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Szanowni Państwo! 
Z  nieukrywanym smutkiem pożegnaliśmy Kazimierza 
Przeździeckiego. Oficjalnie Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. Ale tak naprawdę prawdziwego przyjacie-
la, jednego z naszych braci. Zawsze chętnego do pomocy 
i wsparcia innych. Wybitnego hodowcę, managera. Rol-
nika z krwi i kości. Wiem, że pisząc te słowa, spogląda na 
nas z góry i nadal nam kibicuje. Kazimierzu! Serdecznie 
dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś dla Mlekovity! 

Dokonaliśmy mleczarskich podsumowań. Również 
medialnych. Okazuje się, że nasza Mlekovita została 
wręcz obsypana ogólnopolskimi wyróżnieniami i nagro-
dami. Po raz pierwszy w historii Złotej Setki Polskiego 
Rolnictwa Tygodnika Wprost, czyli najbardziej prestiżo-
wego i obiektywnego rankingu oddającego realną war-
tość przedsiębiorstw z  branży rolno-spożywczej, polska 
firma otrzymała aż dwie nagrody podczas jednej gali. 
Oczywiście była to Mlekovita. 

Podczas uroczystej gali mówiłem, że jest to dla 
mnie niesamowita przyjemność móc właśnie w  takim 
miejscu, pośród tak znamienitych gości i  w  obecności 
Pana Premiera oraz członków rządu, odbierać tę wy-
jątkową nagrodę! Wyjątkową, bo opartą na twardych 
danych makroekonomicznych, pokazujących realną 
siłę Grupy Mlekovita. Czyli – dzisiaj można już to 
śmiało powiedzieć – największą firmę mleczarską w tej 
części świata!

Uważam, że przyznając Orła Wprost Polskiego Rol-
nictwa Mlekovicie przyznaje się go de facto każdemu 
z naszych 15 tys. dostawców, oraz  milionom klientów, 
którzy wybierają nas każdego dnia i obdarzają nas za-
ufaniem. Dlatego podziękowałem wówczas, ale dziękuję 
również teraz naszym hodowcom. Bez Was nie byłoby 
tego sukcesu!

Osiągnięcia Grupy doceniły także Forbes, Dziennik 
Gazeta Prawna, czy Gazeta Finansowa. Szczegóły do-
tyczące naszych wyróżnień opisujemy na stronach 4-6. 

Umiejętność dostosowania się do zmieniających 
oczekiwań konsumentów to podstawa dla takich przed-
siębiorstw jak nasze. Stawiamy na innowacyjność. Bę-
dziemy dążyć do doskonałości. 

Pozycja lidera, prestiżowe nagrody i wyróżnienia to 
wspólne nasze dzieło. Członków Spółdzielni, Rady Nad-
zorczej, producentów i pracowników. 

Serdecznie dziękuję Radzie Nadzorczej  za bardzo 
dobrą współpracę. Wasza sumienność i  życzliwość za-
wsze są wielkim wsparciem w rozwoju naszej firmy.  

Nikomu chyba nie trzeba mówić, że aby osiągnąć 
sukces, potrzeba odważnych i mądrych decyzji. Dosko-
nale o  tym wiedzą Mirosław i Dorota Romańscy, czyli 
jedni z najlepszych naszych dostawców surowca. Redak-
cja Dobrego Gospodarza zawitała do ich gospodarstwa. 
Pokazali nam, jak dochodzi się na szczyt. Przeczytać 
o tym można na stronach 10-11. 

Byliśmy również u Mirosława Noska. Sąsiada rodzi-
ny Romańskich. To kolejna rodzinna farma, która dzi-
siaj może pochwalić się aż 180 sztukami bydła i ponad 
90 ha upraw. Warto zobaczyć od środka ich gospodar-
stwo. To strony 18 i 19. 

Chciałbym również pochwalić się naszymi premie-
rami produktowymi. Mlekovita każdego roku rozwija 
swoją ofertę asortymentową. Na 2022 rok przygotowali-
śmy propozycje kolejnych nowości, m.in. z kategorii: na-
pojów mlecznych i  fermentowanych, bez laktozy, serów 
i serków oraz produktów wygodnych w użyciu. Pierwsze, 
które pojawiły się już na rynku lub za chwilę trafią do 
sprzedaży, prezentujemy na stronach 22 i  23. To asor-
tyment, którym chcemy podbijać podniebienia nie tylko 
Polaków, ale także Europejczyków, Azjatów, Ameryka-
nów i Afrykańczyków.

Na koniec chciałbym Państwu życzyć prawdziwych 
rodzinnych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy. To czas re-
nesansu, odnowy, zmian. Ale również czas przemyśleń 
i  odpoczynku od codziennych obowiązków. Wykorzy-
stajmy go maksymalnie dobrze.

Wesołego Alleluja!

Prezes Zarządu Grupy Mlekovita
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Spis treści

Mlekovita uhonorowana deszczem wyjątkowych nagród
Po raz pierwszy w historii Złotej Setki Polskiego Rolnictwa Tygodnika Wprost polska 
firma otrzymała aż dwie nagrody podczas jednej gali.

Ostatnia droga ŚP. Kazimierza Przeździeckiego
W dniu 6 stycznia 2022 po ciężkiej chorobie odszedł do Domu Ojca Śp. Kazimierz 
Przeździecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej SM Mlekovita.

Laboratoria Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Ważnym elementem prawidłowego zarządzania stadem jest możliwość sprawdzenia 
cielności krów na podstawie badania próbek mleka.

Aby odnieść sukces, trzeba odważnych i mądrych decyzji
Gdy rozpoczynali swoją przygodę z prowadzeniem gospodarstwa, mieli zaledwie po 18 
lat. Chociaż państwo Mirosław i Dorota Romańscy z miejscowości Zalas (gm. Łyse) byli 
jeszcze bardzo młodzi, nie bali się ryzykować. Dzięki odważnym decyzjom, dzisiaj mają 
dobrze prosperujące gospodarstwo i produkują prawie 380 tys. litrów mleka rocznie.

Wielka wspólnota Mlekovity
Wigilia w Mlekovicie jest wyjątkową okazją, podczas której spotykają się przedsta-
wiciele Rządu RP i samorządów, świata biznesu, duchowieństwa oraz społeczności 
producentów mleka. Jest to również doskonała okazja, by złożyć podziękowania 
wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju potęgi 
Grupy Mlekovita.

Narzędzia PFHBiPM wspierające zarządzanie rozrodem – część I
Robert Borowski z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka realizuje 
zadania z zakresu doradztwa ogólnego. Pracując w terenie, zapewnia hodowcom, 
z którymi współpracuje, kompleksową i specjalistyczną opiekę zootechniczną.

Trzeba mieć pasję i trochę szczęścia
 Mirosław Nosek z miejscowości Wejdo (gm. Łyse) gospodarzy już 38 lat. Zaczynał 
z ok. 10 sztukami krów, kilkoma jałówkami i 11 hektarami ziemi. Dzisiaj ma 180 sztuk 
bydła i uprawia 92 hektary ziemi. Choć przyznaje, że nie jest to łatwy kawałek chleba, 
nie wyobraża sobie innego życia.

