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nie zaczęliśmy 
wczoraj

200 lat temu w Hucie Aleksandra przetwarzano miedź, bito srebrne mone-
ty i produkowano wyroby ogólnego użytku. W czasach powstania listopa-
dowego wytwarzano tu m.in. lufy armatnie, pociski artyleryjskie i karabiny, 
a jeszcze później maszyny rolnicze. Dziś tradycje te kontynuuje Kielecka 
Fabryka Pomp „Białogon”, produkując pompy przemysłowe, lampy ozdob-
ne i odlewy żeliwne.

Na początku XX wieku Huta Ludwików (a następnie Kieleckie Zakłady 
Wyrobów Metalowych) rozpoczęła produkcję hełmów, szabli, drzwi do 
schronów, chochli, a po wojnie – kultowych motocykli SHL i wirnikowych 
pralek Frania, zdobiących wszystkie PRL-owskie łazienki. Później były jesz-
cze cysterny i wywrotki, a nawet… sonary do wykrywania min morskich. 

Obie huty nieprzerwanie podtrzymują i rozwijają tradycje przemysłowe 
regionu, na obszarze którego funkcjonował najstarszy w Polsce, Staropol-
ski Okręg Przemysłowy. 

Pralka „Frania”, Kieleckie Zakłady 
Wyrobów Metalowych SHL, 1963 r.

__Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historii Kielc i Kieleckiej Fabryki Pomp „Białogon”

Tablica okolicznościowa, Białogon,  
okres Królestwa Polskiego

Oprawa lustra, Białogon,  
II połowa XIX w.

Czerpak chochli z wyposażenia 
wojskowej kuchni polowej,  

Huta Ludwików, 1939 r.

Motocykl SHL 98, Huta Ludwików, 1939 r.
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Kielce – na szlaKu 
inwestycji

Położenie Kielc – w sercu Gór Świętokrzyskich, jednego z najstarszych łań-
cuchów górskich w Europie, oraz w sąsiedztwie dużych aglomeracji, w tym 
Warszawy i Krakowa – to jeden z największych atutów miasta i gwarancja 
dostępu do 10-milionowego rynku zbytu. 

Kielce leżą na skrzyżowaniu dróg krajowych i ekspresowych: S7, DK74 
i DK73, między kluczowymi dla ruchu tranzytowego szlakami komunika-
cyjnymi: Bruksela-Katowice-Kijów i Berlin-Warszawa-Niżny Nowogród 
oraz w pobliżu paneuropejskiego korytarza Gdańsk-Katowice-Żylina. 
A dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego już wkrótce 
szybciej będzie można dojechać pociągiem m.in. do Krakowa i Warszawy 
(czas podróży do stolicy skróci się do 2 godzin). 

Stolicę regionu świętokrzyskiego zamieszkuje blisko 200 tys. osób, z czego 
117 tys. jest w wieku produkcyjnym. Stopa bezrobocia wynosi ok. 5 proc. 
W mieście działa ponad 29 tys. firm. Przeciętne wynagrodzenie wynosi 
ok. 4 tys. zł brutto. 

Dominującymi w mieście branżami są: metalowo-odlewnicza, maszynowa 
i motoryzacyjna, kongresowo-wystawiennicza oraz nowoczesnych usług 
dla biznesu (BSS). Rozwija się tutaj przemysł kreatywny i czasu wolnego, 
a także sektor usług medycznych i ochrony zdrowia.

W Kielcach swoje siedziby mają firmy najbogatszych Polaków: Michała So-
łowowa (Rovese S.A., Barlinek S.A. i Cersanit S.A.) oraz Krzysztofa Klickie-
go (Kolporter). To tutaj działa należąca do Bertusa Servaasa Grupa VIVE, 
a w ramach niej – VIVE Textile Recycling – największe przedsiębiorstwo 
branży recyklingu tekstyliów w Polsce. Jeden z największych europejskich 
deweloperów powierzchni biurowej, mieszkaniowej i centrów handlowych 
– ECHO Investment S.A. – to także firma z Kielc. 

Kluczowe dla rozwoju gospodarczego miasta inwestycje, w tym utworze-
nie Centrum Kształcenia Praktycznego, budowa laboratoriów Głównego 
Urzędu Miar i centrum logistycznego Panattoni Park Kielce oraz uwolnie-
nie kolejnych (z 40 ha) terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie Kieleckiego 
Parku Technologicznego, zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych 3 lat.

