




„Baza Zbożowa”
Ośrodek kultury stworzony w przestrzeni postindu-
strialnej (dawna baza transportowa), siedziba orga-
nizacji pozarządowych. Zajmuje obszar 5000 metrów 
kwadratowych. Na terenie mieszczą się m.in. cztery 
galerie, dwie hale wystawiennicze, klub muzyczny, 
dwie sale teatralne, studio nagraniowe, pracownia ce-
ramiczna, tor dla modeli precyzyjnych, ścianka alpini-
styczna, sala koncertowa, pomieszczenia warsztatowe 
i prób oraz redakcja magazynu kulturalnego „Projek-
tor” 
Adres: ul. Zbożowa 4, Kielce – 500 metrów od Galerii 
handlowej „Echo” i campusu Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego



Ochrona
Teren ogrodzony, monitorowany, ochrona całodobowa.

Parking
Całodobowy, bezpłatny parking dla wystawców i za-
proszonych gości znajduje się na terenie „Bazy Zbo-
żowej”. Obok ośrodka dostępny jest również bezpłatny 
parking (kilkadziesiąt miejsc).
 

Wstęp
Wolny

Organizatorzy
Stowarzyszenie Twórcze „Zenit” 
Magazyn Kulturalny „Projektor” 
Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbo-
żowa”

Kontakt
Paweł Chmielewski (e-mail projektorkielce@onet.eu, 
tel 605 343 341)



Gastronomia
Stacja benzynowa GP (ul. Domaszowska)
Jadłodajnia (ul. Zbożowa, vis a vis Giełdy Rolnej)
Sklep „Żabka” (ul. Leszczyńska, przejście od ul. Do-
maszowskiej)
Restauracja McDonalds (al. Solidarności, obok marke-
tu „Biedronka”)
Nord Fish, Kebab, KFC i inne (Galeria „Echo”, II po-
ziom, al. Solidarności)

Dojazd

MPK
Linia nr 8 (końcowy przystanek ul. Żniwna)
Linia nr 13 (z ulicy Czarnowskiej vis a vis dworca 
autobusowego - na końcowy przystanek ul Żniwna)
Linia nr 104  (końcowy przystanek ul. Żniwna) 
Linia nr 114 (z ulicy Żelaznej obok dworca PKP - na 
końcowy przystanek ul Żniwna)

BILETY
Zwykły - 3,40 PLN
Ulgowy - 1,60 PLN
Bilety najlepiej nabyć w punkcie z prasą na dworcu 
PKP. Automaty biletowe zainstalowane są w każdym 
autobusie (przyjmują tylko gotówkę)

SAMOCHÓD
Centrum – ul. Warszawską, Al. 1000-lecia, ul. Doma-
szowską do Giełdy Rolnej (przy ul. Zbożowej)



Dla Wydawców
Dla Autorów
Udział w Kieleckich Prezentacjach Komiksowych jest 
bezpłatny. Wydawcy i Autorzy zgłaszają chęć udziału 
do organizatora, rezerwując miejsce. 
Do dyspozycji wystawców pozostają stoliki (70x70 cm) 
i krzesła (uwaga - ilość ograniczona). Wystawcy mogą 
we własnym zakresie rozstawić banery, półki, elemen-
ty wystawiennicze itd. 
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zorganizo-
wania spotkań autorskich w Klubie „Kotłownia” oraz 
wystawy w jednej z galerii.
III Kieleckie Prezentacje Komiksowe odbywają się w 
Klubie „Kotłownia” (spotkania autorskie, referaty, pre-
zentacje wydawców); Galerii „W przejściu” i Galerii 
Murali (miejsce dla wystawców - jeśli zabraknie go 
w Klubie „Kotłownia”); Galerii „Lakiernia” (warsztaty).
Fotografie obiektów - Wojciech Habdas

Klub „Kotłownia”
Dwa poziomy, scena, nagłośnienie, ekran z projek-
torem przystosowany do prezentacji i referatów, 100 
miejsc siedzących, osłonięte patio na dziedzińcu.



Galeria „W przejściu” 
200 metrów kwadratowych, główna ściana wysta-
wiennicza – 27 metrów długości, ściany boczne 3x5 
metrów, oświetlenie górne + oświetlenie naturalne, 
system mocowania – listwy poziome na całej długości 
pomieszczenia. 

Galeria Murali



Poprzednie edycje
I KIELECKIE PREZENTACJE KOMIKSOWE



II KIELECKIE PREZENTACJE KOMIKSOWE



PROGRAM
(wkrótce)

WYSTAWCY
AUTORZY
(wkrótce)



NASZE WYDAWNICTWA

Jerzy Ozga (rysunki)
Paweł Chmielewski (scenariusz)
Przygody Władka. Sezon pierwszy
48 s. ; 29,7 cm
Kielce: Stowarzyszenie Twórcze „Zenit”, 
Magazyn Kulturalny „Projektor”
Polska, 2020



NASZE WYDAWNICTWA


