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Szanowni Państwo!
Ponad 1 milion osób – tylu Polaków utrzymuje się dzięki naszej 

firmie. Produkcja i przetwórstwo mleka przez naszą polską spół-
dzielnię Mlekovitę pozwala zapewnić naprawdę godne życie dla tak 
wielu mieszkańców naszego kraju.

Dlatego tematem numeru jest mleko – jako nasze dobro narodowe. 
I dlatego, po raz kolejny, Dobry Gospodarz jest wydaniem specjal-
nym. Przygotowaliśmy go, by, jak co roku, celebrować Światowy 
Dzień Mleka (ŚDM).

Co roku przy okazji ŚDM przypominaliśmy rolę Mlekovity i branży mle-
czarskiej w całej polskiej gospodarce. Nasze produkty trafiają do niemal 
wszystkich państw globu. Logo Mlekovity rozpoznawalne jest na wszyst-
kich kontynentach, a jakość wyrobów jest klasą najwyższą z możliwych.

To zasługa szeregu osób, którym dziś – jak co roku podczas Światowe-
go Dnia Mleka – chciałbym podziękować. Poczynając od naszych do-
stawców i ich codziennej pracy wkładanej w rozwijanie gospodarstw, 
by dostarczać najwyższej jakości surowiec. Podziękowania należą się 
również pracownikom, którzy swój wysiłek wkładają w to, by Mlekovi-
ta niezmiennie była mlecznym liderem w tej części świata. Pragnę po-
dziękować także naszym kontrahentom oraz partnerom tego wydania, 
którzy przyczynili się i przyczyniają do ciągłego rozwoju Mlekovity.

Jan Jacyniewicz to żywa legenda naszej firmy. Przepracował u nas ponad 
40 lat. Teraz w rozmowie z naszym reporterem opowiada historię swo-
jego życia i życia Mlekovity. Szczegóły dostępne są na stronach 10-11.

Tylko współpraca z liderem spowoduje, że sam tym liderem zo-
staniesz – uważa Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji 
 Hodowców Bydła i Producentów Mleka. To niezwykle ciekawy wy-
wiad z jednym z największych producentów mleka w Polsce. Prze-
czytać go można na stronach 14-15.

Zaglądamy również do gospodarstw naszych dostawców. W tym nu-
merze możecie Państwo przeczytać o rodzie Pachołków oraz Januszu 
Wnorowskim, który jest członkiem naszej Rady Nadzorczej już trze-
cią kadencję. O ich farmach piszemy na stronach 6 i 8.

Na naszych łamach pojawia się również Exaited, czyli  Agnieszka 
Drewnicka – gwiazda muzyki disco. Artystka opowiada o swoich 
związkach z Mlekovitą: o tym, że niezwykle ceni sobie nasze pro-
dukty i dlatego tak często występuje na naszych eventach firmowych.

W numerze znalazły się również relacje z wizyty gospodarskiej 
 Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku 
 Rewizyjnego w centrali Grupy Mlekovita i z Dni Otwartych Drzwi 
PODR połączonych z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowla-
nych w Boguchwale na Podkarpaciu.

Serdecznie zapraszam do lektury specjalnego wydania Dobrego 
Gospodarza!

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita
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Mleko – nasze dobro narodowe

Co piąta kropla mleka produkowanego w Polsce 
przetwarzana jest w Mlekovicie

Człowiek, który żyje Mlekovitą

Mlekovita była moim drugim domem. Gdy odchodziłem 
na  emeryturę, łzy same płynęły po policzkach

Panie Prezesie – ogromny szacunek!

Tylko współpraca z liderem spowoduje, że sam tym liderem 
zostaniesz – wywiad z Leszkiem Hądzlikiem, prezydentem 
PFHBiPM

Mlekovita to skarb

Ród Pachołków zaczynał przed wojną od dwóch krów 
dojnych. Dzisiaj oddają do Mlekovity 100 tys. litrów mleka

Z pokolenia na pokolenie z Mlekovitą

Wspólnie rozbudowali rodzinną farmę, a teraz planują 
przekazać ją młodszemu pokoleniu

Najlepszy Produkt Podkarpacki

Podczas Dni Otwartych Drzwi PODR za Najlepszy Produkt 
Podkarpacki uznane zostało nasze Mleko Zsiadłe Polskie 370 g

Wizyta gospodarska w Mlekovicie

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek 
Rewizyjny odwiedził w czerwcu centralę Grupy Mlekovita

Pomysł na smaczny dzień z Mlekovitą

Tym razem proponujemy zielony omlet z twarogiem 
Polskim i tartę z Mascarpone Kuchmistrza i malinami

Czułam się jak w centrum dowodzenia NASA

Agnieszka Drewnicka z zespołu Exaited opowiada w rozmowie 
z Dobrym Gospodarzem o Światowych Dniach Mleka
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CHRONIMY TO, 
CO DOBRE.
TERAZ BARDZIEJ NIŻ 
KIEDYKOLWIEK.

CIĄGŁE INNOWACJE
W ŚWIECIE OPAKOWAŃ

Każdego dnia ludzie na całym świecie polegają 
na producentach żywności, jej dystrybutorach 
i sprzedawcach, którzy dostarczają bezpieczną 
żywność i napoje. Dziś, przy rosnących 
wymaganiach dotyczących ochrony zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju, oczekiwania te są 
większe niż kiedykolwiek. 

W Tetra Pak dbamy o to, by ludzie na 
całym świecie mieli dostęp do bezpiecznej 
żywności najwyższej jakości. Jako pionierzy 
w technologiach ochrony żywności, które 
przedłużają okres jej przydatności do 
spożycia (bez potrzeby stosowania środków 
konserwujących), odgrywamy kluczową rolę 
w rozwiązywaniu jednego z najważniejszych 
wyzwań na świecie – zapewniania 
bezpieczeństwa żywności.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami 
w całym łańcuchu produkcji i dostaw 
nieustannie znajdujemy nowe sposoby, 
by pomóc naszym klientom zachować pełną 
kontrolę nad produkcją. Pomagamy im 
reagować na trudne warunki rynkowe i nowe 
wymagania konsumentów na całym świecie.

Nasze zaangażowanie w zapewnianie 
globalnego dostępu do bezpiecznej, 
wysokojakościowej żywności to tylko jeden 
z przykładów na to, w jaki sposób chronimy to, 
co dobre.

Poznaj tę i inne nasze inicjatywy na 
www.tetrapak.pl 

Zdecydowanie najważniejszą cechą opakowań 
Tetra Pak jest to, że poprzez swoją budowę chronią 
one zawartość przed wpływem tlenu i promieni 
UV, a co za tym idzie, zapewniają bezpieczeństwo 
i trwałość żywności. Warto przyjrzeć się ich 
najważniejszemu składnikowi, celulozie, o której 
opowiada Jacek Świgoń, Dyrektor Sprzedaży 
w firmie Tetra Pak:

  Nasze opakowania w aż 80% składają się 
z celulozy pozyskiwanej z drewna, które posiada 
certyfikat FSC®. Daje on gwarancję, że surowce 
do produkcji opakowań Tetra Pak pochodzą 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych 
kontrolowanych źródeł. Dzięki odpowiedniemu 
zarządzeniu drewnem z certyfikowanego źródła 
staje się ono surowcem niewyczerpalnym. 
Odzyskana celuloza może być przetwarzana jeszcze 
wielokrotnie.

W Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat 
obserwowany jest ponad 20-krotny wzrost 
recyklingu opakowań wielomateriałowych:

  Kartony Tetra Pak mogą być poddane 
pełnemu recyklingowi, jeśli po opróżnieniu zostaną 
wyrzucone do żółtego pojemnika na odpady 
zmieszane. Wówczas o odzyskanie z nich surowców 
wtórnych zadba jedna z czterech papierni, które 
w wydajny sposób działają na terenie naszego 
kraju         – dodaje Jacek Świgoń.

Dodatkową ochronę zawartości opakowań 
gwarantują cienka warstwa folii polietylenowej, 
a w przypadku kartonów aseptycznych także 
warstwa aluminium, która jest cieńsza od ludzkiego 
włosa. Taki skład opakowania, o którym mowa, 
sprawia że jest ono lżejsze niż na przykład szkło 
lub puszki, a co za tym idzie – bardziej przyjazne 
środowisku (generuje bowiem mniejszy ślad 
węglowy). Jeśli dodamy do tego specjalny kształt 
kartonów, który sprawia, że w transporcie zajmują 
one mniej miejsca, widzimy kolejny krok firmy ku 
temu, by minimalizować wpływ producentów na 
planetę.