Odległość od największych 

polskich miast:

Kraków: 116 km – 1h 40 minut

Łódź: 152 km – 2h 20 minut

Katowice: 155 km – 2h 20 minut

Warszawa: 179 km – 2h 20 minut

Wrocław: 346 km – 4h 10 minut

Poznań: 362 km – 4h 10 minut

Średni czas dojazdu  

do lotnisk:

Radom: 80 km — 1h 5 minut

Kraków: 126 km – 2h 5 minut

Warszawa Okęcie:  

175 km – 2h 20 minut

Warszawa Modlin:  

182 km – 3h 4 minuty

Łódź: 147 km – 2h 23 minuty

Katowice: 139 km – 2h 13 minut
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KH KIPPER – lider w produkcji zabudów-wywrotek. Samochodami zabudowanymi 
w świętokrzyskiej firmie jeżdżą m.in. Skandynawowie, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, 
Estończycy i Bułgarzy.

STOKOTA – europejski lider produkcji naczep aluminiowych i stalowych do transportu 
tworzyw płynnych. Cysterny firmy mają lekką konstrukcję, a ich dokładne testowanie 
pozwala na osiągnięcie wysokich norm bezpieczeństwa i jakości.

AEBI SCHMIDT – pojazdom specjalistycznym tej firmy niestraszna najgorsza zima czy 
gołoledź. Aebi Schmidt jest jedynym w Polsce producentem urządzeń do utrzymania 
autostrad. Pługi, piaskarki, posypywarki, polewarki dbają o czystość i bezpieczeństwo 
także na lotniskach.
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Przyszłość  
z metalu

Tu dwa tysiące lat temu mieścił się największy w Europie okręg hutniczy, 

tu od XVI w. funkcjonował Staropolski Okręg Przemysłowy. Tradycja zo-

bowiązuje. Metalurgia, branża maszynowa, odlewnicza, a od ubiegłego 

stulecia także przemysł motoryzacyjny, to jeden z kluczowych sektorów 

przemysłowych Kielc.

Przemysł skupia ponad 30 proc. zatrudnienia w województwie świętokrzy-

skim. W samym mieście w sektorze pracuje ponad 10 tys. osób. Oprócz 

istniejących od dziesięcioleci fabryk i zakładów, jak SHL Production, Delfo 

czy NSK Bearings Polska (dawna Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra”) powsta-

ją nowe, a inwestorzy doceniają nie tylko dobrze przygotowane tereny, 

niskie koszty zatrudnienia i dostęp do wykwalifikowanej kadry, ale też 

rozbudowaną sieć dostawców, odbiorców i współpracowników. 

To w Kielcach produkowane są łożyska i podzespoły do samochodów 

wiodących marek (NSK Bearings, Iskra Zakłady Precyzyjne), zabudowy 

na samochody ciężarowe (KH KIPPER, Stokota) oraz części automotive 

i rolnicze (SHL Production). Z Kielc pochodzą także specjalistyczne opa-
kowania dla branży motoryzacyjnej. Silniki, cylindry i inne podzespoły dla 
światowych gigantów pakowane są w opakowania zaprojektowane i wy-
konane w kieleckim oddziale firmy DS Smith. W Kielcach powstają wozy 
ratowniczo-gaśnicze dla straży pożarnej (Moto-Truck, Stolarczyk), a od 
niedawna także food trucki. Nie można zapomnieć o specjalistycznym 
sprzęcie do odśnieżania oraz zimowego utrzymania dróg i lotnisk, pro-
dukowanym przez Aebi Schmidt Polska oraz autobusach miejskich MAN 
i turystycznych Neoplan ze Starachowic, przewożących ludzi na całym 
świecie, wykorzystywanych m.in. do transferu pasażerów na lotniskach. 

Silną reprezentację w regionie ma także branża maszynowa. W Kielcach 
działa największy polski producent pneumatyki siłowej i sterującej – Cen-
trum Produkcyjne Pneumatyki PREMA, który w Ośrodku Badawczo-Roz-
wojowym Elementów i Układów Pneumatyki projektuje i produkuje si-
łowniki i inne elementy maszyn. Wiele firm technologicznych funkcjonuje 
na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego, a są to m.in. Marbach 
(wszystkie rodzaje tektur, działa w branży poligraficznej), Tegeno (czę-
ści maszyn pakujących) czy Utech Technics (pneumatyka siłowa i steru-
jąca). Wśród firm z sektora spawalniczego i odlewniczego wyróżnia się  
Schwarz AG, wytwarzający komponenty maszyn, obudów czy szaf sterow-
niczych z blach cienkich oraz producent kontenerów technicznych i sa-
nitarnych Megaterm Plus. Prawie 3000 ton stali miesięcznie przetwarza 
Centrostal Kielce, produkując zbrojenia, rury, pręty, blachy i kształtowniki, 
a Odlewnie Polskie SA ze Starachowic – części z żeliwa i staliwa dla przemy-
słu maszynowego, samochodowego, kolejowego, energetycznego i AGD.

