Komunikat Nr 2 (Zakłady Mleczarskie)
Przed niemal 40-stu laty, z inicjatywy PANA PROFESORA JANUSZA
BUDNEGO, mleczarstwo polskie przystąpiło do pełniejszej analizy gospodarki
energią, powołując na początku lat 80-ych cykliczną konferencję naukowo-techniczną
nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Odbywająca
się do dzisiaj Konferencja nosi znamiona wydarzenia historycznego. Zaangażowane
w jej obrady są kierownictwa przedsiębiorstw mleczarskich o różnym profilu
kapitałowym, ale zwłaszcza główni mechanicy i główni energetycy. Dla tej grupy
kadry zawodowej mleczarstwa Konferencja stanowi bardzo istotny obszar wiedzy i ta
grupa stanowi zarazem podstawę przy podejmowaniu decyzji istotnych dla
przedsiębiorstw w tak ważnej współcześnie dziedzinie, jaką jest gospodarka energią i
środowiskiem. Zwłaszcza w przewidywanym i zbliżającym się kryzysie w obydwu
dziedzinach.
Główny ciężar organizacji Konferencji znajduje się w Stowarzyszeniu NaukowoTechnicznym „Energia i środowisko w mleczarstwie”’ działającym od 25 lat przy
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
W tym roku przystąpiliśmy do organizacji już XXXVI-tej Konferencji, która
obradować będzie w dniach 4-6 września w hotelu Windsor w Jachrance.
Gospodarzem Regionalnym Konferencji są mleczarze Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Łowiczu. Konferencja obradować będzie wokół hasła „łączyć tych,
którzy potrzebują, z tymi, którzy potrafią”.
Hotel Windsor, w którym będą odbywać się obrady, usytuowany w odległości
około 30 km od Warszawy, łączy w sobie klasyczną architekturę z eleganckimi i
klasycznymi akcentami. Położony jest na rozległym terenie krajobrazowym, obok
rozległego zbiornika wodnego nazywanego Jeziorem Zegrzyńskim. Posiada własną
przystań żeglarską z obszerną piaszczystą plażą, infrastrukturą rekreacyjną i
wypoczynkową. Pozwala to uczestnikom obrad na poruszanie się w przyjaznym
środowisku przyrodniczym.
Gospodarzem Regionalnym Konferencji będą mleczarze Ziemi Łowickiej, Ziemi
bardzo związanej z państwowością naszego kraju, a nawet niegdyś przyjęła Ona
tytuł „Księstwa Łowickiego”. Gospodarze Regionalni zadbają o to, aby uczestnicy
Konferencji wynieśli z tej Ziemi jak najwięcej obserwacji i wzruszeń krajobrazowych i
historycznych. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu znajduje się na bardzo
wysokim miejscu w rankingu krajowego mleczarstwa. Komitet Organizacyjny odbył
spotkania z przedstawicielami Gospodarza Regionalnego, aby zapewnić
uczestnikom Konferencji jak najwięcej informacji o Ziemi Łowickiej.
Do udziału w Konferencji zapraszamy: szefów przedsiębiorstw mleczarskich,
ich zastępców, głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji
technicznych, właścicieli firm specjalistycznych, pracowników firm projektowych
oraz pracowników badawczych i naukowych.
Pełny koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1100,00 zł (słownie: jeden
tysiąc sto złotych), które należy wpłacić na konto podane w Karcie Zgłoszenia.
Proszę o wypełnienie dołączonej Karty Uczestnictwa i przesłanie jej w
terminie do dnia 15 maja 2017 roku na adres e-mail: kenfenergia@gmail.com,
faksem na numer (89) 523 33 37 lub pocztą na podany adres Stowarzyszenia.
Serdecznie proszę o dotrzymanie terminów zgłoszeń i opłat za uczestnictwo.
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