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Szanowni Państwo! 
Po wybuchu pandemii nie wstrzymaliśmy oddechu i  nie cze-
kaliśmy, jak rozwinie się gospodarka. Jednym z wyzwań, jakie 
stoją przed nami w obecnych czasach, jest zadbanie o dobre sa-
mopoczucie dostawców mleka i pracowników. Obecne czasy są 
ogromnym wyzwaniem – i mam tu na myśli dwa hasła: klimat 
i  pandemia. Dzisiejsza sytuacja gospodarcza nie pozwala na 
utratę czujności. Dlatego 24 września – kolejnego dnia, który 
przeszedł do historii Grupy Mlekovita – otworzyliśmy najno-
wocześniejsze centrum logistyczne w tej części świata! To nie-
zwykle istotna inwestycja w skali całej Grupy. Pozwala nam na 
jeszcze większy i szybszy rozwój. W tym miejscu pragnę przy-
pomnieć, że w 100 proc. sfinansowaliśmy ją wyłącznie z wła-
snych środków. Premier Mateusz Morawiecki, który przesłał list 
z okazji uroczystego otwarcia, był pod niesamowitym wraże-
niem, jak polska Mlekovita rośnie w siłę.

A  rośnie dzięki nam wszystkim. Cieszę się, że jesteście 
częścią Mlekovity, że jesteśmy na stałe obecni w Waszym co-
dziennym życiu. Każdy z nas w różnym stopniu ma wpływ na 
efektywność działalności Mlekovity w zależności od tego, jaką 
rolę pełni w naszej wspólnocie. Dziękuję wszystkim, że chce się 
Wam pracować i rozwijać, uczyć, nieustannie zaskakiwać po-
zytywnie. Bo inspiracji nigdy dość! Bardzo dziękuję wszystkim 
za zwracanie uwagi na efektywność biznesową. I za to, że po 
prostu jesteście z nami. Razem możemy więcej. 

Nic więc dziwnego, że podczas najważniejszej w  Polsce 
imprezy targowej – Polagry – nasza spółdzielnia okazała się 
bezkonkurencyjna. Daleko w  tyle zostawiliśmy pozostałych. 
W  100-letniej historii targów tylu nagród nie zdobył jeszcze 
nigdy nikt. Uhonorowano 58 naszych produktów 12 Złotymi 
Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich.  A to nie 
koniec nobilitacji. W zestawieniu TOP 200 najlepszych polskich 
marek przygotowanego przez magazyn „Forbes” marka Mleko-
vity została najcenniejszą w całej branży.

Okazało się również, że nasze krowy są najlepszymi polski-
mi czempionami. Udowodniły to podczas targów w Szepietowie. 
Mlekovita po raz kolejny wsparła infrastrukturę polskiego rol-
nictwa na XXVII Wystawie Zwierząt Hodowlanych. Nasz re-
porter udał się także do gospodarstwa naszych czempionów pod 
Łapy. Spędził cały dzień z rodziną Żochowskich. Reportaż z no-
woczesnego gospodarstwa znajdziecie Państwo na str. 16-17.

W  tym numerze zawarliśmy też niezwykle osobistą kwe-
stię. Uznaliśmy, że oddając cesarzowi co cesarskie, powinniśmy 
również – co boskie – oddać Bogu. Dlatego chciałbym oddać 
Mlekovitę pod opiekę duchową Prymasa Tysiąclecia – kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Człowieka z  naszych regionów, 
który jak nikt inny świetnie rozumiał problemy rolników.

To wydanie otrzymujecie Państwo jako ostatnie w 2021 roku, 
a  zatem korzystając z okazji chciałbym życzyć Wam zdrowych, 
spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i pachnących Wypasiony-
mi wypiekami Świąt Bożego Narodzenia. A Nowy 2022 Rok niech 
przyniesie wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Prezes Zarządu Grupy Mlekovita



SKUP MLEKA tel. 600 664 103
SKUP PALET Mystki Rzym 2, tel. 600 664 103

OGŁOSZENIA:
Centrala Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem

POSZUKUJE:
• 2 aparatów do badania mleka 

surowego w zakresie: tłuszcz, 
białko, laktoza, punkt zamarzania. 
Opcjonalnie badanie mocznika, 
kazeiny
– Wydajność aparatu 1.: 100-200 prób/

godzinę,
– wydajność aparatu 2. może być 

niższa (40-60 prób/godzinę),
– opcjonalnie badanie serwatki 

zagęszczonej i śmietanki w zakresie: 
tłuszcz, białko, sucha masa;

• opakowań z tworzyw sztucznych 
(pojemniki, kubki, wiaderka, folie  
i laminaty do pakowania serów  
i twarogów, nakrętki, prefermy PET),

• opakowań kartonowych,
• folii stretch ręcznej i maszynowej
• palet Euro EPAL,
• chemii przemysłowej,
• szczepionek do produktów takich 

jak sery żółte, jogurty, napoje 
fermentowane, śmietanki,

• soli, cukru, oleju rzepakowego, 
oleju słonecznikowego, 
palmowego,

• etykiet,
• środków ochrony osobistej 

(fartuchy jednorazowe, rękawiczki 
nitrylowe, ochraniacze na buty, 
czepki),

• dodatków do żywności,
• klejów i tuszów do opakowań, 

części zamiennych do maszyn  
i urządzeń produkcyjnych.

POSIADA DO SPRZEDAŻY:
• paletopojemniki 1000 L 

w cenie 300 zł brutto,
• złom stalowy, • złom nierdzewny.

POSIADA DO SPRZEDAŻY MASZYNY:
• automat pakujący PAG 37 

producent Mlecz-Masz,
• układ chłodniczy BITZER (dwie 

chłodnice, skraplacz, szafa 
sterownicza),

• pakowaczkę Hugart 10000.

KONTAKT:
• tel. +48 86 27 58 207, +48 86 27 58 264 • e-mail: oferty.zaopatrzenie@mlekovita.com.pl
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Spis treści
Inwestycja roku w całej branży
Grupa Mlekovita otworzyła największe 
i najnowocześniejsze centrum logistyczne 
w polskim mleczarstwie.

Całe moje życie, cały mój świat  
– to Mlekovita
W internecie opublikowaliśmy reportaż pokazujący, 
jak Mlekovita dzięki Prezesowi dochodziła na sam 
szczyt. Przytaczamy kilka wypowiedzi z tego filmu.

Przeżyjmy to jeszcze raz
Regionalne Święto Mleka z Mlekovitą w Lubawie 
to kolejna  fantastyczna impreza.

Mlekovita największą gwiazdą na  targach 
POLAGRA 2021
Aż 12 z 17 złotych medali trafiło do Grupy Mlekovita 
na tegorocznej Polagrze. Łącznie nagrodzono 
naszych 58 naszych produktów.

Superczempioni naszymi dostawcami 
mleka
W pierwszy weekend września szepietowska 
Agroarena zapełniła się najpiękniejszymi okazami 
krów  pochodzącymi z gospodarstw, które 
dostarczają mleko do Mlekovity.

Bez Mlekovity nie byłoby nas
Historia hodowli bydła w tym gospodarstwie 
sięga 1955 roku. To właśnie wtedy ojciec 
Stanisława Żochowskiego – Jan Żochowski – 
zaczął prowadzić gospodarstwo w Kamińskich 
Wiktorach.
 
Krowy po porodzie potrzebują wsparcia
Okres okołoporodowy jest niezwykle ważny dla 
przygotowania organizmu krowy  do późniejszej 
laktacji.

Prymas Tysiąclecia patronem duchowym 
Mlekovity
Uchwałą Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony 
został rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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Magazyny chłodnicze, mroźnia 
i magazyn z przeznaczeniem tech-
nicznym – tak wygląda pachnące 

jeszcze nowością centrum logistyczne Mle-
kovity. Wartość otwartej  24 września inwe-
stycji wyniosła ponad  45 mln zł i w całości 
została sfinansowana ze środków własnych. 
Budowa tego największego i  najnowocze-
śniejszego centrum logistycznego w  mle-
czarstwie trwała zaledwie rok, a łączna licz-
ba miejsc paletowych to 17 tys. 