Aby branża mogła dalej się rozwijać, konieczne jest kształcenie nowych 
kadr. W tym celu przy unijnym wsparciu powstaje Centrum Kształcenia 
Praktycznego. W nowoczesnych pracowniach i warsztatach, przy zaan-
gażowaniu lokalnych firm, potrzebne na rynku kwalifikacje zdobędzie pół 
tysiąca specjalistów z branży informatycznej oraz metalowo-odlewniczej, 
w tym: mechanicy, ślusarze, blacharze, tokarze i szlifierze. Linia produkcyjna w KH KIPPER
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sPotKajmy się 
w Kielcach

Centrum kongresowe, sale konferencyjne i komfortowe hotele z przestrze-
nią do bardziej lub mniej formalnych wydarzeń. Do tego infrastruktura i po-
tencjał wystawienniczy Targów Kielce oraz Grono Targowe Kielce, czyli 
związek firm świadczących usługi na rzecz branży kongresowo-wystawien-
niczej, jednego z kluczowych dla rozwoju Kielc sektorów. Jeśli się spotkać, 
to tylko w Kielcach.

Liderem branży są Targi Kielce. Spółka powołana 25 lat temu z inicjatywy 
władz Miasta Kielce jest wiceliderem polskiego rynku wystawienniczego. 
Zajmuje także drugie miejsce wśród ośrodków targowych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej pod względem liczby wystawców oraz wynajmowanej 
powierzchni. 

Infrastrukturę Targów tworzy 90 tys. m2 powierzchni wystawienniczej, 
z czego prawie 40 tys. zajmuje 7 nowocześnie wyposażonych pawilonów. 
Imprezy targowe odwiedza rocznie ponad 250 tys. zwiedzających, a prawie 
7 tys. firm z 60 krajów świata wynajmuje powierzchnię 248 tys. m2. Termi-
narz Targów Kielce wypełnia każdego roku ponad 70 wystaw, konferencji 
i targów o światowej renomie. Najbardziej znane to: święto branży zbro-
jeniowej, czyli Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Plastpol, 
Autostrada Polska, Agrotech czy największe targi sakralne Europy – Sacro 
Expo. Targi Kielce organizują także seminaria i koncerty. Najnowocześniej-
sza w Polsce hala wystawiennicza o powierzchni 5355 m2 może pomieścić 
blisko 4,5 tys. osób, a Centrum Kongresowe – ponad 1000. Do dyspozycji 
wystawców są także przestrzenie na spotkania biznesowe. Te kameralne 
mogą się odbywać w sali umiejscowionej w 57-metrowej wieży widokowej. 
Organizowane przez Targi wydarzenia przyciągają do Kielc głowy państw 
i szefów kluczowych resortów. 

Jak na miasto targowe przystało, Kielce mogą pochwalić się bogatą bazą 
noclegową spełniającą wysokie standardy. W 16 kategoryzowanych ho-
telach 3, 4 i 5-gwiazdkowych w Kielcach może odpoczywać jednocześnie 

ponad 2 tys. osób. W ofercie noclegowej jest także blisko 40 nieskategory-

zowanych ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, zajazdów, obiektów 

agroturystycznych i pięknie położonych centrów edukacyjnych. Oferta 

wielu z nich obejmuje nie tylko organizację spotkań biznesowych w do-

skonale wyposażonych strefach konferencyjnych, ale także relaks w cen-

trach wellness i spa, aktywny wypoczynek w strefach sportu wyposażo-

nych w korty czy baseny oraz wykwintną ucztę dla podniebienia podczas 

bankietów, przyjęć czy kameralnych kolacji.
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5-gwiazdkowy hotel Odyssey

Targi Kielce to ponad 90 tys. m2 powierzchni wystawienniczej 

Każdego roku Targi Kielce organizują ponad 70 wystaw i konferencji

Prezydent Kielc Bogdan Wenta
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usługi 
dla biznesu

10

7000

Wysoko wykwalifikowane kadry i konkurencyjne koszty zatrudnienia, no-
woczesne powierzchnie biurowe dostępne od zaraz oraz bliskość dużych 
ośrodków miejskich sprawiają, że to właśnie w Kielcach warto lokować 
inwestycje branży BSS. 

W mieście działa wiele firm świadczących usługi dla biznesu, w takich 
branżach jak sprzedaż, programowanie i informatyka, księgowość, ra-
chunkowość i HR. Część z nich to liderzy ogólnopolscy, jak Infover dzia-
łający w branży IT, Call Center Medicover i Call Center Inter Galactica 
w branży sprzedażowej. W Kielcach swoje siedziby mają także Transition 
Technologies PSC, spółka specjalizująca się w nowoczesnych rozwiąza-
niach programistycznych dla przemysłu, Comarch, globalny twórca inno-
wacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych czy Telbridge, jeden 
z największych contact center, specjalizujący się w outsourcingu obsługi 
klienta i sprzedaży.

