
88 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne    Lipiec – Sierpień 2009

Wydarzenie Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Od 26 do 28 maja br. trwała największa 

w Polsce i jedna z największych w Europie 

impreza targowa branży wodno-kanali-

zacyjnej. Po raz pierwszy odbywała się 

w nowym miejscu – bydgoskim centrum 

targowym w Myślęcinku.

Do dyspozycji wystawców oddano łącz-

nie 20 tys. m2 powierzchni, z czego 15 tys. 

m2 stanowiła powierzchnia wystawien-

nicza: 10 tys. m2 w halach i 5 tys. m2 na 

wolnym powietrzu. Do dyspozycji gości 

oddano pięć hal: dwie o wymiarach 32 x 

70 m oraz trzy 40 x 70 m.

Warto dodać, że cały teren targowy 

został przygotowany kosztem 12 mln zł. 

WOD-KAN 2009 inaugurują działalność 

centrum, które służyć będzie organizacji 

imprez wystawienniczych, a w przyszłości 

również sportowych i kulturalnych.

Tradycyjnie targom towarzyszyły liczne 

imprezy, m.in. konferencja w ramach 

Norweskiego Dnia Innowacji 26 maja 

Nowoczesne technologie dla sektora 

wodno-kanalizacyjnego oraz – dzień 

później – konferencja Nowe rozwiązania 

w zagospodarowywaniu osadów ścieko-

wych, zorganizowana przez gospodarza 

targów – Izbę Gospodarczą „Wodociągi 

Polskie”.

Jak co roku, targi WOD-KAN przy-

znały nagrodę Grand Prix najciekawszym 

wyrobom imprezy. Uhonorowano rów-

nież najciekawsze stoiska targowe.

Komisja konkursowa przyjęła zgło-

szenia 30 wyrobów pochodzących z 24 

fi rm. 

Jury postanowiło nagrodzić:

statuetką Grand Prix: 

agregat głębinowy GCA 5 – HYDRO-

VACUUM SA; aluminiowe obudowy 

wykopów – rozpory pionowe – LIFTON 

POLSKA Sp. J.; DISCAM – dynamiczną 

kratę dyskową z rozdrabniaczem – 

AxFlow Sp. z o.o.

nagrodą Polskiej Fundacji Ochrony  

Zasobów Wodnych::

typoszereg innowacyjnych przepustnic  

EURODISC fi rmy AFT Sp. z o.o.

Komisja po obejrzeniu stoisk na XVII 

Międzynarodowych Targach Maszyn 

i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 

WOD-KAN 2009 wyróżniła następujące 

fi rmy za najciekawsze ekspozycje: Bava-

rian Pavilion, HYDRO-VACUUM SA, 

WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o.

Prawie 400 wystawców, rekordowa powierzchnia wystawiennicza, niemal 7 tys. zwiedzających – to XVII Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w najważniejszych liczbach.

WOD-KAN 2009 – sukces w nowym miejscu
Anna Siedlecka , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

28 maja odbyło się wspólne spotkanie prasowe fi rm 
PV Prefabet Kluczbork SA oraz Mall Polska Sp. z o.o. 
na terenie targów WOD-KAN, w trakcie którego 
zaprezentowano najnowszą ofertę produktową. 
Celem spotkania było przekazanie informacji 
o uzupełnionej ofercie, a także podzielenie się infor-
macjami i spostrzeżeniami pod hasłem „Nie stoimy 
w miejscu”. Przedstawiono aktualne trendy w bran-
ży, obsługiwane inwestycje, nowości w ofercie 
(rury z molimerobetonu METROMAX, dolna część 
studni typu UnoLith, indywidualnie projektowane 
elementy wielkogabarytowe, normy zharmonizo-
wane i znakowane CE, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków), plany, perspektywy i rozwój. Spotkanie 
prowadzili: Grzegorz Boguś, dyrektor ds. sprzedaży 
PV Prefabet Kluczbork SA, oraz Krzysztof Pelc, 
dyrektor ds. handlowych i marketingu Mall Polska 
Sp. z o.o.




