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Kielce Targi Technologii i Infrastruktury Lotnisk (TIL)

TIL to międzynarodowa wystawa, 
która daje możliwość zaprezentowania 
sprzętu, technologii, usług dla lotnisk 
i linii lotniczych na szybko rozwijają-
cym się polskim i światowym rynku. 
Tutaj prezentowane są najnowsze tech-
nologie, produkty i usługi.

W 2010 r. na targach TIL zaprezen-
towały się m.in.: Megmar Logistics & 
Consulting – prywatna fi rma specjali-
zująca się w zaopatrywaniu lotnisk oraz 
wojska w sprzęt specjalistyczny, Flow 
Technics – instalacje do tankowania 
statków powietrznych i przeładunku 

paliw lotniczych, INTEGRA Sławomir 
Kamiński – oczyszczarki i zamiatarki 
pasa startowego, Instytut Techniczny 
Wojsk Lotniczych – prace w zakresie 
niezawodności i szeroko pojętego bez-
pieczeństwa lotów, CGH – zbiorniki na 
paliwo lotnicze, MEGMAR – testery 
szorstkości nawierzchni lotniskowych 
oraz liczne wydawnictwa branżowe.

Ponadto swoją premierę na targach 
TIL miał sprzęt fi rmy Flow Technics: 
przyczepa i kontenerowa stacja do tan-
kowania samolotów. Sprzęt, przy speł-
nieniu wszystkich wymagań międzyna-

rodowych, został skonstruowany w taki 
sposób, by ograniczał do minimum 
koszty eksploatacji. W głównej mierze 
jest przeznaczony do aeroklubów, fi rm 
oraz instytucji państwowych i prywat-
nych z własnym lotnictwem (Straż Gra-
niczna, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
wojsko i policja), osób prywatnych oraz 
fi rm świadczących wyspecjalizowane 
usługi paliwowe. Co ważne, zbiorniki 
tych maszyn są zabezpieczone przed 
stratami paliwa w wyniku parowania, 
a maszyny spełniają najwyższe wyma-
gania ochrony środowiska.

W konferencji 12 i 13 maja Samolot 
– Lotnisko – Samolot udział wzięło 80 
osób, m.in. doświadczeni piloci, przed-
stawiciele portów oraz polskich i zagra-
nicznych fi rm lotniczych (Boeing, Air-
bus, LOT), Krajowej Rady Lotnictwa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, uczelni 
wyższych oraz ośrodków szkolenio-
wych. Podczas konferencji w Kielcach 
poruszone zostały tematy wagi pań-
stwowej, np. sytuacja prawna w lotnic-
twie i jego ogólny rozwój, stan lotnisk 
regionalnych, relacje rynkowe między 
operatorami a przewoźnikami, najno-
wocześniejszy sprzęt, lotniska przyjazne 
załogom samolotów, technologie silni-
ków czy kierowanie ruchem lotniczym 
na lotniskach różnej skali.

Honorowy patronat nad targami 
i konferencją objęli: minister infrastruk-
tury Cezary Grabarczyk, wojewoda 
świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, 
marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas oraz prezydent 
Kielc Wojciech Lubawski.
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Przyczepa i kontenerowa stacja do tankowania samolotów, nowości w wyposażeniu portów lotniczych, spotkanie specjalistów z Polski 
i zagranicy dyskutujących o stanie i perspektywach rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego – to tylko wycinek IV Targów Technologia 
i Infrastruktura Lotnisk (TIL). Tę jedyną tego typu wystawę w Polsce odwiedziło w 2010 r. ponad 20 tys. osób.




