSafe zaprezentowała najnowszy model fote-
lika, wyposażony w system powiadamiania rodziców o pozostawieniu 
dziecka w samochodzie. – Telefon rodzica wyposażony jest w aplikację 
sparowaną z fotelikiem. Kiedy opiekun oddali się od auta dostanie powia-
domienie. Jeśli zostanie ono zignorowane, specjalny alert wysłany zostanie 
do kolejnych numerów telefonu podanych w aplikacji – mówi specjalista 
firmy Tomasz Świergolik. Jak sugerowali przedstawiciele firmy, być może 
Polska będzie kolejnym krajem, który zdecyduje się wprowadzić takie roz-
wiązanie jako normę.

Wózek sterowany  
Współczesna technologia przyzwyczaja do wygody i luksusu. W Targach 
Kielce zaprezentowano wózek sterowany pilotem. – Na pierwszy rzut oka 
wygląda dość dziwnie, kiedy widzimy samoistnie jeżdżący wózek. Dopiero 
za chwilę dostrzegłam pana sterującego nim za pomocą pilota – mówili 
zaskoczeni przedsiębiorcy zwiedzający targi Kids’ Time. – Nasz wózek wy-
posażony jest również w funkcję kołyski oraz automatyczny hamulec, a już 
wkrótce, także w standardowej kolekcji, wprowadzone zostanie oświetle-
nie ambient poprawiające widoczność i bezpieczeństwo – mówił Mateusz 
Trylski, właściciel marki Junama. Ten i wiele innych wózków zaprezen-
towano podczas dorocznego spotkania przedstawicieli branży dziecięcej 
Kids’ Time. 

Więcej z recyklingu 
Temat ochrony środowiska dotyka coraz większą grupę przedsiębiorców. 
Firmy chcą być eco, dlatego decydują się wprowadzać nowe linie produk-
tów przyjaznych środowisku. Drewniane zabawki można znaleźć u wielu 
producentów, ale ci coraz częściej stawiają na plastikowe zabawki pocho-
dzące z recyklingu. Jednym z przykładów jest kolekcja marki Wader-
Woźniak RePlay Sustainable. – Opiera się ona na zasadzie Reuse, Recycle, 
Replay i oznacza, że nowa seria zabawek wykonana jest z surowców po-
zyskanych w 100% z plastikowych odpadów konsumenckich – mówiła 
Ewelina Kozielska, Marketing Manager. Charakterystyczne dla produktów 
pochodzących z recyklingu, stonowane kolory, można było zobaczyć na 
wielu stoiskach, co potwierdza, że wiele firm poważnie podchodzi do te-
matu ochrony środowiska. ■

__Autonomiczny wózek firmy Junama sterowany zdalnie za pomocą 
pilota to ułatwienie dla rodziców w opiece nad niemowlakami. 



Kielecki  Przegląd Targowy

16

__Popularna wokalistka Kaśka Sochacka wraz z zespołem wystąpi na scenie Centrum 
Kongresowego Targów Kielce w poniedziałek, 3 kwietnia. Artystka zaśpiewa najbardziej 
popularne piosenki, jak „Ciche dni”, „Niebo było różowe” oraz „Spaleni słońcem”. Nie 
zabraknie także niespodzianek. Bilety dostępne na stronie biletyna.pl

Centrum Kongresowe 
koncertowo…

Autor: Magdalena Sitarska

Od koncertów przez konferencje po zawody sportowe międzynarodowej rangi 
– Centrum Kongresowe Targów Kielce organizuje kilkaset wydarzeń rocznie. 

Oto najciekawsze eventy dla szerokiej publiczności. 
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...i sportowo

__Mistrzostwa Polski i Debiuty w Kulturystyce i Fitness potrwają od 14 do 16 kwietnia 2023 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce. 
Widowiskowe wydarzenie organizuje Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Debiuty to sportowa impreza skierowana do 
debiutantów, którzy chcą spróbować swoich sił w kulturystyce i fitness, a zawodnicy Mistrzostw Polski w Kulturystyce i Fitness walczą o tytuł 
najlepszego w kraju. 

__Na specjalnie zaaranżowanej scenie Centrum Kongresowego Targów Kielce 
podczas szóstej edycji zawodów Pole Dance Show już od 21 do 23 kwietnia 2023 
roku zaprezentuje się niemal 250 zawodników z całej Polski! Goście wydarzenia 
podziwiać będą spektakularne występy, wyjątkowe akrobacje powietrzne, co bez 
wątpienia przyniesie sportowe emocje.

__Podczas charytatywnej gali boksu Boxing Challenge 
i K1 już 13 maja 2023 roku w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce, walkę może stoczyć każdy chętny. 
Celem organizacji wydarzenia jest zebranie funduszy 
dla Podopiecznych Fundacji Cancer Fighters – osób 
zmagających się z chorobami nowotworowymi. W trakcie 
dotychczasowych ośmiu edycji organizatorom udało się 
zgromadzić już ponad milion złotych. 
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Energetycznie  
i ekologicznie

Autor: Magdalena Sitarska 

Jazdy testowe najnowszymi modelami samochodów elektrycznych, hybrydowych oraz autem 
wodorowym, światowe premiery najnowszych produktów z zakresu odnawialnych źródeł 
energii: falowników, magazynów energii, pomp ciepła, systemów grzewczych i rozwiązań 
fotowoltaicznych, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, widowiskowy turniej instalatorów 
fotowoltaiki na żywo i spotkanie z najbardziej rozpoznawalnymi youtuberami branży OZE  

– to część wydarzeń towarzyszących jubileuszowym Targom Enex w Targach Kielce.  
W tym samym czasie w kieleckim ośrodku wystawienniczym odbywają się  

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.  

__Targi Enex wyrosły na największe wydarzenie branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. 
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Swoją ofertę w trakcie 25. edycji Targów Enex i 23. Targów Ekotech, 
w 7 halach wystawienniczych kieleckiego ośrodka prezentuje ponad 
240 firm z branży energetycznej oraz najwięksi producenci rozwiązań 

z branży komunalnej. Wystawcy spotkania branży energetycznej to pro-
ducenci i dystrybutorzy najnowszych rozwiązań z zakresu odnawialnych 
źródeł energii: falowników, magazynów energii, pomp ciepła, systemów 
grzewczych oraz wentylacyjnych, a także rozwiązań fotowoltaicznych. 
W Targach Ekotech biorą udział firmy oferujące nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne w zakresie gospodarowania odpadami, transportu 
odpadów czy usług związanych z segregowaniem śmieci. Na stoiskach 
Wystawców spotkania branży komunalnej pojawiają się m.in. najnowsze 
maszyny do redukcji objętości odpadów i surowców wtórnych, ekozgnia-
tarki do kompresowania odpadów, maszyny, urządzenia i systemy dla 
branż recyklingu, inteligentne systemy wywozu śmieci, czy innowacyjne 
rozwiązania do rozdrabniania odpadów. 