– Przyczyniamy się do budowy zdro-
wego społeczeństwa bardzo dobrą żywno-
ścią i zdrowym środowiskiem. Mleczarstwo 
to nasza polska potęga i wielki element eks-
portu, dlatego w nie trzeba inwestować, aby 
być konkurencyjnym. Mlekovita jako lider 
nieustannie się rozwija i  konsekwentnie 
swój  model  biznesowy opiera na stałym 
rozwoju dla dobra klientów i konsumentów 
– mówił podczas uroczystości Prezes Za-
rządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. 
– Nie ma rozwoju bez inwestycji, nie ma 
rozwoju bez patrzenia w  przyszłość. Roz-
wój technologiczny pozwala nam wdrażać 
i  udoskonalać innowacyjne rozwiązania. 
Będąc największym inwestorem  w   bran-
ży, w ostatniej dekadzie zainwestowaliśmy 
ponad miliard złotych i dlatego też w tym 
trudnym okresie również podjąłem bardzo 
trudną decyzję o  budowie największego 
i najnowocześniejszego centrum logistycz-
nego w mleczarstwie.

Pod olbrzymim wrażeniem skali inwe-
stycji i  jakości jej wykonania był premier 
Mateusz Morawiecki. W odczytanym przez 
Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adama Adruszkiewicza liście 
stwierdził, że jest to niezwykle ważny dzień 

dla całego polskiego sektora mleczarskiego. 
Przyznał, że przemysł mleczarski to naj-
nowocześniejsze zaplecze technologiczne 
i najwyższej jakości surowiec. 

– Polacy doceniają atrakcyjną ofertę 
artykułów mleczarskich i  ich bezkonku-
rencyjny smak. To m.in. zasługa Mlekovity, 
w  której widać ogromną dbałość o  jakość 
produkowanych wyrobów.

Pogratulował również samego otwar-
cia nowego centrum logistycznego. 

W realizacji inwestycji brały udział m.in. 
firmy: Unibep SA (roboty budowlane), John-
son Controls International Sp. z o.o. (branża 
chłodnicza) oraz Promag S.A. (systemy ma-
gazynowe). 

– Bardzo się cieszę, że Unibep od lat 
współpracuje z Mlekovitą, największą gru-
pą mleczarską w  Polsce. Przypomnę, że 
wcześniej dla tej firmy wybudowaliśmy 
halę produkcyjno-magazynową i najno-
wocześniejszą w tej części Europy Fabrykę 
Proszków Mlecznych. Nasza ostatnio pro-
wadzona inwestycja to budynek mroźni 
i dwa budynki magazynowe. Jestem prze-
konany, że ze wszystkich realizacji mo-
żemy być zadowoleni – i  inwestor, i  my, 
wykonawcy. Inaczej nie byłoby naszej wie-
loletniej kooperacji. Chciałbym jednocze-

śnie pogratulować prezesowi Dariuszowi 
Sapińskiemu i całej załodze – to niesamo-
wite, jak dynamicznie rozwijacie swoją 
firmę – mówił Leszek Gołąbiecki, Prezes 
Zarządu Unibepu.

Nie tylko on był pod wrażeniem tempa 
prac i jakości wykonania projektu. 

– Z  całym przekonaniem mogę po-
wiedzieć, że otwarte dziś centrum lo-
gistyczne jest doskonałym przykładem 
rozwoju i  wdrażania nowych technologii 
w polskich firmach – powiedziała Karolina 
Tokarz, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczel-
ny Promag – Podstawą sukcesu inwestycji 
w  Wysokiem Mazowieckiem jest dosko-
nała współpraca pomiędzy naszymi firma-
mi, zrozumienie procesów logistycznych 
w magazynach i ich optymalizacja. Wierzę, 
że nowo otwarty obiekt przyczyni się do 
jeszcze lepszej obsługi klientów i umocnie-
nia marki Mlekovita na świecie.

Prezes Dariusz Sapiński przypomniał, 
że nowe centrum logistyczne, jedna z więk-
szych ostatnich inwestycji, powstawało 
w trudnym czasie.

– Ubiegły rok był rokiem wyjątkowym 
dla nas wszystkich. Nasze produkty były po-
wszechnie dostępne dla zaspokojenia pod-
stawowych potrzeb mieszkańców Polski,  

Inwestycja roku
Grupa Mlekovita 
otworzyła największe 
i najnowocześniejsze 
centrum logistyczne 
w polskim 
mleczarstwie.

Prezes wraz z zaproszonymi gośćmi przeciął wstęgę, otwierając nowe centrum
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w całej branży

a  tysiące naszych rolników i  pracowni-
ków stanęło w pierwszej linii frontu walki 
z  pandemią. Zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym klientom, pracownikom i  do-
stawcom mleka było dla nas absolutnym 
priorytetem. Wdrożyliśmy dobre praktyki 
w zakresie walki z pandemią i jej skutkami 
– podkreślał Prezes Dariusz Sapiński. – Je-
steśmy firmą odpowiedzialną i codziennie 
wywiązujemy się z tego zobowiązania. Dla 
Mlekovity nie ma innej drogi niż zrówno-
ważony rozwój. Tę misję podzielamy wszy-
scy w firmie – od rolników po kadrę zarzą-
dzającą. Będąc jedną z  największych firm 
w Polsce, doskonale zdajemy sobie sprawę 
z  wpływu naszych decyzji na dziesiątki 
tysięcy naszych dostawców mleka, kilka 
tysięcy naszych pracowników, na miliony 
naszych klientów, na środowisko natural-
ne i  całą krajową gospodarkę. Tworzymy 
postęp dla mleczarstwa, bo po to jesteśmy, 
takie jest nasze zadanie i  staramy się wy-
wiązać z tego jak najlepiej. 

Podczas uroczystości Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita odebrał również nagrodę 
EKOINWESTORA w  przemyśle spożyw-
czym 2021 za instalację układów odzyski-
wania ciepła w  Wysokiem Mazowieckiem 
w konkursie organizowanym przez redak-
cję magazynu „AGRO Industry” pod pa-
tronatem honorowym Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. n
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Całe moje życie, cały mój świat 
to Mlekovita
Erę świetności Mlekovity rozpoczął jej wieloletni Prezes Dariusz Sapiński. Rozwinął polskie mleczarstwo 
na światową skalę, odważnie patrząc w przyszłość, krok po kroku budując mleczarski koncern, 
firmę o międzynarodowym zasięgu. W internecie , m.in. w naszych oficjalnych kanałach w mediach 
społecznościowych, możemy obejrzeć reportaż pokazujący, jak Mlekovita dzięki Prezesowi dochodziła 
na sam szczyt. Poniżej przeczytacie Państwo niektóre wypowiedzi z reportażu.

Agnieszka 
Maliszewska, 
Dyrektor Polskiej Izby 
Mleka 

Prezes Sapiński to naj-
większy autorytet w  branży 

mleczarskiej, uznawany za niezwykle 
skutecznego stratega i  prekursora in-
nowacyjnych rozwiązań, wielokrotnie 
doceniany i  nagradzany za efektyw-
ne zarządzanie firmą. To dzięki niemu 
Mlekovita stała się najcenniejszą marką 
polskiego sektora produkcyjnego i żyw-
nościowego.

Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny 

Dariusz Sapiński to ojciec sukcesu. W 1992 roku opracował on jej logo i nadał nazwę, wyróżniając tym sa-
mym z szeregu okręgowych spółdzielni mleczarskich. Tego sukcesu by nie było, gdyby nie ogromna pasja 

Prezesa i jego wyjątkowa intuicja biznesowa. Dzięki skutecznie obranej strategii i jego śmiałej wizji rozwo-
ju, przemyślanym inwestycjom doprowadził Mlekovitę od poziomu okręgowej spółdzielni mleczarskiej, jakich 

wiele było w latach 90., do pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, a najlepsze polskie wyroby mleczarskie 
wytwarzane w Mlekovicie są wizytówką Polski na całym świecie.