  W czasach, gdy dbałość o środowisko 
powinna być priorytetem nie tylko dla klienta 
końcowego, ale też dla producentów, firma Tetra 
Pak idzie o krok dalej. Stąd wprowadzenie do 
portfolio opakowań bio-based, czyli o pochodzeniu 
roślinnym. Już w 2019 roku firma wprowadziła na 
polski rynek kartony Tetra Prisma Aseptic 1000 
Square Bio Based Craft z certyfikowanej celulozy, 
w których zakrętka także została wykonana 
z surowca pochodzenia roślinnego – trzciny 
cukrowej. Takie działania redukują wydobycie 
paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla w całym 
cyklu życia produktu, przy zachowaniu wszystkich 
ochronnych właściwości opakowania 
– dodaje Jacek Świgoń.

Nie jest to jedyna innowacja firmy na rzecz 
środowiska w ostatnim czasie. Kolejnym krokiem 
w kierunku stworzenia opakowań o pochodzeniu 
w pełni roślinnym było wprowadzenie przez 
Tetra Pak papierowych słomek nadających się do 
recyklingu wraz z resztą opakowania kartonowego. 
Słomki te celowo nie zostały objęte patentem przez 
firmę, by cała branża opakowań mogła korzystać 
z tego rozwiązania osiągając wspólny cel – dążenie 
do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co ważne, do 2021 roku Tetra Pak przeznaczy aż 
80 milionów euro na zaangażowanie w inwestycje 
związane z papierowymi słomkami, zakrętkami 
mocowanymi do opakowań i innymi rozwiązaniami, 
które zastępują słomki z tworzyw sztucznych na 
bazie paliw kopalnych. Przez lata firma podjęła także 
szereg inwestycji związanych z rozbudowywaniem 
struktury recyclingu na świecie:

  Nasze badania nad technologią recyklingu we 
współpracy z wieloma partnerami trwają już ponad 
25 lat. Tylko w latach 2012–2018 zainwestowaliśmy 
aż 20 milionów euro w rozwój tego kluczowego dla 
nas obszaru. W Tetra Pak wierzymy, że gdy łańcuch 
wartości recyklingu działa dobrze, zapobiega 
zaśmiecaniu planety, pozwala oszczędzać zasoby 
i ogranicza wpływ na klimat i środowisko naturalne 
– podsumowanie Jacek Świgoń.

Kartonowe opakowania na płynną żywność chronią mleko i produkty mleczne przed 
wpływem czynników zewnętrznych – to ich główna i najbardziej znana cecha. 
Dziś odpowiadamy na pytania: jaka jest ich przewaga nad alternatywnymi formami 
opakowań, jakie innowacje są wdrażane przez lidera w branży – firmę Tetra Pak 
– oraz co zrobić, by kartony mogły zostać poddane recyklingowi i zyskać drugie życie?

Dbajmy wspólnie
o rozwój rolnictwa
Nasz gaz - Twój sukces

SPRAWDŹ:
www.orlenpaliwa.com.pl

ZAPYTAJ NAS:
801 805 541 603 394 708
lpg.luz.orlenpaliwa@orlen.pl
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Co piąta kropla mleka 
produkowanego w Polsce 
przetwarzana jest w Mlekovicie. 
Co trzeci wytworzony z tego mleka 
produkt trafia za granicę. Dzięki 
temu aż 1 milion Polaków utrzymuje 
się z działalności największej firmy 
mleczarskiej w tej części świata.

Polska jest, niewątpliwie, krainą mlekiem płynącą. Od wejścia 
do Unii Europejskiej zwiększyliśmy produkcję tego surowca aż 

o jedną czwartą. Do 14 mld litrów rocznie. Jesteśmy w pierwszej 
piątce największych producentów we Wspólnocie. W produkcji 
globalnej zajmujemy 12. miejsce. 
Pogłowie krów mlecznych w Polsce na koniec 2020 roku wynosiło 
ponad 2 mln sztuk. Co dziesiąta krowa w UE jest więc znad Wisły. 

Aż 20% całego sektora 
rolniczego to przychody z branży 
mleczarskiej. 

Nic więc dziwnego, że wszyscy eksperci, nie tylko ekonomiczni, 
zgodnie powtarzają, że mleko jest naszym dobrem narodowym.  
Mleczarskiej potęgi w Polsce nie byłoby, gdyby nie spektakular-
ny rozwój Mlekovity – największego przedsiębiorstwa mlecznego 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Lider rynku skupuje aż jedną 
piątą całego produkowanego w naszym kraju mleka! Mało tego, 
w związku z tym, że intensywnie stawia na pozyskiwanie kolejnych 
zagranicznych rynków, aż co trzeci wyprodukowany w jego zakła-
dach produkt jest eksportowany.

– Gdyby w naszym kraju nie było Mlekovity, to rolnicy dostawali-
by minimum kilkanaście procent mniej za surowiec – uważa Leszek 
Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Produ-
centów Mleka. Zdecydowanie ma rację, bo generowany przez Mle-
kovitę popyt na surowiec odbija się na podaży. 

Wystarczy wspomnieć, że 
europejski gigant dziennie 
przerabia 8 mln litrów mleka, 
które dostarczane jest z 15 tys. 
gospodarstw w całej Polsce. Jeżeli 
doliczymy do tego wszystkie firmy 
współpracujące, to okazuje się, 
że Mlekovita utrzymuje ok. 1 mln 
Polaków! 
– Cały nasz powiat żyje ze współpracy z Mlekovitą – mówi bez 
ogródek Bogdan Zieliński, starosta wysokomazowiecki. – Rozwój 
mleczarni na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat był niesamowity 
i wręcz nie do wyobrażenia. Wizja Prezesa Sapińskiego sprawiła, że 
z jednego z biedniejszych jesteśmy obecnie jednym z najbogatszych 
regionów województwa.

Ale nie tylko na Podlasiu widać wpływ Mlekovity na cały region. 
Wszędzie tam, gdzie spółdzielnia zdecydowała się na konsolidację, 
widać potężny rozwój lokalnego zakładu. A przede wszystkim in-
westuje w najnowsze technologie. 

– Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że właśnie branża mle-
czarska niezwykle silnie obroniła się przed wchłonięciem przez 
międzynarodowe korporacje. W olbrzymiej większości jest to prze-
cież nasz rodzimy kapitał, który wspiera naszą lokalną gospodarkę. 
Gdyby w każdej dziedzinie życia, w latach 90., trafił się taki mana-
ger jak Prezes  Sapiński, to dzisiaj Polska naprawdę byłaby krainą 
nie tylko mlekiem, ale i miodem płynącą – podsumowuje Robert 
 Gwiazdowski z Centrum Adama Smitha.
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Mlekovita to skarb

Goski-Pełki – niewielka wieś w gminie 
Perlejewo w powiecie zambrowskim. We-
dług ostatniego spisu ludności przeprowa-
dzanego przez Główny Urząd Statystyczny, 
mieszka tutaj 36 osób. Jedną z najbardziej 
znanych jest Krzysztof Pachołek, którego 
rodzina gospodarzy tutaj jeszcze od cza-
sów Piłsudskiego.
– Gospodarkę przejmowałem jeszcze od babci 
– opowiada w rozmowie z Dobrym Gospo-
darzem Pachołek. – Jesteśmy prawdziwymi 
rolnikami z krwi i kości – śmieje się.
Rzeczywiście, swoje pierwsze kroki przod-
kowie Pachołka stawiali jeszcze przed woj-
ną. Zaczynali niemal od zera, bo jak inaczej 
można nazwać dwie stare dojki? Dzisiaj 
dzięki swojej ciężkiej pracy, wyrzecze-
niom i inwestycjom doszli w produkcji do 
100 tys. litrów mleka rocznie. Jak sam go-
spodarz mówi o sobie – potentatem może 
nie jest, ale wkłada całe swoje serce, żeby 
Prezes Mlekovity był z niego zadowolony.
Okazuje się, że Prezes Dariusz Sapiński jest 
nie tylko zadowolony, ale też dumny.
– Mlekovita to nie tylko olbrzymi dostaw-
cy. Bardzo chętnie widzimy na naszym po-
kładzie mniejszych rolników, z ambicjami 
–  tłumaczy Prezes.
Dlatego Krzysztof Pachołek współpracuje 
z największą grupą mleczną Europy Środ-
kowo-Wschodniej od zawsze. Przekonuje, 
że taki kontrahent jak Mlekovita to skarb 
i gwarancja rozwoju. Uważa, że dla średniej 
wielkości przedsiębiorcy rolnego to jak zła-
panie Pana Boga za nogi.
– Zajmuję się tym, na czym znam się naj-
lepiej – na produkcji mlecznej, a firma za-
łatwia za mnie wszystkie sprawy. Czyli 
przede wszystkim martwi się, jak z zyskiem 
dla wszystkich przetworzyć mleko i znaleźć 
nowe rynki zbytu.