Kielce są dla branży nowoczesnych usług dla biznesu atrakcyjne ze wzglę-
du na swoje położenie komunikacyjne oraz duży rynek pracowniczy. Na 
dziesięciu uczelniach (w tym dwóch publicznych) kształci się 20 tys. stu-
dentów, co roku swoją edukację kończy blisko 7 tys. z nich, z czego 2 tys. to 
absolwenci najbardziej pożądanych dla branży BSS kierunków: ekonomii, 
finansów i rachunkowości, filologii angielskiej, elektroniki i telekomunika-
cji, informatyki czy zarządzania i inżynierii produkcji. 

Uczelnie na bieżąco reagują na sytuację na kieleckim rynku pracy, otwie-
rając nowe, perspektywiczne kierunki. Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach utworzył w ostatnich latach m.in. kierunek lekarski, prowa-
dzone w języku angielskim studia skandynawskie czy inżynierię danych. 
Politechnika Świętokrzyska oferuje takie specjalności, jak Modelowanie 
Informacji o Budynku (BIM), sieci teleinformatyczne czy komputerowe 
systemy sterowania i pomiarów.

Kielce dysponują blisko 80 tys. m2 powierzchni w 23 budynkach biurowych, 
m.in. Skye Inc., Aqua czy Kieleckim Centrum Biznesu.

Miasto sprzyja też nowym przedsiębiorcom. Dwie strategiczne inwesty-

cje: Kielecki Park Technologiczny, z dużą powierzchnią biurową, planami 
rozbudowy (inkubator California Inc.) i terenami pod nowe inwestycje oraz 
mający powstać 7-piętrowy biurowiec klasy A w ścisłym centrum miasta 
przy ul. Leśnej o powierzchni 16 tys. m2, są zachętą dla dalszego rozwoju 
sektora usług okołobiznesowych. 

STUDENTóW

ABSOLWENTóW 

/m2/ ISTNIEJąCA 

POWIERZCHNIA BIUROWA

/m2/ PLANOWANA 

POWIERZCHNIA BIUROWA

77100

44000

20000

UCZELNI WyŻSZyCH, 

2 PUBLICZNE
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Kieleckie Centrum Biznesu i Astra Park Studenci kierunku lekarskiego na UJK

Kompleks biurowców firm Kolporter i Infover Łazik marsjański zbudowany przez studentów PŚk
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Jedyna w Polsce biblioteka materiałowa

Centrum Fashion Design wspiera projektantów i pasjonatów mody

Instytut Dizajnu oferuje najróżniejsze warsztaty dla dzieci i dorosłych

Konkurs Off Fashion ma już za sobą 20 edycji



11

t w o j e  m i e j s c e  n a  b i z n e s

Kielce 
Kreatywne

Projektanci, pisarze, filmowcy, artyści, graficy, twórcy gier komputerowych 
i programiści. Ci, którzy mają pomysł i chcą wprowadzić go w życie, powinni 
przyjechać do Kielc. Miasto wspiera branżę kreatywną, oferując przyjazną 
przestrzeń oraz możliwości rozwoju. 

Miasto dobrze ubrane

Centrum Fashion Design, działające w Kieleckim Parku Technologicznym, 
powstało z myślą o projektantach i pasjonatach mody. Na kilkuset metrach 
kwadratowych powierzchni mieszczą się m.in. nowoczesne studia oraz 
showroom, umożliwiające projektowanie, wykonanie prototypu i profe-
sjonalnych zdjęć produktu. Centrum ułatwia przygotowanie materiałów 
graficznych, zorganizowanie pokazu mody czy wykonanie haftu kompute-
rowego. Doskonałym uzupełnieniem jego oferty jest jedyna w Polsce i jed-
na z niewielu w Europie Biblioteka Materiałowa, ze zbiorem 1200 próbek 
najróżniejszych materiałów użytkowych i 8000 rekordów w bazie online. 

Operatorem Centrum Fashion Design jest firma Mouse in A house, szyją-
ca niepowtarzalną odzież dla dzieci. W KPT swoją siedzibę ma także Mad 
Mosquito, producent kolorowej odzieży codziennej podbijającej rynki azja-
tyckie. Własne marki odzieżowe rozwijają Ewa Łukawska oraz Agnieszka 
Barańska.