Pomysł na smaczną Wielkanoc z Mlekovitą
Sprawdzone produkty, to udane święta - specjalnie dla naszych Czytelników mamy 
przepisy na słodką Wielkanoc

Premiery 2022
Mlekovita co roku rozszerza asortyment o szereg nowości. W 2022 pojawiło się już ich 
kilkanaście.
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niewątpliwie, to Prezes Dariusz 
Sapiński jest twórcą potęgi Mle-
kovity. Gdy w 1985 r. obejmował 

to stanowisko, spółdzielnia z  Wysokiego 
Mazowieckiego była małą lokalną mle-
czarnią. Dziś jest prezesem największego 
przedsiębiorstwa mlecznego w  tej części 
świata. A  jednym z sukcesów Mlekovity 
jest właśnie jej gigantyczny eksport, dzię-
ki któremu tak mocno odskoczyła od po-
zostałych spółdzielni. Marka Mlekovita 
przeciera szlaki dla innych polskich firm 

chcących wychodzić za granicę – to lau-
dacja, która wybrzmiała z  ust Bolesława 
Breczki, dziennikarza Wprost i  współ-
prowadzącego galę Złota Setka Polskiego 
Rolnictwa.

Premier pod wrażeniem

Mlekovita jako pierwsza w  historii tego 
najbardziej prestiżowego i  obiektywnego 
konkursu otrzymała aż dwa Orły Wprost. 

Jeden za zajęcie pierwszego miejsca w ka-
tegorii „Mleczarnie”, drugi z rąk dyrektora 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
jako eksporter roku.

Została również największą rodzimą 
firmą rolno-spożywczą z prywatnym, pol-
skim kapitałem.

Ranking tworzony jest wyłącznie na 
podstawie przychodów i  wyników ekono-
micznych. Jest więc najbardziej obiektyw-
nym i ukazującym realny stan poszczegól-
nych przedsiębiorstw.

Uczestniczący w gali wicepremier i mi-
nister rolnictwa Henryk Kowalczyk nie krył 
podziwu dla dokonań Prezesa Mlekovity. 

po raz pierwszy w historii złotej setki 
polskiego rolnictwa tygodnika wprost 
polska firma otrzymała aż dwie nagrody 
podczas jednej gali.

Mlekovita 
uhonorowana 

deszczem 
wyjątkowych 

nagród 
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Podczas debaty dotyczącej stanu polskiego 
sektora rolnego dziennikarz ekonomiczny 
i twórca Złotej Setki Karol Wasilewski mó-
wił wprost: Mlekovita jest przykładem, jak 
powinny rozwijać się polskie przedsiębior-
stwa w każdej branży.

Najcenniejsza 
Mlekovita

Mlekovita po raz kolejny została nagrodzo-
na tytułem Najcenniejszej Polskiej Marki 
Gazety Finansowej.

Najcenniejsza Polska Marka to nagro-
da mająca na celu wyróżnianie firm, dla 

których „polskość to podstawa”. Redak-
cja wybrała zaledwie 6 przedsiębiorstw, 
po jednym z  badanej branży, prezentując 
przedsiębiorstwa, które prowadzą stabil-
ne biznesy, a ich marki są cenione i budzą 
dobre skojarzenia. Mlekovita po raz kolej-
ny utrzymała swoją pozycję najcenniejszej 
polskiej marki mleczarskiej.

Co więcej, pierwsze miejsce na po-
dium przypadło także Mlekovicie w  naj-
bardziej prestiżowym miesięczniku 
biznesowym świata – zdobyła miano 
najcenniejszej marki mleczarskiej w  ze-
stawieniu TOP 200 najlepszych polskich 
marek magazynu Forbes.

– W  naszym rankingu z  definicji nie 
badaliśmy produktów ani usług, w  przy-
padku których marka nie wpływa na decy-
zje podejmowane przez konsumentów. Ilu 
z nas w ogóle decydowało o tym, od jakie-

go dostawcy będzie kupować gaz lub elek-
tryczność – pytają retorycznie twórcy ran-
kingu Forbesa. Dodają także, że oparli się 
na wynikach obiektywnego badania. Sko-
jarzenia z markami analizowali za pomocą 
badania konsumenckiego. Przeprowadzili 
1435 wywiadów.

Jednoznacznie zdecydowaną domi-
nację Mlekovity i  jej pierwsze miejsce 
pokazał Ogólnopolski Ranking Najlep-
szych Spółdzielni Mleczarskich, przepro-
wadzony przez Dziennik Gazety Prawnej, 
a przygotowany przez redakcję Strefy Go-
spodarki.

Wicepremier i minister rolnictwa 
Henryk Kowalczyk 

i Prezes Mlekovity Dariusz Sapiński 
na Gali Złota Setka Polskiego 
Rolnictwa Tygodnika Wprost.
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Nagrody branżowe 
i regionalne

Bez szans byli również konkurenci 
XVIII Podlaskiej Złotej Setki Przedsię-
biorstw. Wśród dużych firm o  najwięk-
szych przychodach nie mieliśmy sobie 
równych. Podobnie zresztą jak w  Ran-
kingu 10 Najlepszych i  Największych 
Spółdzielni Mleczarskich, opracowa-
nym przez Krajowy Związek Spółdzielni 
Mleczarskich na podstawie danych z 15 
rankingów szczegółowych, w  których 
oceniano różne wskaźniki, m.in. ilość 
skupionego i przerobionego mleka, war-
tość przychodów ze sprzedaży, dynamikę 
sprzedaży, wskaźnik eksportu czy wyso-
kość poniesionych nakładów inwestycyj-
nych. Dodatkowo Zarząd KZSM wyróż-
nił spółdzielnię Mlekovita za największą 
produkcję galanterii mlecznej.

– O Prezesie Dariuszu Sapińskim mówi 
się, że jest wizjonerem, który ma plan dzia-
łania na 10 lat do przodu, a  dzięki niemu 
Mlekovita stała się polskim jednorożcem 
na światowych salonach. Wielokrotnie po-
wtarza, że mleko jest polskim złotem. Cho-
ciaż to chyba Pana należałoby ozłocić za to, 
co zrobił Pan dla polskiej gospodarki – te 
słowa padły na Gali Wprostu, ale świetnie 
podsumowują rozwój spółdzielni. n
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Orzeł Wprost Polskiego Rolnictwa jest najbardziej prestiżową nagrodą w Polsce.
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prezes Mlekovity Dariusz Sapiń-
ski wygłosił podczas uroczystości 
pogrzebowych mowę pożegnalną 

o poniższej treści. 
„Czcigodna Rodzino, Szanowni Pań-

stwo – uczestnicy tej smutnej, ale jednocze-
śnie podniosłej uroczystości pożegnania 
człowieka, który towarzyszył nam w życiu, 
a dobre wspomnienia jego osoby powodują 
ufność, że odszedł do lepszego świata, że 
za Jego życie, za Jego dobre uczynki Pan da 
mu życie wieczne.

Zebraliśmy się dziś, aby towarzyszyć 
w ostatniej drodze zmarłemu Kazimierzo-
wi Przeździeckiemu. Jego śmierć zasmuciła 
nas wszystkich. 