Leszek Hądzlik, Prezydent 
Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka

Czyste ekologicznie rolnictwo i warunki naturalne 
sprzyjające jego rozwojowi sprawiają, że produkty 

Mlekovity są bardzo popularne. To z  wyspecjalizowa-
nych i  nowoczesnych gospodarstw, także z  gospodarstwa, które 
prowadzę, pochodzi najwyższej jakości mleko – nasze polskie do-
bro narodowe. Pomimo wielu obowiązków prezes znajduje czas 
na sprawy rolników, których odwiedza w gospodarstwach. Ważny 
jest kontakt z  nimi, nie tylko jako z  dostawcami, ale też konsu-
mentami. Pyta ich, jak oceniają produkty Mlekovity, które najle-
piej im smakują, które są najbardziej wypasione, które będą gwa-
rantować największy popyt.

Marian Ciepły, Członek  
Zarządu Grupy Chorten
 
Wspólnie z  Mlekovitą ułatwiamy 

konsumentom zmianę ich co-
dziennych nawyków żywieniowych 

na lepsze, czyniąc tym samym zrówno-
ważone wybory oczywistymi. W  naszej strategii 
zakładamy dalszy rozwój produktów funkcjonal-
nych, gdyż konsumenci na całym świecie nie tyl-
ko cenią czas, ale też wiedzą, czego chcą i regular-
nie poszukują sposobów poprawy swojego stanu 
zdrowia.

Krzysztof Pakuła, Prezes Zarządu 
Grupy Chorten

Identyfikacja trendów jest dla Mlekovity 
działaniem strategicznym. Udostępniamy 

półki polskich sklepów grupy Chorten dla pro-
duktów Mlekovity, które są nie tylko zgodne z na-

szą misją biznesową, ale także edukują i zmieniają rynek na 
lepszy i ciekawszy. Tym bardziej że Mlekovita ma największy 
w Europie wybór mlecznych smakowitości, a dzięki szero-
kim analizom rynku prześciga oczekiwania odbiorców i pro-
ponuje im ciekawe i zróżnicowane produkty. Składamy za to 
serdeczne gratulacje Prezesowi Mlekovity.
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Maciej Radtke, 
Burmistrz Lubawy

Niewątpliwie, kamieniem mi-
lowym w  rozwoju mleczarstwa 

w  Lubawie było włączenie kilka-
naście lat temu lokalnej mleczarni 

w struktury Grupy Mlekovita. To był początek szer-
szego rozwoju tej gałęzi branży spożywczej, w ca-
łym regionie. Skorzystała na tym nasza miejsco-
wość, rolnicy, a  także konsumenci, do których 
trafiają znakomitej jakości zdrowe produkty. Ale 
nie tylko, bo dzięki rozwojowi zakładu  w naszym 
mieście dobrze ma się również branża transpor-
towa. Zakład podwoił liczbę zatrudnionych pra-
cowników. Mlekovita z pewnością należy do tych 
pracodawców, którzy pomagają rozwiązywać 
problem bezrobocia będąc dobrym i  stabilnym 
pracodawcą. Trzeba podkreślić, że dzięki wybu-
dowanej przez firmę elektrociepłowni lubawia-
nie oddychają czystym powietrzem. 

Wiesław Kulesza, Członek 
Zarządu Podlaskiego  
Związku Hodowców Bydła  
i Producentów Mleka

Chciałbym podkreślić dużą rolę 
naszego Prezesa, który ma olbrzymi 

wpływ na rozwój nas jako hodowców, ale chciał-
bym również podziękować za aktywne wspiera-
nie podlaskiego oddziału Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. Niezwykle istotnym 
jest, że Prezes permanentnie inwestuje w inno-
wacyjne rozwiązania i wprowadza w Grupie Mle-
kovita najnowsze technologie.

Jan Jacyniewicz, zasłużony, 
emerytowany pracownik 
Grupy Mlekovita

42 lata – tyle czasu spędziłem 
w Grupie Mlekovita jako wieloletni 

kierownik skupu. Zaczynałem jeszcze 
w 1972 r. jako młody instruktor, który przyjechał 
do Wysokiego Mazowieckiego z  Siemiatycz. 
W Polskiej stolicy mleka zostałem już na zawsze. 
To zasługa Dariusza Sapińskiego, którego śmia-
ło mogę określić wybitnym wizjonerem. Prezes 
od zawsze miał słabość do nowości i innowacyj-
ności. On wręcz żył kolejnymi maszynami, które 
sprowadzał do Mlekovity.
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Już teraz zapraszam na atrakcje, któ-
re zaplanowaliśmy specjalnie dla 
mieszkańców Lubawy. Wystąpią dla 

Państwa Jacek Silski z biesiadą śląską, Ste-
fano Terrazzino z włoskim show muzycz-
nym, a  gwiazdą wieczoru będzie Mrozu. 
Dzisiejsze atrakcje zakończy disco – DJ 
Look & DJ Sobota – tak ze sceny zachęca-
li tłumy uczestników organizatorzy tego-
rocznego Święta Mleka w Lubawie.

W  największym tego typu evencie 
w regionie uczestniczyli znamienici goście:

Senator Rzeczypospolitej Polskiej – 
Bogusława Orzechowska,

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Robert Gontarz,

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Zbigniew Ziejewski,

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Zbigniew Babalski,

Marszałek Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin,

Wojewoda Warmińsko-Mazurski – 
Artur Chojecki.

Gospodarzem wraz z  Mlekovitą był 
Burmistrz Lubawy Maciej Radtke, który 
nie krył zadowolenia, że nasza firma aktyw-
nie włącza się w życie kulturalne regionu.

– Imprezę z tak bogatym repertuarem 
możemy organizować m.in. dzięki temu, że 
w naszym mieście jest tak potężna firma jak 
Mlekovita. To ona jest głównym sponsorem 
eventu i to dzięki niej z roku na rok na Dni 
Lubawy przyjeżdżają coraz większe ogólno-
polskie gwiazdy – mówił burmistrz miasta 
Maciej Radtke. n

Przeżyjmy to jeszcze raz
Regionalne Święto Mleka z Mlekovitą w Lubawie to kolejna  
fantastyczna impreza. 

Uroczystości rozpoczął tradycyjny toast szklanką mleka

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Bogusła-
wa Orzechowska i Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin
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MECENASI DNI MLEKA

Pamiątka dla Prezesa Mlekovity od Burmistrza Lubawy

MLEKOVITA oferuje 
miejsca noclegowe:

Lubawa, ul. Wyzwolenia 3
10 miejsc noclegowych:

• 2 pokoje 2-osobowe,
• 2 pokoje 3-osobowe.
Cena wynajmu za osobę: 
35 zł / doba

Kontakt: 89 645 27 07

Zakopane, ul Skibówki 
12 miejsc noclegowych:

• 4 pokoje 3-osobowe.
Cena wynajmu za osobę: 
50 zł / doba

Kontakt: 607 693 079

OGŁOSZENIE



MATERIAŁ PARTNERA

Na przestrzeni czasu w rolnictwie 
dokonał się ogromny postęp. 
Ma to związek z  rozwojem 

różnych dziedzin nauki i technologii, z której 
rolnicy korzystają coraz częściej. Wiele dzia-
łań ma na celu podniesienie wydajności przy 
minimalizowaniu kosztów produkcji. Nie 
inaczej wygląda sytuacja w gospodarstwach 
ukierunkowanych na chów i hodowlę bydła, 
która nierozerwalnie związana jest z kukury-
dzą kiszonkową. Areał tej uprawy w Polsce od 
kilku ostatnich lat utrzymuje się na względ-
nie stałym poziomie. Według danych Klef-
fmann 2020, kukurydza na kiszonkę upra-
wiana jest na 534 tys. hektarów, co stanowi 
około 40% całej powierzchni kukurydzy upra-
wianej w naszym kraju.