W druku

Potentatami na rynku edukacyjnym są: wydawnictwo Jedność i MAC Edu-
kacja. Tutaj swą redakcję ma ogólnopolskie wydawnictwo Charaktery, od 
20 lat propagujące wiedzę z zakresu psychologii, od niedawna także na 
rynku niemieckim, austriackim i szwajcarskim. 

W mieście działa także kilkadziesiąt drukarni i zakładów poligraficznych. 
W KPT funkcjonuje Centrum Druku 3D, którego operatorem jest 3dl.tech. 
Trójwymiarowe wydruki w glinie można wykonać także w Instytucie Dizaj-
nu, w którym działa Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne FabLab.

Design

Za nowoczesny design w mieście i jego promocję odpowiada Instytut Dizaj-
nu. Zespół tworzą uznani w świecie profesjonaliści. Projekt „Fair Building” 
Dominiki Janickiej i Michała Gdaka na Międzynarodowym Biennale Archi-
tektury w Wenecji polecał „The New york Times” i „The Guardian”.

W okolicach Łysej Góry, w studiu The Whole Elements, unikatowe, inspi-
rowane przyrodą oraz naturalnymi materiałami meble tworzy Anna Bera. 
Swoje projekty artystka prezentowała na wystawach m.in. w Mediolanie 
i Nowym Jorku.

Meteoryt i złoto w tubce

W mieście rozwija się branża kosmetyczna i medyczna. Nagrodzony przez 
Bank Światowy tytułem Championa Innowacyjności, Podopharm produ-
kuje kosmetyki i narzędzia do stóp, w tym opatentowaną podoklamrę. 
Cabiomede projektuje maski ochronne na twarz dla ludzi po wypadkach 
i protezy kończyn. Firmy Cossi i Invex Remedies w swoich kosmetykach 
wykorzystują niestandardowe surowce. Pierwsza sięga po szungit, czyli 
pozostałość meteorytu, druga po złoto, srebro, krzem i bor. 

Kuźnia talentów

Kielce wspierają młode talenty. Istniejące od 1945 roku liceum plastycz-
ne kształci na różnorodnych kierunkach artystycznych młodych twórców, 
którzy mogą kontynuować naukę w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego oraz na kierunku wzornictwo przemysłowe 
Politechniki Świętokrzyskiej.

Swoją przestrzeń – Bazę Zbożową mają także organizacje pozarządowe 
zajmujące się kształceniem artystycznym młodzieży. Corocznie w mieście 
organizowane są konkursy dla młodych twórców: fotograficzny Życie jest 
piękne, filmowy Nurt, muzyczny Scyzoryki, artystyczny Przedwiośnie czy mo-
dowy Off Fashion. Ten ostatni po 20 edycjach ma już ugruntowaną, między-
narodową pozycję. 
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jesteśmy
dla ciebie

Chcesz zainwestować w Kielcach? Szukasz baz danych, przestrzeni do 
wynajęcia? A może chcesz wiedzieć, jak radzą sobie inni? Jest w Kielcach 
miejsce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości. To 
działające od blisko 10 lat Centrum Obsługi Inwestora.

Jeśli zdecydujesz się, by tu zainwestować, najpierw spotkasz się z nimi  
– zespołem profesjonalistów odpowiedzialnych za to, by Twoja inwestycja 
przebiegła bez problemów i niespodzianek. To tutaj dostaniesz dostęp do 
bazy ofert inwestycyjnych dotyczących terenów, hal, powierzchni biuro-
wych i lokali handlowo-usługowych oraz do planowanych projektów reali-
zowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Każdy teren jest szcze-
gółowo opisany. Baza opiera się na Geograficznym Systemie Informacji, 
służącym do zarządzania miastem, za który Kielce w 2012 roku otrzymały 
nagrodę na Kongresie Miast Inteligentnych w Barcelonie. Aktualizowa-

na systematycznie baza jest dostępna na stronie internetowej Inwestuj 
w Kielcach (www.invest.kielce.pl). Chcąc trzymać rękę na pulsie, możesz 
subskrybować oferowany przez portal newsletter. 

W Centrum Obsługi Inwestora dowiesz się również, jak wygląda stan go-
spodarki we wszystkich gminach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Tu 
wyjaśnią ci wszelkie zawiłości dotyczące polskiego prawa, pomogą nawią-
zać kontakt z lokalnymi przedsiębiorcami. Tu wreszcie zyskasz wsparcie na 
każdym etapie swojej działalności: od początkowych rozmów, przez wybór 
miejsca, realizację, aż po opiekę poinwestycyjną. Pracownicy pomogą ci też 
wypromować Twoje przedsięwzięcie. Nie martw się o barierę językową, 
zespół swobodnie porozumiewa się w kilku językach.

