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Poznañ, 23–26.11.2010

W dniach 23–26 listopada 2010 r. w Poznaniu odby³y
siê Miêdzynarodowe Targi Ochrony Œrodowiska Poleko
2010. Honorowy patronat nad tegoroczn¹, 22. edycj¹ tar-
gów obj¹³ minister œrodowiska prof. Andrzej Kraszewski.

W tym samym czasie na terenie targowym mia³y miej-
sce równie¿ Miêdzynarodowe Targi Techniki Komunalnej
Komtechnika, Targi Produktów i Us³ug dla Samorz¹dów
Gmina oraz Salon Nieruchomoœci i Inwestycji Investfield.

Ekspozycja targów Poleko, Komtechnika i Gmina
zajê³a ³¹cznie powierzchniê ponad 16 000 m2 i zgromadzi³a
oko³o 700 wystawców i firm z 20 krajów: Austrii, Australii,
Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Japonii,
Kanady, Lichtensteinu, Luksemburga, Niemiec, Norwegii,
Polski, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i
W³och. Porównuj¹c, w ubieg³ym roku swoj¹ ofertê na tar-
gach w Poznaniu zaprezentowa³o ³¹cznie 900 firm i insty-
tucji z 23 krajów. W czasie czterech dni targowych
tegoroczn¹ ekspozycjê odwiedzi³o ponad 20 tysiêcy zwie-
dzaj¹cych.

W dniu poprzedzaj¹cym targi rozpocz¹³ siê XIV Miê-
dzynarodowy Zjazd Ekologiczny, z tematem przewodnim
Nowa jakoœæ w gospodarce odpadami – skutki dla gmin i
firm, pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka –
ministra gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury, Andrze-
ja Kraszewskiego – ministra œrodowiska, Andrzeja Jagu-
siewicza – g³ównego inspektora ochrony œrodowiska,
Micha³a Kie³szni – generalnego dyrektora ochrony œrodo-

wiska, Janeza Patoènika – komisarza Unii Europejskiej ds.
Ochrony Œrodowiska, Piotra Florka – wojewody wielko-
polskiego, Marka WoŸniaka – marsza³ka województwa
wielkopolskiego oraz Ryszarda Grobelnego – prezydenta
Miasta Poznania. Podczas zjazdu, z udzia³em przedstawi-
cieli administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, polskich i
zagranicznych przedsiêbiorstw oraz œwiata nauki, poruszo-
ne zosta³y aktualne zagadnienia z zakresu ochrony œrodo-
wiska. Tematyka XIV Miêdzynarodowego Zjazdu Ekolo-
gicznego, podobnie jak w roku ubieg³ym, zosta³a skoncen-
trowana na gospodarce odpadami. Równie¿ wzorem
ubieg³ego roku odby³ siê panel dyskusyjny Czy zmiana sys-
temu gospodarowania odpadami pozwoli zracjonalizowaæ
gospodarkê odpadami, który da³ mo¿liwoœæ wypowiedzi
wszystkim zainteresowanym stronom na temat przysz³oœci
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju oraz
skonfrontowania pogl¹dów przedstawicieli sfery publicz-
nej i biznesu. Zorganizowano tak¿e cykl spotkañ odby-
waj¹cych siê w trzech sesjach: Polityka pañstwa w
dziedzinie gospodarki odpadami, Instrumenty finansowe i
sankcje w gospodarce odpadami oraz Elementy systemu
gospodarki odpadami. Jak co roku w programie zjazdu
znalaz³y siê imprezy towarzysz¹ce, seminaria i konferen-
cje prowadzone przez osoby zaanga¿owane w dzia³ania na
rzecz ochrony œrodowiska.

