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Bogatą i szeroką ekspozycję wystawców 
targów uzupełnił ciekawy program wy-
darzeń towarzyszących. Pierwsze dwa dni 
targów upłynęły pod znakiem Kongresu 
infrastruktury transportowej z  udziałem 
przedstawicieli najważniejszych urzędów 
i przedsiębiorstw działających w sektorze 
budownictwa infrastrukturalnego. Prelek-
cje i wykłady w głównej mierze dotyczyły 
planowanych i realizowanych inwestycji 
w odniesieniu do nowo przyznanych środ-
ków z Unii Europejskiej na lata 2014–2020. 
Uczestnicy Kongresu mogli się także dowie-
dzieć o problemach związanych z projek-
towaniem mostów i dróg czy też obiektów 
infrastruktury kolejowej w systemie zapro-
jektuj i zbuduj. Partnerami Kongresu byli: 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych, Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Wielkopolskiego, PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Polskie Inwestycje 
Rozwojowe SA, Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa.

Nie zabrakło również tematyki bezpie-
czeństwa pracy i ograniczenia zagrożeń 
wypadkowych przy obsłudze maszyn do 
robót ziemnych. Procedury zapobiegania, 
analizy przyczyn i studium wypadków 
czy też zasady udzielania pierwszej po-
mocy to główne wątki spotkania z repre-
zentantami Państwowej Inspekcji Pracy, 
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań 
oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie. 

Trzeci dzień targów upłynął pod zna-
kiem konkursu Pogromcy maszyn. Na arenę 
zmagań wkroczyli operatorzy maszyn ro-

boczych, którzy mieli okazję wypróbo-
wać niektóre z maszyn biorących udział 
w eliminacjach do Finału dnia. Pięciu naj-
lepszych operatorów (którzy zdobyli naj-
więcej punktów w eliminacjach) walczyło 
o atrakcyjne nagrody. Zadania finałowe 
wymagały dużej precyzji i umiejętności 
operowania czterema różnymi maszynami.

Konkurs Pogromcy maszyn rozegrał się 
również w sobotę, ostatniego dnia targów, 
który, tradycyjnie już, przeznaczony był 
głównie dla operatorów maszyn oraz ich 
rodzin, ale także dla szerokiej publiczności. 
Tego dnia dzieci i młodzież mogły poczuć, 
jak to jest być operatorem maszyn, zasia-
dając za sterami koparek czy też spychaczy, 
jednak główną atrakcją (szczególnie dla 
tych najmłodszych) był Klub juniora, gdzie 
mogły wejść w krainę zabawy i fantazji 
pod okiem doświadczonych animatorów 
bądź skorzystać z dmuchanych, ogrom-
nych zjeżdżalni, zamków, basenów z pił-
kami czy trampolin. Z kolei panie mogły 
skorzystać z usług specjalistów od wizażu 
i stylistów w Strefie nowoczesnej kobiety. 
Partnerami Stref byli Novamoda, Animacje 
dla Dzieci, Jacko-Land.

Zwycięzcy konkursu Pogromcy maszyn:
Piątek, 8 maja:
I miejsce – Jarosław Bonk, II miejsce 

– Krzysztof Iwulski, III miejsce – Paweł 
Schlappa, IV miejsce – Dawid Janeczek, 
V miejsce – Bartłomiej Nochal.

Sobota, 9 maja:
I miejsce – Janusz Sławiński, II miejsce – 

Krzysztof Konieczny, III miejsce – Michał 
Mazurek, IV miejsce – Błażej Olszewski, 
V miejsce – Paweł Klag. 

Na kolejne spotkanie z pięknymi, za-
awansowanymi tech-
nologicznie maszynami 
i sprzętem specjalistycz-
nym zapraszamy już za 
dwa lata. Do zobaczenia 
w Poznaniu!

Intermasz 2015
tekst i zdjęcia: MTP SA

Ekspozycję 150 firm oraz marek reprezentowanych przez cztery dni trwa-
nia targów Intermasz odwiedziło ponad 6 tys. zwiedzających, którzy mieli 
okazję zobaczyć blisko 100 rynkowych nowości, z czego aż 16 prezento-
wanych produktów miało tu swój debiut na polskim rynku. Na szczególną 
uwagę zasługiwały te, które zdobyły Złote Medale MTP, a w tym roku to 
wyjątkowe wyróżnienie przyznano siedmiu produktom.