Światowe premiery produktowe
Pierwszego dnia Targów Enex, po raz pierwszy w Polsce brytyjskie przed-
siębiorstwo Rolls-Royce SMR prezentuje technologię budowy małych 
elektrowni produkujących wodór, który może zasilać miasta lub przemysł. 
W trakcie spotkania branży energetycznej w Targach Kielce premiery 
produktowe swoich rozwiązań mają również takie firmy jak SolarEdge, 
Panasonic, Keno, Hypontech, Viessmann, Mitsubishi Electric, Kehua. Nie 
brakuje również prezentacji na stoiskach Wystawców Targów Ekotech: 
firma Cyrkl z innowacyjną platformą internetową, firma Untha z najnow-
szymi modelami rozdrabniaczy przemysłowych dla branży gospodarki 
odpadami, firma Bin-e z urządzeniem wykorzystującym sztuczną inte-
ligencję do recyklingu oraz inteligentnym koszem na śmieci oraz firma 
Eurocentrum Polska z najnowszą Ekozgniatarką Mamut.

O pompach ciepła, fotowoltaice, a nawet odpadach 
Targom Enex od wielu lat towarzyszą merytoryczne fora takie jak: Forum 
Fotowoltaiczne Solar+ poświęcone branży PV oraz Forum Pomp Ciepła, 
które jest okazją do poznania m.in. nowości technicznych i produktowych 
z branży pomp ciepła i techniki grzewczej. Konferencja Energia Pl to z ko-
lei ciekawa propozycja dla osób zainteresowanych najnowszymi trendami, 
projektami i rozwiązaniami w dziedzinie magazynów energii. W trakcie 

Targów Ekotech mają miejsce liczne konferencje i seminaria w tym m.in. 
spotkanie pn. „Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy 
rozwoju” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu 
Pojazdów Eko-Auto, Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, 
cykl wykładów poświęconych dokumentacji środowiskowej, działalności 
w postaci chowu drobiu i trzody chlewnej oraz konferencja pn.  „Razem 
tworzyMY Ekoświętokrzyskie”.

Goście Specjalni 
W Targach Enex biorą udział najbardziej rozpoznawalni YouTuberzy z za-
kresu odnawialnych źródeł energii, elektromobilności oraz inteligentnych 
i energooszczędnych rozwiązań technologicznych. W Strefie YouTubera 
podczas 25. edycji targów można spotkać m.in. Waldka z kanału „Pompa 
ciepła i PV”, Sławomira – prowadzącego kanał „Panele fotowoltaiczne”, 
Macieja z „HOLIBOOD” oraz Michała z kanału „Na prąd po Polsce”. 
Gościem specjalnym Targów Ekotech jest Piotr Sikora „Stalowy” – szef 
Piotro-Stalu wiodącej firmy na polskim rynku złomu i rozbiórek, znany 
również z programu Złomowisko PL. 

Strefa Elektromobilności 
Stałym punktem na mapie atrakcji Targów Enex jest Strefa 
Elektromobilności z najnowszymi modelami aut elektrycznych i hybry-
dowych oraz wodorowych. Zwiedzający Enex mogą nie tylko zobaczyć 
z bliska, ale również przejechać się takimi modelami jak: Toyota Mirai, 
Fiat 500 i Fiat Ducato, JEEP GRAND CHEROKEE, Mercedes EQA, EQB 
i EQS, Citroen e-C4, Mazda MX-30. Każdy, kto przyjedzie swoim samo-
chodem elektrycznym na targi może bezpłatnie naładować swoje auto, 
dzięki stacjom ładowania umieszczonym na terenie kieleckiego ośrodka 
wystawienniczego. 

Do wygrania nawet pompa ciepła!
W trakcie Targów Enex, w specjalnej strefie wystawienniczej pn. 
MiastOZE można wziąć udział w grze miejskiej, a w innym z konkur-
sów wygrać pompę ciepła typu monoblok VGE ufundowaną przez firmę 
Solgen. Na stoisku Wystawców Targów Ekotech nie brakuje konkursów 
dla Zwiedzających np. na stoisku firmy Santrade przedstawiciele stacji de-
montażu pojazdów mogą wygrać atrakcyjne nagrody. ■

__Wodorowa Toyota Mirai prezentowana na Targach Enex. __Pompa Ciepła VGE do wygrania w jednym z konkursów podczas 
Targów Enex.
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Błysk technologii, 
„bank” wiedzy 

Autor: Marzena Ślusarz 

Około 400 firm zaprezentuje ofertę dla rolników podczas targów 
Agrotech w Kielcach. Istną rewię ciągników i maszyn w dniach od 17 do 19 marca wzbogacą 

konferencje dotyczące rolnictwa precyzyjnego i ekoschematów, a także spotkania 
z najpopularniejszymi gospodarzami w kraju. Wystawie towarzyszą targi Las-Expo.  

__Targi Agrotech to prezentacja najnowszej technologii dla rolników. Wydarzenie odwiedzają gospodarze z wielu stron kraju.
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Na największych targach rolniczych w halach w kraju zwiedzają-
cy zobaczą pełną gamę ciągników, maszyn i urządzeń do pracy 
w polu i obsługi gospodarstw. Będą marki Case IH, Steyr, New 

Holland, Claas, Fendt, John Deere, Deutz – Fahr, Zetor, Massey Ferguson 
i Valtra. Zobaczymy też gamę ciągników marek Farmtrack, Landini, Solis, 
Iseki, LS, Kioti. Szykuje się parada nowości z innowacyjnymi rozwiąza-
niami, jak ciągnik Vario Gen 7 od Fendta, w którym zastosowano silnik 
opracowany z myślą o paliwach alternatywnych. 

Z rozbudowanymi maszynami do uprawy przyjadą m.in. Maschio 
Gaspardo, Horsch, Dziekan, Kuhn, Agro-Masz, Dexwal, Jar-Met, Landstal, 
Pöttinger, Unia. Uwagę przykują zapewne roboty autonomiczne do prac 
w polu, ale i w gospodarstwie, jak robot Em Lizard od Euromilk do pod-
garniania paszy w oborach.  