Uroczystego otwarcia targów dokonali: Bernard B³asz-
czyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska,
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Ryc. 1. Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Fot. M. Kowalska



Ryszard Grobelny – prezydent miasta Poznania oraz
Andrzej Byrt – prezes Miêdzynarodowych Targów Poznañ-
skich (MTP). Podczas ceremonii otwarcia wrêczono Z³ote
Medale Miêdzynarodowych Targów Poznañskich, hono-
ruj¹ce najciekawsze i najbardziej innowacyjne produkty,
oraz nagrody Acanthus Aureus, wyró¿niaj¹ce stoiska najle-
piej realizuj¹ce strategie marketingowe firm bior¹cych
udzia³ w wydarzeniach targowych.

Pierwszego dnia targów Poleko odby³a siê konferencja
prasowa, zorganizowana przez Ministerstwo Œrodowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej, Bank Ochrony Œrodowiska S.A. oraz Miêdzyna-
rodowe Targi Poznañskie. Podczas konferencji, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Bernard B³aszczyk
podkreœli³ fakt, ¿e Polska ma unikalny system finansowa-
nia ochrony œrodowiska, oparty miêdzy innymi na takich
filarach jak narodowy oraz wojewódzkie fundusze ochrony
œrodowiska. Minister znacz¹c¹ czêœæ swojego wyst¹pienia
poœwiêci³ Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i
Œrodowisko 2007–2013, który jest w historii Unii Europej-
skiej najwiêkszym pod wzglêdem zakresu dzia³añ i œrod-
ków przeznaczonych na jego realizacjê ogólnokrajowym
programem operacyjnym. Kwoty przyznane w ramach sek-
tora œrodowiska przyczyni¹ siê g³ównie do realizacji zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z traktatu akcesyjnego, w tym przede

wszystkim do realizacji Krajowego Programu Oczyszcza-
nia Œcieków Komunalnych oraz Krajowego Planu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi. Przewidziane s¹ tu tak¿e
œrodki na projekty zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, w tym
na dzia³ania edukacyjne i dla organizacji pozarz¹dowych,
jak równie¿ œrodki dla przedsiêbiorców na wprowadzenie
nowoczesnych, przyjaznych œrodowisku technologii.

W konferencji, oprócz ministra Bernarda B³aszczyka,
wziêli udzia³: Jan R¹czka – prezes Zarz¹du Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Przemys³aw Gonera – przewodnicz¹cy Konwentu Preze-
sów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Œrodowiska i pre-
zes WFOŒ Poznañ, Krzysztof Telega – wiceprezes zarz¹du
Banku Ochrony Œrodowiska S.A., reprezentuj¹cy instytu-
cje oferuj¹ce szereg programów dofinansowywania inno-
wacyjnych projektów w zakresie ochrony œrodowiska oraz
Andrzej Byrt – prezes Zarz¹du Miêdzynarodowych Tar-
gów Poznañskich. Konferencja ta poprzedzi³a ceremoniê
oficjalnego otwarcia targów Poleko, Komtechnika, Gmina
oraz Salonu Nieruchomoœci i Inwestycji Investfield.

Tematem przewodnim 22. edycji targów Poleko by³o
finansowanie inwestycji dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
Tematyce tej poœwiêconych zosta³o szereg konferencji i
spotkañ zorganizowanych podczas kolejnych dni targo-
wych. Drugiego dnia targów odby³a siê miêdzy innymi
konferencja Finansowanie ochrony œrodowiska zorganizo-
wana przez Ministerstwo Œrodowiska. Wzi¹³ w niej udzia³
m.in. Stanis³aw Gaw³owski – sekretarz stanu w Minister-
stwie Œrodowiska, który podkreœli³ znaczenie Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko dla ochrony œro-
dowiska w Polsce. Z kolei Aleksandra Malarz, dyrektor
Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Œrodowisko w Ministerstwie Œrodowiska, omówi³a aktual-
ny stan wdra¿ania tego programu, a Joanna Kopczyñska,
naczelnik wydzia³u w tym samym departamencie, przed-
stawi³a najwa¿niejsze cele i zamierzenia w perspektywie
finansowej na lata 2014–2020. W trakcie dalszej czêœci
konferencji kwestie finansowania œrodowiska poruszali
równie¿ przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, Banku Ochrony Œrodowiska S.A. oraz Banku Gospo-
darstwa Krajowego.
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Ryc. 2. Stoisko PIG-PIB odwiedzi³ sekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski Fot. A. Szymkowiak