Kielce są partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wspierającej na-
pływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz udział polskich przed-
siębiorstw w rynkach międzynarodowych. 

Nie zastanawiaj się, zainwestuj w Kielcach.

Urząd Miasta Kielce 

Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta  
(planowanie przestrzenne, warunki zabudowy)

Centrum Obsługi Inwestora

ul. Strycharska 6, p. 706, 707

25-659 Kielce

tel. 41 36 76 571, 41 36 76 557, 41 36 76 356

coi@um.kielce.pl

www.invest.kielce.pl

www.mapa.invest.kielce.pl 
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zainwestuj  
w Kielcach

Na terenie Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a więc w bezpo-
średnim sąsiedztwie miasta, dostępnych jest ok. 500 ha terenów inwesty-
cyjnych (w tym część objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowi-
ce”) oraz 26 tys. m2 hal produkcyjnych na sprzedaż lub wynajem. Kolejne 
42 tys. m2 powierzchni magazynowej pod wynajem powstanie w Panattoni 
Park Kielce.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą liczyć na regionalną pomoc publiczną na 
poziomie 55 proc. (małe przedsiębiorstwa), 45 proc. (średnie firmy) i 35 
proc. (duże firmy).

Kielce, ul. Olszewskiego

Powierzchnia: 11,6 ha

Przeznaczenie: tereny przemysłowe

Uwagi: działka podzielona na 3 strefy

Kielce, ul. Skrajna

Powierzchnia: 1,93 ha

Przeznaczenie: działka przemysłowa

Kielce, ul. Zagnańska

Powierzchnia: 3,5 ha

Przeznaczenie: funkcje produkcyjne, magazynowe, usługowe,  
z dopuszczeniem usług i mieszkalnictwa
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tu znajdziesz
wsParcie

Przedsiębiorcy już działający i ci, którzy dopiero mają pomysł na biznes 
mogą liczyć na kompleksowe wsparcie Kieleckiego Parku Technologiczne-
go. Tu wynajmą powierzchnię biurową i halę produkcyjną, uzyskają pomoc 
w prowadzeniu firmy i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Na start-upy i przedsiębiorstwa czeka Zespół Inkubatorów Technologicz-
nych, a dla tych, którzy powierzchni biurowej nie potrzebują – Wirtualny 
Inkubator. Przedsiębiorcy otrzymują: wsparcie opiekuna biznesowego, po-
moc w opracowaniu biznesplanu, założeniu firmy, poszukiwaniu źródeł do-
finansowania, promocji oraz preferencyjne warunki wynajmu powierzchni 
biurowych i magazynowych. KPT był także jednym z operatorów programu 
pilotażowego platformy startowej TechnoparkBiznesHub , w której start-upy 
mogły liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne, ale też dofinansowanie 
w wysokości do 800 tys. zł. Dziś Park stara się o dofinansowanie kolejnego 
programu.

Firmy mogą także: wynająć nieruchomości Centrum Technologicznego 
– łącznie 22 tys. m2 oraz wybudować własne hale i biura na uzbrojonych 
terenach inwestycyjnych (11 ha). Tereny KPT są włączone do Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, co wiąże się z ulgami podatkowymi 
dla przedsiębiorców.

KPT świadczy również usługi biznesowe oraz oferuje możliwość korzysta-
nia z zaplecza usługowego działających na terenie KPT laboratoriów: Cen-
trum Druku 3D, Centrum Fashion Design, Studia Graficznego LabDesign, 
WideoLab, Centrum Kompetencji CNC (dla producentów precyzyjnych 
elementów mechanicznych maszyn i urządzeń), Centrum ICT (dla branży 
teleinformatycznej) oraz serwerowni.

Zakład produkcyjny holenderskiej firmy Tegeno, lokatora KPT

Przestrzeń coworkingowa KPTZespół Inkubatorów Technologicznych KPT
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abc
Przedsiębiorczości

Kielce inwestują w kadry, ucząc przedsiębiorczości i rozwijając talenty 
młodych. Przy współpracy z biznesem, m.in. w Zespole Szkół Informa-
tycznych czy Zespole Szkół Mechanicznych, działają klasy patronackie, 
umożliwiające uczniom praktyczną naukę w firmach. 

150 uczniów i 18 nauczycieli czterech kieleckich szkół ponadpodstawo-
wych uczestniczy także w projekcie „Program: Edukacja Przedsiębior-
czości”, realizowanym przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta 
Kielce. Młodzież ćwiczy m.in pracę w zespole, myślenie analityczne czy 
twórcze rozwiązywanie problemów. Nauczyciele uczą się jak wzmacniać 
w uczniach kluczowe dla rynku pracy kompetencje: kreatywność, wyobraź-
nię i wiarę we własne możliwości. Uczestnicy spotykają się z doradcami 
zawodowymi i przedsiębiorcami, a także biorą udział w symulacji prowa-
dzenia działalności gospodarczej w formie gry online i edukacyjnej gry 
miejskiej.

