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W dniach 11–13 lutego odbyły się w Gdańsku Targi Inwestycji 

i Kooperacji INFRASTRUKTURA POMORZE 2009. W impre-

zie zorganizowanej w Centrum Targowym Międzynarodowych 

Targów Gdańskich SA udział wzięło ponad 70 wystawców, m.in. 

fi rmy wykonawcze, usługowe, produkcyjne, instytucje, inwe-

storzy prywatni i publiczni, przedstawiciele gmin i powiatów. 

W ceremonii otwarcia targów oraz w konferencji wziął udział 

wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski, a także 

wiceminister infrastruktury Zbigniew Rapciak.

„Program rozwoju infrastruktury dla województwa pomor-

skiego jest bardzo bogaty. Obejmuje m.in. budowę autostrady 

A1, dróg ekspresowych S6 i S7, modernizację linii kolejowej E65/

CE65 oraz poprawę dostępu do portów morskich” – powiedział 

Zbigniew Rapciak 11 lutego podczas uroczystości otwarcia tar-

gów. – „Rząd zdecydował, podobnie jak rządy Stanów Zjednoczo-

nych czy Francji, że inwestycje w infrastrukturę będą najlepszym 

sposobem na złagodzenie obecnego spowolnienia gospodarczego. 

Dowodzi tego także historia gospodarcza świata”.

Wiceminister dodał także: „W kadencji rządu koalicji PO–PSL 

podpisaliśmy już umowy na budowę ponad 760 km dróg krajo-

wych, w tym 400 km autostrad. Nasze drogi stają się bezpiecz-

niejsze. W 2008 r. spadła liczba zarówno wypadków drogowych, 

jak i poszkodowanych w nich osób. Jesteśmy przekonani, że pro-

gram budowy dróg ekspresowych i autostrad ma zabezpieczenie 

fi nansowe. Środki na jego realizację będą pochodziły z funduszy 

europejskich, międzynarodowych instytucji fi nansowych i z bu-

dżetu państwa. Inwestycje drogowe będą również realizowane 

w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które już 

sprawdziło się np. przy budowie autostrady A1 na Pomorzu”.

W pierwszej edycji targów zaprezentowali się głównie wy-

stawcy z regionu pomorskiego, ale nie zabrakło również repre-

zentantów branży z całej Polski. Na targach można było odwie-
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dzić stoiska m.in. następujących fi rm: Grupa Remontowa, Zarząd 

Portu Morskiego w Gdyni, Port Lotniczy w Gdyni, Stabilator, 

Sarens Polska, Terracontrol, Komunal Partner, Saur Neptun 

Gdańsk, Elektrociepłownie Wybrzeże, Pezal, Ergon Poland, 

Hauraton, Wirex, Inwestycje Przemysłowe, Tamex, Mostostal 

Warszawa.

Ekspozycji targowej towarzyszył bogaty program konferen-

cji branżowych, prezentacje, pokazy oraz spotkania biznesowe. 

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem przygotowanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego konferencji Szanse 

i zagrożenia rozwoju infrastruktury na Pomorzu, którą popro-

wadził wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław 

Struk. Ekspozycję targową uzupełniły, przygotowane również 

przez pomorski Urząd Marszałkowski, warsztaty tematyczne: 

Infrastruktura transportowa oraz Infrastruktura energetyczna, 

poświęcone bieżącym problemom komunikacyjnym i energe-

tycznym na Pomorzu. Konferencje spotkały się z dużym zainte-

resowaniem, a toczące się w ich trakcie dyskusje dotyczyły stanu 

aktualnego oraz przyszłości transportu lotniczego, kolejowego, 

drogowego i morskiego na Pomorzu. Poruszano tematy bliskie 

regionowi, kontrowersyjne i dotyczące infrastruktury w szero-

kim tego słowa znaczeniu. Zagadnienia ujęte w tematach warsz-

tatów oraz nazwiska moderatorów debat i zaproszonych gości 

były zachętą do udziału w grupach dyskusyjnych. Dyskutowane 

tezy to m.in.: Czy wystarczy dróg na Pomorzu?, Co dalej z por-

tami?, Czas na kolej?, Nie tylko Rębiechowo?, Czy Pomorzu grozi 

zapaść energetyczna?

W drugim dniu targów odbyło się seminarium Nowoczesna 

infrastruktura podstawą rozwoju Pomorza i panel dyskusyjny 

Szanse i bariery rozwoju lokalnego, prowadzony przez Fundację 

Promocji Gmin Polskich.

Targom INFRASTRUKTURA POMORZE 2009 towarzyszył 

także programu promocyjny Fundacji „Dobry Partner Samo-

rządu”. Laureaci otrzymali certyfi katy solidności i jakości w re-

alizacji zadań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu. 

Certyfi katy „Dobry Partner Samorządu” wręczono fi rmom: Saur 

Neptun Gdańsk SA, Tamex Obiekty Sportowe SA, Biuro Studiów 

i Pomiarów Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o.

W drugim dniu targów odbyła się prezentacja Śladem Nowej 

Słowackiego, zorganizowana przez Biuro Projektów Budownictwa 

Komunalnego oraz prezentacja Gdańskiego projektu wodno-ście-

kowego, przygotowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodocią-

gowo-Kanalizacyjną. Prezentacje indywidualne urządziły m.in. 

Saur Neptun Gdańsk i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-

wiska w Gdańsku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsz-

taty Fundacji Centrum PPP Przygotowanie projektu współpracy 

pomiędzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego w świetle 

Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne sprawowało patronat 

medialny nad targami.

Współpraca: Ministerstwo Infrasstruktury oraz 

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

Zdjęcia: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

IBIS – jedyny na świecie radar interferencyjny do zdalnych 
pomiarów statycznych i dynamicznych przemieszczeń:

• pomiar częstotliwości rezonansowej 
 i fal modalnych 
• ciągły obraz statycznych i dynamicznych  
 przemieszczeń
• pomiary w czasie rzeczywistym
• dokładność pomiaru pomiędzy 
 1/100 i 1/10 milimetra
• częstotliwość pracy do 50 Hz
• zdalne, kompleksowe i szybkie badanie 

GEORADARY IDS
ALADDIN  – „rentgen” dla konstrukcji: 

• prześwietlanie konstrukcji betonowych
• lokalizacja zbrojeń
• wykrywanie spękań i niejednorodności
• ocena grubości warstw

Wyłączny przedstawiciel w Polsce:

SEJSCOM s.c.

31-826 Kraków

os. Złotej Jesieni 6 pok. 59

tel. 012 642 86 70

fax 012 642 86 71

tel. kom. 0694 197 440

e-mail: info@georadary.pl

www.georadary.pl

Kompleksowe rozwiązania do badań mostów, 
tuneli,  dróg i konstrukcji inżynierskich 