Stoimy nad trumną i z czcią pochyla-
my głowy nad Jego życiem i nad Jego cięż-
ką pracą rolnika – wybitnego producenta 
mleka. 

Zmarły Kazimierz Przeździecki całe 
swoje życie związany był z mleczarstwem, 
nie jest mi łatwo wypowiadać te słowa, 
gdyż jako Prezes Grupy Mlekovita współ-
pracowałem ze Śp. Kazimierzem od ponad 
25 lat, a On sam pełnił dużą rolę nie tylko 
w moim życiu, ale też w życiu społeczności 
Mlekovity, pełniąc odpowiedzialne funkcje 
w Radzie Nadzorczej:
•	 od 1998 roku był członkiem Rady Nad-

zorczej SM Mlekovita,
•	 w latach 2002-2010 pełnił funkcję zastęp-

cy przewodniczącego Rady Nadzorczej,
•	 w latach 2010-2014 był sekretarzem Rady 

Nadzorczej,
•	 w  latach 2014-2018 był zastępcą prze-

wodniczącego Rady Nadzorczej,
•	 w  latach 2018-2022 pełnił funkcję prze-

wodniczącego Rady SM Mlekovita.
Uzyskał wiele prestiżowych odznaczeń 

i  wyróżnień, zarówno państwowych, jak 
i branżowych: m.in. w 1998 roku odznakę 
Zasłużony dla Rolnictwa i  Medal Izydo-
ra Oracza, a  w  2003 r. odznaczony został 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Doceniając Jego wysiłki, lojalność i za-
angażowanie w  pełnione obowiązki – na-
gradzałem Jego starania dyplomami i  sta-
tuetkami oraz podziękowaniami, w  tym 
podczas wielu corocznych Światowych Dni 
Mleka, dziś Jemu ponownie szczerze dzię-
kuję – za lata oddanej pracy na rzecz roz-
woju Mlekovity.

Śp. Kazimierz był dobrym, uczynnym, 
gościnnym człowiekiem, jednym z  naj-
większych dostawców mleka i dobrze służył 
Mlekovicie.

Śp. Kazimierz był człowiekiem pra-
cowitym, który umiłował ziemię. Nigdy 
nikomu nie odmówił pomocy, nigdy nie 
zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Był 
też wielkim lokalnym patriotą, zaangażo-
wanym w rozwiązywanie problemów spo-
łeczności rolników. Z  pewnością dobrze 

wspominać też będą go koledzy z  Rady 
Nadzorczej, wszak tej pracy, która była jego 
pasją, i zakładowi oddał lata swojego życia. 

W wielu z nas pozostaje szczery smu-
tek i zaduma, pozostaje też ciepły uśmiech, 
gdyż pogoda ducha była nieodłącznie z Ka-
zimierzem związana.

Przeżył swoje lata w sposób najlepszy, 
jak było to możliwe. Zapewne jego życie 
doświadczone było wieloma trudnymi 
chwilami, problemami, trudnymi decyzja-
mi, ale dzielnie je pokonywał.

Choroba przyszła niespodziewanie. 
Do ostatnich chwil byliśmy przekonani, że 
z niej wyjdzie i trudno nam było się pogo-
dzić, że nasze działania i modlitwy nie wy-
starczą. 

Swoją postawą życiową, poświęce-
niem, otwartością, życzliwością zasłużył na 
nasz szacunek.

Dzisiaj uczestnicząc w ostatniej drodze 
pielgrzymowania tu, na ziemi, chcę po-
dziękować za Twoje, Kazimierzu, życie, za 
Twoją pracę, za wszystko, co uczyniłeś dla 
Mlekovity.

Żegnamy Cię, Kazimierzu, z  żalem 
i smutkiem.

Dziękujemy Bogu za Twój dar życia 
i obecność wśród nas. 

Spoczywaj w pokoju wiecznym, a świa-
tłość wiekuista niechaj Ci świeci na wieki! 
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!” n

Ostatnia droga 
Śp. Kazimierza Przeździeckiego

w dniu 6 stycznia 2022 

po ciężkiej chorobie 

odszedł do domu ojca 

Śp. kazimierz przeździecki, 

przewodniczący 

rady Nadzorczej 

spółdzielni mleczarskiej 

mlekovita.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
                                                                                  Wisława Szymborska

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SM MLEKOVITA

Kazimierza Przeździeckiego
Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

składa 
Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

Dariusz Sapiński
wraz z Radą Nadzorczą oraz Pracownikami

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
                                                                                  Wisława Szymborska

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SM MLEKOVITA

Kazimierza Przeździeckiego
Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

składa 
Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

Dariusz Sapiński
wraz z Radą Nadzorczą oraz Pracownikami

Pamięć o Kazimierzu Przezdzieckim – naszym serdecznym przyjacielu – nigdy nie zaginie.
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Badanie wykonywane jest metodą Eli-
sa za pomocą testów IDEXX i opiera 
się na określaniu glikoprotein ciążo-

wych PAG. Badanie cielności z próbek mle-
ka jest bardzo wygodnym i  bezstresowym 
dla krów sposobem potwierdzania cielności. 
Wiarygodne badanie cielności dostępne jest 
już od 60. dnia po ostatnim wycieleniu i 28 
dni od pokrycia. Hodowcy posiadający sta-
da pod oceną mogą zlecać zootechnikowi 
oceny badania cielności krów z próbek mle-
ka pobranych w czasie próbnych dojów.

Laboratoria wykonują badania próbek 
mleka w  zakresie oznaczania m.in. suchej 
masy, zawartości mocznika. Na podsta-
wie oznaczania ciał ketonowych: acetonu 
i  kwasu betahydroksymasłowego w  prób-
kach mleka przewidywane są zagrożenia 
subklinicznej ketozy mogące wystąpić 
w okresie pierwszych 60 dni po porodzie.

Badania próbek mleka wykonywane 
są za pomocą nowoczesnych analizatorów 
CombiFoss metodą spektrometrii w  śred-
niej podczerwieni zgodnie z normą PN-ISO 
9622:2015-09 i  metodą cytometrii przepły-
wowej zgodnie z normą PN-EN ISO 13366-
2:2007. W 2021 r. Laboratoria PFHBiPM wy-
konały badania prawie 7,5 mln próbek mleka.

– Ważne jest, aby nie porównywać 
wyników badań mleka z naszych laborato-
riów z wynikami badań mleka wykonany-

mi przez zakładowe laboratorium badania 
mleka w Mlekovicie, gdyż te badania służą 
odrębnym celom i  ich metodologia opra-
cowania jest inna, np. co do zasady pobo-
ru próbek i cyklu powtarzalności zarówno 
samego badania, jak i innych parametrów. 
Mlekovita nie honoruje wyników badań 
wykonanych w laboratoriach Federacji. 
Obowiązują wyniki badań z laboratoriów 
Mlekovita – mówi Prezydent Polskiej Fe-
deracji Hodowców Bydła i  Producentów 
Mleka Leszek Hądzlik.

