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Branża budownictwa drogowego czeka na kieleckie targi. Premierowy sprzęt, innowacyjne
rozwiązania, pokazy dynamiczne i spotkania poruszające tematy najważniejsze dla branży –
tak w skrócie opisać można nadchodzące targi Autostrada-Polska. To największe
wydarzenie sektora drogownictwa w Europie Środkowo-Wschodniej i jedno
z najważniejszych na Starym Kontynencie odbędzie się w dniach 31 maja do 2 czerwca 2016
r. na terenach Targów Kielce.
Na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska czekają wszyscy związani
z tym sektorem gospodarki. Drogowcy z całej Europy przyjadą do kieleckiego ośrodka
wystawienniczo-kongresowego już po raz 22.
Potężny sprzęt, wielka moc
Tegoroczne targi, nazywane „kieleckim świętem drogownictwa”, to wydarzenie, które kompleksowo
obsługuje branżę budownictwa drogowego. Wraz z wystawą Autostrada-Polska odbywać się będą
Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologii i Infrastruktury Lotnisk Traffic-Expo – TIL,
Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA oraz II Salon
Europarking.
– Już dzisiaj wiemy, że tegoroczne targi będą miejscem prezentacji najnowocześniejszych urządzeń,
maszyn, sprzętu budowlanego i specjalistycznego. Ciężki sprzęt będzie można podziwiać podczas
pokazów dynamicznych na specjalnie przygotowanym terenie. Ekspozycje kilkuset firm, w tym
liderów rynku z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości.
Uzupełnieniem bogatej oferty potężnych maszyn będzie ekspozycja urządzeń wspomagających.
Mamy nadzieję, że cztery wydarzenia sektora drogownictwa, odbywające się w tym samym terminie,
pozwolą na kompleksowe zapoznanie się
z ofertą rynku i ułatwią decyzje inwestycyjne – mówi Bogusława Grzechowska, dyrektor projektu.
Wielka rywalizacja
Targi Autostrada-Polska staną się areną wielkiej rywalizacji. To wszystko za sprawą organizowanego

po raz trzeci Konkursu Operatorów Maszyn Budowlanych Big Bau Master. Konkurs skierowany jest
do operatorów, którym nie brakuje umiejętności i determinacji. W ramach rywalizacji na uczestników
czekać będą niecodzienne konkurencje. Dla najlepszych ufundowano atrakcyjne nagrody.
Organizatorami wydarzenia są Targi Kielce oraz Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych
„Operator”.
Podczas wystawy rozstrzygnięty zostanie także konkurs dla studentów uczelni technicznych
„Przyszłość dróg zależy od Ciebie”, którego organizatorem jest BLL.
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Poważne rozmowy drogowców
Mocne wsparcie partnerów merytorycznych targów Autostrada-Polska gwarantuje interesujący
program konferencyjny. Każdego roku w wydarzeniach uczestniczą eksperci, specjaliści,
przedstawiciele ośrodków badawczych, politycy i branżowcy z całej Europy.
W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano wiele ciekawych spotkań. Wśród nich jest
między innymi konferencja „Stalowe czy betonowe drogowe obiekty mostowe”, których
organizatorem jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polska Izba Konstrukcji Stalowych.
Specjaliści będą też rozmawiać o tym, jak dobrze i efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową
i kolejową – organizatorem tego spotkania jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Oddział Kielce i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. W czasie
targów Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaprezentuje również „Białą Księgę Branży
Drogowej”.
W tym samym czasie kompleksowo ujęty zostanie temat systemów parkingowych. To wszystko za
sprawą konferencji „Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych”, która odbędzie się
w ramach II Salonu Europarking. Organizatorami spotkania jest Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji Oddział Kraków i Politechnika Krakowska. W ramach Salonu Europarking
zaplanowano również debatę „Uwolnienie stawek za parkowanie – optymalizacja wykorzystania
przestrzeni publicznej czy drenowanie kieszeni kierowców”, organizuje ją Zespół Doradców
Gospodarczych TOR.
Po raz kolejny w czasie targów odbędzie się Salon Kruszyw, przygotowany przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Wydarzenie ma na celu integrację firm z szeroko
pojętej branży pozyskania, przeróbki, transportu i wykorzystania kruszyw. W ramach Salonu
specjaliści debatować będą o aktualnych problemach.
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