Młodzi mają swoją przestrzeń również w Kieleckim Parku Technologicz-
nym. Wspólnie z Politechniką Świętokrzyską KPT organizuje Święto-
krzyski Test z Informatyki. W pierwszej edycji ponad stu uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów głowiło się nad pytaniami i zadaniami, 
które wymyślili dla nich m.in. przedsiębiorcy. KPT i PŚk organizują również 
konkurs na pracę dyplomową m.in. z informatyki, transportu i logistyki oraz 
ekonomii. 

Programiści swoje umiejętności sprawdzają podczas miejskiego maratonu 
programistycznego Hackathon Idea Kielce. Podczas pierwszej edycji entu-
zjaści kodowania, wykorzystując otwarte dane miasta, tworzyli aplikacje 
mobilne i webowe służące poprawie jakość życia kielczan.

Przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego działa Centrum Przedsiębior-
czości i Biznesu, które poprzez najróżniejsze inicjatywy wspiera przedsię-
biorczość studentów i absolwentów.

Maraton programistyczny Hackathon Idea Kielce

I Świętokrzyski Test z Informatyki
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Kielce aKtywnie

Położone w sercu Gór Świętokrzyskich Kielce to jedyne miasto w Euro-
pie z pięcioma rezerwatami przyrody. Dzięki wapiennemu podłożu stolica 
regionu to swoiste muzeum geologii pod gołym niebem. Krasowe formy 
można podziwiać w byłych kamieniołomach Kadzielnia, Wietrznia, Ślicho-
wice, rezerwacie przyrody Biesak-Białogon oraz na wzgórzu Karczówka. 
Górzyste ukształtowanie terenu, dużo zieleni oraz dobrze rozwinięta in-
frastruktura sportowa i turystyczna pozwalają mieszkańcom na aktywny 
wypoczynek: jazdę na rowerze, pływanie, wspinaczkę, spacery, a zimą – 
jazdę na nartach.

Miasto inwestuje w infrastrukturę czasu wolnego. Zainteresowani mają do 
swojej dyspozycji liczne stadiony, kryte pływalnie, a wkrótce także base-
ny tropikalne – dzięki nowemu przedsięwzięciu Binkowski Resort, boiska, 
ścianki wspinaczkowe, także w naturalnych warunkach, w tym zimowych 
(Skałka Geologów w rezerwacie Kadzielnia), hale sportowe, korty teniso-
we, kort do squasha, pole golfowe oraz stoki narciarskie, w tym dwa poło-
żone w granicy miasta. 

Kielce są także Europejskim Miastem Sportu 2018. Trenują tu trzy pierw-
szoligowe drużyny: PGE Vive Kielce, 15-krotny mistrz Polski w piłce 
ręcznej mężczyzn i zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2015/2016, szczy-
piornistki z Korony Handball i piłkarze nożni z Korony. W drugiej lidzie 
grają siatkarze z Dafi Społem. Sukcesy odnoszą także kieleccy łucznicy, 
bilardziści, karatecy i rowerzyści, a w mieście działa 90 klubów sporto-
wych oraz dwie Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Miasto było gospoda-
rzem Mistrzostw Europy UEFA Euro w Piłce Nożnej U-21 w roku 2017, 
a w 2018 – Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej Kobiet. 
Fani wspinaczek, tyrolek i dużej porcji adrenaliny spotykają się co roku na 
Kadzielnia Sport Festiwal. 

Kielce to doskonałe miejsce dla wielbicieli wycieczek rowerowych. Przez 
miasto przebiega najlepiej oznakowany szlak rowerowy w Polsce, czyli 
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Cykliści mogą wyruszyć nim do 
Sandomierza czy Końskich, odwiedzając po drodze takie miejscowości, 
jak m.in. Oblęgorek, Ujazd i Sielpię. Odcinek szlaku biegnący przez wo-
jewództwo świętokrzyskie ma 210 km. W szybkim tempie rośnie także 
liczba ścieżek rowerowych w samym mieście. W tej chwili jest ich 51 km, 

a w ciągu najbliższych dwóch lat przybędzie kolejnych 12 km. Przez miasto 
poprowadzono prawie 200 km ciekawych tras rowerowych, z czego trzy 
– bardzo trudne – przeznaczone są dla wytrawnych rowerzystów. Wielbi-
ciele samochodów także narzekać nie mogą, bo Kielce to miasto bez kor-
ków. Ciągłe inwestycje w infrastrukturę drogową, budowa węzłów (m.in. 
Węzła Żelazna), dojazdów i bezpiecznych skrzyżowań mają na celu stałe 
udoskonalanie sieci komunikacyjnej i jej rozbudowę związaną z rozwojem 
terytorialnym i architektonicznym miasta. 