W  laboratoriach w  Jeżewie Starym 
i w Kobiernie możliwe jest również wyko-
nanie badania próbek pasz objętościowych, 
w  tym kiszonek kukurydzy, traw, lucerny, 
motylkowych z  trawami, kiszonego ziar-
na kukurydzy, TMR-u  na bazie kiszonki 
z  kukurydzy, siana łąkowego oraz bada-
nia nasion i śrut rzepaku, soi i  innych ro-
ślin. Badania pasz pozwalają na określenie 
składu chemicznego i  wartości pokarmo-
wej pasz objętościowych w  celu ułożenia 
poprawnej dawki żywieniowej dla bydła 
mlecznego. Na podstawie otrzymanych 
wyników hodowca może również poznać 
parametry jakości zakiszania określające 
sposób i terminowość zbioru pasz oraz ja-
kość ich przechowywania. Badania próbek 
pasz wykonywane są metodą spektrometrii 
w bliskiej podczerwieni za pomocą aparatu 

NIRS DS 2500 z wykorzystaniem kalibracji 
przygotowanych przez naukowców z Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie na bazie 
pasz krajowych i stale udoskonalanych ka-
libracji.

Niezwykle ważne jest zapewnienie 
wysokiej jakości wyników badań. Cel ten 
realizowany jest poprzez wykorzystanie 
krajowych i  międzynarodowych materia-
łów odniesienia oraz udział w  badaniach 
biegłości. Laboratoria uczestniczą w  po-
równaniach międzylaboratoryjnych z  la-
boratoriami pracującymi w  ramach Sieci 
Laboratoriów Referencyjnych ICAR uzy-
skując pozytywne wyniki badań.

Posiadają także system zarządza-
nia zgodny z  normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2018-02 „Ogólne wymagania doty-
czące kompetencji laboratoriów badaw-
czych i  wzorcujących”. Badania próbek 
mleka wykonywane są przez kompetentny 
personel z  zapewnieniem wiarygodności 
uzyskiwanych wyników, co zostało po-
twierdzone certyfikatem jakości wydanym 
przez Międzynarodowy Komitet do Spraw 
Rejestracji Zwierząt (ICAR) i  Certyfika-
tami Akredytacji wydanymi przez Polskie 
Centrum Akredytacji w Warszawie. n

MATERiAŁ PARTNERA

W  strukturach Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i  Producentów 
Mleka znajdują się 4 laboratoria 
świadczące usługi w  zakresie wy-
konywania badań próbek mleka 
oraz pasz:
REGION OCENY WSCHÓD: Labo-
ratorium w Białymstoku zs. w Je-
żewie Starym – teren działania: woj. 
podlaskie, lubelskie, podkarpackie.
REGION OCENY CENTRUM: Labo-
ratorium w Parzniewie – teren dzia-
łania: woj. łódzkie, mazowieckie, 
małopolskie i świętokrzyskie.
REGION OCENY ZACHÓD: Labo-
ratorium w Kobiernie – teren dzia-
łania: woj. lubuskie, wielkopolskie, 
dolnośląskie, opolskie i śląskie.
REGION OCENY PÓŁNOC: Laborato-
rium w Bydgoszczy zs. w Minikowie 
– teren działania: woj. kujawsko-po-
morskie, pomorskie, warmińsko-ma-
zurskie i zachodniopomorskie.

Laboratoria Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i Producentów Mleka  
ważnym elementem prawidłowego zarządzania stadem 
jest możliwość sprawdzenia cielności krów na podstawie 
badania próbek mleka.

Praca w laboratorium w Jeżewie pod Białymstokiem.
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chociaż państwo Mirosław i Dorota 
Romańscy z  miejscowości Zalas  
(gm. Łyse) byli jeszcze bardzo mło-

dzi, nie bali się ryzykować. Dzięki odważ-
nym decyzjom, dzisiaj mają dobrze prospe-
rujące gospodarstwo i  produkują prawie  
380 tys. litrów mleka rocznie.

Hodowla bydła niesie ze sobą wiele 
niespodzianek i  tak naprawdę w  stadzie 
ciągle się coś dzieje. Dlatego tym bardziej 
doceniają stabilizację, którą daje im Mleko-
vita. Z mleczarnią związani są prawie 25 lat 
i nie ukrywają, że są z tej współpracy bar-
dzo zadowoleni.

– Kiedyś współpracowaliśmy z  inną 
mleczarnią, ale tam cena mleka się często 
wahała, a  i  wypłacalność szwankowała. 
Dzisiaj śpimy spokojnie, bo cena jest dobra, 
wypłata zawsze na czas, a nawet i premię na 
święta człowiek dostanie – wyjaśnia gospo-
darz. W  ich domu także królują produkty 
Mlekovity, w  których produkcję dokłada-
ją swoją cegiełkę, bo jak mówią, czują się 
częścią tej wspólnoty. – Chcemy wspierać 
swoją mleczarnię, by też się rozwijała – 
stwierdzają.

Mirosław Romański podziwia odwa-
gę Prezesa Dariusza Sapińskiego. – Dobry 
z niego gospodarz. Tyle mleczarni upadło, 
a Pan Prezes wiedział, jak to wszystko po-
prowadzić i nie bał się ryzykować – stwier-
dza rolnik.

Państwo Romańscy obecnie mają 60 
sztuk krów dojnych, trzy buhaje, 15 sztuk 
jałówek dwuletnich, zacielonych i 19 jałó-
wek rocznych. Ich gospodarstwo to także 
29 hektarów ziemi, której są właścicielami, 
i 25 hektarów dzierżawionych.

– Na 15 hektarach uprawiamy kuku-
rydzę, a pozostałe ziemie to użytki zielone. 

Ale oprócz tego dokupujemy jeszcze różne-
go rodzaju granulaty witaminowe dla swo-
jego stada – mówi Mirosław.

Małżeństwo zgodnie przyznaje, że suk-
ces zawdzięcza swojej ciężkiej pracy. Za-
znacza jednak, że aby odnaleźć się w życiu 
na wsi, trzeba je po prostu lubić.

– Bez prawdziwych chęci, lepiej się nie 
zabierać. Bo jeśli ktoś wybierze tę drogę 
i tylko przelicza na pieniądze, to długo nie 
pociągnie – stwierdza Dorota. I  wyjaśnia, 
że hodowla bydła mlecznego to praca, któ-
ra wymaga cierpliwości, wytrwałości, wielu 
wyrzeczeń i wzajemnego wsparcia.

 – Nie można mieć wszystkiego od 
razu, ale też nie można stać w  miejscu. 
Trzeba inwestować, nie bać się kredytów, 
ale jednocześnie uważać, by nie przeinwe-
stować i  nie wpędzić się w  za duże długi. 
My doszliśmy do wszystkiego małymi 
kroczkami – wyjaśnia.