Ryc. 3. Wizytê na stoisku instytutu z³o¿y³ tak¿e podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska Bernard B³aszczyk Fot. M. Kowalska

Ryc. 4. Konkursy dla dzieci i m³odzie¿y prowadzone przez pra-
cowników Muzeum Geologicznego PIG-PIB. Fot. M. Kowalska



Czasopismo Fundusze Europejskie przygotowa³o kon-
ferencjê Wsparcie inwestycji œrodowiskowych – finanso-
wanie, procedura, alternatywne Ÿród³a wsparcia, podczas
której mo¿na by³o uzyskaæ informacje na temat sprawnego
przeprowadzania inwestycji œrodowiskowych, unijnych
dotacji i wsparcia finansowego w inwestycjach skierowa-
nych na ochronê œrodowiska.

Tematyka targów Poleko obejmowa³a nastêpuj¹ce
dzia³y: Woda i œcieki; Odpady, recykling; Energia i odna-
wialne Ÿród³a energii; Powietrze, ha³as i wibracje; Zmiany
klimatu; Aparatura kontrolno-pomiarowa; Edukacja eko-
logiczna oraz Doradztwo. Spotkali siê tu specjaliœci w
dziedzinie ochrony œrodowiska z kraju i zagranicy. Nowo-
œci¹ tegorocznej edycji by³a szeroko poruszana problema-
tyka rewitalizacji oraz rekultywacji zdegradowanych
przyrodniczo terenów.

Ogólnopolska konferencja Rewitalizacja odpowiedzi¹
na wyzwania zrównowa¿onego rozwoju zosta³a zorganizo-
wana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owio-
nych, Miêdzynarodowe Targi Poznañskie oraz Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Œl¹skiego. Konferencja
poœwiecona by³a rewitalizacji – bardzo wa¿nemu obecnie
problemowi spo³ecznemu, œrodowiskowemu, przestrzen-
nemu i gospodarczemu.

Podczas targów mo¿na by³o uczestniczyæ w bogatym
programie wydarzeñ. Oprócz kilkudziesiêciu specjalistycz-
nych konferencji, seminariów i debat, zorganizowano rów-
nie¿ wystawy, prezentacje i konkursy, w tym wystawy foto-
grafii i prac artystycznych o tematyce ekologicznej. W pro-
gramie Poleko umieszczono Forum Czystej Energii, czyli
cykl codziennych seminariów poœwiêconych najnowszym
rozwi¹zaniom w dziedzinie pozyskiwania energii ze Ÿróde³
odnawialnych oraz Forum Recyklingu, którego tematem
wiod¹cym by³o powtórne wykorzystanie materia³ów oraz
zmniejszenie produkcji odpadów.

Przedstawiciele ministerstw, jednostek naukowo-ba-
dawczych, sieci i klastrów oraz projektów naukowych z
Polski i Niemiec spotkali siê na II Niemiecko-Polskim
Forum Ekoinnowacji. Organizatorem forum by³a Ambasa-
da Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie oraz Insty-
tut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych, przy wspó³-
udziale sieci ENVITECH-NET oraz Projektträger Jülich.
Uczestnicy forum pracowali nad wspólnymi propozycjami
dzia³añ oraz rozpoznaniem potencjalnych zagro¿eñ i czyn-
ników stymuluj¹cych lub stanowi¹cych bariery dla dalszej
wspó³pracy.