Większą, okrąglejszą rocznicę obchodzić 
za to będą z żoną. Rubinowe gody, czyli 
40-lecie pożycia małżeńskiego. Z Anną 
Pachołek Krzysztof poznał się, gdy ta mia-
ła zaledwie 17 lat. Pochodzili z jednej wsi 
i od razu zauważyli, że łączy ich niezwy-
kła więź. Nie czekali więc długo ze ślubem 
i uroczystym weselem. Dzisiaj są rodzica-
mi dwóch dorosłych córek.

Co ciekawe, żona również podziela jego pa-
sję do zwierząt i pracy na gospodarce. Zaj-
mują się nią niemal całe swoje życie i – jak 
oboje zgodnie twierdzą – nie wyobrażają 
sobie innego zajęcia.

Ród Pachołków zaczynał przed wojną od dwóch krów dojnych. Dzisiaj 
oddają do Mlekovity 100 tys. litrów mleka. 62-letni Krzysztof Pachołek 
przyznaje, że praca ze zwierzętami bywa ciężka, ale satysfakcja z osią-
ganych rekordów i nowych sukcesów jest jeszcze ważniejsza.

6 www.mlekovita.com.pl
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To już trzecia kadencja Janusza Wnorow-
skiego jako członka Rady Nadzorczej Grupy 
Mlekovita. Zasiada w niej od 12 lat. Jak sam 
mówi, przy takim Prezesie praca w RN to czy-
sta przyjemność. Redakcja „Dobrego Gospo-
darza” zawitała do Nowego Wykna w gminie 
Kulesze Kościelne, zobaczyć, jak wspólnie go-
spodarzą hodowcy z 36-letnim stażem pracy.

– Prezes Zarządu na każdym naszym Walnym 
Zebraniu przedstawia wszystkie uchwały w spo-
sób niezwykle przejrzysty, jasny i szczegółowy. 
Nigdy nie zdarzyło się, by znalazły się tam jakieś 
zawiłości. On jest prawdziwym skarbem naszej 
spółdzielni – opowiada meandry swojej pracy 
w Radzie Nadzorczej Wnorowski.
Tłumaczy, że podchodzi do niej niezwykle 
skrupulatnie, bo z Mlekovitą jest związany 
emocjonalnie. 35 lat temu rodzice żony, 
którzy dostarczali do spółdzielni suro-
wiec, przekazali gospodarstwo młodym 
małżonkom. Teraz wspólnie kontynuują 
rodzinną tradycję.

Duży rozwój

Dzisiaj hodują ok. 60 krów mlecznych 
i 50 sztuk „młodzieży”. Gospodarzą na 70 
ha, które podzielili równomiernie: kuku-
rydza, pszenżyto i zielonki. Są całkowicie 
samowystarczalni. Do wszystkiego doszli 
tytaniczną pracą. Gdy w 1985 r. przejmo-
wali gospodarstwo, farma była mniejsza, 

wielokierunkowa. Pomimo mniejszej 
powierzchni była dobrze zarządzanym 
gospodarstwem. Tylko że czasy sprzed 
przemian ustrojowych nie służyły rozwo-
jowi rolnictwa. Zwłaszcza w tym regionie.

Wszystko zmieniło się, 
gdy prezesem spółdzielni 
został Dariusz Sapiński

– To on namawiał wszystkich lokalnych rol-
ników, by inwestowali w siebie, by skupowali 
areał, by powiększali stado, by budowali no-
woczesną infrastrukturę – opowiada Wno-
rowski. – Przekonywał, że Mlekovita im po-
może i zrobi z nich nowoczesnych farmerów. 
Gdyby nie on, ten region byłby biedny jak 
mysz kościelna.
Wnorowscy już w 2000 r. wybudowali oborę 
wolnostanowiskową na 100 sztuk bydła. Na 
tamte czasy była to przełomowa i nowator-
ska inwestycja. W całym powiecie podobne 
były może ze trzy. Na jej otwarcie zjechali się 
sąsiedzi z całego regionu. Oczywiście, nie 
mogło zabraknąć również Prezesa.
– Już ojciec Bożeny był niezwykle sumiennym 
dostawcą i pracowitym rolnikiem – wspomina 
Prezes Zarządu Dariusz Sapiński. – Nic więc 
dziwnego, że małżeństwo Wnorowskich poszło 
w jego ślady. Niezwykle chętnie odwiedzam ich 
gospodarstwo, czuję się tam wręcz jak w domu.

Spełnianie marzeń

Teraz w ślady Janusza i Bożeny chce iść 
ich syn Konrad z żoną i córką. Ma 35 lat 
i głowę pełną pomysłów. Oczywiście, na-
dal myśli o rozwoju i powiększaniu stada. 
Ze zwiększeniem areału może być pro-
blem, bo w całej okolicy nie ma „wolnych 
hektarów”. Każdy z sąsiadów też dostarcza 
mleko do Mlekovity.
Janusz Wnorowski przyznaje, że 36 lat 
intensywnej pracy robi swoje i chciałby 
już odpocząć. Tym bardziej że przez cały 
ten czas zajmował się hodowlą wyłącznie 
z najbliższą rodziną. Co ciekawe, ślub wzięli 
w tym samym roku, w którym rodzice żony 
przekazali im gospodarstwo.
– Można powiedzieć, że ze ślubnego kobier-
ca od razu udaliśmy się do pracy – śmieje się 
Wnorowski.
Najwyższy więc już czas zacząć myśleć o zasłu-
żonej emeryturze. A przynajmniej spełnianiu 
kolejnych marzeń. Jednym ze zrealizowanych 
jest motor Honda Chopper, który lśni w przydo-
mowym garażu. Po trudach dnia codziennego 
Janusz wsiada na niego i jedzie na przejażdżkę.

Z pokolenia na 
 pokolenie z Mlekovitą
Wspólnie rozbudowali rodzinną farmę, a teraz planują przekazać 
ją młodszemu pokoleniu. 
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42 lata – tyle czasu spędził w Grupie Mlekovita wieloletni kie-
rownik skupu. Zaczynał jeszcze w 1972 r. jako młody instruktor, 
który przyjechał do Wysokiego Mazowieckiego z Siemiatycz. 
W polskiej stolicy mleka został już na zawsze.

Wiecznie w biegu

Przeszedł wiele szczebli kariery. Jako niezwykle ambitny i uta-
lentowany pracownik, bardzo szybko stał się szefem działu 
skupu. Wówczas był to jeden z najtrudniejszych segmentów 
w spółdzielni.
Gdy Jacyniewicz zaczynał, punkt skupu był praktycznie w każdej 
wsi. Łącznie miał do koordynacji ponad 140 placówek! Dziennie 
przechodziło przez nie 60 tys. litrów mleka. Zarządzanie taki-
mi zasobami w czasach, gdy nie było komputerów, smartfonów, 
a nawet telefonów stacjonarnych, graniczyło wręcz z cudem.
– To była praca w permanentnym ruchu – przypomina sobie Jacy-
niewicz. – Cały czas w terenie i ciągły objazd punktów. Ale byłem 
człowiekiem, który nie mógł usiedzieć w jednym miejscu, więc nie-
samowicie mi się to podobało.
W szczytowym momencie miał „pod sobą” 15 pracowników, 
którzy mu pomagali. Ale bardzo często Prezes Sapiński wyjeż-
dżał z nim w teren, żeby zobaczyć najciekawsze farmy czy dopil-
nować gospodarskim okiem majątku spółdzielni.

Człowiek, który 
żyje Mlekovitą
Mlekovita była moim drugim domem. 
Gdy odchodziłem na emeryturę, łzy 
same płynęły po policzkach. Nigdy 
nie zapomnę tej chwili, kiedy Prezes 
Sapiński osobiście żegnał mnie 
w swoim gabinecie – tymi słowami 
rozpoczyna rozmowę z Dobrym 
Gospodarzem Jan Jacyniewicz,  
żywa legenda Mlekovity. 
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Potęga tworzyła się na oczach

Jacyniewicz przyznaje, że na początku jego drogi przedsiębiorstwo 
z Wysokiego Mazowieckiego nie było potentatem nawet w regionie. 
Dodaje, że potęga Mlekovity rosła na jego oczach.
– Nikt wówczas nie przypuszczałby, że z zaniedbanej, niewielkiej spół-
dzielni da się stworzyć europejskiego hegemona – dodaje Jacyniewicz.
Wielkość przedsiębiorstwa pojawiła się wraz z nastaniem prezesury 
Dariusza Sapińskiego. To on od zera zaczął wprowadzać profesjo-
nalizację zasad pracy, wysoką jakość skupu surowca i nowoczesne 
technologie. Bez kozery potwierdza to Jacyniewicz.
– Prezes od zawsze miał słabość do nowości i innowacyjności – uważa. 
– On wręcz żył kolejnymi maszynami, które sprowadzał na Podlasie.
Przez wiele lat razem jeździli do kolejnych spółdzielni mleczarskich, 
które łączyły się w Grupę Mlekovita. Wspólnie oglądali ich potencjał 
ekonomiczny, parki maszynowe, ale przede wszystkim możliwości 
pozyskiwania mleka. Kierownik skupu, jak nikt inny, widział, gdzie 
są szanse na zwiększenie efektywności, a gdzie należy odpuścić.