Bez inwestycji  
nie ma rozwoju

Gospodarstwo Dorota Romańska odzie-
dziczyła po rodzicach. Przejęła je w 1990 
roku. – To był mały skrawek ziemi, bo 
zaledwie 8 hektarów, a  do tego 6 krów 
i  dwa konie. W  dodatku wszystkie za-
budowania były drewniane – wspomina. 
I  wskazuje obraz nad kanapą w  salonie, 
przedstawiający ich stary dom – drewnia-
ną chatę, w której żyli wiele lat, bo ciągłe 
inwestycje w gospodarstwo były ważniej-
sze niż własna wygoda. Zdecydowała się 
pozostać na gospodarstwie rodziców, bo 
wiedziała, że i  Mirosław tego chce. Po-
znali się na lokalnej zabawie, choć, jak 

się później okazało, razem szli nawet do 
pierwszej komunii świętej i  bierzmowa-
nia. – Jesteśmy z  tego samego rocznika, 
a ja pochodzę z Łączek, które są zaledwie 
dwie miejscowości dalej – tłumaczy Mi-
rosław. Romańscy bardzo szybko wzięli 
ślub. Mirosław miał tylko 18 lat, a  Do-
rocie nawet brakowało kilku miesięcy 
do pełnoletniości. Chociaż byli młodzi, 
wiedzieli, ażeby się rozwijać, muszą inwe-
stować. To nie były dla nich łatwe czasy. 
Krów mieli mało, więc i  niewiele dosta-
wali za mleko.

– Tego dochodu to ledwo starczyło, by 
przeżyć – wyznaje Mirosław. Postanowili 
jednak zaryzykować, wzięli 40 tys. zł kre-
dytu i kupili od sąsiada 7,5 hektara ziemi. 
Tym samym niemalże podwoili gospodar-
stwo, a zatem mogli dokupić kolejne sztuki 
bydła. – To był strzał w dziesiątkę – mówi 
Romański.

Zainwestowali też w  pierwszy traktor. 
A  kiedy ich stado się powiększało, przy-
szedł czas na nową oborę. Mieszkali wtedy 
w drewnianym domu, zaczęli go nawet nie-
co remontować, ale szybko doszli do wnio-
sku, że lepiej będzie te pieniądze zainwesto-
wać w oborę. Ta pierwsza, murowana, którą 
postawili, była na 15 sztuk dojnych i miała 
kojce na cielętniki. – Wtedy już była wygo-
da, bo można było przejechać traktorem 
– uśmiecha się Mirosław. Romańscy nie 
tylko rozwijali stado, ale i  zwiększali jego 
efektywność mleczną.

– Pamiętam, że w 2000 roku kupiłem 
7 sztuk takich lepszych krów na Żuławach. 
To były czasy, kiedy sprzedawałem swoje 
siedem, a za to kupowałem jedną – mówi 
mężczyzna. To był też czas, kiedy rolnik 
miał już sporo maszyn rolniczych i  zaczął 
zarabiać także na usługach, oferowanych 
innym rolnikom.

Romańscy nie spoczywali na laurach. 
Nieustannie dokupowali krowy, rozbu-

Aby odnieść sukces, 
trzeba odważnych 
i mądrych decyzji

Gdy rozpoczynali swoją przygodę z prowadzeniem 
gospodarstwa, mieli zaledwie po 18 lat. 
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dowywali oborę i  inwestowali w  kolejne 
sprzęty, dzięki którym praca na polu była 
nie tylko lżejsza, ale i efektywniejsza. Z cza-
sem też skupili wszystkie okoliczne łąki wo-
kół ich domu.

– To było celowe. Chcieliśmy mieć 
wszystko pod ręką. Wokół domu mamy 20 
hektarów użytków zielonych i tak napraw-
dę robimy tylko pierwszy pokos, a  potem 
krowy zbierają. I cały czas mamy je na oku, 
nawet wyglądając przez balkon – wyjaśnia 
Mirosław.

W 2009 roku podjęli decyzję, by zbu-
dować nową, większą oborę. Zastanawiali 
się nad wolnostanowiskową, bo tak na-
prawdę mieli do tego warunki, właśnie ze 
względu, że mają dookoła użytki zielone, 
ale ostatecznie zdecydowali się na tzw. 
uwiązówkę.

– Wtedy nie miałem przekonania, wy-
dawało mi się, że bardziej ma się bydło na 
oku, ale dzisiaj może podjąłbym inną de-
cyzję – wyznaje. Gospodarz w najbliższych 

planach natomiast ma wybudowanie hali, 
by maszyny rolnicze nie stały pod gołym 
niebem, by potem dalej rozwijać swój park 
maszynowy.

Nie samą pracą 
człowiek żyje

Państwo Romańscy są razem już 32 lata 
i  mimo stażu wciąż dbają, by spędzać 
wspólnie czas nie tylko pracując. Miro-
sław i  Dorota mają czwórkę dzieci, ale 
w  domu pozostała już tylko najmłod-
sza – 22-letnia Kinga. Obecnie zaocznie 
studiuje pedagogikę wczesnoszkolną 
w  Łomży, ale swoją przyszłość wiąże 
z gospodarstwem. Nie tylko pomaga ro-
dzicom w codziennych obowiązkach, ale 
i  świetnie sobie radzi zastępując ich, by 
ci mogli wyjechać. – Pierwszy raz po-
jechaliśmy do Władysławowa na 4 dni. 
To była spontaniczna decyzja, nawet 

nie mieliśmy zarezerwowanego żadnego 
noclegu, po prostu chcieliśmy zobaczyć 
morze – śmieje się Mirosław. I dodaje, że 
przecież życie nie polega tylko na pracy 
i gospodarce, ale i na tym, by z niego ko-
rzystać.

– Przed pandemią udało nam się wy-
jechać do Barcelony. Zobaczyliśmy, jak 
ludzie żyją w  Hiszpanii, i  muszę powie-
dzieć, że takie podróże wciągają. Czło-
wiek chce więcej i więcej – mówi Romań-
ski. A  jego żona Dorota dodaje, że dla 
chcącego to nic trudnego. – Wszystko 
kwestia dobrej organizacji – stwierdza. 
Romańscy aktywnie działają także w Kole 
Gospodyń Wiejskich, a  ostatnio zapisali 
się nawet na kurs tańca. – Raz w  tygo-
dniu uczymy się tańców kurpiowskich, 
angażujemy się w  różne imprezy. To też 
taka nasza odskocznia od życia w gospo-
darstwie. Dzięki temu dbamy też o siebie 
– podsumowuje Dorota.

 n

Rodzina Romańskich nie wyobraża sobie życia bez pracy na własnej farmie.
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mlekovita ciągle się rozwija i  staje 
się coraz bardziej nowoczesna 
i  konkurencyjna. Mimo pozycji 

lidera nie spoczywamy na laurach, realizu-
jąc kolejne najwyższe, ambitne cele. Nie da 
się bowiem budować i  utrzymywać silnej 
marki bez sprostania światu zmieniające-
mu się w niesamowitym tempie, także roz-
wijającej się dynamicznie branży mleczar-
skiej. Technologie w  mleczarstwie muszą 
iść w parze z coraz bardziej innowacyjny-
mi i  zaawansowanymi realiami. Jesteśmy 
coraz lepiej funkcjonującą firmą. Naszymi 
atutami są wybitni hodowcy i  producenci 

mleka oraz pracownicy, którzy wyjątkowo 
poważnie traktują swoją pracę, wykonując 
ją przez 365 dni w roku na trzy zmiany – 
mówił podczas przemówienia gospodarz 
uroczystości Prezes Mlekovity Dariusz Sa-
piński.