Jednym z ciekawszych punktów programu targów oka-
za³a siê debata z udzia³em ekspertów pod tytu³em Czy ist-
niej¹ granice ochrony œrodowiska?, która mia³a miejsce 24
listopada br. W jej trakcie zabrali g³os przedstawiciele
instytucji pañstwowych, mediów, organizacji pozarz¹-
dowych oraz inwestorzy, m.in. Maciej Nowicki (b. mini-
ster œrodowiska), Marian Nickel – kanclerz Lo¿y Wielko-
polskiej Business Centre Club, Jerzy Juszczyñski z
Polskiego Klubu Ekologicznego – Okrêg Wielkopolski,
Andrzej Patalas – prezes spó³ki Autostrada Wielkopolska
oraz Tomasz Zubilewicz – dziennikarz TVN 24. Debata ta
mia³a na celu zasygnalizowanie potrzeby dialogu pomiê-
dzy inwestorami i ekologami oraz zwrócenie uwagi na
koniecznoœæ uwzglêdnienia potrzeb lokalnych spo³eczno-

œci. By³a równie¿ zaproszeniem do rozmowy i wspólnego
poszukiwania kompromisowych rozwi¹zañ godz¹cych
opinie i interesy ró¿nych œrodowisk przy realizacji inwe-
stycji wp³ywaj¹cych na œrodowisko.

Wa¿nym wydarzeniem targowym by³ tak¿e cykl spo-
tkañ Glob Pe³en Energii. Podczas czterech dni targowych
zaproszeni eksperci œwiata nauki, przemys³u oraz pasjona-
ci interesuj¹cy siê odnawialnymi Ÿród³ami energii, przy-
bli¿ali wszystkim zainteresowanym zagadnienia dotycz¹ce
energetyki geotermalnej, s³onecznej, wiatrowej i wodnej.

Po raz pierwszy w targach Poleko udzia³ wziê³a
Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z
Poznania, prezentuj¹c sprzêt oraz procedury dzia³ania pod-
czas akcji zwi¹zanych z klêskami ¿ywio³owymi. Oddzia³
Wielkopolski Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Po¿arnictwa, Komenda Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Poznaniu oraz Miêdzynarodowe Targi Poznañ-
skie zorganizowa³y w dniach 24–25 listopada 2010 r. kon-
ferencjê techniczn¹ Przeciwdzia³anie powa¿nym awariom
przemys³owym. Ogromnym powodzeniem cieszy³ siê te¿
pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego zorganizo-
wany trzeciego dnia targów przez Komendê Wojewódzk¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

Podczas targów przedstawiono cztery ekspozycje spe-
cjalne: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Salon Nauka dla
Œrodowiska.

Od 6 lat wa¿ne miejsce na targach zajmuje ekspozycja
Nauka dla Œrodowiska, przedstawiaj¹ca oferty jednostek
naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz
instytucji i oœrodków dzia³aj¹cych w sferze szeroko rozu-
mianej ekologii. Stoiska wystawców Salonu Nauka dla
Œrodowiska zosta³y zlokalizowane w sektorach odpowia-
daj¹cych tematyce badañ poszczególnych instytutów.
Wœród nich zaprezentowa³ siê miêdzy innymi Pañstwowy
Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy.
Ekspozycja Nauka dla Œrodowiska stwarza co roku okazjê
do pokazania osi¹gniêæ instytutu w dziedzinie ochrony œro-
dowiska, innowacyjnych technologii ekologicznych oraz
promocji instytutu jako partnera projektów badawczo-ro-
zwojowych i wdro¿eniowych.

Stoisko PIG-PIB prezentowa³o siê bardzo atrakcyjnie –
jego konstrukcja pozwoli³a na wydzielenie dwóch czêœci.
W jednej z nich przedstawiliœmy bogat¹ ofertê badañ i
us³ug zwi¹zanych miêdzy innymi z monitoringiem œrodo-
wiska (w tym g³ównie z rozpoznawaniem i monitorowa-
niem zagro¿eñ naturalnych), ochron¹ wód, gospodark¹
odpadami, a tak¿e rekultywacj¹ terenów poprzemy-
s³owych. Zaprezentowaliœmy tak¿e mo¿liwoœci wspó³pra-
cy w zakresie geoturystyki. Instytut przygotowa³ wiele
nowych wydawnictw – folderów i ulotek – z ofert¹ skiero-
wan¹ zarówno do administracji pañstwowej i samorz¹dów
terytorialnych, jak te¿ do podmiotów gospodarczych.