To było jak sen

Niebywałą karierę Jacyniewicza przerwał udar. Wówczas nie mógł już 
tak intensywnie poświęcić się aktywności zawodowej. Sam zauważył, 
że trzeba zwolnić. W 2014 r. zdecydował, by przejść na emeryturę.
Dla całego zakładu był to prawdziwy szok. Młodsi pracownicy mó-
wili wprost: to żywa legenda Mlekovity. Sądziliśmy, że będzie z nami 
zawsze. Niektórzy z nich wręcz nie pamiętają Mlekovity bez wielo-
letniego szefa skupu.
Ale i dla Pana Jana rozstanie z Mlekovitą było potężnym przeży-
ciem. Przyznaje bez ogródek, że gdy Prezes Sapiński zaprosił go do 
swojego gabinetu i przygotował uroczyste pożegnanie, to łzy pocie-
kły po policzkach. W jednej chwili wszystkie wspomnienia związane 
z 42-letnią karierą zaczęły wirować w głowie.
– Wydawało mi się, że to jest sen – wspomina.
Sam przyznaje, że nie rozstał się z firmą na zawsze. Często odwiedza 
zakład, ciągle wraca do niego nie tylko fizycznie, ale także myślami. 
Nigdy też nie stracił kontaktu z Prezesem Sapińskim. Twórca potęgi 
Mlekovity przyjeżdża do niego do rodzinnego domu w Szepietowie 
na kawę. Koniecznie z mlekiem Wypasionym.

Jan Jacyniewicz jest również znanym kolekcjonerem 
zegarów. W swoich zbiorach posiada ich ponad 40, 
a najstarszy pochodzi z połowy XIX wieku. Zaczął je 
zbierać w połowie lat 80. ubiegłego wieku.

Kolekcja dyplomów i podziękowań zajmuje 
honorowe miejsce na ścianie z pamiątkami

R E K L A M A
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Dni Otwartych Drzwi PODR 
Boguchwała połączone z XXII 
Regionalną Wystawą Zwierząt 
Hodowlanych

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 
w dniach 26-27 czerwca 2021 r. kolejną edycję cyklicznej imprezy 
– Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała połączone z XXII Re-
gionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Impreza umożliwiała zapoznanie się z dorobkiem hodowlanym 
podkarpackich rolników, prezentujących bydło mleczne i mięsne, 
owce i kozy, króliki i inne zwierzęta futerkowe, konie, alpaki oraz 
drób użytkowy i ozdobny.

Na rozległym terenie zlokalizowano wystawę maszyn i sprzętu rolni-
czego. Imprezę uzupełniły doświadczenia uprawowe prezentowane 
na 18-hektarowym polu doświadczalnym PODR. Agencje rolnicze, 
instytuty, szkoły, związki hodowców, firmy doradcze, hodowlane, 
paszowe, chemizacyjne i mechanizacyjne doradzały z zakresu ho-
dowli, uprawy, pozyskania środków finansowych i marketingu.

Najlepszy Produkt Podkarpacki – Mleko 
Zsiadłe Polskie 370 g

Podczas imprezy nagrodzone zostało nasze Mleko Zsiadłe 
 Polskie 370 g. Uznane zostało za Najlepszy Produkt Podkarpacki. 
 Wyróżnienie w konkursie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego odebrał Antoni Kogut, Dyrektor Oddziału Grupy Mlekovita 
w Trzebowisku.

– To niezwykle miłe wyróżnienie, bo nasz oddział wkłada całe swoje 
serce, by produkty z charakterystycznym logiem „M” były wyjątko-
wej jakości i trafiały w gusta odbiorców – tłumaczył Antoni Kogut. 
– I chociaż sam konkurs był regionalny, to śmiało mogę stwierdzić, 
że to Mleko Zsiadłe jest nie tylko najlepsze na Podkarpaciu, ale także 
na całym świecie!
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W najnowszym numerze Dobrego Go-
spodarza piszemy, jak ważny jest rynek 
mleczny dla całej polskiej gospodarki. 
Śmiało stwierdzamy nawet, że jest naszym 
dobrem narodowym...

Nie bez przyczyny, gdy w dawnych 
czasach chcieliśmy podkreślić, że ja-
kiś kraj jest niezwykle zamożny, a jego 
mieszkańcom żyje się dostatnio, to mó-
wiliśmy o krainie mlekiem i miodem 
płynącej. Dzisiaj możemy parafrazować 
mleczną sentencję: tam, gdzie pojawia się 
Mlekovita, tam region zaczyna rozkwi-
tać. Mleko to nasz polski biały skarb. Po-
nad 20 proc. całego rodzimego rolnictwa 
to właśnie mleczarstwo. I śmiało trze-
ba stwierdzić, że jest to najtrudniejszy 
segment branży rolnej. Skomplikowane 
przetwórstwo, odpowiednie przechowy-
wanie, specjalistyczny transport, wysoka 
jakość i profesjonalizacja wytworzenia 
samego surowca. Nie mówiąc już o tym, 
że jest to praca 24 godziny na dobę, bo 
zwierzęta potrzebują opieki cały czas. 
Nie wytłumaczysz im, że w tym tygodniu 
mają zrobić sobie wolne, bo gospodarz 
zachorował lub wyleciał na wakacje.

Polacy są więc pionierami w najbardziej 
ambitnych wyzwaniach?

Nigdy o tym nie myślałem w tej katego-
rii, ale to ciekawa i rzeczywiście prawdziwa 
diagnoza! W końcu Polska jest na 5. miej-
scu w Europie i 12. na świecie w produkcji 
mlecznej. Zgadzam się więc, że lubimy wy-
soko postawić poprzeczkę. Co więcej, my 
tę poprzeczkę przeskakujemy i w każdym 
kolejnym roku zawieszamy ją sobie coraz 
wyżej. Zaspokajamy nie tylko rodzime zapo-
trzebowanie na mleko, ale przecież co trzeci 
produkt mleczny eksportujemy.

Skoro jesteśmy przy sprzedaży zagranicznej, to 
wytłumaczmy w prosty sposób, dlaczego jest 
tak istotna, szczególnie w naszej branży?

Przykład Grupy Mlekovita jest tutaj naj-
bardziej trafiający w sedno. Gdyby spół-
dzielnia chciała funkcjonować wyłącznie 
na lokalnym rynku, musiałaby zadowolić 
się określoną liczbą klientów. W Polsce 
mieszka 38 mln Polaków. I nie przeskoczy-
my tego. Nas będzie z roku na rok coraz 
mniej. Gdybyśmy chcieli docierać wyłącz-
nie do rodaków, to musielibyśmy ograni-
czyć produkcję. A co za tym idzie, skup 

mleka. A co z kolei za tym idzie, zubożyć 
rolników. Podbój kolejnych rynków przez 
Mlekovitę to szansa dla wszystkich pol-
skich hodowców! Każde kolejne państwo, 
w którym pojawiają się produkty z charak-
terystycznym logiem „M”, to większe wpły-
wy i większy zysk rolników.

To podstawowy argument...
Drugim, niezwykle istotnym, jest spro-

wadzanie pieniądza na nasz rynek zza gra-
nicy. Dzięki temu spółdzielnia ma środki na 
zakup najnowszych technologii, możliwość 
tworzenia nowych, wysokopłatnych miejsc 
pracy, wsparcie lokalnych społeczności. Po-
siadanie w swoim regionie wielkiego gracza 
o znaczeniu międzynarodowym przekłada 
się na dobrobyt wszystkich. 
Pierwszy przykład z brzegu: w czasie pan-
demii Mlekovita jako pierwsza ruszyła 
z pomocą dla mieszkańców i samorządu. 
Prezes sam z siebie wyposażał szpital w ma-
seczki czy przyłbice. Gdy w Wysokiem Ma-
zowieckiem brakowało karetki, to Mleko-
vita wsparła społeczność m.in. pieniędzmi 
uzyskanymi ze sprzedaży eksportowej.