Osiągnięcie wysokich wydajności mlecz-
nych i ciągły postęp w tej dziedzinie uzależ-
niony jest od wielu czynników. Najważniejsze 
z nich to potencjał genetyczny stada, warun-
ki utrzymania oraz żywienie zwierząt. W przy-
padku wysokowydajnych ferm mlecznych 
podstawą przygotowania dawki żywieniowej 
jest kiszonka z  kukurydzy. Bardzo istotna 
jest technologia jej przygotowania, jak i wy-
bór odmian o  kiszonkowym kierunku użyt-
kowania. Hodowcy z  firm nasiennych znają 
potrzeby producentów, dlatego wiele działań 
skupionych jest na dopasowaniu się do ak-
tualnych wymagań rynkowych. Przykładem 
jest tu hodowla DEKALB, której priorytetem 
jest dostarczanie rolnikom wysokiej jakości 
odmian o najwyższym potencjale produkcyj-
nym, jak również rozwiązań pozwalających 
na uzyskanie maksymalnych plonów. Jest 
to możliwe dzięki wiedzy i  doświadczeniu 
specjalistów, którzy konsekwentnie realizują 
założenia programów hodowlanych, korzy-
stając przy tym z zaawansowanej technolo-
gii i  nowoczesnych centrów hodowlanych. 
W  doskonaleniu odmian wykorzystuje się 

najnowsze metody hodowli precyzyjnej – 
dzięki niej możliwe było rozwinięcie wiodącej 
w  branży platformy fenotypowania służącej 
do oceny odmian kiszonkowych.

Przykładem zaawansowania prac nad 
odmianami kiszonkowymi jest między inny-
mi innowacyjny program SiloExtra, do któ-
rego zostają włączone odmiany kukurydzy 
o  wyróżniających się cechach ogólnoużyt-
kowych, jak chociażby wigor początkowy, 
silny system korzeniowy, wydajność z  hek-
tara i wiele innych. Łącznie ponad 20 cech, 
które zostają poddane analizie i są weryfiko-
wane pod względem wzajemnych korelacji. 
Restrykcyjnie wyselekcjonowane odmiany, 

następnie sprawdzane są na tle grupy wzor-
cowej pod kątem przydatności do kiszonko-
wego kierunku użytkowania. Kluczowe są 
tu trzy parametry mające realny wpływ na 
zwiększenie wydajności mlecznej poprzez 
żywienie - są to plon suchej masy z hektara, 
strawność włókna i zawartość skrobi.

W  2022 roku na polskim rynku pojawi 
się pierwsza odmiana objęta programem 
SiloExtra – DKC3204. Jest to odmiana z gru-
py średnio-wczesnej o FAO 240, ziarnie typu 
flint/dent o  typowo kiszonkowym pokroju. 
Charakteryzuje się bardzo dobrymi para-
metrami jakościowymi: wysoką zawartością 
skrobi i  bardzo dobrą strawnością włókna. 
DKC3204 wyróżnia się bardzo dobrym efek-
tem Stay Green i wysokim poziomem zdro-
wotności całych roślin. Odmiana ta świetnie 
poradzi sobie na słabszych stanowiskach gle-
bowych. Na stanowiska dobre i bardzo dobre 
warto wybierać odmiany, które będą miały 
okazję w  pełni wykorzystać swój potencjał, 
jak chociażby DKC3697 o FAO 240-250. Od-
miana ta łączy w sobie cechy wysokiej wydaj-
ności oraz bardzo dobrych parametrów jako-
ściowych (wysoka koncentracja energii), co 
przekłada się na wysoką wydajność mleczną. 
Zarówno DKC3204 jak i DKC3697 mają rewe-
lacyjny wigor początkowy i wysoką tolerancję 
na wiosenne chłody.

W  produkcji rolnej kształtowanej przez 
wiele czynników, na które często nie mamy 
wpływu, warto stosować bezpieczne i spraw-
dzone rozwiązania. Szczególnie w kontekście 
produkcji zwierzęcej i  przygotowania bazy 
pokarmowej dla naszego stada. Takim roz-
wiązaniem z  pewnością jest wybór odmian 
hodowli DEKALB, która łączy w sobie wiedzę 
specjalistów z oczekiwaniami praktyków.  

Wojciech Pieczewski
Manager ds. kukurydzy 

Wydajna 
i efektywna 

produkcja 
mleka 

z hodowlą 
DEKALB Wojciech Pieczewski – Manager ds. kukurydzy uprawianej na kiszonkę

Materiał siewny najwyższej jakości

Odmiany DKC3697 i DKC3204 spełnią 
oczekiwania najbardziej wymagających 
hodowców

uprawianej na kiszonkę

Pobierz KATALOG 2022

https://mlekovita.com.pl/uploads/files/DEKALB_Kukurydza_Kiszonka_Katalog2022.pdf


REKLAMA
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Aż 12 złotych medali za  
58 produktów z  17 wszyst-
kich nagród targowych tra-

fiło do Grupy Mlekovita na tegorocznej 
Polagrze. Co roku do konkursu zgłasza-
nych jest niemal 500 produktów i co roku 
Mlekovita wiedzie prym wśród nagrodzo-
nych, jednak okazuje się, że bieżący rok jest 
pod tym względem historyczny – bezkon-
kurencyjnymi produktami są te wytwarza-
ne  przez naszą największą ogólnopolską 
spółdzielnię mleczarską. Co stoi za sekre-
tem w byciu liderem? 

W  głównej mierze jest to niezwykle 
dynamiczna strategia  rozwoju produktów, 

dostosowana do szerokiego grona odbior-
ców. Marka wciąż wprowadza na rynek 
nowe produkty. Wśród nagrodzonych 
nowości znajduje się m.in. produkowana 
w zakładzie w Pilicy linia batoników twaro-
gowych MiaMu – zdrowa alternatywa dla 
słodyczy,  bogata w białko, które jest budul-
cem tkanek i źródłem energii. 

Podobnie jest w przypadku nagrodzo-
nej linii jogurtów Dar Pure. Jogurty pitne, 
w których aż 39 proc. stanowią owoce, ofe-
rowane w trzech smakach: mango – banan, 
brzoskwinia – banan, truskawka – banan 
momentalnie podbiły podniebienia Pola-
ków. Jogurty te nie zawierają cukrów i lak-

tozy. Dodatkowo naturalny, prosty skład 
(tylko 3 składniki) doskonale wpisuje się 
w  bieżące trendy poszukiwania przekąsek 
z kategorii „fit”.

– Mlekovita jest  bezkonkurencyjna 
i  dlatego daleko w  tyle zostawiła pozo-
stałych rywali – uważa Leszek Hądzlik, 
Prezydent Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka. – To, oczywi-

Złote medale Prezesowi wręczył ówczesny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda

Złote Medale i Złoty Akant dla Mlekovity

Mlekovita największą gwiazdą 
na targach POLAGRA 2021
Nasza firma była bezkonkurencyjna, gdyż 
w 100-letniej historii Międzynarodowych Targów 
Poznańskich  tak wiele nagród nie zdobył 
jeszcze nigdy nikt. 
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Nagrodzone produkty: • linia batoników twarogowych MiaMu • linia Górskich Specjałów  
z Zakopanego i Sanoka • linia jogurtów Dar Pure • linia Kajmaków Kuchmistrza • linia napo-
jów proteinowych Super Body Active • linia serków homogenizowanych Polskich • linia śmietan-
kowych serków Wypasionych • linia serów Cheddar w kawałku, plastrach, wiórkach i Cheddar  
& Mozzarella wiórki • linia serów długodojrzewających Diamenty Konesera • linia serów pleśnio-
wych La Polle • linia śmietan naturalnych i śmietanek Polskich • linia śmietanek Polskich UHT  
1 l: 36%, 30%; 500 ml: 36%, 30%, 18%, 12%; 330 ml i 250 ml: 30%, 18%, 12%.

ście, nie przypadek, że produkty właśnie 
tej ogólnopolskiej  spółdzielni zdomino-
wały tegoroczną Polagrę. Konsekwentne 
inwestycje w  najnowocześniejszy park 
technologiczny, konsolidacja całego ryn-
ku mlecznego w  kraju i  niezwykle sze-
roka gama produktowa to podstawy, dla 
których Mlekovita osiąga oszałamiające  
sukcesy.

