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Ekologia Poznań

Na cztery dni Poznań zamienił się w eu-

ropejskie centrum informacji związanej 

z ekologią, efektywnym wykorzystaniem 

energii oraz gospodarką odpadami i re-

cyklingiem. Ekspozycja targów PO-

LEKO i KOMTECHNIKA zajęła łącznie 

powierzchnię ponad 15 tys. m2 i zgro-

madziła ok. 700 wystawców i fi rm z 20 

krajów: Austrii, Australii, Belgii, Czech, 

Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Ja-

ponii, Kanady, Lichtensteinu, Luksem-

burga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwaj-

carii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii 

i Włoch.

Honorowy patronat nad tegoroczną 

edycją targów POLEKO objął minister 

środowiska dr hab. inż. Andrzej Kra-

szewski.

W  ramach POLEKO, podobnie jak 

w roku ubiegłym,  funkcjonowały cztery 

salony: Salon Czystej Energii, Salon Re-

cyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-

Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Śro-

dowiska. Dodatkowym atutem targów 

był program wydarzeń, na który składało 

się kilkadziesiąt specjalistycznych kon-

ferencji, seminariów, debat, ale również 

wystaw, prezentacji i konkursów. Należy 

tu wymienić, cieszące się ogromnym 

zainteresowaniem, Forum Czystej Ener-

gii – cykl codziennych seminariów po-

święconych najnowszym rozwiązaniom 

w  dziedzinie pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych oraz Forum Recy-

klingu, którego tematem przewodnim 

było powtórne wykorzystanie materiałów 

oraz zmniejszenie produkcji odpadów.

Finansowanie inwestycji środowisko-

wych było tematem wiodącym tegorocz-

nych targów POLEKO. Poświęcono tej 

tematyce seminarium zorganizowane 

w drugim dniu targowym przez Mini-

sterstwo Środowiska.

Konferencja Wsparcie inwestycji śro-

dowiskowych – fi nansowanie, procedura, 

alternatywne źródła wsparcia, przygoto-

wana przez Fundusze Europejskie, była 

kolejnym punktem programu, który 

wzbogacił program towarzyszący targom. 

Spotkanie to stało się źródłem wiedzy na 

temat sposobów sprawnego przeprowa-

dzania inwestycji środowiskowych i me-

tod pozyskiwania wsparcia fi nansowego 

na inwestycje z tej dziedziny.

O ponad 100% większą powierzchnią 

w porównaniu do 2009 r. mogły się po-

chwalić targi KOMTECHNIKA. Udział 

w nich wzięli liderzy branży, prezentujący 

najnowocześniejsze urządzenia i pojazdy 

służące do utrzymania czystości i po-

rządku ulic, a także placów oraz zieleni 

miejskiej.

Ogromne zainteresowanie tym wyda-

rzeniem pokazuje, że istnieje potrzeba 

komunikacji pomiędzy dostawcami tech-

niki i technologii komunalnej a profesjo-

nalistami z jednostek samorządowych, 

zakładów utrzymania czystości oraz 

przedsiębiorstw świadczących usługi 

komunalne.
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Prezentacja najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, pokazy maszyn w ruchu, rozmowy biznesowe 
prowadzone na stoiskach oraz blisko 50 specjalistycznych konferencji i warsztatów – tak wyglądała tegoroczna edycja Międzynarodowych Tar-
gów Ochrony Środowiska POLEKO oraz Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które odbyły się w Poznaniu w dniach 
23–26 listopada 2010 r.
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