Panie Prezesie 
– ogromny szacunek!
Tylko współpraca z liderem spowoduje, że sam tym liderem 
zostaniesz – uważa Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz dostawca mleka 
do Grupy Mlekovita w Wielkopolsce.
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To dlaczego tak wiele lokalnych OSM-ów 
nadal nie chce konsolidacji?
Nie rozumiem takich oporów. To krótkowzrocz-
ność. Dzisiaj o wiele lepiej jest być dyrektorem 
oddziału potężnej Mlekovity, mieć fundusze na 
rozbudowę swojej mleczarni, mieć know-how 
na światowym poziomie, niż udawać samo-
dzielnego prezesa, który ledwo ma na opłacenie 
rachunków. Tylko współpraca i tworzenie jednej 
wielkiej grupy daje szanse na rozwój.

Pan sam jest rolnikiem. I to niezwykle 
znaczącym…

Wspólnie gospodarstwo Hądzlik Lipowczyk 
posiada 365 ha. Ponad 400 krów. Dziennie 
oddaje już 15 tys. litrów mleka. Rocznie 
dostarczamy ponad 5  mln litrów mleka. 
Ponad 3 lata temu zdecydowaliśmy, że 
chcemy być dostawcą Mlekovity. Bo tylko 
współpraca z liderem daje gwarancję do-
brego rozwoju gospodarstwa.

Swój biznes rolny prowadzi Pan w Wiel-
kopolsce, gdzie produkcja mleka nie jest 
tak popularna jak np. na Podlasiu.
A czy na Podlasiu była popularna przed 

nastaniem Prezesa Sapińskiego? Przecież 
to on stworzył – praktycznie od zera – naj-
większą firmę mleczną w tej części świata. 
To dzięki niemu region, który ma ubogie 
ziemie, zamienił się w region mlekiem 
płynący (znów wracamy do tej sentencji). 
To, co udało się zbudować Dariuszowi 
Sapińskiemu, jest fenomenem na skalę 
międzynarodową. Dzięki jego wizji i de-
terminacji zyskuje dziś cała Polska. Także 
Wielkopolska. Panie Prezesie – ogromny 
szacunek dla Pana!

R E K L A M A
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Z biegiem czasu zapotrzebowanie na żywność będzie stale ro-
sło. Przewiduje się, że przed rokiem 2050 światowa populacja 
osiągnie 9,1 miliarda osób, co będzie wymagało o 70% żyw-
ności więcej.

Opakowania na żywność odgrywają kluczową rolę w za-
pewnianiu bezpiecznej żywności ludziom na całym świecie. 
Jednocześnie mają one wpływ na klimat i ograniczone zaso-
by planety, co może wymagać pójścia na pewne kompromisy. 
Głęboko wierzymy, że nie trzeba wybierać pomiędzy ochroną 
środowiska naturalnego, a zaspokajaniem zapotrzebowania 
na żywność. Chroniące ją opakowania mogą odgrywać ważną 
rolę w osiągnięciu tej równowagi. 

Zmniejszenie wpływu na środowisko
Aby znacząco zmniejszyć ślad środowiskowy, złagodzić zmiany 
klimatyczne i chronić środowisko naturalne, musimy przyjrzeć 
się pełnemu cyklowi życia opakowania. Recykling jest tylko 
jednym z rozwiązań i sam w sobie może okazać się niewy-
starczający. Dzieje się tak między innymi ze względu na różny 
poziom rozwoju infrastruktury recyklingu w poszczególnych 
krajach oraz fakt, że tylko część wykorzystanych materiałów 
jest ponownie przetwarzana. 

To dlatego musimy zwrócić uwagę na stosowane materia-
ły i ślad węglowy opakowania. Badania porównawcze często 
pokazują, że opakowania kartonowe generują mniejszy ślad 
węglowy niż opakowania alternatywne1. Dzieje się tak, ponie-
waż nasze opakowania są wykonane w około 70% z tektury 
pochodzącej z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, które re-
generują się i w miarę wzrostu pochłaniają dwutlenek węgla.

Nasze opakowania zawierają również cienkie warstwy plasti-
ku i aluminium, z których część jest cieńsza niż ludzki włos, 
ale odgrywają kluczową rolę dla bezpieczeństwa żywności. 
Chcemy jednak pójść o krok dalej i stworzyć zrównoważone 
opakowanie na żywność, które chroni planetę i zapewnia bez-
pieczeństwo żywności oraz jej dostępność.

Opakowanie przyszłości na żywność
Biorąc pod uwagę różne aspekty łańcucha wartości, idealne 
opakowanie przyszłości na żywność powinno:

•  Być wykonane z materiałów odnawialnych i pochodzą-
cych z recyklingu, by nie wyczerpywać zasobów planety 
oraz z materiałów pozyskiwanych w odpowiedzialny spo-
sób, który chroni bioróżnorodność i środowisko naturalne.

• Być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, 
umożliwiać dystrybucję i przechowanie w temperaturze 
otoczenia i zmniejszać negatywny wpływ na klimat.

• Gwarantować bezpieczeństwo i wygodę, co pozwala za-
pewniać dostęp do wysokiej jakości żywności ludziom na 
całym świecie i ograniczać jej marnowanie.

• W pełni nadawać się do recyklingu wspieranego przez 
rozwinięty system utrzymujący materiały w użyciu.

• W maksymalnym stopniu wykorzystywać materiały 
o obniżonym wpływie na środowisko naturalne, ponie-
waż systemy gospodarowania odpadami nie są idealne 
i nie wszystkie materiały można poddawać recyklingowi 
w nieskończoność.

Jak opakowania na żywność mogą 
sprawić, że nie będzie trzeba wybierać 
między dobrem ludzi a planety?

Wyznaczanie drogi do zmian
Nasze opakowania posiadają pełen potencjał, aby sprostać 
tym wymaganiom – stoją za tym nasze udokumentowane do-
świadczenie, a także solidne fundamenty zrównoważonego 
rozwoju. 

W roku 2007 jako pierwsi w branży otrzymaliśmy certyfikat 
FSC® (Forest Stewardship Council®), który obecnie posiadają 
wszystkie opakowania kartonowe Tetra Pak2. Nasze opakowa-
nia wykonane z plastiku na bazie trzciny cukrowej posiadają 
certyfikat Bonsucro, co oznacza, że   pozyskujemy surowce wy-
łącznie w sposób odpowiedzialny, przyczyniając się do ochrony 
bioróżnorodności i wspierając lokalnych mieszkańców.

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto oraz do korzystania 
w 100% z odnawialnej energii elektrycznej w na-
szej działalności do roku 2030. Naszym celem jest 
także osiągnięcie zerowego poziomu emisji w ca-
łym łańcuchu wartości do roku 2050.

Nieustannie opracowujemy zrównoważone opakowania na 
żywność, które zapewniają bezpieczeństwo żywności i przy-
czyniają się do zmniejszenia jej marnowania. Nasze technologie 
przetwarzania „od pola do stołu” wydłużają okres przydatno-
ści do spożycia i utrzymują wartości odżywcze żywności łatwo 
psującej się (bez potrzeby chłodzenia lub konserwowania).

Opakowania Tetra Pak są wykonane z materiałów w pełni na-
dających się do recyklingu i są coraz częściej przetwarzane 
dzięki sieci ponad 170 podmiotów zajmujących się recyklin-
giem, a także poprzez współpracę z firmami zajmującymi się 
gospodarką odpadami.

Pracujemy nad maksymalnym zwiększeniem udziału kartonu 
w naszych opakowaniach, przy jednoczesnym ograniczeniu 
użycia aluminium i plastiku. Byliśmy pierwszą firmą w bran-
ży, która wprowadziła papierowe słomki do kartoników na 
napoje w Europie, a wkrótce przeprowadzimy testy naszego 
pierwszego aseptycznego opakowania z zastosowaniem alter-
natywy dla warstwy aluminiowej.

Ale na tym nie poprzestaniemy. Naszym celem jest stworzenie 
opakowania, które będzie wykonane wyłącznie z odpowiedzial-
nie pozyskiwanych surowców odnawialnych i pochodzących 
z recyklingu, w pełni nadające się do przetworzenia, neutralne 
pod względem emisji dwutlenku węgla, umożliwiające dys-
trybucję w temperaturze otoczenia i niezmiennie spełniające 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności.

W tym celu będziemy kontynuować znaczące inwestycje 
w opracowywanie bardziej zrównoważonych rozwiązań, tak 
jak robiliśmy to w ciągu ostatnich kilku dekad. To wszystko jest 
częścią naszej drogi do stworzenia najbardziej zrównoważone-
go opakowania na żywność na świecie.

