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Zapowiedź Kraj

Podczas tego wydarzenia gościliśmy m.in. prezesów wiodą-

cych spółek wodno-kanalizacyjnych ze Śląska – najbardziej 

zurbanizowanego i uprzemysłowionego regionu Polski, a także 

producentów i dystrybutorów urządzeń i technologii wyko-

rzystywanych w branży, reprezentantów biur projektowych, 

przedstawicieli jednostek badawczych i naukowych oraz media.

Zorganizowana przez Śląski Klaster Wodny konferencja 

Hydrointegracje, w  której uczestniczył Bernard Błaszczyk, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zgromadziła 

blisko 200 uczestników. Również seminarium dla benefi cjantów 

Funduszu Spójności, zorganizowane przez jednostki realizu-

jące projekt miast Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza, cieszyło 

się ogromnym zainteresowaniem, co wskazuje na potrzebę 

poruszania tematyki jakości wody, jej zasobów oraz sposobów 

uzdatniania, jak również możliwości fi nansowania nowych 

technologii w tej branży.

Targi HydroSilesia są adresowane do wszystkich podmiotów 

zainteresowanych poprawą technologii urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych. Są one również skierowane do wszystkich in-

stytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie projektów 

fi nansowanych przez Europejski Fundusz Spójności, szczególnie 

w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Zakres tematyczny targów HydroSilesia obejmuje m.in.: pro-

jektowanie i wykonawstwo nowoczesnych rozwiązań technolo-

gicznego uzdatniania wody i systemów oczyszczania ścieków, 

technologie membranowe w uzdatnianiu wody, zarządzanie 

gospodarką wodomierzową, utylizację i ekologiczne zagospo-

darowanie osadów ściekowych, urządzenia wykorzystywane 

w laboratoriach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz metody 

zagospodarowania wód opadowych. Wystawcy zaprezentują 

przydomowe i lokalne biologiczne układy oczyszczania ścieków 

oraz przepompownie ścieków, a także aparaturę kontrolno-po-

miarową uzdatniania wody i oczyszczalni najnowszej generacji. 

Nie zabraknie również maszyn, urządzeń i armatury do budowy 

oraz funkcjonowania systemu sieci wodno-kanalizacyjnych.

Celem imprezy jest organizacja ważnych i ciekawych kon-

ferencji oraz spotkań, prezentacji oraz twórczych dyskusji na 

temat aktualnej problematyki ochrony zasobów wody w regio-

nie, zapewnienia bezpieczeństwa jej dostaw oraz modernizacji 

sieci wodno-kanalizacyjnych. Tym zagadnieniom poświęcona 

będzie druga edycja konferencji Hydrointegracje.

Targi HydroSilesia stwarzają niepowtarzalną szansę prezen-

tacji instytucji, przedsiębiorstw, placówek badawczych oraz 

fi rm związanych z funkcjonowaniem i technologią gospodarki 

wodno-ściekowej. Więcej informacji na stronie internetowej 

www.hydrosilesia.pl.

HydroSilesia – targi dla poprawy jakości wody
 ❚ Kolporter EXPO Sp. z o.o.

Kolporter EXPO zaprasza do udziału w 2. edycji Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia. Jest 
to najważniejsze wydarzenie dedykowane branży wodociągowej w południowej Polsce. Targi odbędą się w dniach 3–5 listopada 2010 

r. w Expo Silesia. Ubiegłoroczne, premierowe targi zgromadziły w sosnowieckiej hali wystawienniczej ponad 100 
wystawców z branży wodno-kanalizacyjnej i laboratoryjnej oraz 2,5 tysiąca specjalistów.