Cała hala z nawozami, środkami ochrony i nasionami 
Obok najnowszej technologii popularnością będą cieszyć się oferty nawo-
zów, środków ochrony roślin, biostymulatorów. Będą firmy TimacAgro, 
Syngenta, Yara, AgroSorb, Invex Remedies, Świętokrzyska Grupa 
Przemysłowa Industria, Polcalc, Solmag Agro, Siarkopol. Nowością od 
Industrii będzie wapno granulowane do odkwaszania gleby, całkowicie 
naturalne. Produkty ekologiczne zastępujące nawozy sztuczne zaprezen-
tuje AgroSorb. 

Rolnictwo 4.0 i wykorzystanie ekoschematów 
Targi Agrotech 2023 to także solidny zastrzyk wiedzy. Każdego dnia od 
17 do 19 marca odbywać się będą konferencje. W piątek o godzinie 11 
wystartuje spotkanie „Precyzyjnie o rolnictwie”, a na sobotę i niedzielę za-
planowano warsztaty omawiające korzystanie z ekoschematów.  Specjaliści 
podpowiedzą, jak zyskać najwięcej. 

Spotkania ze znanymi rolnikami
Atrakcją Agrotechu będzie możliwość porozmawiania z rolnikami za-
liczanymi do najpopularniejszych influencerów w branży rolniczej. 
Zwiedzający targi w sobotę spotkają się z Fit Farmerem Sebastianem 
Staniewskim, który także trenuje MMA, oraz Tomaszem Klimkowskim, 
znanym w sieci jako „swietokrzyskirolnik”, a zyskał krajową rozpoznawal-
ność w telewizyjnym show Jedynki. W niedzielę od rana Tomasza będzie 
można spotkać na stoisku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Targom Agrotech od 22 lat towarzyszą Targi Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las – Expo. W dniach od 17 do 19 marca 
wystawcy zaproponują maszyny do prac w lasach i obróbki drewna oraz 
narzędzia – także dla amatorów. ■

__Tomasz Klimkowski porozmawia ze zwiedzającymi w sobotę  
i w niedzielę. Na stoisku KRUSu w ciekawy sposób  zaprezentuje 
bezpieczny strój roboczy.

__Największa w historii ciągników Puma – wersja CVX 260 to nowość 
od przedsiębiorstwa Case IH, która premierowo zostanie pokazana  
w Kielcach. 

__Nowością od marki Fendt będzie model Vario siódmej generacji 
z najnowszym silnikiem, który może wykorzystywać paliwa 
alternatywne. 
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Dom, ogród i… gwiazda 
Autor: Łukasz Kopczyński

Najnowsze rozwiązania technologiczne dla domu i ogrodu, porady ekspertów i 
strefa zieleni czekają na zwiedzających 30. edycję wystawy Dom, Ogród i Ty. Na 

wydarzenie Targi Kielce zaproszą w weekend 15 i 16 kwietnia. Gościem specjalnym 
będzie Dominik Strzelec, gwiazda programów telewizji TTV i HGTV.

Dom, Ogród i Ty to jedna z ulubionych imprez targowych miesz-
kańców regionu i okolic Świętokrzyskiego. Od lat gromadzi tłu-
my zwiedzających, wśród których nie brakuje rodzin z dziećmi. 

Kwietniowa wystawa zaoferuje wiele nowości, jak na przykład wykorzy-
stywane w nowoczesnej architekturze żaluzje fasadowe. Eleganckie osłony 
okienne mocowane są na zewnątrz budynków, a ich prosta i bardzo lekka 
budowa idealnie pasuje do obiektów z dużymi przeszkleniami. Dla miłoś-
ników prac w ogrodzie przygotowano szeroką ofertę narzędzi i materia-
łów, w tym nową serię inteligentnych robotów, umożliwiających koszenie 
trawnika w oparciu o wirtualne granice, wyznaczane za pomocą smart-
fona oraz aplikacji. Nowa generacja pozwala na koszenie poszczególnych 
fragmentów trawnika na różnych wysokościach, w różnych przedziałach 
czasowych. 

W kieleckim ośrodku pojawią się także producenci i dystrybutorzy m.in.: 
kominków, klimatyzacji, okien, drzwi, ogrodzeń, kostki brukowej, mebli 
ogrodowych, czy paneli fotowoltaicznych. Ochrona środowiska i niezależ-
ność energetyczna to częste powody skłaniające do instalowania odnawial-
nych źródeł energii, dlatego takie rozwiązania również będą oferowane 
podczas targów Dom, Ogród i Ty.

Stąpający twardo po kostce 
Atrakcją kwietniowego wydarzenia będzie spotkanie z Dominikiem 
Strzelcem, gwiazdą programów telewizji TTV i HGTV. Szerszej publicz-
ności jest znany jako prowadzący popularne „Usterka”, „Odlotowy ogród”, 
czy „Polowanie na ogród”. Ogrodnik z pasją oraz szczęśliwy mąż i ojciec 
trójki dzieci pojawi się na stoisku producenta kostki brukowej Pebia, któ-
rej jest ambasadorem. Dominik Strzelec to zapalony snowboardzista, fan 
piłki nożnej i podróżnik lubiący wyzwania. Według niego rośliny mogą 
wpływać na nasz nastrój oraz relacje z innymi osobami. W ciekawy spo-
sób przekazuje wiedzę i dzieli się własnymi doświadczeniami na wszystkie 
tematy dotyczące roślin. Popularny celebryta w czasie wystawy w Targach 
Kielce porozmawia z fanami, rozda autografy i zrobi sobie pamiątkowe 
zdjęcia.

Zapraszamy w weekend od 15 do 16 kwietnia 2023 roku do Targów Kielce. ■

__Wiosenna wystawa Dom, Ogród i Ty zaprosi w weekend  
15 - 16 kwietnia. 

__Dominik Strzelec przyjedzie do Kielc i podpowie, jak 
zaprojektować ogród marzeń.
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Fabryka spotkań
Autor: Urszula Kołodziejczyk 

Przemysłowy cykl wystaw spod znaku STOM wraz z towarzyszącymi 
wydarzeniami od lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem 

zarówno wystawców jak i zwiedzających. Edycja 2023 potrwa więc nie 
trzy, ale cztery targowe dni – od 28 do 31 marca. 

Ponad 500 wystawców, kilkaset pracujących maszyn, zapełnione 
wszystkie  7 hal kieleckiego ośrodka – tak w liczbach prezentuje się 
Przemysłowa Wiosna 2023. Co oprócz biznesowych rozmów czeka 

gości targów STOM? Salon Technologii Obróbki Metali słynie z dynami-
ki prezentacji. Nie inaczej będzie w tym roku. Prezentacje nowoczesnych 
maszyn CNC, obrabiarek i frezarek, prezentacje urządzeń do formowania 
i obróbki blach, pokazy cięcia metali, laserów i technologii laserowych, 
pokazy spawalnicze oraz robotów przemysłowych, pokazy drukarek 3D – 
to tylko kilka przykładów tego co dzieje się w halach kieleckiego ośrodka 
podczas Targów STOM.

