
Autostrada-Polska tradycyjnie była miej-
scem wielu ważnych rozmów i spotkań. 
Wśród nich znalazł się Kongres innowacji 
infrastrukturalnych, zorganizowany w ra-
mach cyklu Konferencje specjalistyczne na-
uka – praktyka – biznes. Podczas Kongresu 
zaprezentowano najnowocześniejsze pro-
dukty i technologie stosowane w bran-
żach drogowej, mostowej i dziedzinach 
pokrewnych. 
Jak co roku, wystawie towarzyszył zor-
ganizowany przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego Sa-
lon kruszyw, w ramach którego odbyła się 
interesująca debata Pełne wykorzystanie 
surowców. Podczas targów nie zabrakło 
rozmów dotyczących umów na roboty 
budowlane, na temat dróg betonowych 
czy bezpieczeństwa technicznego maszyn 
i żurawi.

Udział w tegorocznych targach wzięło 
też Ministerstwo Gospodarki, które przy-
gotowało projekt ustawy o wspieraniu po-
lubownych metod rozwiązywania sporów. 
Założenia ustawy zostały oficjalnie zapre-
zentowane i komentowane w czasie spo-
tkania Mediacje gospodarcze – nowa jakość 
w biznesie. Tegorocznym Targom Budow-
nictwa Drogowego po raz pierwszy towa-
rzyszył Międzynarodowy Salon Techniki 
Parkingowej Europarking. Podczas wystawy 
zaprezentowano m.in. rozwiązania z za-
kresu systemów kierowania ruchem, moni-
toringu czy telewizji przemysłowej. Można 
było poznać tajniki konstrukcji parkingów 
oraz kształtowania ich nawierzchni.

Targi Autostrada-Polska
Wyróżnienia

 � za elektryczny pojazd platformowy 
transportowy EWTP-0.02 dla Agro-
-Techma Dorota Piszczór z  Koźmina 
Wlkp.,

 � za Envia TRP dla firmy Pureco Ltd. z Bu-
dapesztu,

 � za technologię nawierzchni z betonu 
wałowanego (RCC-Roller Compacted 
Concrete) dla Lafarge Cement SA z Ma-
łogoszczy,

 � za aluminiową balustradę mostową 
zabezpieczającą ruch pieszo-rowe-
rowy dla PHUP Stal-Bud Sp. j. R. Syta,  
E. Kajetanowicz ze Skoczowa;
Medale

 � za rozkładarkę mas bitumicznych Dy-
napac SD2550C dla Atlas Copco Polska 
Sp. z o.o. z Warszawy,

 � za mobilny granulator destruktu Typ 
MBRG 2000 dwupokładowy dla firmy 
Wirtgen z Poznania,

 � za koparkę kołową Volvo EW160 E dla 
Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. 
z o.o. z Młochowa;

Targi Maszbud
Wyróżnienie za kamerę 3D do wcze-

snej detekcji kolizji dla maszyn mobilnych 
i pojazdów specjalistycznych dla IFM Elek-
tronic Sp. z o.o. z Katowic;

Medal za Elkon Mobile Master 150 ele-
phant z mieszalnikiem 6750/4500 RCC 
dla Elkon Polska Sp. z o.o. z Dawidów 
Bankowych;

Targi Traffic-Expo-Til
Wyróżnienie za sterownik sygnaliza-

cji świetlnej Geneo-Traffdron dla firmy 
Techvision z Tarnobrzega;

Medale
 � za barierę drogową Megarail SK dla Sa-
feroad RRS Polska Sp. z o.o. z Gdańska,

 � za kartę detekcji wizyjnej TDV-2.1 dla 
Techvision z Tarnobrzega;

Targi Rotra
Wyróżnienie za nowoczesną zabu-

dowę half-pipe dla firmy KH-Kipper Sp. 
z o.o. z Kajetanowa;

Targi Europarking
Wyróżnienia

 � za ogólnodostępną stację ładowania 
pojazdów elektrycznych zintegrowaną 
z systemem płatnego parkowania dla 
Stadtraum Polska Sp. z o.o. z Poznania,

 � za system naprowadzania na wolne 
miejsca parkingowe Fastpark dla City 
Parking Group SA z Grudziądza;

Wyróżnienia Targów Kielce SA za 
aranżację stoiska

Kieleckie Kopalnie Surowców Mine-
ralnych SA z Kielc, KTC Polska Sp. z o.o. 
z Bielska-Białej, Lotos Asfalt Sp. z o.o. 
z Gdańska, MSR Traffic Sp. z o.o. z Prze-
źmierowa, PKP Cargo SA z Warszawy, 
Projekt Parking Sp. z o.o. z Poznania, 
Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. z Gdań-
ska, Total Polska Sp. z o.o. z Warszawy, 
Vattenfall Europe Mining AG z Niemiec, 
Viacon Polska Sp. z o.o. z Rydzyny;

Medale Targów Kielce za aranżację 
stoiska

KGHM Metraco SA 
z  Legnicy, Orlen Asfalt 
Sp. z o.o. z Płocka, Trzu-
skawica SA z  Sitkówki, 
Zakłady Produkcji Kru-
szyw Rupińscy Sp. j. 
z Szumowa.
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XXI Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Pol-
ska, które jednocześnie z wystawami Maszbud, Rotra, Traffic-Expo-Til 
i debiutującym Europarkingiem od 13 do 15 maja 2015 r. odbyły się 
w Targach Kielce, udowodniły po raz kolejny, że lider jest tylko jeden. 
Kieleckie święto budownictwa to w tym roku ponad 400 wiodących 
firm z 22 krajów całego świata, które zaprezentowały swoją ofertę na 
powierzchni niemal 20 tys. m2. Ich ekspozycję obejrzało ponad 15 tys. 
profesjonalnych zwiedzających.
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