Kielce mają bogatą ofertę kulturalną. Funkcjonują tu cztery teatry, osiem 
muzeów, filharmonia, domy kultury i kluby muzyczne. Wśród sztandaro-
wych imprez są m.in. organizowany od kilkudziesięciu lat Harcerski Festiwal 
Kultury Młodzieży Szkolnej, konkurs OFF Fashion i Święto Kielc. Miejskie fe-
stiwale to m.in. filmowy Nurt, jazzowy Memorial to Miles, organowe Anima 
Mundi i Organ Jazz Festival, promujący jedyne w Europie Muzeum Laurensa 
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Naturalna ścianka wspinaczkowa na Kadzielni

Amfiteatr Kadzielnia Spektakl „Alicja w Krainie Czarów” Kieleckiego Teatru Tańca

Cykliści mają do dyspozycji 51 km ścieżek rowerowych
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Hammonda, Festiwal Muzyki Tanecznej oraz liczne koncerty w amfiteatrze, 
malowniczo wpasowanym w przestrzeń rezerwatu Kadzielnia. 

Kielce to także „Raj dla dzieci”. Nowy turystyczny produkt oferuje atrakcje 
dla milusińskich oraz ich opiekunów. Na stronie: www.rajdladzieci.kielce.eu 
można znaleźć pełną bazę dotyczącą nie tylko najlepszych miejsc i ich oferty, 
w tym m.in. parku edukacyjnego – Centrum Geoedukacji, ale także imprez 
kulturalnych adresowanych do dzieci, jak choćby festiwal teatralny Hurra! 
Art!. Od niedawna na zboczu Karczówki dostępny jest również Ogród Bo-
taniczny, a w nim m.in. ogród mgieł otoczony świętokrzyskim gołoborzem 
oraz skałami Pienin i Tatr.

Stolica województwa to idealne miejsce do życia. Według prestiżowego 
Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia świętokrzyska służba zdrowia jest 
najlepsza w kraju.

Ciekawa oferta Energetycznego Centrum Nauki

Park Miejski – ulubione miejsce rodzin

Festiwal sportów ekstremalnych
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Patrzymy  
w Przyszłość

Licznie powstające start-upy, stale rozwijana infrastruktura powierzchni 
biurowych dedykowanych innowacyjnym firmom i nowe biznesowe in-
westycje, umożliwiające rozwój przemysłu high-tech. Do tego sąsiedztwo 
centrów naukowo-badawczych i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby 
mieszkańców w dążeniu do poprawy jakości życia w mieście. Przyszłość 
Kielc należy do biznesu.

W drodze do Technopolis

Nowoczesny 6-piętrowy biurowiec o powierzchni 14 tys. m2 przy nowym rondzie 
u zbiegu ulic Olszewskiego i Witosa. Największy w Europie Centralno-Wschodniej 
inkubator dedykowany start-upom. Nowocześnie zaprojektowana powierzchnia 
biurowa, sale konferencyjne, coworkingowe i warsztatowe. Zaplecze laboratoryjne 
i socjalne, parking podziemny na 200 aut oraz przestrzeń sportowo-rekreacyjna na 
ostatnim piętrze budynku. 

Inkubator California Inc. Termin oddania inwestycji: 2021 rok. 

Kultowy Spodek powraca 

Rewitalizacja zabytku architektury PRL, znanego w całej Polsce dworca PKS pozwoli 
na stworzenie nowoczesnego punktu komunikacji publicznej, przyjaznego dla 
pasażerów. Kielecki dworzec zmieni swoje oblicze, ale designem nawiązywać będzie do 
niepowtarzalnego stylu lat 70. 

Centrum Komunikacyjne w Kielcach – tradycja w nowoczesnym wydaniu.  
Termin oddania inwestycji: 2021 rok.

Zmagazynuj swój biznes

System trzech hal magazynowych i produkcyjnych o powierzchni 75 tys. m2 powstający 
w okolicy węzła Kielce – Zachód (nazywanego również targowym), gdzie przecinają się 
trasy S7 i DK74.

Na powierzchni 26 tys. m2 będzie rozwijać działalność gigant tekstylnego recyklingu, 
grupa VIVE. Elastyczne kształtowanie modułów poszczególnych hal pozwoli na 
dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców z wielu branż.

Panattoni Park Kielce. Termin oddania inwestycji: 2018 rok. 

← KRaKÓw

waRszawa →

s7

74
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