Pozostałe linie produktowe nagro-
dzone złotymi medalami to m.in.: linia 
Kajmaków Kuchmistrza, linia serków ho-
mogenizowanych Polskich, linia serów 
długodojrzewających Diamenty Konesera, 
linia śmietan naturalnych i śmietanek Pol-
skich oraz linia śmietanek Polskich UHT. 

– Konsumenci są coraz bardziej świa-
domi i  wymagający, dlatego musimy na-
dążać za aktualnymi trendami. Doceniam 
ich udział w naszych  sukcesach, cieszę się, 
że  są częścią Mlekovity, że jesteśmy sta-
le obecni w ich codziennym życiu. Każdy 
z  nas w  różnym   stopniu ma wpływ na 
efektywność naszej działalności, w  za-
leżności od tego, jaką rolę pełni w  na-
szej wspólnocie. Razem  możemy więcej  
– mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita. n

Stoisko także wyróżnione zostało nagrodą w postaci Złotego Akanta (Acanthus Aureus). 
Taki laur ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań m.in. graficznych, które sprzyjają 
bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawia-
jącej swoją ofertę na poszczególnych targach.

Wiceminister Ryszard Bartosik próbuje specjałów Mlekovity
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Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
której  towarzyszą Dni z  Do-
radztwem Rolniczym,  to dosko-

nała okazja do zaprezentowania oferty i do-
robku największej ogólnopolskiej spółdzielni 
mleczarskiej Mlekovita, zarówno w   zakresie 
produktowym, jak i  surowcowym.   

W pierwszy weekend września szepie-
towska Agroarena zapełniła się najpięk-
niejszymi okazami krów pochodzącymi 
z gospodarstw, które dostarczają mleko do 
spółdzielni Mlekovita. 

Czempioni z Mlekovity

Ojciec i  córka podzielili pomiędzy siebie 
superczempiony – zachwyca się Tygodnik 
Poradnik Rolniczy. Mowa tu o Annie i Sta-

nisławie Żochowskich, dostawcach Mle-
kovity,  których hodowla jest jedną z  naj-
lepszych w  kraju zarówno pod względem 
genetycznym, jak i  produkcyjnym. To do 
nich powędrowały główne nagrody: dwa 
tytuły za superczempiony, jeden otrzymała 
krowa Lizzie 18, drugi zaś młodsza jałówka 
Vella 719.

W  tegorocznej edycji wystawy udział 
wzięło 27 hodowców bydła mlecznego, 
a o zwycięskiej krowie główny sędzia – Mi-
rosław Anaczkowski – powiedział, że jest 
krową idealną. Doskonały wzorzec rasy 
zarówno pod względem genetycznym, jak 
i produkcyjnym.

Zdobyła aż 93 punkty, co bardzo rzad-
ko się zdarza, i takich krów w kraju jest za-
ledwie kilka, można je policzyć na palcach 
jednej ręki – podkreślał sędzia. 

Skąd się bierze 
„superkrowa”?

2,5 mln – tyle było w  zeszłym roku krów 
hodowanych w  Polsce na mleko. Duża 
część z nich to de facto „pracownice” Mle-
kovity. W  końcu nasza spółdzielnia to 15 
tysięcy polskich rolników – dostawców 
surowca. Kilkunastu z nich dostarcza prze-
szło milion litrów mleka rocznie.

O  najlepsze krowy mleczne trzeba 
odpowiednio dbać. Jeśli nie zapewnimy 
im dobrych warunków bytowania i  nie 
dostarczymy najwyższej jakości pasz, 
możemy zapomnieć o  spektakularnych 
wynikach. Doskonalenie genetyczne 
stada to kolejna niezwykle istotna kwe-
stia. W  gospodarstwie nie powinno do-
chodzić do przypadkowych kojarzeń. 
W  stadzie Żochowskiego wyhodowano 
kilkadziesiąt linii genetycznych samic. 
Gospodarze z  największą starannością 
studiują rodowody zwierząt i  dobierają 
właściwych buhajów. 

Oczywiście, tych wyników nie byłoby, 
gdyby nie modelowa współpraca na linii 
dostawca – odbiorca. Nieoceniona jest tutaj 
sama Mlekovita.

– Stabilny skup i terminowe wypłaty za 
dostarczone mleko. To jeden z  podstawo-
wych czynników, który sprawia, że dzięki 
Mlekovicie możemy skupić się na rozwoju 
i ulepszaniu naszej hodowli – mówi Marek 
Szepietowski prezentujący swoje bydło na 
największej w  Polsce Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych.

Dzięki współpracy z mleczarnią wielu 
dostawców może zainwestować w  nowo-
czesny sprzęt do sporządzania wysokiej ja-
kości pasz dla bydła. W ciągu ostatnich lat 
wzrosła wydajność mleczna krów, zmniej-
szyły się koszty produkcji, a poprawiła się 
wydajność pracy.

•	 SZCZEPIONKI	  
MLECZARSKIE	  
DANISCO®

•	ENZYMY

•	STABILIZATORY

Copyright © 2021 International Flavors & Fragrances, Inc. All rights reserved.

Superczempioni naszymi 
dostawcami mleka
O ile każdy z nas jest w stanie odpowiedzieć na pytanie „skąd bierze się mleko”,  
to nieco trudniej przychodzi nam odpowiedź w temacie „skąd bierze się dobre mleko”. 
A zgłębiając temat jeszcze bardziej, dochodzimy do ciekawej kwestii: „skąd bierze się 
dobra krowa”.

Prezes Mlekovity oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wraz z gośćmi podczas na 
XXVII Wystawie Zwierząt Hodowlanych
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– Warto uświadomić sobie, że to za 
dobrej klasy bydłem stoi wysoka jakość 
mleka. Dostawcy rozwijają się, mogąc po-
zwolić sobie na wykorzystanie specjali-
stycznych urządzeń, gdzie technika pozwa-
la im uzyskać najwyższej jakości surowiec 
przerabiany później w zakładach Mlekovity 

– informuje Tadeusz Markowski, zastępca 
dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie.

Nie da się nie zauważyć ogromnej 
współzależności w rozwoju Mlekovity, któ-
rej rozbudowa wpływa nie tylko na cały re-
gion, ale i  kraj. Hodowla bydła w  naszym 

regionie jest doskonalona przez kilkadzie-
siąt ostatnich lat, ale należy podkreślić, że 
obecni gospodarze i  mniejsze gospodar-
stwa rozwinęły skalę swojej produkcji dzię-
ki licznym szkoleniom prowadzonym przez 
Mlekovitę i dzięki stabilności, którą ona za-
pewnia.  n

•	 SZCZEPIONKI	  
MLECZARSKIE	  
DANISCO®

•	ENZYMY

•	STABILIZATORY

Copyright © 2021 International Flavors & Fragrances, Inc. All rights reserved.

REKLAMA

Stoisko Mlekovity w Szepietowie Z każdymi targami w Szepietowie na półkach czempionów Mlekovi-
ty ubywa miejsca na kolejne nagrody
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Będąc zupełnym debiutantem zde-
cydował się na hodowlę bydła rasy 
polskiej i czerwonej. Stanisław miał 

wtedy ok. 10 lat. Z sentymentem wraca do 
wspomnień, kiedy imponowały mu pomy-
sły ojca, jego pracowitość i chęć rozwoju.

Jako starszy syn Stanisław Żochowski 
przejął gospodarstwo od ojca w  latach 70. 
To on zadecydował wówczas, że hodowla 
nastawiona będzie na produkcję mleka. Jak 
sam przyznaje, to decyzje, które na tamten 
czas wymagały niemałej odwagi.

Rok 1986 stanowił pewien przełom, 
kiedy to rolnik pojawił się na Służewcu 
na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowla-
nych z  dwiema jałówkami i  uzyskał tytuł 
czempiona. Następny rok przyniósł Stani-
sławowi tytuł wojewódzkiego i  krajowego 
mistrza produkcji z tzw. hektara. Pierwsze 
sukcesy sprawiły, że upewnił się on tylko, 
że zamiar pozostania na roli, rozwijania 
hodowli był jedynym słusznym.

