
EXPOGołębie – targi w centrum polskiego gołębiarstwa pocztowego 
 
Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia po raz ósmy zaprasza na Międzynarodowe Targi Gołębi 
Pocztowych EXPOGołębie. To wydarzenie, które co roku gromadzi w Sosnowcu tysiące miłośników 
gołębi pocztowych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, odbędzie się od 12 do 14 grudnia 2014r.  
Targom będzie towarzyszyła Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych organizowana przez Partnera, Polski 
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Okręg Katowice, a także ceremonia wręczenia nagród za 
Lot Dalekodystansowy z miejscowości Roosendaal.  
 
Co roku w EXPOGołębie udział bierze ponad 150 producentów, dystrybutorów i hodowców z Polski 
oraz z zagranicy. To najbardziej „międzynarodowe” targi w Expo Silesia, w których 30% wystawców 
stanowią reprezentanci Austrii, Belgii, Chin, Czech, Holandii, Niemiec, Norwegii i Słowacji. O sukcesie tego 
wydarzenia decyduje nowoczesny obiekt ze świetną infrastrukturą i komfortowym dojazdem oraz 
doświadczenie zdobyte przy poprzednich edycjach targów. Nie bez znaczenia pozostaje lokalizacja 
sosnowieckiego Centrum Targowo-Konferencyjnego Expo Silesia – niemal w centrum polskiego 
gołębiarstwa pocztowego. W odległości 1,5 godziny jazdy samochodem mieszka ponad 8 milionów 
potencjalnych zwiedzających i niemal 13 tysięcy hodowców zrzeszonych w PZHGP.  
 
Podczas Targów hodowcy mają okazję zaopatrzyć się we wszelkie produkty niezbędne w realizacji ich pasji – 
karmę, odżywki, leki i środki czystości. Ofertę uzupełniają systemy transportowe i elektroniczne, stworzone 
specjalnie z myślą o gołębiach pocztowych. Nie zabraknie firm zajmujących się produkcją oraz 
wyposażaniem gołębników oraz dystrybucją trofeów i dyplomów, a także klinik weterynaryjnych. Grudniowej 
edycji EXPOGołębie będzie towarzyszyła Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych organizowana przez 
Partnera, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Okręg Katowice. Targi uświetni także ceremonia 
wręczenia nagród za  Lot Dalekodystansowy z miejscowości Roosendaal. 
 
EXPOGołębie to wspaniała okazja do spotkań i podzielenia się wiedzą z innymi posiadaczami gołębi 
pocztowych i ozdobnych. Na stoiskach wydawnictw można będzie zaopatrzyć się w prasę fachową, a 
wszyscy chętni będą również mogli uczestniczyć w spotkaniach przygotowanych przez specjalistów z 
Centrum Zdrowia Gołębi. W sobotę, 13 grudnia 2014r,. o godzinie 12:30, lek.wet. Ryszard Chorąży z 
Oddziału Zachodniopomorskiego zaprosi na prelekcję „Wspomaganie farmakologiczne treningów i lotów 
gołębi pocztowych. O godzinie 14:00 odbędzie się wykład "Nowoczesne ziołolecznictwo jako alternatywa dla 
wzrastającej lekooporności antybiotyków", który poprowadzi lek. wet. Mariusz Krawczyński z Oddziału 
Mazowieckiego Centrum Zdrowia Gołębi. 
 

Kontakt: Patrycja Zadros-Tarka – Menedżer Targów 
tel.: +48 32 78 87 566 
e-mail: expogolebie@exposilesia.pl 
www: www.expogolebie.pl  
 

Adres:  
Expo Silesia – Centrum Targowo-Konferencyjne 
ul. Braci Mieroszewskich 124 
41-219 Sosnowiec  

 

Godziny otwarcia Targów i Wystaw:  
piątek 12 grudnia 2014 13:00-18:00 
sobota 13 grudnia 2014 8:00-18:00 
niedziela 14 grudnia 2014 8:00-14:00 


