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Kielce Wod-Kan

Na IV Międzynarodowych Targach Infra-

struktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień 

i Melioracji TIWS swoje produkty zapre-

zentowali wystawcy z Polski, Niemiec, 

Czech, Szwajcarii i Włoch. TIWS i od-

bywające się w tym samym czasie targi 

TRANSEXPO odwiedziło w sumie 4 tys. 

zwiedzających (1300 z  branży wodno-

ściekowej).

Każdego roku w czasie targów TIWS od-

bywają się spotkania branżowe. Ogrom-

nym zainteresowaniem cieszyła się kon-

ferencja na temat inwestycji w gospodarce 

wodno-ściekowej oraz innych przedsię-

wzięć w gospodarce komunalnej i dostęp-

nych obecnie źródeł wsparcia. To spotkanie 

umożliwiło uczestnikom uzyskanie infor-

macji i materiałów dotyczących fi nanso-

wania inwestycji komunalnych. Natomiast 

w czasie poświęconego eksploatacji urzą-

dzeń infrastruktury komunalnej w okre-

sach intensywnych opadów i sytuacjach 

powodziowych uczestnicy poznali m.in. 

techniczne możliwości poprawy sytuacji  

ludności w okresach pojawiających się co-

raz częściej w Polsce pogodowych zjawisk 

ekstremalnych, w tym opadów oraz susz.

Do tradycji targów TIWS przeszedł już 

dzień otwarty Wodociągów Kieleckich. 

W  ostatnim dniu imprezy zwiedzający 

mieli możliwość wyjazdu do Oczyszczalni 

Ścieków w Sitkówce-Nowinach. Zaintere-

sowani zapoznali się z przebiegiem rozbu-

dowy i modernizacji tego obiektu. Prace 

zostały sfi nansowane ze środków Unii 

Europejskiej.

TIWS są dedykowane fi rmom zajmują-

cym się infrastrukturą z zakresu uzdat-

niania wody i oczyszczania ścieków, do-

stawcom aparatury, maszyn, materiałów, 

urządzeń i sprzętu specjalistycznego oraz 

laboratoryjnego. Swoją ofertę TIWS kie-

rują także do przedstawicieli świata na-

uki oraz specjalistycznych wydawnictw 

branżowych.

Zakres branżowy targów obejmował: 

infrastrukturę z  zakresu oczyszczania 

ścieków; materiały do budowy stacji 

uzdatniania wody i  oczyszczalni ście-

ków; materiały i urządzenia do budowy, 

utrzymania i renowacji sieci wodno-ka-

nalizacyjnych oraz studni głębinowych; 

pojazdy i sprzęt specjalistyczny związany 

z  branżą wodno-ściekową, odwodnie-

niami i melioracjami; techniki bezwyko-

powe; systemy informatyki, automatyki, 

monitoringu, programy komputerowe 

związane z  branżą wodno-ściekową, 

odwodnieniami i  melioracjami; BHP 

w obiektach gospodarki wodno-ścieko-

wej; technologie gospodarki odpadami, 

oczyszczania ścieków i uzdatniania wody; 

sprzęt laboratoryjny, pomiarowy i regula-

cyjny związany z branżą wodno-ściekową, 

odwodnieniami i melioracjami; systemy 

odwadniające i melioracyjne; fi nansowa-

nie inwestycji.

Nagrody i wyróżnienia TIWS 2011

Wyróżnienia Targów Kielce:

  za technologię rekultywacji jezior me-

todą PROTE-fos dla firmy PROTE 

Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. 

z Poznania

  za system opomiarowania samochodów 

asenizacyjnych OSA dla fi rmy Enko SA 

z Gliwic

  za urządzenie MP4 do elektronicz-

nej ochrony silników pomp dla fi rmy 

Grundfos Pompy Sp. z o.o. z Baranowa.

Medale Targów Kielce:

  za kaskady napowietrzające przezna-

czone dla małych gminnych stacji uzdat-

niania wody dla fi rmy WINIDUR Jan 

i Maciej Majewicz sc z Poznania

  za mieszadło HyperCLASSIC fi rmy In-

vent dla Tiga Pumps Sp. z o.o. z Poznania

  za Hydra.NET Anywhere rozwiązanie 

w zakresie monitorowania i sterowania 

procesami w sieci wod-kan dla AquaRD 

Sp. z o.o. z Warszawy

  za modułową kształtkę o regulowanym 

kącie dla Saint-Gobain Construction 

Products Polska Sp. z o.o. z Gliwic.

Wyróżnienia Targów Kielce za aranżację 

stoiska:

  AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy

  GAALobex Sp. z o.o. z Jarosławia

  Radeton Polska Sp. z o.o. z Piaseczna.

Medale Targów Kielce za aranżację stoiska:

  Apator Powogaz SA z Poznania

  Tiga Pumps Sp. z o.o. z Poznania.

 
Współpraca: Targi Kielce SA

Komunalne inwestycje wodno-ściekowe w soczewce TIWSw soczewce TIWS
 ❚ Jan Marek, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Blisko stu wystawców, w tym przedstawiciele europejskich fi rm, wzięło udział w tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Infrastruktury 
Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS, które odbywały się w Targach Kielce od 20 do 22 września.

Stoisko fi rmy DTA Technik Sp. z o.o., fot. NBI Stoisko fi rmy Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., fot. NBI Stoisko fi rmy Cemex, fot. NBI

Henryk Milcarz, prezes zarządu Wodociągi Kieleckie 

Sp. z o.o., fot. NBI