Druga czêœæ stoiska poœwiêcona by³a promocji
dzia³alnoœci popularyzacyjnej i edukacyjnej Muzeum Geo-
logicznego PIG-PIB. Zdobi³a go wielkoformatowa foto-
grafia g³ównej sali muzealnej instytutu w Warszawie oraz
fotogramy prezentuj¹ce sensacyjne odkrycie (m.in. przez
pracowników PIG-PIB) tropów tetrapoda – pierwszego
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krêgowca, który wyszed³ na l¹d w œrodkowym dewonie
oraz œcie¿ki geoturystyczne opracowane przez instytut.

Atrakcj¹ by³y konkursy wiedzy przyrodniczej prowa-
dzone przez pracowników Muzeum Geologicznego
PIG-PIB. Chêtni mogli sprawdziæ siê w kilku konkursach.
Jeden z nich polega³ na rozpoznaniu na zdjêciach parków
narodowych w Polsce, inne – na w³aœciwym umiejscowie-
niu w czasie wybranych prehistorycznych zwierz¹t oraz
istotnych wydarzeñ z dziejów historii geologicznej, jak
równie¿ na ³¹czeniu wybranych typów krajobrazów z
czynnikami je kszta³tuj¹cymi. Mo¿na by³o równie¿ spraw-
dziæ swoj¹ wiedzê testem z zakresu ochrony œrodowiska.
Podobnie jak w latach ubieg³ych konkursy cieszy³y siê
ogromnym zainteresowaniem. Ka¿dy z uczestników kon-
kursów otrzymywa³ nagrodê w postaci okazu mineralo-
gicznego lub skamienia³oœci.

Stoisko Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego odwiedzili m.in.
sekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³aw
Gaw³owski i podsekretarz stanu w Ministerstwie Œrodowi-
ska Bernard B³aszczyk. Goœciliœmy tak¿e innych pracow-
ników Ministerstwa Œrodowiska, a tak¿e przedstawicieli
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie z prezesem Zarz¹du Tomaszem

Skrzyczyñskim na czele. Wœród wielu osób odwie-
dzaj¹cych stoisko PIG-PIB byli pracownicy uczelni, stu-
denci, uczniowie, nauczyciele, przedsiêbiorcy i hobbyœci.

Stoisko przygotowane zosta³o przez Dzia³ Promocji i
Zarz¹dzania Stronami Internetowymi we wspó³pracy z
Muzeum Geologicznym oraz Samodzieln¹ Sekcj¹
Wspó³pracy z Zagranic¹ PIG-PIB, a w jego obs³udze
uczestniczyli pracownicy tych komórek wspomagani przez
kolegów z Samodzielnej Sekcji Geoturystyki i Georó¿no-
rodnoœci oraz Zak³adu Geologii Œrodowiskowej, w tym
tak¿e z poznañskiej placówki instytutu. Tak liczna i zró¿ni-
cowana obsada pozwoli³a na precyzyjne i profesjonalne
udzielanie odpowiedzi na liczne zapytania odwiedzaj¹cych
nas goœci, którzy byli zainteresowani g³ównie zagadnienia-
mi zwi¹zanymi z geotermi¹, hydrogeologi¹, zanieczysz-
czeniami gleb, geoturystyk¹, edukacj¹ ekologiczn¹ oraz
mo¿liwoœci¹ uzyskania publikacji instytutu. Zainteresowa-
nie wzbudza³y wystawione w szklanej gablocie atrakcyjne
okazy ska³ i minera³ów z kolekcji Muzeum Geologicznego
PIG-PIB, foldery geoturystyczne oraz publikacje naukowe
i popularno-naukowe.

Kolejna edycja targów Poleko, Komtechnika i Gmina
odbêdzie siê w dniach 22–25 listopada 2011.

Maja Kowalska, Ilona Œmietañska & Barbara ¯bikowska
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