Cykl przemysłowych wystaw w Targach Kielce co roku uzyskuje także 
ważne, merytoryczne wsparcie. 

__O bezpieczeństwo gości Przemysłowej Wiosny w 2022 roku 
dbał sam Robocop.

__Przemysłowa Wiosna to stały punkt w kalendarzu 
branżowych zwiedzających.

Partnerem technologicznym 
Przemysłowej Wiosny jest  
firma SIAD. Salon Robotyki 
Przemysłowej STOM-ROBOTICS 
od lat wspiera firma YASKAWA.

W skład Przemysłowej Wiosny wchodzą: Targi Obróbki Metali, 
Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, Obróbki Blach i Cięcia STOM 
BLECH & CUTTING, Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER, 
Salon Robotyki Przemysłowej STOM-ROBOTICS, Międzynarodowe 
Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO, 
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, Targi 
Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER, 
Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-
SURFACE, Targi Elektroniki i Automatyki TEiA oraz Targi Wirtualizacji 
Procesów WIRTOPROCESY a także DNI Druku 3D. 

Tylko w 2022 roku wystawy odwiedziło 10 tysięcy zwiedzających. I jak 
podkreślają wystawcy, Targów Kielce nie odwiedzają przypadkowi ludzie. 
STOM zaprasza w dniach od 28 do 31 marca. ■
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…za mundurem…
Autor: Urszula Kołodziejczyk

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się w kieleckim ośrodku 
od 30 lat. Na przestrzeni trzech dekad w Targach Kielce pojawiły się kolejne 

wydarzenia skierowane do służb mundurowych. 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od 30 lat, we 
wrześniu, staje się miejscem prezentacji największych dokonań 
przemysłu zbrojeniowego z całego świata. To nie tylko kom-

pleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i 
umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych 
kontynentów. 

Kolejna ze służb mundurowych, która w kieleckim ośrodku odnalazła 
miejsce branżowych spotkań to Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. 
Poprzednie edycje Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia 
Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych Kielce IFRE-EXPO  potwierdziły, 
że Targi Kielce to najlepsze miejsce dla producentów urządzeń, sprzętu 
oraz technologii dla jednostek straży pożarnej. Kolejna edycja strażackiego 
święta zaplanowana jest na dni od 15 do 17 czerwca 2023 roku.

__Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 
są Wystawy Narodowe. W 2022 roku swój potencjał 
prezentowała Turcja, uświetniając swoją obecność występem 
najstarszej wojskowej orkiestry na świecie MEHTERAN. __Medialny hit ostatniej edycji Targów POLSECURE – 

premiera nowego oznakowania pojazdów policyjnych

Najmłodsze w szeregach mundurowych to Targi Polsecure, które zadebiu-
towały wiosną 2022 roku. Ciekawa ekspozycja skierowana do funkcjona-
riuszy różnych służb, niezwykle merytoryczna konferencja zorganizowana 
przez Komendę Główną Policji, premiery odbijające się szerokim echem w 
ogólnopolskich mediach – debiut Targów POLSECURE był udany, czas 
na kolejną edycję wydarzenia w dniach od 25 do 27 kwietnia 2023 roku. 

Odbiorcami targów są służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Targi Polsecure dedykowane są więc Policji, Straży 
Granicznej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa. 

Ofertą mogą też być zainteresowane służby specjalne, Krajowa 
Administracja Skarbowa oraz organizacje ratownicze GOPR, TOPR, 
WOPR. ■
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Europejskie święto branży 
gazowniczej 

Autor: Urszula Kołodziejczyk 

Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS to  wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu 
ekspertów z branży gazowniczej, do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami 

technologicznymi oraz nawiązania dobrych relacji biznesowych i handlowych. Wydarzenie  
od pierwszej edycji współorganizowane jest przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.

Hale Targów Kielce w dniach 19 i 20 kwietnia wypełnią się sieciami, 
urządzeniami i odbiornikami gazowymi. Nie zabraknie aparatury 
kontrolno-pomiarowej stosowanej w gazownictwie. Na stoiskach 

można spotkać także urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wypo-
sażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu i nie tylko. Podczas 
styczniowej wizyty ekipy Targów EXPO-GAS w Warszawie ważność tego 
rodzaju spotkania bezpośredniego w Targach Kielce podkreślał prezes Izby 
Gospodarczej Gazownictwa  Robert Perkowski. 

Merytorycznie o gazie
Pierwszego dnia Targów EXPO-GAS tradycyjnie odbędzie się Konferencja 
zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Konferencja IGG 
towarzyszy targom od pierwszej edycji. Zawsze porusza najbardziej istot-
ne i aktualne dla branży tematy. W tym roku konferencja zatytułowana 
będzie „Nowe Technologie dla multienergetyki”. 

__Wręczenie targowych nagród dla najlepszych produktów to ważny moment Targów.

Nagrody i wyróżnienia Targów EXPO-GAS
Drugi dzień Targów EXPO-GAS upływa pod znakiem medali, wyróżnień 
i odznaczeń. O przyznaniu nagród decyduje komisja konkursowa, w skład 
której wchodzą czołowi, branżowi specjaliści.Medale i wyróżnienia przy-
znawane są w kilku kategoriach. Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa 
Robert Perkowski, współorganizator wydarzenia, także nagradza najlepszy 
produkt. 

Wręczane są również odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz odznaczenia ministerialne. 

Na zakończenie gali odbywa się uroczyste wręczenie odznak honoro-
wych IGG. Wieczór zazwyczaj kończy dekoracje master of business  
administration. ■
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Plastpol drogą 
do nowych 
rynków zbytu 
Mateusz Kaczmarczyk 

Europejska produkcja tworzyw w 2021 roku 
wzrosła z poziomu 53,9 do 57,2 mln ton - podaje 
Fundacji Plastics Europe Polska. Polska pod kątem 
zapotrzebowania na tworzywa sztuczne zajmuje 
3 miejsce (100 kg/os.), zaraz po Niemczech (140 kg/
os.) i Włoszech (122 kg/os.). Nic więc dziwnego, że 
kieleckie targi branży przetwórczej Plastpol od lat 
są jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w 
Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie odbędzie 
się w dniach od 23 do 26 maja.