Gospodarz nadmienia, że wynikłe 
z  biegiem czasu transformacje ustrojowe 
i  zmiany systemu w  latach 90. spowodo-
wały, że państwo zaczęło się bardziej liczyć 
i interesować rolnikami mlecznymi. Niskie 
oprocentowanie kredytów pozwoliło na 

dokonanie inwestycji w  postaci postawie-
nia nowej obory.

I tak w roku 1996 był to koszt niewy-
obrażalny: 350 tysięcy złotych!

– Sąsiedzi śmiali się i  mówili, że na 
własne życzenie sprowadzę na siebie ban-
kructwo, taki nakład gospodarczy w  tam-
tych latach, tego się po prostu nie robiło – 
wspomina Żochowski.

Obora mieściła 70 sztuk bydła.

Pasja i zaangażowanie

Stanisław Żochowski bardzo sobie chwali 
pomoc ze strony najbliższych. Syn Janusz 
jest bardzo zaangażowany w pracę. Gospo-
darz, kiedy wraca pamięcią do czasów swo-
jego dzieciństwa, mówi, że taki zapał i chęć 
to cecha dziedziczna u  Żochowskich. Nie 
przypomina, żeby syna trzeba było w jakiś 
sposób zachęcać do pracy i obowiązków. 

– To nie jest lekka praca, trzeba zda-
wać sobie z  tego sprawę, wszyscy wiemy, 
że z niewolnika nie ma pracownika, przede 
wszystkim trzeba chcieć – dodaje. 

Gospodarz, jako zupełny pionier na 
rynku, kupił w  1994 roku, za pośrednic-

twem stacji unasieniania, 10 zarodków 
z czołowych amerykańskich hodowli. Kro-
wy powstałe z zarodków wciąż miały wiele 
wad, jednak doskonalony przez lata dobór 
buhajów sprawił, że niemal z każdej wysta-
wy hodowca wracał z nagrodami. 

Z biegiem czasu to córka Anna zajęła 
się w gospodarstwie precyzyjną dziedziną, 
jaką jest doskonalenie genetyczne stada. To 
właśnie ona stoi za faktem, że w gospodar-
stwie nie spotka się przypadkowych koja-
rzeń. W stadzie wyhodowano kilkadziesiąt 
linii genetycznych samic. Pani Ania, po-
dobnie jak kiedyś jej tato, konsekwentnie, 
z największą starannością studiuje rodowo-
dy zwierząt i dobiera właściwych buhajów. 
Założeniem jest niezmiennie chęć uzyska-
nia potomstwa jeszcze lepszego niż rodzice.

Po owocach go poznacie

W liczbach to ok. 600 sztuk bydła, 227 krów, 
50 buhajów, ok. 100 jałówek, ok. 100 cieląt. 
Obszar ziemi, jakim dysponuje Pan Stani-
sław, to ok. 300 hektarów użytków rolnych 
(ok. 80 ha zboża, 20 ha rzepaku, 100 ha ku-
kurydzy, a  kolejne 100 ha stanowią użytki 
zielone). Wydajność ze średniej liczby krów 
w stadzie jest imponująca, a wynosi przeszło 
10 tysięcy kilogramów mleka. 

Do dyspozycji pozostaje ciągnik rolni-
czy marki Fendt, 6 ciągników marki John 
Deere, sieczkarnia 950 Claas Jaguar i pozo-
stałe zestawy do uprawy pól zielonych.

Bez Mlekovity 
nie byłoby nas

Historia hodowli bydła w tym gospodarstwie sięga 
1955 roku. To właśnie wtedy ojciec Stanisława 
Żochowskiego – Jan Żochowski – zaczął prowadzić 
gospodarstwo w Kamińskich Wiktorach. 
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W skład zaplecza wchodzi jedna obo-
ra bazująca na zagarniaczu obornika typu 
Delta, a także druga, powstała w 2006 roku 
– obora na rusztach. Obie wolnostanowi-
skowe. W gospodarstwie znajdziemy także 
8 magazynów zbożowych po 50 ton każdy, 
a także 4 silosy na kukurydzę.

Ogromny nakład pracy, jaki trzeba 
włożyć w  gospodarstwo, sprawia, że pań-
stwo Żochowscy zatrudniają 5 osób na sta-
łe i dodatkowe 5 na umowę-zlecenie.

Bez Mlekovity 
nie byłoby nas

– Obiema rękami podpisuję się pod sło-
wami Prezesa Mlekovity – „mleko to 
nasze narodowe dobro”. Jako kraj nie 
dysponujemy na skalę światową ani prze-
mysłem lekkim, ani ciężkim, a  Mleko-
vita i  przemysł mleczarski piszą piękną 
historię na naszych oczach – zaznacza 

Żochowski. Prezes Sapiński to prawdziwy 
Dobry Gospodarz, a gdyby nie Mlekovita, 
nie byłoby nas i masy innych inwestycji. 
To człowiek, który jest dla nas dostępny, 
zawsze gotów do rozmowy, gotów, by coś 
doradzić – dodaje.

Uważa, że ogromna wiedza, jaką dys-
ponuje Prezes, jego znajomość z dziedziny 
rolnictwa, ekonomii i  zarządzania pozwo-
liły przebrnąć im jako dostawcom przez 
okres pandemii niemal bez żadnych więk-
szych wyhamowań.

Idzie nowe, idzie młode

Lata lecą nieubłaganie, a  senior ze spoko-
jem patrzy w przyszłość. Nadziei w dalszym 
rozwoju gospodarstwa upatruje w najmłod-
szym synu – Macieju i córce Annie. Syn już 
jako inżynier, absolwent Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, pragnie poszu-
kiwać nowych technologii. Stanisław pod-

kreśla, że naturalnie wynikły podział obo-
wiązków sprawił, iż do jego zadań należy 
uczestnictwo w  przygotowaniu pola, do 
syna natomiast już bezpośrednio zasiewy 
i opryski. Życzyłby sobie, aby czasy, w któ-
rych zarządzanie gospodarstwem przejmie 
już zupełnie młodsze pokolenie, umożliwia-
ły kontynuowanie jego dzieła i sprzyjały dal-
szemu rozwojowi nowych technologii. n

Hodowla młodych czempionów

W gospodarstwie jest aż 6 nowoczesnych 
maszyn John Deere

Dzisiaj stado bydła 
mlecznego Państwa 

Żochowskich w Kamińskich 
Wiktorach jest jednym 
z najlepszych w Polsce. 

A jego status śmiało 
można określić mianem 

– elitarnego. 



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

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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osiągnie 9,1 miliarda osób, co będzie wymagało o 70% żyw-
ności więcej.
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środowiska naturalnego, a zaspokajaniem zapotrzebowania 
na żywność. Chroniące ją opakowania mogą odgrywać ważną 
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Zmniejszenie wpływu na środowisko
Aby znacząco zmniejszyć ślad środowiskowy, złagodzić zmiany 
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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-
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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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Pamiętajmy – pierwszy dzień okresu 
zasuszenia powinien być dla nas po-
czątkiem pracy nad tym, by start zwie-

rzęcia w laktację po porodzie był jak najlepszy. 
Okres zasuszenia jest czasem, kiedy 

organizm zwierzęcia przygotowuje się do 
kolejnej laktacji. Postępuje regeneracja 
obciążonych laktacją narządów (wątroba, 
gruczoł mleczny), a także odbudowa błony 
śluzowej żwacza. To etap intensywnego roz-
woju somatycznego płodu, dlatego niezwy-
kle ważne jest, by krowa weszła w okres za-
suszenia w  optymalnej kondycji. Doradcy 
żywieniowi Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka oceniają wizu-
alnie zwierzęta według punktowej skali sys-
temu BCS (Body ConditionScoring). Jest 
to subiektywna ocena kondycji krów, gdzie  
1 pkt oznacza krowę bardzo chudą, a 5 pkt 
krowę bardzo tłustą. Dla krów zasuszonych 
nie powinien on przekraczać 3,5 pkt. Naj-
nowsze badania sugerują, że optimum to 
przedział 3-3,25. Zbyt mocno otłuszczone 
zwierzęta są dużo bardziej narażone na wy-
stępowanie chorób metabolicznych po po-
rodzie, co ilustruje tabela (obok na stronie). 

