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W  Poznaniu w dniach 15-18 listopada 2005 r. odbyła się już siedemnasta 
edycja Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO. Honorowy patro
nat targów obieli Ministrowie ds. Środowiska Polski i Niemiec. Hasło tegorocznej 
edycji POLEKO brzmiało: „Woda dla Życia”. Wystawa została podzielona w tym 
roku na sektory tematyczne: woda, odpady, energia, powietrze i hałas oraz edu
kacja ekologiczna. W każdym nich odbywały się liczne konferencje, seminaria 
i wystawy.

Republika Federalna Niemiec była w tym roku krajem partnerskim  toteż 
firmy niemieckie przygotowały największą ekspozycję wśród innych państw. 
Ekspozycje narodowe pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych przy
gotowały między innymi: Austria, Dania, Francja, Holandia, Wielka Brytania 
czy Włochy. W targach wzięło udział 1024 wystawców i firm reprezentowanych 
w czym firmy z 23 krajów.

Podczas POLEKO organizowano liczne ekspozycje specjalne takie jak:
— Salon Czystej Energii -  (odbył się po raz piąty). Poświęcony został odna

wialnym źródłom energii. Patronat nad Salonem Czystej Energii sprawo
wała Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. W salonie uczestni
czyło 78 firm z Czech, Danii, Finlandii, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch. 
Przedsiębiorstwa oferowały kotły, kominki, pelety, pompy ciepła, kolektory 
słoneczne i przydomowe wiatraki. Podobnie jak w latach ubiegłych, również 
i w tym roku odbyło się Forum Czystej Energii -  cykl seminariów poświęco
nych biopaliwom, energii wiatrowej i wodnej, energooszczędnemu budow
nictwu, zagadnieniom związanym z wykorzystaniem energii słonecznej oraz 
możliwościom finansowania projektów wykorzystujących OZE.



— Salon Recyklingu -  Tematyka salonu obejmowała zagospodarowanie od
padów przez selektywną zbiórkę, odzysk i recykling odpadów. Salon ten 
odbył się już po raz czwarty. W jego ramach prezentowana była oferta 107 
firm. Dopełnieniem ekspozycji Salonu Recyklingu było Forum Recyklingu 
odbywające się pod hasłem: „Odzysk i recykling odpadów -  Polska w Unii 
Europejskiej”.

— Salon INVESTCITY-Srodowisko -  Tegorocznym gospodarzem salonu był 
Związek Miast Polskich. Motywem przew odnim  Salonu INVESTCITY- 
Srodowisko było hasło „15 lat ochrony środowiska w samorządowej Polsce”. 
Już po raz trzeci prezentowano planowane inwestycje związane z ochroną 
środowiska. W tym roku omawiano programy 7 miast i 2 powiatów: Gubina, 
Konina, Krakowa, Legnicy, Poznania, Warszawy, Zabrza oraz Powiatu 
Poznańskiego i Krośnieńskiego w woj. Lubuskim. Wystawcy także zaprezen
towali już zrealizowane projekty z zakresu ochrony środowiska.

— Park Techniki Komunalnej -  Odbył się po raz pierwszy. Zorganizowany zo
stał we współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania 
Miast oraz Krajową Izbą Gospodarki Odpadami. W parku uczestniczyło 36 
wystawców. Była to ekspozycja producentów i dystrybutorów sprzętu oraz 
pojazdów dla gospodarki komunalnej.

— Salon Nauka dla Środowiska -  Został również zorganizowany po raz pierw
szy. W ramach tej wystawy swoją ofertę zaprezentowało ponad 50 jednostek 
badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych orazfinnych 
instytucji działających w sferze szeroko rozumianej ekologii. Celem salonu 
było przeniesienie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska 
z nauki do sektora gospodarki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również organizowane wystawy pod
czas targów:
— Wystawa ekologicznego paliwa z biomasy towarzysząca Salonowi Czystej 

Energii Organizatorzy: Polska Izba Biomasy, MTP sp. z o.o
— Wystawa towarzysząca Salonowi Investcity -  Środowisko z okazji 15-lecia 

samorządu zatytułowana „Miasta Przemian”
— Sesja posterowa towarzysząca Salonowi Nauka dla Środowiska Organizatorzy: 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, MTP
— Wystawa -  prezentacja nowoczesnego laboratorium do prognozowania po

gody Organizatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, MTP
— Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej 

FOTO-EKO O rganizatorzy: Polskie Towarzystwo O chrony Przyrody 
„Salamandra”



— Wystawa fotografii Katarzyny Janikowskiej towarzysząca Salonowi Czystej 
Energii „Elektrownie Wodne” Organizatorzy: Katarzyna Janikowska QAX 
Manufaktura Artystyczna, MTP

— Wystawa prac wykonanych z odpadów autorstwa Katarzyny Janikowskiej to
warzysząca Salonowi Recyklingu Organizatorzy: Katarzyna Janikowska QAX 
Manufaktura Artystyczna, MTP

— Prezentacja programu zbiórki puszek aluminiowych poprzez sieć automatów, 
wspierającego akcję „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej Organizatorzy: 
Recan Organizacja Odzysku, MTP

— Wystawa obrazów stowarzyszenia EKO-ART Organizatorzy: EKO-ART 
Targom towarzyszyło również Ogólnopolskie Forum Edukacji Ekologicznej EKO

MEDIA FORUM. Skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych edukacją 
ekologiczną. W ramach OFEE 2005 odbyły się m.in. następujące inicjatywy:
— Salon Edukacji Ekologicznej, -  gdzie prezentowały się Regionalne Ośrodki 

Edukacji Ekologicznej, pozarządow e organizacje ekologiczne, Parki 
Krajobrazowe oraz Nadleśnictwa prowadzące edukację ekologiczną.

— Sem inarium  „Edukacja ekologiczna w szkole i gminie”, w którym wzięli 
udział nauczyciele, przedstawiciele regionalnych i gminnych ośrodków edu
kacji ekologicznej, członkowie POE zajmujący się edukacją ekologiczną oraz 
zainteresowani uczniowie.

— „Zielone Kino” -  Podczas, którego odbył się przegląd filmów przyrodniczych 
oraz propagujących postawy proekologiczne.

— „Zielona Scena” -  Na której dokonano przegląd przedstawień teatralnych 
dzieci i młodzieży oraz konkursy związane z wiedzą o środowisku i jego 
ochronie.

Instytut Ekologii i Bioetyki z UKSW reprezentowała grupa studentów IV 
roku ochrony środowiska. Międzynarodowe targi ekologiczne były okazją dla 
studentów do zapoznania się z tendencjami panującymi w szeroko pojętej eko
logii i ochronie przyrody. Z bliska mogli się przyglądać technologiom, urządze
niom, aparaturze i planowanym inwestycjom służącym ochronie środowiska.