__Pokaz precyzji nowej maszyny firmy Wittmann.

Przemysł tworzyw sztucznych nieustannie rozwija nowe technologie, 
które usprawniają proces produkcyjny, obejmując więcej materia-
łów pochodzących z recyklingu, mniej materiałów, projekty umoż-

liwiające recykling i lepszą wydajność w celu lepszej ochrony żywności 
i napojów, znacznie zmniejszając ilość odpadów – mówi Matt Seaholm, 
prezes organizacji Plastics Industry Association.

Polska już teraz ma silnie rozwinięty sektor przetwórczy, zatrudniający 
ponad 200 tys. osób. Według danych Plastics Europe, wielkość lokalnej 
produkcji tworzyw szacuje się na 1,7 mln ton. Duża część zapotrzebowa-
nia pokrywana jest surowcami z importu. Dlatego też organizowane w 
Kielcach Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol stano-
wią popularny cel podróży firm szukających okazji do inwestycji i rozwo-
ju. Tegoroczna edycja zapowiada się jako wydarzenie skupiające w sobie 
przedstawicieli każdego zakątka świata. Swoje produkty i usługi wystawią 
m. in. firmy z Turcji, Kataru, Niemiec, Włoch, Indii i krajów bałkańskich. 

– Już teraz możemy pochwalić się dużym zainteresowaniem ze strony kil-
ku ważnych firm z branży - mówi Kamil Perz, dyrektor projektu Plastpol. 
– Do listy wystawców tegorocznej edycji można zaliczyć takie firmy jak 
Engel, Arburg, Wittmann, Albis, Molgroup, Lyondellbasell, Exxon Mobil 
i Starlinger.

Wydarzeniem towarzyszącym 27. edycji Targów Plastpol w Kielcach bę-
dzie Seminarium Techniczne Plastech Info, które odbędzie się 24 maja. 
Motywem przewodnim będzie hasło „Zaawansowane materiały polime-
rowe – technologie, przetwórstwo, aplikacje”.

XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
PLASTPOL odbędą się 23-26 maja 2023 w Targach Kielce. ■

__Suszarka do tworzyw sztucznych na stoisku Plastcompany 
podczas edycji 2022. 
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__Suszarka do tworzyw sztucznych na stoisku Plastcompany 
podczas edycji 2022. 

Polskie 
kosmetyki 
przyciągają 
zagranicę 
Marzena Ślusarz

Kontraktacje dla branży kosmetycznej  
i farmaceutycznej Slavic B2Beauty po raz 
drugi zgromadzą polskich producentów, 
którzy zaprezentują ofertę kupcom  
z Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.  
Wydarzenie, które w Targach Kielce 
zaplanowano na 13 i 14 czerwca, znów 
zaowocuje biznesowymi relacjami. 

W czasie Slavic B2Beauty spotkają się dwie strony przemysłu kos-
metycznego. W Centrum Kongresowym Targów Kielce polscy 
producenci przedstawią ofertę kupcom z różnych stron świata. 

Druga edycja budzi bardzo duże zainteresowanie. Obecność na wyda-
rzeniu zapowiedzieli kupcy z krajów azjatyckich - Malezji, Kazachstanu, 
Singapuru, europejskich - Węgier, Rumunii, Czech, Holandii, Hiszpanii, 
z Bliskiego Wschodu - Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz 
Izraela, a nawet z afrykańskiej Tunezji. 
 
Renomowane marki na liście wystawców 
Szansę, by wprowadzić na te rynki produkty będą miały firmy, które 
w czasie Slavic B2Beauty zaprezentują kosmetyki i farmaceutyki. Na liście 
wystawców już są cenione na polskim rynku marki. Z produktami przy-
jedzie m.in. Laboratorium Kosmetyczne AVA®, które jest nieprzerwanie 
aktywne na polskim rynku od 1961 roku. Będzie Pierre Rene z produk-
tami do makijażu twarzy, ust, paznokci. SunewMed+ zaprezentuje ofertę 
produktów specjalistycznych m.in. maseczek i produktów z witaminą C. 
Udział potwierdziła Elfa Pharm Polska, która ma już 57 kontrahentów za-
granicznych i nadal chce wkraczać na kolejne rynki. Do grona wystawców 
dołączyła marka BeBio Cosmetics współtworzona przez popularną tre-
nerkę fitness Ewę Chodakowską. Znaczną większość produktów wyróżnia 
naturalność w produkcji i składzie.  

Listy wystawców i kupców na czerwcowy Slavic B2Beauty cały czas rosną. ■

__Ofertę produktów zagranicznym kupcom przedstawi 
marka współtworzona przez Ewę Chodakowską beBio. 

__Specjalistyczne produkty m.in. do pielęgnacji okolic oczu 
zaprezentuje polska firma Sunew Med+. 
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Galeria sztuki z aukcjami  
na żywo i… online

Autor: Magdalena Sitarska

Czerwcowe targi branży sakralnej wypełni nie tylko oferta wyposażenia dla 
kościołów i dewocjonaliów dla wiernych. Pierwszy raz w Targach Kielce zostanie 

utworzona galeria sztuki z oryginalnymi dziełami cenionych artystów! 

__Stoiska targów sztuki sakralnej zawsze wypełnia oryginalna oferta ikon i obrazów.
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Od wieków Kościół był mecenasem i opiekunem artystów, wpro-
wadzając do swojej przestrzeni najnowocześniejsze oraz najwy-
bitniejsze przykłady obiektów artystycznych i sztuki sakralnej. Co 

roku kielecką Wystawę Sacroexpo przyciąga tysiące miłośników i poszuki-
waczy sakralnych obrazów, rzeźb, rzemiosła artystycznego, dewocjonaliów 
i instrumentów muzycznych. Nadchodząca, 24. edycja spotkania branży 
sakralnej, od 19 do 21 czerwca 2023 roku, organizowana po raz pierwszy 
z udziałem Domu Aukcyjnego Art in House zamieni przestrzeń Targów 
Kielce w prawdziwą galerię sztuki. Na Wystawie Sacroexpo nie zabraknie 
nowoczesnych i oryginalnych dzieł o tematyce religijnej.

Oprócz wystawy sprzedażowej w trakcie Sacroexpo przewidziana jest rów-
nież Aukcja Sacrum, prowadzona na żywo drugiego dnia targów. Wśród 
kilkudziesięciu artystów biorących udział w wydarzeniu wezmą udział ar-
tyści polskiego rynku sztuki: Krzysztof Pająk - malarz, grafik i fotograf, 
który czerpie inspiracje z biblijnych opowieści, Katarzyna Słowiańska-
Kucz, która zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową i ilustracją oraz 
Joanna Mieszko, której działalność artystyczna obejmuje rzeźba, rysunek, 
malarstwo i fotografia. Swoje prace zaprezentują również artyści zajmujący 
się malarstwem: Jan Dubrowin, Robert Jadczak oraz Sylwester Stabryła. 
Tegoroczna Wystawa Sacroexpo będzie również okazją do nabycia 

nowoczesnych i tradycyjnych ikon artystów związanych z ukraińska gale-
rią ICONART. Cała oferta sprzedażowa, zarówno galeryjna jak i aukcyjna, 
dostępna będzie również online.

