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To dlatego, że bydgoska wystawa jest nie 
tylko miejscem prezentowania najnowo-
cześniejszych urządzeń, rozwiązań tech-
nicznych, technologicznych i usług, ale 
jest także platformą wymiany doświad-
czeń, poglądów i twórczych dyskusji. To 
również dlatego, że jeden z największych 
inwestorów w Polsce, jakim jest branża 
wodociągowo-kanalizacyjna, potrzebuje 
ciągle nowych i doskonalszych produktów, 
a w Bydgoszczy można je oglądać, spraw-
dzać i porównywać. 

XXIII Międzynarodowe Targi Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 
Wod-Kan 2015 zakończyły się. Z żalem roz-
staliśmy się z wystawcami i z gośćmi odwie-
dzającymi targowe tereny. Było tłumnie, 
serdecznie i inspirująco. Dziękujemy wy-
stawcom za jakość oferty, pięknie zaaran-
żowane stoiska i przygotowane prezentacje, 
za doskonałe humory i chęci – po niewąt-
pliwie wyczerpującym dniu – do wspólnej 
zabawy. Wspaniale bawiliśmy się na targo-
wej Biesiadzie, wcześniej zaśmiewaliśmy się 
z kabaretowych dowcipów Marcina Dańca, 
dyskutowaliśmy na konferencjach, w tym na 
przygotowanej przez IGWP debacie Plany 
bezpieczeństwa wody w Polsce i Europie.

Grand Prix targów Wod-Kan 2015

Do konkursu zgłosiło się 26 firm z 27 
wyrobami. Zgodnie z pkt. 6. Regulaminu 
zgłoszenia wyrobu do konkursu o Grand Prix 
Wod-Kan 2015, komisja oceniała zgłoszone 
wyroby w dwóch etapach. W wyniku na-
desłanych zgłoszeń w pierwszym etapie (na 
podstawie załączonych materiałów do zgło-

szenia do konkursu) Komisja zakwalifiko-
wała do drugiego etapu 10 najciekawszych 
wyrobów. Po szczegółowym zapoznaniu się 
z produktami (w tym z prezentacjami) na 
stoiskach Komisja zaopiniowała, a następnie 
ogłosiła listę laureatów XXIII Międzyna-
rodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla 
Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan 2015:

Statuetkę Grand Prix otrzymały wyroby:
 � instalacja termicznej mineralizacji osa-
dów ściekowych SGF 1000 firmy Seen 
Technologie Sp. z o.o.,

 � KartMobile – mobilny system GIS firmy 
KartGIS Sp. z o.o., 

 � pompa zatapialna typu FZ do tłoczenia 
ścieków zawierających elementy ścierne 
i mineralne firmy Hydro-Vacuum SA.
Wyróżnienia za najciekawsze ekspozy-

cje otrzymały firmy: Fabryka Armatury 
Hawle Sp. z o.o. Wavin SA; Saint-Gobain 
PAM Sp. z o.o.

Specjalne wyróżnienie przyznano firmie 
Wofil za innowacyjną technologię ozono-
wania wody.

Bieg instalatora 2015

W niedzielę 24 maja 2015 r. wystawcy 
i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanali-
zacyjne rywalizowały podczas pierwszego 
przełajowego Biegu instalatora na dystan-
sie 10 km. Izba Gospodarcza „Wodociągi 
Polskie” miała zaszczyt być głównym pa-
tronem tego przedsięwzięcia.

Na strat zgłosiło się 492 zawodników. 
Z okazji targów została utworzona spe-
cjalna kategoria biegaczy, biegnących 
pod szyldem targów Wod-Kan, w której 

znalazło się 49 zawodników. Sygnał do 
startu dała prezes Izby Dorota Jakuta.

Zwycięzcami biegu zostali
 � w kategorii kobiet:
Ewa Jurczyk, Hydro-Vacuum SA z Gru-
dziądza; Agnieszka Mirosław, Systra SA 
z Wrocławia; Katarzyna Goncerz, MWiK 
z Bydgoszczy,

 � w kategorii mężczyzn:
Tomasz Polański, Ciepłobud z Bydgoszczy; 
Zbigniew Górczyński, MPWiK z  Wło-
cławka; Tomasz Kołakowski, Hydroterm 
z Bydgoszczy,

 � w kategorii drużynowej:
Apator Powogaz SA z Poznania; Hydro-

-Vacuum SA z Grudziądza; PWiK Sp. z o.o. 
z Inowrocławia,

W Biegu instalatora wzięli dział przedsta-
wiciele następujących firm: Hydroterm, 
Bydgoszcz; PWiK, Sztum; ZWiK Sp. z o.o., 
Złocieniec; Usługi Inżynieryjne Eugeniusz 
Jeleniewski, Bydgoszcz; BLM-Storkow, 
Zielona Góra; Inweco SC, Gdynia; Wofil, 
Krynica-Zdrój; Bomiks, Wolbrom; Omnia, 
Jarosław; PWiK Sp. z o.o., Inowrocław; 
Hydro-Vacuum SA, Grudziądz; ZWiK, 
Chełmno; Apator Powogaz SA, Poznań; 
Insbud, Grudziądz; Hydro-Met, Rogowo; 
ZP Serwis, Bydgoszcz; Markas, Orzech; 
Ciepłobud, Bydgoszcz; Budimex SA, War-
szawa; Ecopol Sp. z o.o. Sp. k., Dębo-
strów; Systra SA, Wrocław; MMProjekt, 
Bydgoszcz; Jucon, Ostrów Wlkp.; Proffico 
Sp. z o.o., Góra Kalwaria; PW Wokando, 
Włocławek; Instalator K. Kordek; Ecol-
-Unicon, Czersk; MPWiK Włocławek; 
Ekoterma, Bydgoszcz; MWiK, Bydgoszcz, 
Kompleks-Instal, Warszawa.

Zapraszamy na kolejną, 
XXIV edycję targów w dniach 
10–12 maja 2016 r. już do no-
wego Bydgoskiego Centrum 
Targowo-Wystawienniczego 
w Myślęcinku.

Bydgoskie targi Wod-Kan od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem 
ze strony wystawców i zwiedzających. Tak było i w tym roku. 26–28 maja 
na terenach hali widowiskowo-sportowej Łuczniczka swoje produkty za-
prezentowało 370 producentów, a targi odwiedziło ok. 10 tys. osób. Za-
równo liczba wystawców, jak i powierzchnia wystawowa nie mają sobie 
równych wśród imprez branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
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