1. Dla mleka i soków w Europie, Źródło: Instytut Energii i Badań Środowiska (IFEU) 2020r., „Comparative Life Cycle Assessment of Tetra Pak carton packages and alternative packaging 
systems for beverages and liquid food on the European market”

2. Kod licencyjny FSC dla Tetra Pak to FSC® C014047
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opakowania na żywność 
nie zaśmiecały planety?

Wybierz naturę. 
Wybierz karton.

Poprzez zbiórkę i recykling wszyscy możemy pomóc zmniejszyć ilość odpadów, oszczędzić zasoby naturalne 
i ograniczyć nasz wpływ na przyrodę. Jednak tylko 13,5% globalnych odpadów jest ponownie przetwarzanych. 
A gdyby tak ze wszystkich zużytych opakowań powstawały nowe produkty? Już teraz w wielu miejscach na 
świecie kartony Tetra Pak poddawane są recyklingowi, a naszym celem jest produkowanie ich wyłącznie 
z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu – w pełni wspieranych przez infrastrukturę zbiórki, 
sortowania i recyklingu. To część naszej drogi do stworzenia najbardziej
zrównoważonego na świecie opakowania na żywność. 

A gdyby tak

Dowiedz się więcej na gonature.tetrapak.pl
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„Pamiętam czasy, gdy tutaj było tylko 
szczere pole” – od tak nietypowego wyznania 
rozpoczął Prezes Krajowego Związku Spół-
dzielni Mleczarskich Waldemar Broś gospo-
darską wizytę w centrali Grupy Mlekovita, 
którą złożył wraz z wiceprezesem Stanisławem 
Wieczorkiem.
Oczywiście, miał na 
myśli teren, gdzie 
dzisiaj znajduje się 
najnowocześniejsza 
w Europie Fabryka 
Proszków Mlecz-
nych. Rzeczywiście, 
gdyby cofnąć się 
w czasie, to jeszcze 
dekadę temu można 
było tutaj natknąć się 
na zabłąkaną sarnę 
lub lisa. Dzisiaj wy-
twarzane są najwyż-
szej jakości produkty, 
które trafiają na stoły 
całego świata.
– Prezesie Dariuszu, 
to Twoja wizja rozwoju firmy i niespoty-
kana nigdzie indziej determinacja spra-
wiły, że stworzyłeś europejskiego lidera 
praktycznie od zera – dodał wiceprezes 
Wieczorek.
Prezesi spotkali się na tzw. wizycie gospodar-
skiej. Władze KZSM jeszcze raz chciały obej-
rzeć innowacyjną spółdzielnię mleczarską 
i zobaczyć unikatowe maszyny produkcyjne 

stworzone specjalnie pod potrzeby Mlekovity.
Jednocześnie dużą część rozmów poświę-
cono nowej kampanii promocyjnej „Mleko 
– dobry wybór”.
Mleko i produkty mleczne, ze względu na swój 
skład, powinny znaleźć się w diecie każdego. 

W programach, w których będzie odbywała 
się promocja, zostaną pokazane przepisy na 
potrawy z mleka i produktów mlecznych. 
Organizatorzy są przekonani, że każdy 
znajdzie coś dla siebie i trafią w kulinarne 
gusta Polaków. Akcja ma mieć bardzo sze-
roki zasięg poprzez ogólnopolskie progra-
my Telewizji Polskiej, w tym m.in. poprzez 
„ Pytanie na Śniadanie”.

Nie zabrakło także rozważań o przyszłości 
całej branży i formach jej rozwoju. Prezes 
Sapiński pochwalił się kolejnymi konsolida-
cjami na rynku mlecznym.
Z dniem 1 lipca br. do Grupy dołączy-
ły bowiem kolejne podmioty: Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska 
w Ostrowcu Świętokrzy-
skim i Kaliska Spółdziel-
cza Grupa Producentów 
Mleka w Kaliszu, rozsze-
rzając liczbę zakładów 
produkcyjnych skupio-
nych pod szyldem Mle-
kovity do 22.
Goście byli również cie-
kawi nowości produk-
towych. Dlatego Prezes 
Dariusz Sapiński za-
brał ich na rekonesans 
do firmowego sklepu 
Mlekovitka znajdują-
cego się przy ul. Biało-
stockiej w Wysokiem 
Mazowieckiem. Prezesi 

Krajowego Związku Spółdzielni Mleczar-
skich mogli spróbować nowych Wypasio-
nych lodów z automatu i osobiście ocenić 
ich jakość.
– Gdyby wszyscy managerowie polskich 
spółdzielni mleczarskich mieli taki instynkt 
biznesowy i nosa do wprowadzania nowo-
ści produktowych, to nasze mleczarstwo by-
łoby najlepsze na świecie – dodał Broś.

Wizyta gospodarska 
w  Mlekovicie
Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku 
Rewizyjnego: Waldemar Broś i Stanisław Wieczorek odwiedzili w czerwcu 
centralę Grupy Mlekovita. KZSM ZR od niepamiętnych już czasów jest 
przyjacielem naszej spółdzielni. Ostatnia wizyta tylko to potwierdziła.
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Firma SIG, globalny dostawca 

maszyn i opakowań do 

  napełniania aseptycznego ma 

przyjemność poinformować, 

że w drugiej połowie 2021 r. 

wprowadza w Europie 

zamknięcia zintegrowane 

z opakowaniami kartonowymi 

do płynnej żyw ności w ramach 

dyrektywy Single Use Plastics, 

co znacznie wyprzedza termin 

wyznaczony przepisami UE na 

lipiec 2024 r.

Integracja z istniejącymi rozwiązaniami w celu zapewnienia 
płynności produkcji

Zakrętki przytwierdzone do opakowania firmy SIG będą w pierw-
szej kolejności wprowadzane dla najpopularniejszych opakowań w Euro-
pie. Kompa tybilność z istniejącymi liniami napełniającymi SIG oraz z ist
niejącymi projektami opakowań, opakowaniami zbiorczymi i logistyką 
klientów była kluczowym czynnikiem przy ich pro jektowaniu.
– Nasze nowe zakrętki, przytwierdzone na stałe do opakowania są 
kolejnym krokiem firmy SIG w zakresie wdrażania innowacji prośro-
dowiskowych. Ogłaszając wprowadzenie na rynek trzy lata przed 
wymaganiami prawnymi, dajemy klientom pewność, że przygotują 
się do spełnienia lub nawet wyprzedzenia nowych przepisów UE. 
Dzięki elastycznym i łatwo adaptowalnym systemom firmy SIG, 
nowe zamknięcia są w pełni kompatybilne z istniejącymi liniami 
napełniającymi i aplikatorami zamknięć naszej firmy. Co więcej, 
umożliwiają one elastyczną produkcję obu wersji zakrętek – do-
tychczasowych, nieprzytwierdzonych oraz nowych spełniających 
wymagania nowej dyrektywy – podkreśla Bogdan Orzechowski, 
Dyrektor Zarządzający w firmie SIG Polska.
Utrzymanie wysokiego poziomu wygody dla konsumentów

Zakrętki zintegrowane z opakowaniem firmy SIG wykorzy
stują solidne rozwiązanie z podwójnym pierścieniem. W trakcie 
ba dań rynkowych konsumenci potwierdzili, że jest to wygodne 
rozwiązanie, łatwo się otwiera i zamyka. Po odkręceniu, zakrętka 
pozwala na zablokowanie jej w pożądanej pozycji poprzez doci-
śnięcie jej w kierunku opakowania, aż do zatrzaśnięcia. Gwarantu-
je to, że konsument może nalewać produkt bez konieczności przy-
trzymywania zakrętki. Przed zamknięciem opa kowania, wystarczy 
lekko unieść zakrętkę, a następnie za mknąć je w zwykły sposób.
 – Nie poszliśmy na żadne kompromisy w zakresie wygody podczas 
nalewania lub picia z opakowania, a zastosowanie zakrętki zinte-
growanej z opakowaniem zwiększa wygodę, zapobiegając zgubieniu 
nakrętki. Opakowanie można łatwo otwierać i zamykać w zależności 
od potrzeb, aż do jego opróż nienia, po czym zakrętkę i opakowanie 
można razem zutyli zować – zapewnia Bogdan Orzechowski.

Spełnienie wymagań konsumentów i przepisów prawnych 
w zakresie zrównoważonych opakowań

Producenci żywności stoją w obliczu rosnącego zapotrze-
bowania na opakowania przyjazne dla środowiska. Zarówno kon-
sumenci jak i organy regulacyjne oczekują konkretnych działań 
mających na celu przeciwdziałanie przedostawaniu się odpadów 
plastikowych do środowiska, zwłaszcza do mórz i oceanów.