W świątecznej atmosferze wymieniono 
wiele serdeczności i gratulacji.

– Chciałbym się wypowiedzieć z  per-
spektywy rolników, szczególnie tych z  Sa-
noka i Susza, którzy dzięki temu, że Mleko-
vita przyłączyła ich spółdzielnie, otrzymują 
godziwą zapłatę za wyprodukowane w swo-
ich gospodarstwach mleko. Moim zda-

niem, w przyszłym roku Spółdzielnia Mle-
czarska Mlekovita osiągnie obrót rzędu 7 
miliardów złotych i będzie nadal jako lider 
stabilizować rynek – to słowa Krzysztofa 
Wróblewskiego, redaktora naczelnego Ty-
godnika Rolniczego, które pokazują, jak 
ważną rolę pełni spółdzielnia Mlekovita 
nie tylko w  branży mlecznej, ale w  całej 
polskiej gospodarce.

Tomasz Matuszewski, burmistrz Sa-
noka, wręczył Prezesowi Mlekovity nagro-
dę specjalną – przyznawaną za zasługi dla 
rozwoju miasta i  regionu, a obecni przed-
stawiciele współpracujących z  Mlekovitą 

Wielka wspólnota
wigilia w mlekovicie jest wyjątkową okazją, gdzie spotykają się 
przedstawiciele rządu rp i samorządów, świata biznesu, duchowieństwa 
oraz społeczności producentów mleka. jest to również doskonała okazja, 
by złożyć podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem 
przyczyniają się do rozwoju potęgi Grupy mlekovita.

Spotkanie opłatkowe w Mlekovicie to od zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń w tej części kraju.
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firm składali na ręce Prezesa podziękowa-
nia za wzorową współpracę. 

Obok podsumowania działalności 
Grupy Mlekovita, spotkanie było również 
okazją do uroczystego pożegnania odcho-
dzącego na zasłużoną emeryturę Stanisła-
wa Ducha – wieloletniego dyrektora zakła-
du Mlekovity w Baranowie.

– Chciałbym serdecznie podziękować 
prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu za 12 
lat owocnej współpracy, która układała się 
bardzo dobrze. Zaryzykuję stwierdzenie, że 
nadawaliśmy na tych samych falach, bar-
dzo dobrze się rozumiejąc. Na emeryturze 
z  pewnością będę bardzo dobrze wspo-
minał czasy spędzone w  Mlekovicie i  całe 
swoje zawodowe życie związane z  bran-
żą mleczarską. W  zakładzie w  Baranowie 
przepracowałem 40 lat – podsumował Sta-
nisław Duch.

– Cieszę się, że jesteście częścią Mleko-
vity, że jesteśmy na stałe obecni w Waszym 
codziennym życiu. Każdy z nas w różnym 
stopniu ma wpływ na efektywność dzia-
łalności Mlekovity w  zależności od tego, 
jaką rolę pełni w naszej wspólnocie. Dzię-
kuję wszystkim, że chce się Wam pracować 
i  rozwijać, uczyć, nieustannie zaskakiwać 
pozytywnie. Bo inspiracji nigdy dość! Bar-
dzo dziękuję wszystkim za zwracanie uwa-
gi na efektywność biznesową. I za to, że po 
prostu jesteście z  nami. Razem możemy 
więcej – mówił Prezes Sapiński dziękując 
przybyłym na Wigilię rolnikom, pracow-
nikom, firmom współpracującym, ko-
operantom, sympatykom i  przyjaciołom, 
a  jednocześnie konsumentom produktów 
Mlekovity. n

Mlekovity

Prezes Dariusz Sapiński odbiera specjalne wyróżnienie przyznane mu przez burmistrza Sanoka.

Wyjątkowy prezent od pracowników Grupy Mlekovita.

Na uroczystości byli przedstawiciele duchowieństwa, samorzą-
du, rządu i świata biznesu.

Gościem specjalnym był m.in. redaktor naczelny Tygodnika Rolnicze-
go Krzysztof Wróblewski.



Wybierz naturę. 
Wybierz karton.

Opakowania pełnią kluczową rolę w bezpiecznym dostarczaniu żywności na całym świecie, ale mogą też 
przysparzać naszej planecie problemów. A gdyby tak opakowania powstawały z materiałów pochodzenia 
roślinnego i nie miały wpływu na klimat? W Tetra Pak mamy już opakowania kartonowe o ograniczonym wpływie 
na środowisko, ale naszym celem jest tworzenie ich wyłącznie z materiałów, które są w pełni odnawialne, w pełni 
nadające się do recyklingu i neutralne klimatycznie. To część naszej drogi do stworzenia najbardziej 
zrównoważonego na świecie opakowania na żywność. 

Dowiedz się więcej na gonature.tetrapak.pl

A gdyby tak
opakowania na żywność były 
neutralne klimatycznie?

REKLAMA
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w Polskiej Federacji Hodowców 
Bydła i  Producentów Mleka 
realizuję zadania z  zakresu 

doradztwa ogólnego. Pracując w  terenie, 
zapewniam hodowcom, z  którymi współ-
pracuję, kompleksową i  specjalistyczną 
opiekę zootechniczną. Na podstawie zna-
jomości ich potrzeb i  celów, do których 
dążą, pomagam, wykorzystując oferowa-
ne przez PFHBiPM rozwiązania wspie-
rające ekonomiczny i  efektywny chów 
i hodowlę krów mlecznych.

Gdy pierwszy raz kontaktuję się z no-
wym hodowcą, kieruję do niego proste 
pytanie – jakie Pan/Pani widzi przeszkody 
w  prowadzeniu swojego stada. Najczęst-
szą odpowiedzią jest – „mam trudności 
z rozrodem moich krów”. Problem istnieje 
w  wielu gospodarstwach, co więcej, obok 
mastitis stanowi poważny czynnik znaczą-
co obniżający efektywność i  opłacalność 
produkcji mleka. Co jest przyczyną zabu-
rzeń w rozrodzie bydła? Nie jest łatwo pro-
sto odpowiedzieć na to pytanie. Obniżenie 
wskaźników rozrodu ma najczęściej podło-
że wieloprzyczynowe. I  to właśnie nałoże-
nie się na siebie kilku czynników jest przy-
czyną trudności w zacieleniu krów.

Z  doświadczenia wiem, że w  dużej 
mierze przyczyną problemów w  stadzie 
jest niewłaściwe zarządzanie. W  obecnej 
dobie, archaizmem wydaje się podejmo-

wanie właściwych decyzji oparając się na 
własnych przeczuciach. Bez wystarczają-
cej wiedzy analitycznej trudno hodowcom 
o obiektywizm. Skąd jednak brać potrzeb-
ną do analiz informację, gdzie potwierdzić, 
czy dobrze zarządzamy stadem, a  rozród 
krów jest optymalny.