Ryzyko wystąpienia niektórych scho-
rzeń jest dwukrotnie większe u  zwierząt 

o  zbyt dobrej kondycji. Raport wynikowy 
Żywienie RW-11, który federacja oferuje 
swoim klientom, pozwala śledzić frekwen-
cję występowania schorzeń metabolicz-
nych w ocenianym stadzie.

Standardowo okres zasuszenia trwa 
od 6 do 8 tygodni. W  formułach 5+3 tyg. 
lub 3+3 tyg., gdzie ostatnie trzy tygodnie 
zasuszenia to okres przejściowy i  czas na 
przygotowanie zwierzęcia do porodu. Nie-
uzasadnione ekonomicznie jest wydłuże-
nie okresu zasuszenia ponad 8 tygodni. Co 
więcej, nadmierne jego skracanie skutkuje 
potencjalnym podwyższeniem ilości komó-
rek somatycznych w  mleku ze względu na 
zbyt krótki okres regeneracji tkanki gruczo-
łowej wymienia. W  początkowym okresie 
zasuszenia (nazywanym zasuszeniem wła-
ściwym) krowy żywimy przede wszystkim 
paszami objętościowymi, niemniej jednak, 
przy bilansowaniu dawki musimy pamiętać, 
by zapewnić zwierzęciu ok. 12-14 kg suchej 
masy o  zawartości 12% białka ogólnego. 
Unikajmy w tym czasie pasz o dużej zawar-
tości potasu, takich jak wysłodki buracza-
ne, duże ilości kiszonki z  lucerny, ale także 
kiszonek z  użytków zielonych intensywnie 
nawożonych gnojowicą (uwaga azotyny!!!). 

Ostatnie trzy tygodnie ciąży to tzw. 
okres przejściowy. Jest tutaj miejsce 
na przyzwyczajenie krowy do dawki, jaką 
będzie pobierała już po porodzie. Warto 
wtedy koncentrować składniki pokarmo-
we w  kilogramie suchej masy, ponieważ 
w związku ze wzrostem płodu (zwiększona 
objętość macicy i wód płodowych) i zmia-
nami hormonalnymi, fizjologicznie u kro-
wy następuje obniżenie apetytu i  spadek 
pobrania paszy. Hodowca i wspomagający 
go doradca żywieniowy winni wtedy dą-
żyć do stanu, by ten spadek pobrania pa-
szy był jak najniższy. W okresie przejścio-
wym w  ramach profilaktyki hipokalcemii 
powinno wprowadzać się sole gorzkie do 
dawki, a także dodatek paszy treściwej.

Poród jest momentem, w którym nad 
krową i  jej przychodzącym na świat ciela-
kiem powinniśmy się szczególnie pochylić. 
Dla przypomnienia warto napisać, by za-
pewnić w porodówce suchą i czystą ściółkę, 
zadbać o  higienę urządzeń wspomagają-
cych przy porodzie, a także rąk osób, które 
poród będą przyjmowały. Przede wszyst-
kim należy zachować spokój, nie przyśpie-
szać akcji porodowej, a w razie komplikacji 
skorzystać z pomocy lekarza weterynarii.

Krowy po porodzie 
potrzebują wsparcia

Okres okołoporodowy 
jest niezwykle ważny dla 
przygotowania organizmu 
krowy do późniejszej 
laktacji. Szacuje się, że około 
75% przypadków różnych 
jednostek chorobowych 
u krów mlecznych ma 
miejsce bądź swoją genezę 
właśnie w tym czasie. 
Do najczęstszych należą 
schorzenia metaboliczne 
typu ketoza i porażenie 
poporodowe. 

GEA Process Engineering Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

Projektujemy
lepszy świat

tel  +48 22 456 74 84
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Pierwsze tygodnie po porodzie 
to okres, kiedy produkcja mleka gwałtownie 
wzrasta. Niestety, nie ma to przełożenia na 
wzrost pobrania suchej masy – na początku 
laktacji kształtuje się na poziomie 16-18 kg. 
Dlatego najważniejszą kwestią jest zapewnie-
nie odpowiedniej koncentracji białka i energii 
w zadawanej dawce pokarmowej. Zawartość 
białka w dawce dla krowy powinna wynosić 
ok. 18% BO (białko ogólne) w suchej masie, 
z naciskiem na wysoką zawartość białka tra-
wionego jelitowo, a poziom energii powinien 
wynosić ok. 1 JPM (jednostka paszowa pro-
dukcji mleka). Warto pamiętać, by poznać 
wartość pokarmową własnych kiszonek, np. 
w Laboratoriach paszowych PFHBiPM. Wie-
dza, jakimi dysponujemy paszami objętościo-
wymi, to podstawa prawidłowego bilansowa-
nia dawki, co w  okresie okołoporodowym 
jest szczególnie ważne.

Jest to też okres, gdzie stosujemy spe-
cjalistyczne dodatki paszowe. Najczęściej są 
to nośniki łatwo dostępnej energii, chronio-
nych aminokwasów czy witamin i  żywych 
kultur drożdży. Decyzję o  ich stosowaniu 
należy oprzeć na analizie ekonomicznej za-
sadności ich stosowania, dobrać je pod ką-
tem występujących w  stadzie problemów. 
Warto wspomnieć, że programy stosowane 
przez doradców żywieniowych PFHBiPM 
oferują rozbudowane możliwości analizo-
wania dawki również pod tym kątem.

UWAGA KETOZA – najczęściej wy-
stępująca w okresie okołoporodowym choro-
ba metaboliczna. Najgroźniejszą jej postacią 
jest subkliniczna, kiedy nie zawsze możemy 
jej fizyczne objawy zaobserwować. Z pomocą 

przychodzą tutaj raporty wynikowe PFHBiPM 
RW-1 STADO i  RW-2 PRÓBA, dostarczane 
po każdym próbnym udoju bez dodatkowych 
opłat (w  ramach stawki za ocenę wartości 
użytkowej). Podobne informacje, rozszerzone 
jednak o analizę żywienia w stadzie, znajdują 
się we wspomnianym wyżej raporcie RW-11. 
Na podstawie ilości ciał ketonowych w mleku, 
w  przypadku ich podwyższonego poziomu, 
pojawia się komunikat sygnalizujący pro-
blem (K!). Warto dodać, że PFHBiPM ocenę 
prawdopodobieństwa występowania ketozy 
w stadzie i u poszczególnych utrzymywanych 
w nim zwierząt oferuje w standardzie usługi. 
Szybko wykryte przypadki ketozy pozwa-
lają odpowiednio zareagować. Ponadto jest 
to ważna informacja, że popełnione zostały 
błędy w  okresie zasuszenia i  przygotowania 
zwierzęcia do laktacji. Można, a wręcz należy 
przyglądać się także krzywym laktacji dostęp-

nym w programie do zarządzania stadem SOL 
– bezpłatnym dla klientów PFHBiPM. Anali-
zując wzrost produkcji i okres, kiedy zaznacza 
się szczyt laktacji, możemy jeszcze lepiej do-
stosować dawkę pokarmową dla najbardziej 
wymagających zwierząt.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się 
z  doradcą żywieniowym PFHBiPM, który 
udzieli Ci trafnych wskazówek, istotnych 
przy odpowiedzialnym prowadzeniu krów 
mlecznych w okresie okołowycieleniowym.