Nowe rozwiązanie ma pomóc w zapewnieniu, że zakrętki będą uty-
lizowane i poddawane recyklingowi razem z resztą opakowania.
Firma SIG opracowała ten rodzaj zakrętek na długo przed wymaga-
nym terminem (2024 r.), aby utwierdzić klientów w przekonaniu, że 
SIG jest wiarygodnym partnerem, który pomoże im sprostać zapo-
trzebowaniu konsumentów na zrównoważone opakowania, a na-
wet wyprzedzić europejskie wymagania prawne.
Chcąc przyczynić się do ochrony środowiska oraz pomóc klien-
tom w uzyskaniu przewagi rynkowej firma SIG opracowała nowy 
rodzaj zakrętek z dużym wyprzedzeniem umożliwiając tym sa-
mym znacznie wcześniejsze wprowadzenie tej innowacji na ry-
nek. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie SIG, które wspiera cele 
zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze ograniczanie zuży-
cia surowców kopalnych, oddajemy do dyspozycji klientów inno-
wacyjne struktury opakowań np: Signature 100 oraz ECOPLUS, 
w których wyeliminowaliśmy warstwę aluminium. Dodatkowo 
w przypadku SIGNATURE 100 warstwa polimerów została uzyska-
na z oleju talowego, który jest pozostałością procesu chemicznej 
produkcji celulozy, a więc powstaje na bazie roślin, dzięki czemu 
zwiększa w opakowaniu udział surowców odnawialnych. Oba te 
zabiegi zapewniają znaczne obniżenie emisji CO2 – nawet o 66% 
– w porównaniu do standardowego opakowania.

SIG ogłasza wprowadzenie zamknięć 
zintegrowanych z opakowaniem 
kartonowym na trzy lata przed terminem 
obowiązywania wymogu prawnego UE.
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Smaczny Dzień

POMYSŁ NA

z MLEKOVITĄ

PRZYGOTOWANIE:

Jajka miksujemy dokładnie ze szpinakiem i mlekiem 
Wypasionym, całość doprawiamy solą i pieprzem. Masa 
jajeczna powinna mieć silnie zielony kolor i gładką 
konsystencję.

Na patelni rozgrzewamy masło klarowane i smażymy 
cienkie omlety, które następnie zwijamy w rulon. 

Twaróg Polski łączymy ze śmietaną Polską, dopra-
wiamy do smaku solą i pieprzem. Rzodkiewkę i pomi-
dorki koktajlowe kroimy na ćwiartki.

Zielony omlet podajemy pokrojony na ok. czterocen-
tymetrowe kawałki w towarzystwie twarogu obsypa-
nego rzodkiewką i pomidorkami. Całość dekorujemy 
młodymi liśćmi szpinaku lub selera naciowego.

ZIELONY OMLET  
Z TWAROGIEM POLSKIM
SKŁADNIKI:

 ● 4 jajka
 ● 3 garści szpinaku
 ● ½ szklanki mleka Wypasionego 2,0%
 ● 300 g twarogu Polskiego półtłustego
 ● 100 g śmietany Polskiej 12%
 ● masło klarowane do smażenia
 ● sól i pieprz do smaku

DO DEKORACJI:
 ● garść rzodkiewek
 ● garść pomidorków koktajlowych
 ● liście szpinaku lub selera naciowego
 ● pęczek szczypiorku

POLECANE PRODUKTY:
• Masło Klarowane 500 g
• Śmietana POLSKA 12% gęsta 200 g
• Twaróg klinek półtłusty 4% tłuszczu 230 g
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Smaczny Dzień

POMYSŁ NA

z MLEKOVITĄ

PRZYGOTOWANIE:
Siekamy zimne masło Polskie z przesianą mąką. 

 Dodajemy 3 łyżki cukru, jajko i szczyptę soli, szybko 
zagniatamy ciasto. Formujemy kulę, owijamy folią, od-
kładamy na co najmniej 30 min do lodówki.

Ciasto rozwałkowujemy, wykładamy nim formę do 
tarty. Nakłuwamy widelcem, nakrywamy papierem do 
pieczenia, wsypujemy suchą fasolę. Pieczemy 20 min 
w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 st.

Miksujemy Mascarpone Kuchmistrza, śmietankę 
Polską, 4 łyżki cukru i 2 jajka. Krem wylewamy na spód. 
Pieczemy 15 min w piekarniku rozgrzanym do tempe-
ratury 180 st. Wyjmujemy, na wierzchu gęsto układamy 
maliny.

TARTA Z MASCARPONE 
 KUCHMISTRZA I MALINAMI

SKŁADNIKI:
 ● 150 g masła Polskiego

 ● 250 g mąki

 ● 7 łyżek cukru

 ● 3 jajka

 ● sól

 ● 250 ml 30-procentowej śmietanki Polskiej

 ● 250 g Mascarpone Kuchmistrza

 ● 200 g malin

POLECANE PRODUKTY:
• Mascarpone Kuchmistrza 250 g

• Masło Polskie ekstra 82% tłuszczu 200 g

• Śmietanka Polska 30% UHT 250 g
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Tęsknisz za Światowym Dniem Mleka 
w Wysokiem Mazowieckiem?

Agnieszka Drewnicka, zespół Exa-
ited: Baaardzo! Przecież to była najlepsza 
impreza sezonu w całym regionie! Nieste-
ty, pandemia koronawirusa zabrała nam 
ją nie tylko w tamtym, ale też i w tym 
roku. Niezwykle mi szkoda ŚDM, bo całe 
województwo na nią czekało, zjeżdża-
li się ludzie z najodleglejszych zakątków. 
Mieszkańcy nią po prostu żyli. Mam na-
dzieję, że już za rok powróci w tradycyjnej 
formie. Bo dla nas, artystów, to również 

niewyobrażalna przyjemność grać dla tak 
zaangażowanej publiczności.

To byłaby 23. edycja największej tego typu 
imprezy na świecie.

Pamiętam doskonale pierwszą. Obchodzi-
łam wtedy swoją osiemnastkę. Razem z ko-
leżankami pojechałyśmy na ŚDM specjalnie 
z Białegostoku, żeby zobaczyć, jak to będzie 
wyglądało. Już wówczas były nieprzebrane 
tłumy i świetna zabawa. Nigdy bym nie po-
myślała, że kilkanaście lat później będę tam 
występować po drugiej stronie sceny.

Jako gwiazda wieczoru!
O tym to naprawdę nawet nie marzyłam. 

Własny zespół założyłam w 2006 roku, ale 
pierwszy hit, który dał nam rozgłos, poja-
wił się w 2013 r. Przez tyle lat na ŚDM za-
grały chyba wszystkie polskie gwiazdy, nie 
tylko disco.

Akurat Ty byłaś częstym gościem 
w Mlekovicie.

Jakoś polubiliśmy się z Prezesem 
(śmiech). Mówiąc poważnie, jest mi bar-
dzo miło, że zaprasza się mnie na eventy 

Czułam się jak w centrum 
dowodzenia NASA
Agnieszka Drewnicka z zespołu Exaited opowiada w rozmowie 
z Dobrym Gospodarzem o Światowych Dniach Mleka. Przypomina 
sobie, że pierwsze ŚDM przypadły na jej osiemnastkę. Opowiada nam 
też, które produkty Mlekovity lubi najbardziej. 
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z regionu, z którego pochodzę. Podlasie to 
miejsce, gdzie się urodziłam, wychowałam, 
dojrzewałam i gdzie nadal mieszkam. Pa-
miętam Wigilię Mlekovity, na której miałam 
przyjemność występować. Ponad 200 osób! 
Wszyscy z pierwszych stron gazet. Preze-
si najważniejszych przedsiębiorstw, znani 
dziennikarze, politycy, biskupi, świat sportu. 
To pokazuje prawdziwą potęgę firmy.

Widziałaś spółdzielnię od środka?
Prezes Sapiński osobiście mnie po niej 

oprowadzał. Gdy przyjechałam tutaj po raz 
pierwszy, to aż mnie zatkało. Nie mogłam 
uwierzyć, że tak wygląda spółdzielnia mle-
czarska. Przecież to była supernowoczesna, 
potężna fabryka. Jakby zupełnie oddzielne 
od Wysokiego, własne miasteczko. 

Wszystko zautomatyzowane, w najwyż-
szym możliwym standardzie. 

Pomyślałam, że jestem w centrum 
dowodzenia NASA, a nie w Wysokiem 
Mazowieckiem.

A co trzeci produkt z tej fabryki idzie na 
eksport.

