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Wydarzenia

Zwiedzający w kolejce do wejścia

Witamy na targach poznańskich!

– POLEKO to unikat – mówił minister M. Nowicki

Już po raz dwudziesty w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO.
Tym razem hasło przewodnie imprezy brzmiało: „Technika dla klimatu Ziemi”.
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Hasło tegorocznych targów nawiązywało do zbliżającej się Konferencji Klimatycznej COP14, która odbędzie się również w Poznaniu. Właśnie ze względu
na to wydarzenie pierwszy raz w swojej
historii POLEKO odbywało się w październiku. Inną tegoroczną nowością
było wydzielenie z dotychczasowego proﬁlu targów sektora komunalnego, który
w tym roku przedstawiał swoją ofertę
na osobnych targach KOMTECHNIKA.
– Polski rynek inwestycji w zakresie ochrony środowiska należy do największych w Europie – mówił podczas
otwarcia imprezy minister środowiska
prof. Maciej Nowicki. Jubileuszowy charakter tegorocznych targów był przyczynkiem do podsumowań i spojrzenia
na rozwój poznańskiej imprezy, która
stała się swoistym barometrem polskich
przemian w zakresie ochrony środowiska. Minister Nowicki przypomniał narodziny idei organizowania w Pozna-

niu odrębnych targów poświęconych
wyłącznie technologiom przyjaznym
dla środowiska. – Wówczas idea targów
POLEKO była roślinką, dziś wyrosłą
na prawdziwe drzewo – podsumował.
Prezes Zarządu MTP Przemysław Trawa podkreślił z kolei znaczenie konferencji towarzyszących imprezie – w tym
roku było ich prawie 20. Niewątpliwie
część merytoryczna, wykłady i referaty
to bardzo mocna strona POLEKO.
Targi to przede wszystkim jednak prezentacje ﬁrm i nawiązywanie kontaktów
handlowych. Na ponad 15 500 m2 targowej powierzchni swoje produkty i usługi prezentowało około 900 wystawców
z ponad 20 krajów. Zagraniczne ﬁrmy
stanowiły około 25% ogólnej liczby wystawców – taki wynik dobrze świadczy
o międzynarodowym charakterze poznańskiej imprezy. Targowa ekspozycja
została podzielona na sektory branżowe:
Woda i ścieki; Energia, energia odnawial-

na; Odpady i recykling; Powietrze, hałas
i wibracje; Aparatura kontrolno-pomiarowa i Edukacja ekologiczna.
Warto wspomnieć również o narodowej wystawie pt. „Polska nauka i innowacje dla środowiska”, która towarzyszyła
POLEKO. Jej celem było przedstawienie
potencjału ekoinnowacji polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw
służących ochronie środowiska. Do prezentacji wybrano 25 najlepszych rozwiązań i technologii środowiskowych, które
zostały wdrożone i przyniosły konkretne
efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. „Ekologia Przemysłowa” była patronem medialnym tej ekspozycji.
„Wyciągnij zysk ze śmieci” – brzmiało hasło reklamowe jednej z ﬁrm prezentujących się na targach. Trudno się
nie zgodzić z tym sloganem, patrząc jak
prężny i rozwojowy jest rynek produktów czy usług w zakresie ochrony środowiska.


Targi zgromadziły około 900 wystawców

KOMTECHNIKA, czyli wystawa sektora komunalnego

Zaufanie w czasach kryzysu – bank BOŚ SA
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Konferencja IMBiGS – dyrektor dr S. Góralczyk

Prezes MTP Przemysław Trawa otwiera imprezę

Laureaci Złotych Medali MTP POLEKO 2008:
– Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej EUROPA 313.1 – OCHSNER,
Austria;
– Analizator spalin MGA5+ – MRU GMBH, Niemcy;

Patron honorowy – Ministerstwo Środowiska

– Kolektor słoneczny płaski „Re 2.85” – Sunex Sp. z o.o. Racibórz;
– Biogazowy agregat kogeneracyjny HE-KEC-480/510-PG480-P – PPUH HORUS ENERGIA Sp. z o.o., Sulejów;
– Internetowy system OLZA sterowania zrzutem wód zasolonych do zbiorników wód powierzchniowych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA, Jastrzębie
Zdrój;
– Stacja ENVIRO 151 monitorowania hałasu komunikacyjnego i warunków środowiskowych – FAR DATA Derela i Wspólnicy Sp., Kraków;
– System zbiórki i transportu lekkich opakowań – ZITO – PPUH GNIOTPOL Kazimierz
Gniot, Kurznie;
– Mieszanka do budowy nawierzchni dróg o właściwościach redukujących hałas
NANOSOF – COLAS Polska Sp. z o.o., Palędzie;
– Olej bazowy N-200 – Raﬁneria Nafty Jedlicze S.A., Jedlice;
– Linia technologiczna BIOMASSER do produkcji brykietów ze słomy – Serwis AKPiA
Roman Długi, Poznań;
– Mikrofalowy reaktor ATON 200 do unieszkodliwiania odpadów azbestowych – ATON-HT SA
Wrocław.
Środowisko pracy też wymaga ochrony

Prawie 25% wystawców stanowiły ﬁrmy zagraniczne

www.ep.elamed.pl

Rozmowy na stoisku SARPI Dąbrowa Górnicza

Zadowoleni kontrahenci to wizytówka targów
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