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Po raz kolejny Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska PO-

LEKO udowodniły, iż są liderem wśród targów poświęconych tej 

tematyce w Polsce i Europie Środkowej. Świadczą o tym nie tylko 

liczby i statystyki, ale również ranga wydarzenia gromadzącego 

w jednym miejscu najbardziej znaczących w branży wystawców, 

ważne osobistości oraz uznane autorytety z dziedziny ekologii 

i gospodarki komunalnej.

Tegoroczna edycja targów była wyjątkowa z kilku powodów. 

W tym roku POLEKO świętowało swój okrągły, 20. jubileusz. 

Nie zabrakło zatem licznych reminiscencji przy okazji targowych 

uroczystości.

Po raz pierwszy targi POLEKO odbyły się w towarzystwie cał-

kiem nowego wydarzenia – Międzynarodowych Targów Techniki 

Komunalnej KOMTECHNIKA, w ramach których swoją ofertę 

przedstawiły fi rmy oferujące rozwiązania dla szeroko rozumia-

nego sektora usług użyteczności publicznej.

Technika dla klimatu

Targi POLEKO 2008, odbywające się pod hasłem „Technika 

dla klimatu Ziemi”, i pierwsza edycja targów KOMTECHNIKA 

zgromadziły łącznie ok. 1000 wystawców i fi rm z 21 krajów: 

Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, 

Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Kanady, Japonii, Niemiec, Nor-

wegii, Polski, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii 

i Włoch. Tegoroczna ekspozycja zajmowała 18 500 m2.

Oferta wystawców POLEKO obejmowała następujące sektory 

tematyczne: Woda i ścieki; Energia, energia odnawialna; Zmiany 

klimatu; Odpady i recykling; Powietrze, hałas i wibracje; Apara-

tura kontrolno-pomiarowa.

Bogata międzynarodowa oferta wystawców przyciągnęła liczną 

grupę zwiedzających z całego niemal świata. Targi zwiedziło 

18 200 osób z trzech kontynentów i 28 krajów.

KOMTECHNIKA, czyli technika dla gospodarki komunalnej

W tym roku po raz pierwszy razem z POLEKO odbyły się 

Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, 

które powstały poprzez wyodrębnienie z zakresu tematycznego 

targów ochrony środowiska prężnie rozwijającej się ekspozycji 

specjalnej – Parku Techniki Komunalnej. Tematyka tego wyda-

rzenia obejmowała: utrzymanie dróg, ulic i placów, sprzątanie 

i wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej i terenów 

rekreacyjnych oraz transport zbiorowy. Organizacja nowych 

targów w tym samym terminie, co POLEKO wynika z faktu, iż 

docelowa grupa zwiedzających – przedstawiciele samorządów 

lokalnych i zakładów komunalnych – jest dla obu tych wydarzeń 

wspólna.

Ekspozycja KOMTECHNIKI 2008 zajmowała ponad 3500 m2 

i była o 20% większa niż ubiegłoroczna wystawa Parku Techniki 

Komunalnej. W pierwszej edycji targów uczestniczyło ok. 60 fi rm 

z Polski, Niemiec i Włoch, w tym wielu wiodących producentów 

i dystrybutorów. Wystawcy zaprezentowali najnowsze modele 

pojazdów do transportu, zbiórki odpadów oraz wywozu nieczy-

stości płynnych, zamiatarek, pojazdów do zimowego utrzymania 

dróg i placów oraz sprzęt do pielęgnacji zieleni i utrzymania 

czystości. Szczególnie bogatą ofertę przedstawili producenci 

i dostawcy ciągników przystosowanych do celów komunalnych, 

pojazdów ciężarowych, ciągników oraz pojazdów specjalnego 

przeznaczenia, a także fi rmy wykonujące specjalistyczne zabu-

dowy i naczepy na pojazdy ciężarowe.

Atrakcją targów były pokazy pojazdów komunalnych w ru-

chu City-Truck-Show. Na terenie otwartym pod targową Iglicą 

zwiedzający codziennie mieli okazję oglądać najnowsze pojazdy 

komunalne w akcji. W ramach City-Truck-Show swoje produkty 

zaprezentowały fi rmy: Eko Cel – Polska, Extech, John Deere, 

Komunal Partner, Marubeni Machinery Distribution Poland, 

Pronar, WUKO.

Patronem medialnym targów było Nowoczesne Budownictwo 

Inżynieryjne.
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BINBIBINNNNNN IIIBNNN IIIBKRAJ

Strabag Sp. z o.o., Warszawa – stoisko nagrodzone 

w konkursie Acanthus Aureus, POLEKO 2008

Bank Ochrony Środowiska, Warszawa – stoisko na-

grodzone w konkursie Acanthus Aureus, POLEKO 2008

Protekt, Łódź – producent sprzętu asekuracyjnego do 

pracy na wysokości


