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Uczestniczyliœmy w najwa¿niejszej i najbardziej pre-
sti¿owej wystawie bran¿y ch³odniczej w œrodkowo-
wschodniej czêœci Europy. II Forum Ch³odnictwa
na miêdzynarodowych targach POLAGRA FOOD
2005 odby³o siê w Poznaniu w dniach 20-23 wrze-
œnia br.

Statystyki targowe pobi³y wczeœniejsze rekordy,
œrednio o 30%. Tym razem, na powierzchni 28.000
m2 zaprezentowa³o siê ponad 1.300 wystawców z
36 pañstw, a odwiedzi³o ich ³¹cznie prawie 40.000
osób.

Nasza bran¿a mia³a w tym roku znacznie skrom-
niejsz¹ reprezentacjê (liczbowo) ni¿ rok wczeœniej.
Wynika³o to ze zmiany trybu organizacji Forum Ch³od-
nictwa. Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e iloœæ przesz³a
w jakoœæ. Ekspozycje Salonu Ch³odniczego by³y bar-
dzo interesuj¹ce dla fachowców i cieszy³y siê spo-
rym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych. Wœród wy-
stawców nie zabrak³o cz³onków Krajowego Forum
Ch³odnictwa, którzy jak zwykle stanowili “serce” Sa-
lonu Ch³odniczego. W tym roku nowoœci ze swej ofer-
ty prezentowali (wg kolejnoœci alfabetycznej): Alfa La-
val, Ampol Serwis, Anmark, Area Traders, Arkton,
Danfoss, Grasso, Güntner, Iglotech, INN, Mostostal
Wroc³aw, Systherm, York. Nie zabrak³o tak¿e stoiska
samego KFCh.

Pierwszego dnia, tu¿ po zamkniêciu targów, tra-
dycyjne spotkanie bran¿owe po³¹czone z bankietem
cieszy³o siê znów wielkim powodzeniem. Wziê³o w
nim udzia³ niespe³na 100 osób – cz³onków Forum,
wystawców oraz ich i naszych wspólnych goœci. Pre-
zes KFCh p. Wojciech ¯migrodzki przypomnia³ na-
sze najœwie¿sze inicjatywy zmierzaj¹ce m.in. do in-
tegracji bran¿y. Zaowocowa³o to w kolejnych dniach
z³o¿eniem deklaracji cz³onkowskich do KFCh przez
kilka firm. Natomiast Wiceprezes Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich p. Przemys³aw Trawa przed-
stawi³ plany MTP dotycz¹ce przysz³ych edycji Pola-
gry Food.

Wœród imprez towarzysz¹cych targom znalaz³y
siê dwa ciekawe wyk³ady. S³uchacze pierwszego z
nich mogli posi¹œæ umiejêtnoœci sprostania licznym

wymogom ochrony œrodowiska, z zakresu substan-
cji kontrolowanych, op³at za korzystanie ze œrodowi-
ska, problemu odpadów i op³at produktowych. Dru-
gie seminarium dotyczy³o kwestii pozyskania fundu-
szy unijnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem po-
trzeb firm bran¿y ch³odniczej oraz ich klientów. Kon-
sultacje w tym zakresie by³y póŸniej kontynuowane
ju¿ na stoisku KFCh, w ramach indywidualnych roz-
mów z doradcami specjalizuj¹cymi siê w tej materii.

Ponadto, konsultacji legislacyjnych udziela³ nasz
goœæ z Ministerstwa Gospodarki, g³ówny twórca no-
wego prawa z zakresu substancji zubo¿aj¹cych war-
stwê ozonow¹. Pan Arkadiusz Dzier¿anowski jest tak-
¿e autorem niezwykle przydatnego poradnika praw-
nego dla serwisantów wykorzystuj¹cych freony.

Na II Forum Ch³odnictwa nie zabrak³o akcentu
ekologicznego. Na specjalnej wystawie przygotowa-
nej przez Fundacjê PROZON i MTP, mo¿na by³o po-
dziwiaæ rysunki, malunki i fraszki zwi¹zane z ochron¹
warstwy ozonowej – prace wykonane przez dzieci
szkó³ podstawowych w ramach ogólnopolskiej kam-
panii promuj¹cej ideê ekologicznego postêpowania
z czynnikami ch³odniczymi. Ekspert PROZON-u pre-
zentowa³ tak¿e praktyczne metody sprawnego od-
zysku czynników z urz¹dzeñ.

Na koniec tej ekspresowej relacji pragnê przypo-
mnieæ, ¿e zgodnie z wczeœniejszymi uzgodnieniami,
kolejne wystawy bran¿y ch³odniczej na targach Po-
lagra Food bêd¹ organizowane w cyklu dwuletnim,
w latach nieparzystych. Spodziewamy siê, ¿e III
Forum Ch³odnictwa bêdzie wydarzeniem z “najwy¿-
szej pó³ki”, zorganizowanym z “prawdziwym rozma-
chem”. Dlatego, ju¿ dziœ proponujê zarezerwowaæ so-
bie w kalendarzu parê dni w trzeciej dekadzie wrzeœnia
za dwa lata, aby koniecznie uczestniczyæ w tym naj-
wa¿niejszym wydarzeniu polskiej bran¿y ch³odniczej w
2007 r.

Micha³ DOBRZYÑSKI
Krajowe Forum Ch³odnictwa

Zwi¹zek Pracodawców
www.forum-chlodnictwa.org.pl

biuro@forum-chlodnictwa.org.pl

II FORUM CHŁODNICTWA NA TARGACH
POLAGRA FOOD 2005
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Alfa Laval

Pierwszy z prawej p. Marek Czarnacki

Area Traders

Efektowne stoisko Arktonu

Bogata oferta Iglotechu Firma INN - nowy członek KFCH
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Mostostal Wrocław

Systherm gotowy do przyjęcia gości

Nagrodzone za aranżację stoisko firmy YORK

Na stoisku firmy Danfoss od lewej Jacek Sychowicz, Waldemar Po-
pławski, Wojciech Zmigrodzki i Marek Wawryniuk

Pan Krzysztof  Żygadło na posterunku

Marta Babicka GRASSO i TCHiK
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Inż. Józef Walczk w rozmowie z szefem Güntnera w Polsce
Włodzimierzem Piekarkiem. Z tyłu Norbert Schmidt

Pani Edyta Wierzbicka i Pan Piotr Rychlik na stoisku
Krajowej Sieci Serwisowej

Na stoisku Arktonu od lewej Leszek Piechocki, Piotr Rychlik,
Franciszek Celka, Maciej Zarwański

W środku Robert Grejcz

Stoisko KFCh odwiedziło wiele osób - w środku
Pani Jolanta Grzejszczak

Na nagrodzonym stoisku firmy GRASSO
od lewej Marek Mierzwiński i Grzegorz Michalski
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Trzej muszkieterowie z Danfossa:
 Mikołaj Klenkiewicz, Jacek Sychowicz i Jacek Ragus

Technoblock, ale i Cold'or

Na pierwszym planie Mariusz Rychlik (Avicold)
i Waldemar Błasiak (Ampol)

Łukasz Betliński, Wojciech Siuda , Zenon Bonca na stoisku firmy Linde

Dorota Grzegorczyk i Edyta Leśniak BOC Gazy

Jerzy Stachowiak i Arkadiusz Dzierżanowski autor książki
"Substancje Zubożające Warstwę Ozonową"


