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Tegoroczna edycja targów odbyła się 
w nowej hali wystawienniczej, która zo-
stała oddana do użytku jesienią 2015  r., 
a  także na ekspozycji zewnętrznej. 
Przedstawiciele firm biorących udział 
w imprezie komplementowali nowocze-
sny obiekt, spełniający ich oczekiwania. 
Docenili możliwość pokazania nawet 
najbardziej wymagających eksponatów, 
w tym wielkogabarytowych pojazdów 
specjalistycznych.

Bydgoskie Centrum Targowo-Wy-
stawiennicze, jak jeszcze nigdy dotąd, 
szczelnie wypełniło się zwiedzającymi, 
którzy tłumnie ściągali z całej Polski oraz 
spoza jej granic. Nie zabrakło oczywi-
ście przedstawicieli wodociągów, przed-
siębiorstw komunalnych, samorządów, 
a także projektantów, eksploatatorów, 
przedstawicieli świata polityki, nauki, 
studentów oraz mediów. Łączna liczba 
zwiedzających przekroczyła w tym roku 
10 tys. osób.

O  sile i  potencjale targów Wod-Kan 
świadczą liczby. Całkowita powierzchnia 

wystawy zajęła ponad 20 tys. m2, z czego 
11 tys. m2 stanowiła ekspozycja w hali, 
a ponad 9 tys. m2 stoiska na wolnym po-
wietrzu.

O tym, że Międzynarodowe Targi Ma-
szyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kana-
lizacji Wod-Kan to najważniejsza impreza 
branżowa, świadczą też goście, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością, a byli 
to przedstawiciele parlamentu z Jadwigą 
Rotnicką, wiceprzewodniczącą senackiej 
Komisji Środowiska; rządu RP z Mariu-
szem Gajdą, podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska odpowiedzialnym 
za gospodarkę wodną; Iwoną Kozą, pre-
zesem Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, a  także reprezentanci KRGW, 
PROŚ, NFOŚiGW, władz samorządowych, 
uczelni i licznych organizacji współpracu-
jących z branżą.

Targi Wod-Kan to nie tylko wy-
stawa

Podczas tegorocznych targów po raz 
pierwszy odbył się dwudniowy między-

narodowy kongres Envicon Water, zorga-
nizowany przez firmę Abrys i  Izbę Go-
spodarczą „Wodociągi Polskie”. Kongres 
był okazją do przedyskutowania ważnych 
dla branży zagadnień z obszaru wody, 
ścieków, osadów, zarządzania i  inteli-
gentnych rozwiązań, które zostały ujęte 
w cztery panele tematyczne i omówione 
przez przedstawicieli świata polityki, na-
uki i biznesu. Pierwszy dzień Envicon Water 
zakończył się galą w Operze Nova, na 
której wręczono nagrody, a którą uświet-
nił koncert Raya Wilsona Genesis Classic 
i bankiet.

Nagrody, wyróżnienia, gratulacje

W tym roku o Grand Prix targów Wod-
-Kan walczyło 35 firm, które zgłosiły 36 
produktów.

Nagrodzeni zostali:
 � Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepło-
mierzy Fila ze Sztumu za zestawy wo-
domierzowe Duet,

 � Aquaren Sp. z o.o. z Gliwic za cien-
kościenne panele do bezwykopowej 

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan, które odbyły się w Bydgoszczy 
10–12 maja 2016 r., po raz kolejny pokazały, że są jedną z najważniejszych tego typu imprez w Europie. Na 
targach swoją ofertę zaprezentowało 375 wystawców z  Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Szwajcarii, Litwy, 
Białorusi, Czech, Słowacji, Austrii, Portugalii, Irlandii, Turcji i Hiszpanii.

tekst: JAKUB KUCHARSKI, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne   Lipiec – Sierpień  2016

Wod-Kan 2016



renowacji obiektów infrastruktury pod-
ziemnej,

 � Ekolog Sp. z o.o. z Piły za napęd boczny 
zgarniacza obrotowego typ BZn.
Wyróżniliśmy również wystawiają-

cych się na targach Wod-Kan studentów 
z Koła Naukowego Pojazdów i Robotów 
Mobilnych Politechniki Wrocławskiej za 
projekt i promocję mobilnego robota 
inspekcyjnego.

Giełda kooperacyjna

Toruński Ośrodek Enterprise Europe 
Network po raz siódmy zorganizował 
Międzynarodową giełdę kooperacyjną. 
Rozmowy bilateralne odbyły się w drugi 
dzień targowy, tj. 11 maja, i  stały się 
doskonałym miejscem do zainicjowania 
współpracy transgranicznej. W tegorocz-
nej Giełdzie udział wzięło 24 przedsiębior-
ców reprezentujących pięć krajów, m.in. 
Polskę, Niemcy, Czechy, Portugalię. Firmy 
bardzo aktywnie zabiegały o możliwość 
nawiązania wzajemnej współpracy: łącz-
nie odbyło się 41 spotkań, z czego połowa 
miała charakter międzynarodowy.

