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Bydgoszcz Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów Kanalizacji

Miło było spotkać dawnych znajomych, 

poznać nowych. Nawet deszcz, który to-

warzyszył ekspozycji w pierwszym targo-

wym dniu, nie zniechęcał. No cóż, targi to 

przecież miejsce spotkań ludzi związanych 

z wodą. Było zimno? Gorące dyskusje pro-

wadzone na stoiskach rozgrzały każdego.

Na ponad 13  tys. m2 400 wystawców 

zaprezentowało swoją najnowszą ofertę. 

Do Bydgoszczy przyjechało w tym roku 

50 fi rm zagranicznych, m.in. z Niemiec, 

Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, 

Słowacji, Czech, Irlandii, Hiszpanii, Litwy, 

Austrii. Swoją obecność zaznaczyli także 

przedstawiciele ambasad Francji, Norwe-

gii, Austrii.

Zanotowaliśmy też rekordową liczbę 

fi rm, które po raz pierwszy wzięły udział 

w  targach. Było ich aż 70 – liczymy, że 

wszyscy wyjechali zadowoleni.

Podczas trzech dni trwania wystawy 

(18–20 maja) odwiedziło ją ponad 10 800 

osób. To rekord w 18-letniej historii targów 

WOD-KAN.

Jak co roku, także podczas tej edycji 

wystawcy mieli możliwość ubiegania się 

o nagrodę GRAND PRIX Targów WOD-

KAN 2010 za najciekawszy wyrób. Komisja 

konkursowa wyróżniła:

statuetką Grand Prix:

– wodomierz objętościowy Altair V4 

R=800 fi rmy MIROMETR Sp. z o.o. z Cie-

szyna
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Dobiegły końca XVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów Kanalizacji WOD-KAN 2010 w Bydgoszczy. Radosny czas 
spotkania jest już za nami. Jak zwykle w takich chwilach pozostaje żal, że to wielkie branżowe święto tak szybko stało się historią, ważnym, 
ale już tylko kolejnym etapem zarówno w życiu organizatora – Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, jak i wystawców oraz odwiedzają-
cych targi gości. Nadszedł czas podsumowań i rozliczeń.

Otwarcie targów WODKAN

Uroczysta gala oraz laureaci

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

MPWiK SA w Krakowie HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o. Tiga Pumps Sp. z o.o.

Wamet Sp. z o.o. Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat SA

Hobas System Polska Sp. z o.o.

Amitech Poland Sp. z o.o. Keramo Steinzeug N.V.
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– CellMAG – bezkomorowy teleme-

tryczny zestaw pomiarowy fi rmy BIATEL 

SA z Warszawy

– mimośrodową pompę ślimakową Se-

epex ze statorem wykonanym w innowa-

cyjnej technologii SST fi rmy AFT Sp. z o.o. 

z Poznania

nagrodą Polskiej Fundacji Ochrony Za-

sobów Wodnych:

– INTESIO – inteligentne rozwiązania 

Wavin do zagospodarowania wód desz-

czowych fi rmy Wavin Metalplast – Buk 

Sp. z o.o.

nagrodą za najciekawszą ekspozycję:

– Zakłady Tworzyw Sztucznych GAM-

RAT SA z Jasła

– Fabrykę Armatury JAFAR SA z Jasła,

– Ambasadę Francji, Misję Ekonomiczną 

– UBIFRANCE

dyplomem uznania za ciekawy produkt

– pierwszą wszechstronną, modułową 

kształtkę o regulowanym kącie od 0° do 

45º KAMELEO fi rmy SAINT GOBAIN 

Construction Products PAM Polska z Ło-

mianek

dyplomem uznania za interesującą eks-

pozycję:

– fi rmę SAINT GOBAIN Construction 

Products PAM Polska z Łomianek.

Nagrody wręczył prezes Krajowego Za-

rządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwow-

ski podczas Gali w Filharmonii Pomorskiej. 

Miłym akcentem było uhonorowanie dyrek-

tora Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” 

(IGWP) Antoniego Tokarczuka statuetką 

Złotej Czapli, którą otrzymał z rąk prze-

wodniczącego Krajowej Rady Gospodarki 

Wodnej prof. Marka Gromca.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

konferencja Pozaunijne źródła fi nansowa-

nia inwestycji, zorganizowana przez IGWP 

w drugim dniu targów. Temat konferencji 

podyktowało życie, jak zwykle bogatsze od 

planów, zamierzeń i  marzeń. Wszystkie 

fi rmy wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce 

chcą inwestować w budowy, remonty, mo-

dernizacje. Chcą, bo taka jest konieczność. 

Niestety brakuje środków fi nansowych. 

Konferencja dała szansę wszystkim zainte-

resowanym na zapoznanie się z możliwo-

ściami fi nansowania inwestycji w sytuacji, 

gdy brakuje środków, a ich pozyskanie wy-

daje się niemożliwe.

Sukcesem okazała się także Giełda Ko-

operacyjna oraz Punkt Konsultacyjny, które 

dla zainteresowanych fi rm krajowych oraz 

gości z zagranicy przygotowała Toruńska 

Agencja Rozwoju Regionalnego (TARR) 

we współpracy z ośrodkiem Enterprise Eu-

rope Network. Na tej płaszczyźnie odbyły 

się spotkania ponad 200 przedsiębiorców, 

co – mamy nadzieję – zaowocuje licznymi 

kontraktami w sektorze wodociągowo-ka-

nalizacyjnym. Liczymy także na współpracę 

z TARR podczas kolejnych edycji targów 

WOD-KAN.

Dzięki przeprowadzonemu w czasie trwa-

nia wystawy badaniu satysfakcji wiemy już, 

co powinniśmy zmienić, aby nasze targi 

w kolejnym roku dały wystawcom pełne 

zadowolenie.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejne, XIX 

Międzynarodowe Targi Maszyn i  Urzą-

dzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-

KAN, które odbędą się w dniach 24–26 maja 

2011 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-

Wystawienniczym Myślęcinek.

Współpraca:

Biuro Organizacji Targów WOD-KAN

Izba Gospodarcza Wodocigi Polskie

tel. +48 52 376-89-26, fax. +48 52 376-89-29

ul. Jana Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz

wod-kan@igwp.org.pl, www.targi-wod-kan.pl
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