Okazale zapowiada się 24. edycja Wystawy Sacroexpo również dzięki sze-
rokiej ofercie Wystawców. 

Na stoiskach targowych będzie 
można zobaczyć osiągnięcia 
niemal każdej z dziedzin sztuki 
sakralnej, m.in. rzeźby i figurki, 
witraże, obrazy oraz ikony. 

__Podczas Wystawy Sacroexpo w 2021 roku zorganizowano wystawę  
ikon autorstwa ukraińskiej artystki Khrystyny Kvyk.

Nie zabraknie szerokiej oferty szat i naczyń liturgicznych, a także ele-
mentów wyposażenia wnętrz. Międzynarodowa Wystawa Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo 
w dniach od 19 do 21 czerwca 2023 roku znów stanie się miejscem prezen-
tacji oferty dla wszystkich osób związanych z kościołem. ■

__Wystawa branży sakralnej rokrocznie jest prezentacją najnowszej 
oferty wyposażenia kościoła. 
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Piękno, moc, tuning… 
Autor: Łukasz Kopczyński 

Festiwal Tuningu DUB IT to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich 
miłośników motoryzacji. Pasjonaci klasyków i samochodów modyfikowanych 

spotkają się 24 i 25 czerwca w Targach Kielce już po raz dziesiąty. Z okazji 
jubileuszu przygotowano kilka niespodzianek!

__Sportowe samochody i kierowcy wyścigowi – takie atrakcje czekają na festiwalu 
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Pod koniec czerwca tereny zewnętrzne kieleckiego ośrodka zamie-
nią się w tor do driftu, a w powietrzu unosić się będzie charaktery-
styczny zapach palonej gumy. Widowiskowo będzie także w halach 

Targów Kielce, gdzie lśniące auta poddane przeróżnym modyfikacjom, 
z każdej strony zachęcać będą do ich obejrzenia. W trakcie festiwalu poja-
wią się włoskie supersamochody, wiele innych europejskich modeli aut dla 
twardzieli i klasyki odrestaurowywane przez pasjonatów.

Prezentacjom niespotykanych na co dzień pojazdów towarzyszyć będą 
piękne hostessy. Wystawę wzbogacą liczne spotkania z ludźmi świata mo-
torsportu, którzy na scenie dzielić się będą emocjonującymi historiami, 
doświadczeniem w odrestaurowywaniu starych aut i modyfikacjach. Przez 
dwa dni uczestnicy rywalizować będą w konkursach m.in. na najlepszy 
sprzęt audio.

__Festiwal Dub It! to prezentacja aut z różnych epok. Samochodom towarzyszą piękne hostessy. 

Festiwal Tuningu DUB IT to 
miejsce dla tych, którzy  
uwielbiają ryk silników 
i zapach spalin. Targi Kielce 
zapraszają już 
24 i 25 czerwca 2023. 

__Piękne dziewczyny towarzyszą prezentacjom aut.
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Służył w 
Afganistanie. 
Teraz kieruje 
wydziałem 
targów

     
„W ciągu 30 lat służby w armii 
nauczyłem się, że trzeba ufać ludziom, 
z którymi pracujemy. Byłem na misji 
w Afganistanie oraz Iraku i jestem 
przyzwyczajony do działania pod presją 
czasu i stresu. Kielce to piąte miasto, 
w którym przyszło mi mieszkać”. 
Arkadiusz Krzeczkowski, Dyrektor 
Wydziału Targów kieleckiego ośrodka 
wystawienniczego mówi o tym, jak 
zamienił mundur na garnitur.
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Łukasz Kopczyński: Jak to się stało, że były wojskowy trafił do 
firmy zajmującej się organizacją wydarzeń targowych? 
Arkadiusz Krzeczkowski: Kilkanaście lat temu, jako oficer łącznikowy, ob-
sługiwałem delegację departamentu obrony USA, ludzi odpowiedzialnych 
za dostawy i zakupy sprzętu uzbrojenia dla armii amerykańskiej podczas 
ich wizyty na MSPO.  Stany Zjednoczone były wówczas krajem wiodącym 
na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Od podszewki ob-
serwowałem wówczas organizacje wystawy i  pomyślałem sobie, że kiedyś, 
w życiu bez munduru, fajnie byłoby w takiej firmie pracować. W 2021 
roku złożyłem aplikację do Targów Kielce….no i jestem.

ŁK: Z racji specyfiki zawodu, był Pan rzucany w różne zakątki 
świata, gdzie można doświadczyć rzeczy, których my prze-
ciętni obywatele może nigdy nie chcielibyśmy zobaczyć. Czy 
to miało wpływ na Pana życie i ukształtowało jako człowieka?
AK: Przez większość służby wojskowej wykonywałem obowiązki na 
różnych stanowiskach w kraju. Wiele zmieniło się, kiedy ukończyłem 
Akademię Obrony Narodowej. Trafiłem wówczas do jednostki współpra-
cy cywilno-wojskowej na kieleckiej Bukówce. Dwukrotnie uczestniczyłem 
w misjach zagranicznych w Iraku i Afganistanie. Od 2005 roku, zacząłem 
współpracować z wieloma znaczącymi organizacjami międzynarodo-
wymi, których siedziby mieszczą się w Szwajcarii, Brukseli, Paryżu, czy 
Nowym Jorku, ale również z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. 
Ta praca w ramach misji i służby w kraju dała mi wiele nowych możliwo-
ści rozwoju osobistego, również w aspekcie pozawojskowym. Wielu ludzi 
postrzega mnie, jako byłego wojskowego. Nie walczę z tym. Czasem to 
nawet pomaga. 