Odpowiedź znajdziemy w  usługach 
oferowanych przez PFHBiPM, a  konkrety 
w  raportach wynikowych, które są wyni-
kiem prowadzonej w stadzie oceny warto-
ści użytkowej. W ofercie dostępnych jest 10 
raportów tematycznych, które korzystający 
z  usługi hodowca otrzymuje niezwłocz-
nie po przeprowadzeniu i  analizie danych 
z  próbnego doju. Jednym z  nich, traktu-
jącym konkretnie o  sprawach rozrodu 
w stadzie bydła mlecznego, jest tzw. RW-3, 
należy do grupy raportów dodatkowych, 
zamawianych opcjonalnie i płatnych. Moż-
na w  nim śledzić na bieżąco i  analizować 
newralgiczne miejsca i  okresy, w  których 
mogą być popełniane potencjalne błędy 
w zarządzaniu rozrodem.

Kolejne, istotne dla oceny problematyki 
reprodukcji w stadzie, są raporty RW-1 STA-
DO i  RW-2 PRÓBA (dostępne bezpłatnie 
w  ramach oceny) oraz RW-11 ŻYWIENIE 
(bezpłatny w  opcji korzystania z  progra-
mu SOL). W  cyklu artykułów „Narzędzia 
PFHBiPM wspierające zarządzanie rozro-
dem” chciałbym Państwu i omówić i przybli-

żyć najważniejsze nasze produkty, pomocne 
w zarządzaniu rozrodem bydła mlecznego.

RW-3 „Stan rozrodu  
w stadzie – analiza cech 
płodności stada” 

Pamiętajmy, że raport sam w sobie nie jest 
lekarstwem na problemy z  rozrodem. Jest 
to jednak doskonałe narzędzie wskazujące, 
gdzie należy szukać możliwych przyczyn 
problemu, a  później, czy działania, które 
podjęliśmy, były właściwe, i w jakim stop-
niu nastąpiła poprawa sytuacji. RW-3 to 
dokument jednostronicowy, zawiera pięć 
uporządkowanych obszarów monitorują-
cych kwestie odpowiadające za rozród.

Zebrane w nich syntetyczne informacje 
to efekt kooperacji hodowcy z  PFHBiPM. 
Na próbnym doju, poza pomiarem wydaj-
ności krów i pobraniem prób mleka, prze-
prowadzany jest z  hodowcą szczegółowy 
wywiad o  sytuacji w  stadzie i  zdarzeniach, 
które miały miejsce od poprzedniej pró-
by. Zebrane dane podlegają przetworzeniu 
i  analizie w  systemie teleinformatycznym 
SYMLEK. 

Analiza przebiegu porodu (informacja 
zgłaszana zootechnikom podczas próbnego 
udoju) informuje nas o  potencjale odnośnie 
łatwości/trudności porodu, czyli kwestii wpły-
wającej na produkcję mleka, i  o  fakcie, czy 
podczas inseminacji stosujemy odpowiednio 
dobrane buhaje pod kątem tego parametru. 
Natomiast w  kolejnych kolumnach omawia-
nego bloku, tj. stan urodzonych cieląt, zawar-
ta jest informacja o  liczbie urodzonych cieląt 
z podziałem na płeć i wyliczeniem liczby cieląt 
martwo urodzonych i potworkowatych. 

Powyższe stanowi jedynie krótkie 
streszczenie bogatych możliwości anali-
tycznych, jakie daje blok WYCIELENIA 
I  PORODY. W  kolejnym artykule przed-
stawię Państwu informacje dostępne w ra-
mach raportu RW-3 „Stan rozrodu w  sta-
dzie – analiza cech płodności stada”.

Robert Borowski
Doradca Ogólny PFHBiPM

MATERiAŁ PARTNERA

Narzędzia wspierające

PFHBiPM wspiera zarządzanie rozrodem.
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Dla oceny jakości reprodukcji niezbędna jest analiza wskaźników rozrodu, a dane do niej dostępne są 
w pierwszym bloku raportu – WYCIELENIA I PORODY:

Parametr Wynik 
optymalny Opis

Wiek pierwszego 
wycielenia Skrót 
w RW-3 - w1wyc

mniej niż 24 
m-ce średnio 
720-780 dni

Jeżeli się wydłuża, zwróćmy szczególną uwagę na pra-
widłowość odchowu cieląt i młodzieży oraz na warunki 
zoohigieniczne i prawidłowość żywienia

Okres międzywy-
cieleniowy Skrót 
w RW-3 - okmwyc

Średnia liczba dni pomiędzy 
kolejnymi wycieleniami

370-410 dni Jeżeli przekracza 410 dni, sprawdźmy, czy prawidłowo 
prowadzona jest obserwacja rui. Zrewidujmy poprawność 
żywienia energetycznego (na podstawie poziomu białka 
w mleku w RW-1 i RW-2). Pamiętajmy, że każdy dzień bez 
cielności generuje koszty

Okres międzycią-
żowy Skrót w RW-3 
- okmc

Średnia liczba dni od wycielenia 
do skutecznego zacielenia

mniej niż 120 
dni

Wzrost parametru może świadczyć o wysokim zużyciu 
porcji nasienia. Należy przeanalizować, czy obserwacja rui 
jest właściwa oraz czy nie występują zewnętrzne czynniki, 
które mogą zaburzyć jej występowanie

Okres ciąży Skrót 
w RW-3 - okc

Średnia liczba dni pomiędzy 
datą skutecznego pokrycia 
a datą następującego po nim 
wycielenia

wartość cha-
rakterystycz-
na dla rasy

Okres zasuszenia 
Skrót w RW-3 - okz

Średnia liczba dni pomiędzy 
zasuszeniem a datą wycielenia

zarządzanie rozrodem

Grupowanie wyników zwierząt według powyższych wskaźników podzielono na dwa okresy: 
za ostatnich 12 miesięcy i od 1 stycznia do daty próbnego doju bieżącego roku. W każdym z tych okresów pokazane są dane 

dla pierwiastek krów starszych oraz dla stada ogółem.

W opisywanym bloku znajdują się również informacje szeregujące zwierzęta i stado według rodzaju porodu. Kolejne cyfry w nagłów-
ku tabeli oznaczają:
• 1 poród samodzielny, krowa/jałówka wycieliła się samodzielnie, bez pomocy człowieka.
• 2 poród łatwy, wycielenie z niewielką pomocą człowieka, bez komplikacji.
• 3 poród trudny, wycielenie niemożliwe bez pomocy, użycie znacznie większej siły niż przy poprzednim rodzaju wycielenia.
• 4 poród ciężki z zabiegiem chirurgicznym, uszkodzeniem krowy lub cielęcia, embriotomią.
• 5 poronienia, gdzie rozpatrywane są dwa ich rodzaje:

• w przypadku, gdy poronienie nastąpiło powyżej 140 dni od daty ostatniego unasienienia lub 210 dni od poprzedniego wycielenia 
uznaje się, że poronienie rozpoczyna nową laktację;

• w pozostałych przypadkach uznaje się, że kontynuowana jest ta sama laktacja (poronienie nierozpoczynające laktacji). Jeżeli 
liczba obrazująca problem wydaje się bardzo niepokojąca (więcej niż 10%), zainteresujmy się statusem zdrowotnym stada, szcze-
gólnie występowaniem chorób wirusowych. Natomiast w przypadku obór wolnostanowiskowych upewnijmy się, że obsada w 
budynku nie jest zbyt wysoka, a zwierzęta nadmiernie nie rywalizują ze sobą.

