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Udany debiut Strefy Nowych Tech-
nologii

Podczas tegorocznych XXVI Między-
narodowych Targów Maszyn i Urządzeń 
dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 
(5–7 czerwca 2018 r.) pojawiła się Strefa 
Nowych Technologii, będąca miejscem 
prezentacji najnowszych rozwiązań 
w  branży wod-kan, przedstawionych 
przez wystawców, którzy zgłosili swoje 
produkty do nagrody Grand Prix targów 

WOD-KAN 2018. Zainteresowani mogli 
pozyskać szeroką wiedzę o najnowocze-
śniejszych rozwiązaniach bezpośrednio od 
producentów oraz dostawców.

Duże zainteresowanie i  pozytywne 
opinie na temat tego przedsięwzięcia już 
dzisiaj mobilizują nas do jego kontynuacji.

Sukces Strefy Zarządzania

Drugą targową nowością była Strefa Za-
rządzania WOD-KAN. Prelegentami byli 

doświadczeni, wieloletni przedstawiciele 
zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych. Poruszano tematy zarzą-
dzania przedsiębiorstwem wod-kan w kon-
tekście modeli zarządzania publicznego, 
benchmarkingu jako narzędzia zarządzania, 
finansowania kapitałowego w samorządzie 
lokalnym i branży komunalnej oraz dostęp-
ności cenowej wody. Rozmawiano również 
o zarządzaniu przedsiębiorstwami wod-kan 
z punktu widzenia partnera biznesowego.

Liderzy branży o branży

W ostatnim dniu targów Dorota Jakuta, 
prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Pol-
skie” oraz Tadeusz Rzepecki, przewodni-
czący Rady Izby, a także obecni na targach 
członkowie Rady Izby zaprosili wystawców 
na rozmowę przy kawie o targach i aktu-
alnej sytuacji branży. Mimo że niewielu 
wystawców skorzystało z zaproszenia, to 
jednak ufamy, że przyszłoroczne spotkanie 
odbędzie się w znacznie szerszym gronie. 
Dziękujemy za każdą cenną uwagę oraz 
wszystkie przedstawione sugestie.

Grand Prix

Podobnie jak w latach ubiegłych, naj-
więcej emocji wśród wystawców wzbu-

Targi WOD-KAN  
z nowymi wydarzeniami

Ponad 300 wystawców z Polski i wielu krajów Europy spotkało się w nowoczesnym obiekcie Bydgo-
skiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, aby przez trzy czerwcowe dni prezentować swoją ofertę, 
nawiązywać kontakty z nowymi oraz spotkać się z dotychczasowymi kontrahentami.
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dził konkurs o Grand Pirix targów, którą 
otrzymały produkty: prasa ślimakowa IEA 
High Flow firmy Eurotech z Bielska-Białej, 
przepływomierz Prosonic Flow B200 firmy 
Endress+Hauser Polska z Wrocławia oraz 
aplikacja zarządzająca siecią wodociągową 
Smart Flow przedstawiona przez Future 
Processing z Gliwic. Nie mniej emocji towa-
rzyszyło konkursowi na najciekawszą eks-
pozycję. Duża konkurencja spowodowała, 
że obrady komisji konkursowej trwały 
długo. Ostatecznie nagrody otrzymały: 
Amiblu z Gdańska, Topserw z Zielonki,  
Steinzeug-Keramo wraz z Saint-Gobain 
PAM oraz PENTAIR Jung Pumpen.

Tradycyjnie również przekazano gratula-
cje firmom obchodzącym swoje jubileusze: 
W tym roku komisja konkursowa posta-
nowiła również uhonorować Wodociągi 
Warszawskie i Krakowskie, będące przy-
kładem wzorowej współpracy branżowej.

Kongres Envicon Water
Bydgoskim targom towarzyszyła trze-

cia edycja Międzynarodowego Kongresu 
Envicon Water, który jest spotkaniem 
przedstawicieli branży, świata nauki, 
polityki i biznesu, mających wpływ na 
gospodarkę wod-kan. Wśród prelegentów 
znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska, Instytutu Ochrony Środowiska oraz 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
a także przedstawiciele nauki reprezentu-
jący Politechnikę Warszawską i Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Gala targów WOD-KAN 2018

Pierwszy dzień kongresu zakończyła 
gala w bydgoskiej Opera Nova. W tym 

roku w  uznaniu zasług, kompetencji 
i wiedzy oraz zaangażowania na rzecz 
branży statuetkę Summa cum laude 
wręczono Wojciechowi Jassakowi, pre-
zesowi zarządu PWiK Sp. z o.o. w Ełku. 
Prezes Dorota Jakuta otrzymała nagrodę 
Wodoskar 2018 za wieloletnie zaanga-
żowanie oraz za godne reprezentowanie 
spraw branży i  zabieganie o  jak naj-
lepsze warunki działalności. Statuetka 
została przyznana przez Stowarzyszenie 
Wodociągi Podlaskie, Zachodniopomor-
skie Forum Wodociągowe i Regionalne 
Stowarzyszenie Wodociągowe w Olsz-
tynie. 

Targowa biesiada lotnicza

Drugi dzień targowy zakończyło mniej 
formalne spotkanie reprezentantów 
IGWP, wystawców oraz targowych go-
ści na tradycyjnej biesiadzie. Tym razem 
wszyscy oni zabrani zostali w podróż 
dookoła świata na pokładzie samolotu. 
Biesiadnicy brali udział w konkursach 
i  zabawach. Parkiet był pełen, a naj-
nowsze hity z  list przebojów, propo-
nowane przez profesjonalnego DJ, za-
chęcały do zabawy. Panowała świetna 
atmosfera, „lot” nikomu się nie dłużył, 
dlatego większość gości z żalem opusz-
czała pokład.

Do zobaczenia za rok

Trzy targowe dni, przepełnione waż-
nymi spotkaniami i rozmowami, minęły 
niezwykle szybko. Mamy nadzieję, że dla 
wielu wystawców i zwiedzających zaowo-
cują dobrą współpracą. Dla Izby Gospo-
darczej „Wodociągi Polskie” WOD-KAN 
to najważniejsze wydarzenie w roku, bo 
spotykamy tych, dla których pracujemy. 
Podsumowując tegoroczne 
targi, myślimy o kolejnych, na 
które już teraz serdecznie za-
praszamy.
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z nowymi wydarzeniami