ŁK: Uprzedził Pan moje kolejne pytanie, czy doświadczenie 
wojskowe bardziej pomaga, czy przeszkadza na stanowisku 
dyrektorskim, gdzie trzeba zarządzać ludźmi i projektami?
AK: Bycie liderem i zarządzanie zespołem wymaga wielu różnych cech. 
Oprócz predyspozycji ważny jest też bagaż doświadczeń. Modele dowo-
dzenia i kierowania wbrew pozorom są porównywalne. Bazują na tych 
samych zasadach. Jeżeli mówimy o roli lidera w armii i poza nią, to wy-
łącznie od Ciebie zależy jaką postawę przyjmiesz. Można przyjąć model 
jednoosobowego, autorytarnego kierowania zespołem, czy firmą, co nie-
koniecznie sprzyja atmosferze pracy, kreatywnemu i skutecznemu rozwią-
zywaniu problemów. W moim modelu zależy mi na tym, aby rozmawiać 
z ludźmi i podejmować możliwie najlepsze decyzje, obarczone jak naj-
mniejszym stopniem ryzyka. W wojsku nauczyłem się, że bardzo ważne 
jest zaufanie do ludzi z którymi pracujesz. Nawet jeśli prywatnie nieko-
niecznie za nimi przepadasz, to wiesz, że ich profesjonalizm i zaufanie 
pozwolą Wam dobrze funkcjonować w ramach organizacji. Staram się tę 
postawę przełożyć również do realiów cywilnych, bo przecież wszystkim 
nam, pracownikom Targów Kielce, zależy na wspólnym dobru i rozwoju 
firmy.

ŁK: Wspominał Pan o misjach zagranicznych w Iraku 
i Afganistanie... Mogę się tylko domyślać z jakim stresem wią-
żą się takie wyjazdy…
AK: Udział w każdej misji obarczony jest dużym ryzkiem, a co za tym 
idzie olbrzymim stresem. Podejmowanie trudnych decyzji w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia powoduje u niektórych 

chociażby zespół stresu pourazowego. U innych zaś wzmacnia umiejęt-
ność radzenia sobie w trudnych warunkach. Ja nauczyłem się radzić sobie 
w sytuacjach stresowych i podejmować trudne decyzje pod presją czasu. 
W wojsku często nie ma chwili na zastanowienie. 

ŁK: A odskocznia? Coś, co uspokaja, daje poczucie bezpie-
czeństwa i pomaga zająć głowę czymś przyjemniejszym?
AK: To sport. Kiedy chcę oczyścić umysł, zakładam sportowe buty i biegnę 
„dychę” w lesie w rytm  Linkin Park, U2, czy Imagine Dragons. Uwielbiam 
też jazdę rower. Zaledwie kilkaset metrów od domu, ląduję w totalnej 
leśnej głuszy i po 40-50 kilometrach pedałowania po pięknych terenach 
świętokrzyskiego wstępuje we mnie nowa energia.

ŁK: Trudno było zamienić mundur na garnitur?
AK: Często myślałem o tym, co będzie, gdy odwieszę mundur i sam się 
dziwię, że zamiana na garnitur odbyła się bezboleśnie. Od razu wszedłem 
w wir pracy w Targach Kielce, poczułem flow, chęć wprowadzenia czegoś 
nowego, rozwijania się, pracy z ludźmi. To dało mi siłę i napędza do dzia-
łania. Wojsko to już zamknięty etap mojego życia.

ŁK: Czy rodzina była zadowolona z tej zmiany? 
AK: Tak naprawdę to rodzina miała większe wątpliwości niż ja. Teraz kie-
dy siedzimy z żoną i dziećmi przy stole i wspominamy dawne czasy, czę-
ste wyjazdy, to stwierdzamy, że ta zmiana okazała się pozytywna. Jestem 
częściej w domu, bo będąc w armii wyjeżdżałem na ćwiczenia wojskowe, 
poligony, nie wspominając już o ponadpółrocznych wyjazdach na misje 
zagraniczne. Także sytuacja wydaje się bardziej komfortowa, choć życie 
targowe też nie jest łatwe.

ŁK: Funkcja dyrektora w Targach determinuje do tego, żeby 
w pewien sposób wpływać na kierunki rozwoju. 
AK: Przygotowując się do rozmowy rekrutacyjnej wielokrotnie przeglą-
dałem stronę internetową firmy, treści na niej dostępne i kalendarz wy-
darzeń. W pierwszej rozmowie z panem Prezesem mówiłem o moich 
pomysłach na zmiany i wizji rozwoju firmy, ale i samego siebie. Od sa-
mego początku, z pomocą ludzi, staram się te pomysły realizować. Zależy 
mi, aby infrastruktura targowa zapewniała komfort pracy zarówno pra-
cownikom, jak i naszym kontrahentom, a dostępne na rynku nowoczesne 
technologie były przez nas wykorzystywane.

ŁK: Ma Pan na myśli coś konkretnego mówiąc nowoczesne 
technologie?
AK: Stawiamy szczególnie na  zieloną energię i zeroemisyjność. Kładziemy 
nacisk na to, żeby zastępować tradycyjne źródła zasilania, alternatywny-
mi. Pracujemy nad projektem związanym z zamontowaniem fotowolta-
iki na naszym terenie. Funkcjonujemy w ramach kilku klastrów, w tym 
metrologicznym i wodorowym, by być na bieżąco z nowymi trendami. 
Podobnemu celowi służy nasza działalność w ramach Izb i Stowarzyszeń 
dedykowana różnym branżom. Kto wie, może kiedyś z paneli fotowolta-
icznych zamontowanych na naszych dachach, uda się produkować zielony 
wodór?  

ŁK: Dziękuję za rozmowę.
AK: Również dziękuję i oczywiście zapraszam do Targów Kielce. ■
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Kielce nadal atrakcyjne dla 
inwestorów

 
Pandemia zmieniła świat. Najbardziej ucierpiała gospodarka, ale Kielce poradziły 
sobie w tym ciężkim czasie i co ważne, liczba zainteresowanych inwestowaniem 

przedsiębiorców, nieco wzrosła. 

__Kielce poradziły sobie w tym ciężkim czasie i co ważne, liczba zainteresowanych inwestowaniem przedsiębiorców, nieco wzrosła 
– mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.
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Popyt na grunty inwestycyjne jest napędzany przez deweloperów 
mieszkaniowych, ale także przez lokalne i zewnętrzne firmy, które 
chcą się rozwijać. W Kielcach pod koniec 2020 r. udało się uwolnić 

świetne działki przemysłowe. Była to rekordowa, jak na warunki lokalne, 
transakcja sprzedaży 80 ha terenów inwestycyjnych. Mimo założeń, że aż 
tak duży teren inwestycyjny nie znajdzie szybko nabywcy, stało się zupeł-
nie inaczej. Kupiła go lokalna firma budowlana, która ma już gotowy plan 
zagospodarowania tego atrakcyjnego terenu. Powstanie tam swojego ro-
dzaju strefa przemysłowa w granicach miasta.