Konsultacje Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Po raz drugi swoje stoisko wystawien-
niczo-konsultacyjne przygotował Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Eksperci Funduszu 
dzielili się swoją wiedzą na temat moż-
liwości uzyskania dofinansowania na 
działania związane z gospodarką wodno-
-ściekową.

Konferencje i seminaria

Tegorocznym targom towarzyszyły 
konferencje i seminaria, m.in. zorganizo-
wane przez wystawców. Podczas mery-

torycznej dyskusji odwiedzający wystawę 
mogli poznać nowoczesne rozwiązania 
i zapoznać się z nowościami oferowanymi 
przez organizatorów tych konferencji.

Strefa Kariery – Teraz Środowisko

Nowością podczas tegorocznych tar-
gów było stoisko portalu Teraz Środowi-
sko, poświęcone tematyce rynku pracy 
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 
Podczas wystawy można było zapo-
znać się z aktualnymi ofertami pracy na 
rynku wodno-kanalizacyjnym, a obecni 
w Strefie Kariery specjaliści i doradcy 
przedstawiali najnowsze trendy na rynku 
zatrudnienia oraz pomagali zidentyfiko-
wać najbardziej przyszłościowe zawody 
sektora ochrony środowiska.

Nie samą pracą człowiek żyje

Tegorocznym targom towarzyszyły 
również imprezy, podczas których można 
było nawiązać nowe relacje oraz zinte-
grować się w środowisku branżowym. 
Pierwszą z nich był II Bieg instalatora, 
który odbył się w niedzielę poprzedza-
jącą targi w  bydgoskim Myślęcinku. 
Bieg przeznaczony jest dla wszystkich 
uprawiających bieganie amatorsko lub 
zawodowo z wyróżnieniem osób dzia-
łających w szeroko rozumianej branży 
instalacji budowlanych. Głównym pa-
tronem biegu była Izba Gospodarcza 
„Wodociągi Polskie”. Na starcie stanęło 
459 biegaczy i biegaczek z całej Polski, 
z  czego 60 wystartowało w kategorii 
wod-kan. Trasa wiodła malowniczymi 
zakątkami Leśnego Parku Kultury i Wy-
poczynku w Bydgoszczy. Uczestnikom 
dopisała piękna pogoda, a  bydgosz-
czanie odwiedzający tego dnia tereny 
rekreacyjne także włączyli się w dopin-
gowanie biegaczy.

II bieg instalatora po raz kolejny po-
kazał zaangażowanie naszej branży 
w sportową rywalizację i był cennym 
urozmaiceniem targów Wod-Kan. Im-
preza na stałe już wpisała się w kalendarz 
imprez biegowych, również jako jedyna 
impreza sportowa towarzysząca targom 
branży wod-kan. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom! Wyniki oraz obszerną re-
lację znajdą Państwo również na stronie 
http://bieginstalatora.pl/.

Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
klubową noc pod nazwą Targi nocą, 
podczas której w Klubie Soda bawiło 
się ponad 500 przedstawicieli sektora 
wodociągowo-kanalizacyjnego. W rytm 
muzyki klubowej można było zregene-
rować siły przed kolejnymi dniami wy-
stawy.

Tradycyjnie już podczas drugiego dnia 
bawiliśmy się na biesiadzie targowej, zor-
ganizowanej w tym roku w wyjątkowo 
urokliwym miejscu – na Wyspie Młyń-
skiej. W  samym centrum Bydgoszczy 
stworzyliśmy hawajską enklawę, gdzie 
każdy z bawiących się gości mógł na-
uczyć się tańca hula, spróbować specjal-
ności kuchni hawajskiej oraz odpocząć 
po dwóch dniach targów. Tegoroczna 
biesiada cieszyła się wyjątkowo wysoką 
frekwencją, a  liczne atrakcje urozma-
icały czas wspólnej zabawy wystawców 
i przedstawicieli przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych.

Targi Wod-Kan to nie tylko wystawa 
oraz imprezy towarzyszące. Bydgoszcz 
co roku staje się miejscem wyjątkowych 
spotkań, które kreują nowe lub umac-
niają istniejące relacje. Przedstawiciele 
branży czekają na to wydarze-
nie z niecierpliwością, bo wie-
dzą, że kto raz odwiedzi nasze 
targi, wróci tu po raz kolejny.
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