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Największy kontrakt na lokomotywy wielosystemowe w Polsce. Europejska premiera jednostki
PESA 654 dla czeskiego przewoźnika. Prezentacja pociągu Coradia iLint, pierwszego na świecie
pociągu wodorowego sprawdzonego w ruchu komercyjnym i nowoczesnej lokomotywy
elektrycznej Traxx DC3, to tylko część atrakcji drugiego dnia trwających w Gdańsku,
14.Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021. W środę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podsumowało wartą ponad miliard złotych inwestycję z udziałem środków unijnych CEF
„Łącząc Europę”. Efektem tej inwestycji jest poprawa skomunikowania portu Gdańsk z siecią
kolejową. Oznacza to również lepszą jakość i komfort prezentacji na torach ekspozycyjnych,
które wykorzystywane są podczas Targów TRAKO.
– Efektywnie realizujemy projekty kolejowe, które zwiększają możliwości podróży i transportu
towarów. Inwestycja na torach dojazdowych do portu w Gdańsku nie tylko zwiększy
możliwości przeładunku towarów w porcie i sprawność oraz bezpieczeństwo transportu
kolejowego, ale także poprawia komunikację w mieście i umożliwia lepszą ekspozycję na
torach obok Międzynarodowych Targów Gdańskich – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
– Cieszymy się, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały kolejowy dojazd do portu
Gdańsk i tym samym zwiększyły możliwości transportu. Bardzo ważne, że w trakcie prac
zapewniona była komunikacja i obsługa portu. Rozbudowując infrastrukturę dostępową
od strony lądu, największy polski port podwyższa standardy obsługi, zwiększa
konkurencyjność i umacnia pozycję na Bałtyku – Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego
Portu Gdańsk SA.
– Ekspozycja taboru i maszyn kolejowych odbywa się po raz pierwszy w nowej przestrzeni
torów wystawienniczych stacji Gdańsk Zaspa Towarowa. Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. zdecydowanie odmienia się jakość i komfort prezentacji podczas Targów
TRAKO. Stwarza to jeszcze większe możliwości wykorzystywania przestrzeni AMBEREXPO i
stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk – dodał Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych
Targów Gdańskich S.A.
Drugi dzień targów to liczne debaty dotyczące perspektyw rozwoju polskiej infrastruktury
kolejowej, nowych technologii i rozwiązań na kolei z udziałem przedstawicieli rządu oraz
ekspertów branżowych.

Trzeciego dnia Targów TRAKO
Godz. 10.00, I piętro, sala nr 2 Premiera Kampanii Kolejowe ABC II. Kontakt: Natalia
Krapacz, natalia.krapacz@utk.gov.pl, tel. 783 914 315
Godz. 12.00, I piętro, sala nr 4. Uroczystość wręczenia nagród w konkursach: na
najatrakcyjniejszą ekspozycję targów TRAKO, nagrodę medialną im. Jana Raczyńskiego,
ogłoszenie wyników Mistrzostw Modeli Kolejowych. Konkurs o nagrodę medialną odbywa się
po raz pierwszy, jest dedykowany mediom z branży transportu szynowego. Kontakt: Iwona
Wolszczak, iwona.wolszczak@mtgsa.com.pl , 695 333 070
Godz. 12.00 stoisko Grupy PKP B26: konferencja prasowa PKP Cargo, PESA i Grupa Azoty, stoisko Grupy PKP, podpisanie porozumienia o współpracy z udziałem prezesów spółek.
Kontakt: Maciej Grześkowiak, maciej.grzeskowiak@pesa.pl, 723660650
Konferencje, briefingi, debaty w centrum konferencyjnym
Godz. 10.00 - 11.00 Cyfrowe sprzęgi automatyczne jako punkt przełomowy dla kolei
europejskiej, PKP S.A., I piętro sala 1A
Godz. 10.00 - 13.00 Konferencja międzynarodowa „Nocne podróże koleją po Europie”,
Fundacja ProKolej, I piętro, sala 1B. Kontakt: biuro@kolej365.pl tel. 882 099 050
Godz. 10.30 - 11.30, Warsztaty „Wykorzystanie dronów i analizy danych obrazowych w
branży kolejowej”. Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o., I piętro sala 4.
Godz. 12.00 - 14.00, Konferencja „Jak poprawić konkurencyjność kolei poprzez innowacje z
zakresu bezpieczeństwa”. Urząd Transportu Kolejowego, I piętro sala 2.
Więcej na temat wydarzeń. Szczegółowy program
http://trakotargi.amberexpo.pl/title,PROGRAM,pid,4723.html
Rozstrzygnięcie konkursów branżowych. Komunikat prasowy do pobrania:
http://trakotargi.amberexpo.pl/title,TRAKO_2021_%E2%80%93_rozstrzygniecie_konkursow
_branzowych_,pid,4853.html
W piątek ekspozycja zewnętrzna targów dostępna dla publiczności
W związku z przedłużonymi do 30.09 przepisami epidemicznymi i priorytetem jakim jest
udostępnienie ekspozycji wystawienniczej gościom branżowym, ograniczona została
możliwość udziału publiczności. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu pasjonatów i
miłośników transportu szynowego, umożliwione zostanie jednak zwiedzanie ekspozycji
zewnętrznej, w tym taboru kolejowego na nowych torach wystawienniczych stacji Gdańsk
Zaspa Towarowa. Publiczność będzie miała możliwość wejścia na teren wydarzenia tylko i
wyłącznie 24 września, w godzinach 10.00-16.00. Wejściówki do zakupienia w cenie 20 zł do
nabycia na miejscu, w recepcjach. Płatność tylko kartą płatniczą – nie obowiązują żadne
zniżki.

Zmiany w organizacji ruchu
W związku z odbywającymi się targami do godz. 24.00 w poniedziałek (27.09) wyłączona
zostaje z ruchu ulica Żaglowa. Bezpłatne miejsca parkingowe znajdują się na placu przy
Urzędzie Skarbowym III / firmie Gravel. Dojazd dostępny będzie tylko od ul. Marynarki
Polskiej.
TRAKO organizowane są przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupę PKP w
Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, w dniach 21-24 września 2021.
Partnerami targów są firmy: ALSTOM, Knorr-Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz SA oraz TRACK TEC. Partnerem finansowym TRAKO 2021 jest Bank Pekao SA.
Akredytacje
Zapraszamy do akredytacji na Targi TRAKO wyłącznie w systemie online:
http://trakotargi.amberexpo.pl/title,MEDIA,pid,4666.html
Identyfikatory Media upoważniają do wstępu we wszystkie dni targowe.
UWAGA!
Fotografowanie stoisk i eksponatów możliwe jest wyłącznie za zgodą Wystawcy, przez
akredytowanych dziennikarzy posiadających widoczny identyfikator MEDIA
TRAKO organizowane są przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA oraz Grupę PKP w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO, w dniach 21-24 września 2021. Partnerami
targów są firmy: ALSTOM, Knorr-Bremse, Medcom, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
oraz TRACK TEC. Partnerem finansowym TRAKO 2021 jest Bank Pekao SA.
Patronat honorowy nad targami sprawują:
- Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin,
- Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk,
- Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Ignacy Góra,
- Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotr Szymczak
Więcej informacji www.trakotargi.pl