- Wielką zaletą terenu jest objęcie planem zagospodarowania przestrzen-
nego z  przeznaczeniem pod magazyny i przemysł. Teren znajduje się 
w bliskiej odległości od powstającego Laboratorium Głównego Urzędu 
Miar, tworząc wraz z obecnymi w pobliżu zakładami spójną dzielnicę go-
spodarczą w granicach miasta – zauważa Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 
Dodaje, że w ostatnim czasie Kielce obserwują także wzrost zainteresowa-
nia inwestorów z branży logistycznej i magazynowej. Ma to związek z lo-
kalizacją Kielc w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. 

- Niewątpliwie, atrakcyjność dla branży logistycznej wynika również 
z podniesienia jakości przejazdu główną arterią komunikacyjną dla regio-
nu: trasą ekspresową S7 – mówi prezydent.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych po-
wierzchni biurowych to wyraźny znak dla firm z sektora nowoczesnych 

usług dla biznesu oraz deweloperów powierzchni biurowej, że Kielce 
chcą być w czołówce miast dysponujących najwyższej klasy przestrze-
nią biurową i przyciągających sektor nowoczesnych usług dla biznesu. 
W Kielcach planowanych jest kilka większych inwestycji łączących 
funkcję usługową, mieszkalną i biurową, czyli typowy mixed-use. 
Wymagania minimalne dla możliwości ubiegania się o zwolnienie 
podatkowe w przypadku biur to co najmniej 3000 m2, w których co 
najmniej 80% powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia 
biurowa o wysokim standardzie.

Przedsiębiorcy zgodnie przyznają, że w większości miast brakuje już 
terenów inwestycyjnych pod rozwój osiedli, biurowców lub zakła-
dów produkcyjnych, a w tej chwili pozostały działki wymagające np. 
interwencji konserwatora zabytków lub z istotnymi ograniczeniami 
środowiskowymi. Z drugiej strony wyzwalają one pewną kreatyw-
ność. Ciekawym przykładem tych rozwiązań jest Wzgórze Karscha 
w Kielcach, gdzie na miejscu dawnego browaru ma powstać zespół 
budynków mieszkalno-usługowych. Budynek słodowni ma zostać 
odrestaurowany, a jego wnętrza oraz oryginalne, choć zachowane 
w szczątkowym stanie wyposażenie, wykorzystane. 

Dwa kolejne projekty to tzw. Osiedle Nowy Czarnów powstające na 6 
ha działce, gdzie wcześniej istniały hale magazynowe oraz Dzielnica 
Kielczanka budowana na terenie, który niegdyś zajmował zakład 
„Kielczanka” produkujący słodycze – kultowe krówki. ■



EKOTECH
Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki dpadami
Environmental Protection and Waste anagement 
Expo

8-9 III

ENEX
XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i 
Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii
International Power Industry and Renewable 
Sources of Energy Fair

8-9 III

AGROTECH
Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej
International Fair of Agricultural Techniques

17-19 III

LAS-EXPO
Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki 
Zasobami Leśnymi
Timber Industry & Forest Resources Management 
Fair

17-19 III

TOOL

STOM-TOOL
Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi
Fair of Metal Processing, Tools and Machine 
Tools

28-31 III

BLECH & 
CUTTING

STOM-BLECH&CUTTING
Targi Obróbki Blach i Cięcia
Sheet Metal Processing and Cutting Fair

28-31 III

LASER

STOM-LASER
Targi Laserów i Technologii Laserowych 
Laser and Laser Technology Expo

28-31 III

ROBOTICS

STOM-ROBOTICS
Salon Robotyki Przemysłowej  
International Exhibition of Robotics

28-31 III

STOM-FIX
Targi Technologii i Komponentów Łącznych  
i Mocujących
The Fastening and Fixing Technologies 
and Components Expo

28-31 III

SPAWALNICTWO
Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń 
dla Spawalnictwa
International Fair of Welding Technology  
and Equipment

28-31 III

WIRTOPROCESY
Targi Wirtualizacji Procesów
Virtual Prossesing Fair

28-31 III

DNI DRUKU 3D
3D PRINTING DAYS 28-31 III

EXPO-SURFACE
Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony 
Powierzchni
Exhibition of Corrosion Protection Technology  
and Surface Treatment

28-31 III

KIELCE FLUID POWER
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów 
i Sterowań
Fair of Pneumatics, Hydraulics, Drives and Controls

28-31 III

CONTROL-STOM
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
Fair of Industrial Measuring Technology

28-31 III

TEiA
Targi Elektroniki i Automatyki
Electronics and Automation Fair

28-31 III

KONCERT - KAŚKA SOCHACKA 3 IV

ZAWODY PZKFITS
Mistrzostwa Polski i Debiuty PZKFiTS  
w Kulturystyce i Fitness

14-16 IV

DOM OGRÓD I TY
Targi Materiałów Budowlanych i Wyposażenia 
dla domu i ogrodu 
Construction Materials and Equipment Expo 
- Home and Garden

15-16 IV

EXPO-GAS
Targi Techniki Gazowniczej 
Gas engineering Fair

19-20 IV

POLE DANCE SHOW 21-23 IV

POLSECURE
Międzynarodowe Targi
International Expo

25-27 IV

DENTOPOLIS
Konferencja Stomatologiczna
Dental Conference

18-21 V

PLASTPOL
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw 
Sztucznych i Gumy
International Fair of Plastics and Rubber 
Processing

23-26 V

KALENDARZ WYDARZEŃ
CALENDAR OF EVENTS 2023



 
13-14 VI

15-17 VI

19-21 VI

24-25 VI

24-25 VI

5-8 IX

15-17 IX

26-27 X

18 XI

23-24 XI

25-26 XI

ZOO SALON
25-26 XI

3 XII

 

9-10 XII

9-10 XII

www.targikielce.pl
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REKLAMAREKLAMA

Applause Restaurant & Jazz Bar
25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2B
budynek Kieleckiego Centrum Kultury



wiosna /  lato /  2023
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Restauracja Winnica to blisko 50 lat tradycji połączonej z nowoczesnością.  
Wyróżniamy się daniami kuchni wschodniej z elementami kuchni europejskiej. 
Oprócz części restauracyjnej, do dyspozycji naszych Gości oddajemy Cigar 
Room,  gdzie istnieje możliwość organizacji kameralnego spotkania biznesowego 
oraz 17-metrowy bar, przy którym serwujemy doskonałe drinki i inne alkohole.

RESTAURACJA WINNICA - ŁĄCZYMY POKOLENIA!

tel.: 513 046 444 www.restauracjawinnica.pl kontakt@restauracjawinnica.pl

REKLAMA



REKLAMA