Dokładnie! Sama to zauważyłam. Gdzie-
kolwiek nie jestem na wakacjach, to wszę-
dzie widzę żywność Mlekovity. I nieważne, 
czy jestem w Maroku czy w Singapurze, czy 
w Stanach Zjednoczonych. Dariusz Sapiń-
ski naprawdę podbił cały glob. To niezwy-
kle podbudowuje człowieka, który czuje się 
wręcz dumny, że jest Polakiem, że ma takiego 
ambasadora. Że z tak niewielkiej miejscowo-
ści można osiągnąć niewyobrażalny sukces.

Konsumujesz produkty Mlekovity?
Oczywiście. Jeszcze jak byłam dzieckiem, 

to w naszym domu było wyłącznie mleko 
z logiem „M” i słynne niebieskie masło. 
Dzisiaj gama produktów jest potężna. Bar-
dzo lubię robić sernik ze składników Mle-
kovity. Ale jako że jestem osobą niezwykle 
aktywną fizycznie, to bardzo przypadła mi 
do gustu seria dla sportowców. Super Body 
Active, czyli mleczny napój proteinowy, nie 
dość, że jest po prostu pyszny, to jest bogaty 
w białko i wapń.

Kiedy możemy znowu się Ciebie spodzie-
wać w Mlekovicie?

Ja jestem do dyspozycji Prezesa zawsze 
(śmiech)!

Współpracują z nami:
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Zapraszamy do sklepów Mlekovitka

 Co nas wyróżnia?

 Oferta produktowa 
Unikalna, pełna oferta produktów polskiej marki MLEKOVITA, uzna-
nych za najlepsze przez klientów i konsumentów, wielokrotnie na-
gradzanych w Polsce i na świecie. Największy wybór nabiału w  Polsce 
i Europie – ponad 1000 markowych produktów mleczarskich – oraz 
atrakcyjna oferta ponad 200 innych produktów spożywczych.

 Obsługa 
Doświadczeni eksperci-doradcy, nie tylko w procesie sprzedaży, 
o szerokiej wiedzy z zakresu technologii mleczarstwa, doradzą naj-
bardziej optymalne zakupy dostosowane do Państwa potrzeb.

 Promocje 
◆ Stałe wsparcie w mediach marki MLEKOVITA. 
◆ Liczne promocje dla klientów.
◆ Specjalna oferta dla stałych klientów. 
◆ Regularne degustacje produktów.

 Wygoda kupowania 
Pełny asortyment nabiału i artykułów spożywczych w jednym miejscu. 
Szybko i wygodnie. Atrakcyjna forma rozliczenia: płatność gotówką, 
kartą lub w rozliczeniu za dostarczone mleko.

DOLNOŚLĄSKIE
Głogów, Jagiellońska 41
Lubin, Orla 34E
Lubin, Reymonta 8A 
Wałbrzych, Kasztelańska 1
Wałbrzych, Broniewskiego 65-81, 
lok. 73/307B
Wrocław, Widna 6 (Hala Kupców Perła)

Wrocław, Krzywoustego 312A
Wrocław, Świeradowska 70 
(Hala Gaj)
Wrocław, Komandorska 66
KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz, Karpacka 31A/7A
Bydgoszcz, Skłodowskiej-Curie 92A

Chełmno, Rynek 8
Świecie, al. Jana Pawła II 6G
Świecie, Kopernika 5
Toruń, Konstytucji 3 Maja 10
Toruń, Wrocławska 224/224C
Włocławek, Chmielna 39
Włocławek, Związków 
Zawodowych 18/1
LUBELSKIE
Biała Podl., Brzeska 91
Biała Podl., Sidorska 2K
Chełm, Armii Krajowej 9/28
Lublin, Wileńska 21
Łuków, Przemysłowa 22A
Łuków, Rogalińskiego 8
Tomaszów Lub., Zamojska 6
Tomaszów Lub., Kościuszki 21
LUBUSKIE
Zielona Góra, Słowacka 8 B/9
ŁÓDZKIE
Łódź, Chmielowskiego 39, 
paw. 24G

Łódź, plac Barlickiego 5, lok. 57
Łódź, Rojna 8/11
Łódź, Rynek Bałucki 1, box 54
Łódź, Tatrzańska 42/44

MAŁOPOLSKIE
Bochnia, pl. Gazaris 11, box 38
Brzesko, Mościckiego 2
Chrzanów, Kadłubek 13
Gorlice, pl. Dworzysko 2
Jurków (zlewnia mleka)
Klucze, Zawierciańska 2A
Kraków, pl. Imbramowski 119/120
Tarnów, Katedralna 5
Wolbrom, Krakowska 35
Zakopane, Skibówki 4B
MAZOWIECKIE
Baranowo, Niepodległości 32
Brwinów, Rynek 24, lok. 14
Ciechanów, Sikorskiego 12A
Ciechanów, Kicińskiego 21/23
Mława, Chrobrego 5
Mława, Ordona
Ostrołęka, Prądzyńskiego 6, lok. J 17

Piaseczno, Szkolna 13A
Pułtusk, 3 Maja 7
Siedlce, Świętojańska 8A
Warszawa, Cynamonowa 2A
Warszawa, Nowoursynowska 161
Ząbki, Targowa 1
OPOLSKIE
Kluczbork, Moniuszki C3
Opole, Chabrów 58/4
PODKARPACKIE
Bukowsko 342
Krosno, Naftowa 4A
Łańcut, Piłsudskiego 54
Rymanów, Rynek 20
Rzeszów, Warszawska 5/7
Rzeszów, Cicha 1
Rzeszów, Monte Cassino 14/58
Rzeszów, Okulickiego 5
Sanok, Przemyska 22
Sanok, Kochanowskiego 25
Sanok, Jana Pawła II 39
Sanok, Traugutta 9

Trzebownisko 931
PODLASKIE
Białystok, Gen. Andersa 40, box 33

Wysokie Maz., Białostocka 4
Wysokie Maz., Ludowa 122
Wysokie Maz., Podlaska 12
POMORSKIE
Gdańsk, Żwirki i Wigury 4
Gdynia, Benisławskiego 6, 8
Gdynia, Kartuska 5
Gdynia, Morska 107–109
Kwidzyn, Bat. Chłopskich 58/1
Lębork, Zwycięstwa 3, paw. 23A
Malbork, Michałowskiego 3
Słupsk, Wileńska 39, box 120/121
ŚLĄSKIE
Pilica, Krakowska 2/2
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Ostrowiec Świętokrzyski, 
Osiedle Słoneczne 14
Ożarów, Górna 12
Sędziszów, Dworcowa 31 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Braniewo, Przemysłowa 1/3
Działdowo, Księżodworska 8
Działdowo, Leśna 13
Działdowo, Lenartowicza 3C
Działdowo, Małłka 2
Elbląg, Nowowiejska 5
Iława, Grunwaldzka 9
Iława, Kopernika 3
Kętrzyn, Sikorskiego 45
Lidzbark, Plac Hallera 13
Lubawa, Kopernika 3
Lubawa, Wyzwolenia 3
Nowe Miasto Lubawskie, 
Okólna 50
Ostróda, Czarnieckiego 43
Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4 
(Kortowo)
Pieniężno, Królewiecka 2C

Susz, Wybickiego 1
WIELKOPOLSKIE
Gniezno, Rynek Bednarski 2
Jarocin, Wrocławska 4
Kalisz, Asnyka 56D
Kalisz, Budowlanych 2
Kalisz, Serbinowska 9A
Kalisz, Targowisko Legionów box 8B

Kalisz, Wyszyńskiego 21
Kościan, os. Jagiellońskie 27D
Kościan, W. Maya 28
Kościan, Składowa 4
Kościan, Surzyńskiego 16
Koźmin  Wlkp., Strzelecka 12
Leszno, Chrobrego 35
Leszno, Narutowicza 29C
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 35
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 47
Ostrów Wlkp., Kaliska 24
Pleszew, Zamkowa 4
Poznań, os. Kosmonautów 104B
Poznań, os. Piastowskie 77
Poznań, Sczanieckiej 8, lok. 106
Poznań, Rolna 31/148
Poznań, os. Zwycięstwa, paw. 109
Poznań, os. Orła Białego, paw. 2
Poznań, Rynarzewska 3C/109
Poznań, Kraszewskiego 15/7
Poznań, Racjonalizatorów 3
Poznań, Stare Żegrze 110A
Poznań, Swobody 29
Środa Wlkp., Przecznica 8
Turek, 650-lecia 10
ZACHODNIOPOMORSKIE
Gryfino, Chrobrego 30–38
Kołobrzeg, Dworcowa 2
Koszalin, Poprzeczna 1 A, lok. 4
Koszalin, Śniadeckich 37
Pyrzyce, 1 Maja 11
Stargard, Józefa Piłsudskiego 13
Stargard, al. Żołnierza 10