Arkadiusz Kaźmierczak
Specjalista ds. doradztwa 
żywieniowego PFHBiPM

Zmiany w okresie poporodowym wg Lothammera
Zapotrzebowanie na substancje odżywcze

NISKIE WYSOKIE

bytowe + na 2 kg mleka bytowe + na 18 kg mleka

Opóźniająca się
inwolucja macicy 17% 54%

Ropne zapalenie
macicy 27% 71%

Cysty jajnikowe 19% 45%

Zapładnialność 52% 36%

Brakowanie
z powodu
niepłodności

14% 25%

Zalegania
i porażenia 6% 26%

Materiał powstał przy współpracy z:

GEA Process Engineering Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o.
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

Projektujemy
lepszy świat

tel  +48 22 456 74 84
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Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 
30 km od dzisiejszej centrali Grupy 
Mlekovita w  rolniczej rodzinie. Pa-

mięć o jednym z najwybitniejszych Polaków 
nadal żyje  wśród naszej społeczności. 

Lokalni mieszkańcy bardzo często 
przypominają postać Prymasa Tysiącle-
cia podczas najróżniejszych uroczystości 
zarówno kościelnych, jak i  prywatnych. 
W rodzinnej Zuzeli funkcjonuje nawet Mu-
zeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, do które-
go serdecznie zapraszają przyjezdnych.  

Prezes Dariusz Sapiński wielokrotnie 
podkreślał, jak ważne są dla niego chrze-
ścijańskie wartości zarówno w życiu osobi-
stym, jak i w wielkim biznesie. 

Warto tylko wspomnieć, że w głównej 
sali centrali Grupy Mlekovita, na honoro-
wym miejscu, znajdują się relikwie papieża 
św. Jana Pawła II. 

Tradycją wprowadzoną przez Prezesa 
Sapińskiego w Mlekovicie są także  święcenia 
nowych obiektów i  linii technologicznych, 
stało się tak również podczas wrześniowego 
otwarcia największego centrum logistyczne-
go w mleczarstwie – na honorowym miejscu 
w obiekcie umieszczono krzyż. 

– W naszej historii zdarzali się ludzie, 
którzy chcieli krzyże zdejmować i usuwać. 
Prezes Sapiński z dumą krzyż wiesza – mó-
wił Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie – 
Krzysztof Krajewski. – W roku, w którym 
mija 40 lat od śmierci Prymasa Tysiąclecia, 
jest to gest niezwykle symboliczny. 

Dodajmy, że Prymas doskonale znał 
i interesował się sytuacją mieszkańców pol-
skiej wsi.

– W  swoich wystąpieniach, szczegól-
nie po 1975 r., kardynał wielokrotnie dawał 
wyraz swojej troski o  polskich rolników 
– powtarzał to wielokrotnie nieżyjący już  
o. Kazimierz Plebanek, świetnie znający ży-
ciorys Prymasa. – Dostrzegał postępujący 
brak żywnościowej samowystarczalności 
kraju i rosnące uzależnienie gospodarki od 
kredytów zagranicznych. Zwracając uwagę 
na błędy gospodarcze, szczególnie w poli-
tyce rolnej, wielokrotnie mówił, że siła Pol-
ski opiera się na rolnictwie; dlatego ziemia 
ojczysta powinna być należycie „doceniona 
i obsłużona”. 

Polscy rolnicy zawsze mogli liczyć na 
duchową pomoc kard. Stefana Wyszyńskie-
go. Prymas, który już w  okresie przedwo-
jennym uważał, że u źródeł „nienormalnej” 
sytuacji rolnictwa w Polsce leżały błędy lek-
ceważenia tego działu gospodarki. 

Uważał za niedopuszczalne koncen-
trację ziemi przez państwo kosztem ro-

dzinnych gospodarstw chłopskich. Bronił 
mieszkańców wsi usuwanych z  Puszczy 
Kampinoskiej – gdzie podczas powstania 
warszawskiego był kapelanem AK – a tak-
że drobnych rolników, którzy padli ofiarą 
forsowanej przez władze industrializacji 
i urbanizacji. Usuwanie ludzi z ich ojcowi-
zny nazwał „jawnym bezprawiem” i  wzy-
wał do naprawienia krzywd. 

Był także jednym z tych, którzy na po-
czątku roku 1981 najbardziej bronili prawa 
rolników do rejestracji własnych związków 
zawodowych. 

7 lipca 1981 roku przebywający jeszcze 
w szpitalu Jan Paweł II napisał: „Oddaliśmy 
Bogu samemu tego, który do Boga nade 
wszystko należał – nam zaś był dany jako 
pasterz i pierwszy w Polsce biskup ku głę-
bokiemu zbudowaniu. Stał się za naszych 
czasów, w  ciągu trzydziestolecia swego 
pasterzowania, autentycznym świadkiem 
Chrystusa wśród ludzi, stał się nauczycie-
lem i  wychowawcą w  duchu całej prawdy 
o człowieku – ucząc zaś i pasterzując, starał 
się na podobieństwo Chrystusa i Jego Mat-
ki służyć ludziom i narodowi, których do-
bry Bóg postawił na drodze jego posłannic-
twa. Jako nieustraszony rzecznik godności 
człowieka oraz jego nienaruszalnych praw 
w  życiu osobistym, rodzinnym, społecz-
nym i narodowym, stał się zmarły Prymas 
szczególnym przykładem żywej miłości 
Ojczyzny i  musi być policzony jako jeden 
z największych mężów w jej dziejach”.

Prezes Dariusz Sapiński, w ślad za sło-
wami Papieża,  wystąpił z niezwykle wzru-
szającą inicjatywą, chcąc oddać Mlekovitę 
– największą firmę mleczarską tej części 
świata – pod duchową opiekę Prymasa Ty-
siąclecia.

– Grupa Mlekovita rozkwitła z  pol-
skiej wsi i dzięki tytanicznej pracy polskich 
rolników. Ale również dzięki Opatrzności 
Boskiej. Uważam, że oprócz czysto bizne-
sowych i  managerskich kompetencji, na-
leży również mieć na naszej wsi czas na 
rozważania duchowe. Życie i  dokonania 
błogosławionego kard. Stefana Wyszyń-
skiego są nie do przecenienia. Pochodził 
z naszych regionów i wywodzi się z naszej 
rolniczej rodziny.  Módlmy  się do niego 
o Boże łaski. n

Prymas Tysiąclecia 
patronem duchowym Mlekovity

Uchwałą Sejmu i Senatu RP 
rok 2021 ogłoszony został 
rokiem kardynała Stefana 

Wyszyńskiego  
w 120. rocznicę urodzin 
i 40. rocznicę śmierci.  

Jego punktem 
kulminacyjnym  była msza 
beatyfikacyjna w  Świątyni 

Opatrzności Bożej 
w Warszawie  

w dniu 12 września 2021 r. 
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DOLNOŚLĄSKIE 

Głogów, Jagiellońska 41 
Jelenia Góra, Elsnera 1A 
Lubin, Orla 34E 
Lubin, Reymonta 8A 
Wałbrzych, Kasztelańska 1 
Wałbrzych, Broniewskiego 65-
81, lok. 73/307B 
Wałbrzych, Kasztelańska 1
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 
Tomaszów  Mazowiecki, 
Jerozolimska 23

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
Ostrów Mazowiecka, 11 
Listopada 2 
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
Białystok, Gen. Andersa 40, 
hala 3, box 311 
Wysokie Maz., Białostocka 4 
Wysokie Maz., Ludowa 122 
Wysokie Maz., Podlaska 10 
(stacja paliw) 

POMORSKIE 

Gdańsk, Żwirki i Wigury 4 
Gdynia, Benisławskiego 6, 8 
Gdynia, Kartuska 5 
Gdynia, Morska 107–109 
Kowale, Staropolska 32a/i B
Kwidzyn, Bat. Chłopskich 58/1 

Lębork, Zwycięstwa 3,  
paw. 23A 
Malbork, Michałowskiego 3 
Słupsk, Wileńska 39, box 120/121 

ŚLĄSKIE 

Katowice, Witosa 3C-3F
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., 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, 28 czerwca 1956 roku 122 
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

Wóz pełen regionalnych smakołyków Mlekovity czeka na klientów 
w hurtowni przy ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Świąteczne półki w sklepie firmowym Mlekovitka 
przy ul. Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem 
aż uginają się od dobroci

Mlekovitka przy centrali Grupy Mlekovita 

jest już gotowa na przybycie klientów
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