• 6 cesarskie cięcie, gdzie poród nastąpił przez cesarskie cięcie.  

WYCIELENIA I PORODY

Wycielenia

Średni Rodzaj porodu (wg kodów) Stan urodzonych cielat

w1wyc okm-
wyc okmc okz okc 1 2 3 4 5 6 mar-

twe
defor-
macje

ja-
łówki

bu- 
hajki

nie-
oznacz 

płeć

według danych za ostatnie 12 miesięcy

Pierwiastki 167 737 184 269 67 13 128 23 1 2 0 24 0 96 47 0

Starsze 202 492 207 277 88 22 157 21 2 1 0 8 0 86 113 0

Stado 369 737 492 198 273 79 35 285 44 2 3 0 32 0 182 160 0

według danych od 01.01 br.

Pierwiastki 133 730 182 268 71 7 109 15 2 1 0 15 0 84 35 0

Starsze 115 508 206 277 96 15 88 11 0 1 0 5 0 43 68 0

Stado 248 730 508 195 272 84 22 197 26 1 2 0 20 0 127 103 0



18 www.mlekovita.com.pl

Gospodarstwo prowadzi wspólnie 
z  najstarszym synem Marcinem 
i  jego żoną Mileną. Postawił na 

produkcję mleka i swojej decyzji nie żałuje. 
W  tej chwili gospodarze mają 70 dojnych 
krów, 20 krów zasuszonych, a resztę stano-
wią jałówki i młodzież, ale jak zapewniają, 
w  najbliższym czasie planują powiększyć 
stado. Dopiero kilka miesięcy temu zakoń-
czyli budowę nowej obory, w  której znaj-
dzie miejsce dla 120 dorosłych krów.

– Mamy ją od października ubiegłego 
roku. Co drugi dzień oddajemy do Mle-
kovity 3,5 tys. litrów mleka, to miesięcznie 
wychodzi około 53 tys. litrów. Oborę sta-
wialiśmy z dofinansowaniem z Unii Euro-
pejskiej na kwotę pół miliona złotych i do 
rozliczenia tego projektu potrzebna jest 
odpowiednia ilość sztuk, ale potem będzie-
my sprzedawać słabsze sztuki i wymieniać 
na wydajniejsze – wyjaśnia Marcin. A Mi-
rosław Nosek dodaje, że ta inwestycja była 
marzeniem jego żony, która zmarła trzy lata 
temu.

Gospodarze są praktycznie samowy-
starczalni. Mają 50 hektarów ziemi na wła-
sność i 42 hektary dzierżawią, dzięki temu 
mogą wykarmić swoje stado. Posiadają też 
wszystkie niezbędne do pracy na polu ma-
szyny, zarówno do koszenia trawy, jak i do 

zbioru.
– Tylko do zbioru kukurydzy wynaj-

mujemy sieczkarnię, resztę robimy sami. To 
znaczy własnymi maszynami, bo nie tacy 
sami. Jak ludzi brakuje, to czy szwagrowie 
przyjadą pomóc, czy koledzy – śmieje się 
Marcin.

Z Mlekovitą rolnicy związani są około 
20 lat. – Jesteśmy zadowoleni, pieniądze są 
zawsze na czas i nie ma wahań nawet o je-
den dzień. To bardzo ważne, kiedy planu-
je się kolejne działania – mówi Mirosław 
Nosek. Zarówno on, jaki i jego syn Marcin, 
chwali Prezesa Dariusza Sapińskiego.

– Dobrze oceniam jego działania. Cie-
szy mnie fakt, że dużo eksportuje. Produkty 
mleczarskie Mlekovity są w ponad 160 kra-
jach. Myślę, że to jest droga do przyszłości. 
Nawet jeśli któryś kraj się może zamknąć, 
to otwarte są kolejne – stwierdza młody 
rolnik.

Sekret sukcesu to 
nieustanne inwestycje

Mirosław Nosek przygodę z  rolnictwem 
rozpoczął już w  1984 roku. Rodzice prze-
pisali na niego gospodarstwo, w  którym 
było około 10 krów, kilka jałówek i w sumie  

Trzeba mieć pasję

mirosław Nosek 
z miejscowości wejdo 
(gm. Łyse) gospodarzy 
już 38 lat. zaczynał 
z ok. 10 sztukami krów, 
kilkoma jałówkami 
i 11 hektarami ziemi. 
dzisiaj ma 180 sztuk 
bydła i uprawia 
92 hektary ziemi. 
choć przyznaje, 
że nie jest to łatwy 
kawałek chleba, 
nie wyobraża sobie 
innego życia.

Rodzina od lat współpracuje z Mlekovitą. Dzisiaj nie wyobrażają sobie kooperacji z inną mleczarnią.
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11 hektarów ziemi. Wtedy rolnictwo nie 
było tak rozwinięte jak dzisiaj. Pierwsze 
prace na polu wykonywał jeszcze koniem 
albo wynajmował ludzi ze sprzętem z kółka 
rolniczego.

– Później dopiero zaczęło się dokupo-
wanie kolejnych hektarów, choć nie było 
lekko. Ziemia była wtedy tańsza niż obec-
nie, ale i tak dosyć droga, a przyznać trzeba, 
że przychodów początkowo nie było. Nie 
mieliśmy takiej gotówki, więc musieliśmy 
dobierać kredyt. Ale kiedy spłaciło się jed-
no zobowiązanie, inwestowało się w kolej-
ne ziemie, budowle, obory… – mówi 
Mirosław. I  dodaje, że tak naprawdę 
przez ostatnie 10 lat niemalże co roku 
kupowali ziemię. – Tak się jakoś skła-
dało, że zawsze, jak przychodziły świę-
ta Bożego Narodzenia, to załatwialiśmy 
formalności z notariuszem – wspomi-
na. I dodaje, że zakup ziemi to najlep-
sze inwestycje, więc żadnej nie żałuje.

Pierwszą oborę 
postawili w 2005 roku

– To był ogromny przeskok. W  sta-
rej doiło się do 16 sztuk krów, a nowa 
mieściła 30 sztuk dojnych i  ponad 20 
luzem – opowiada Nosek. Dzięki tej 
inwestycji możliwe były kolejne, jak 
chociażby zakupy ciągników. Marcin 
wymienia nazwy pierwszych traktorów 
bez zawahania: 30-tka, Zetor 1719, Ze-
tor 7745, Lamborghini. Wszystkie ku-
powali z  dodatkiem kredytów, ale jak 
mówi Mirosław, kiedy się nic nie robi, 
to i nic się nie ma, a jak się zaryzykuje, 
to i szansa rozwoju jest. – Tą 30-tką to 
jeździłem już jako 6-latek. Podjeżdża-
łem pod kostki. Co prawda, nie pamię-
tam tego, ale wiem z rodzinnych opo-
wieści. Pamiętam jednak, że w  szóstej 
klasie szkoły podstawowej podjeżdża-
łem Zetorem z przyczepą – wspomina 
trzydziestolatek, nie kryjąc swojego 
zamiłowania do zawodu. Rolnictwo za-
wsze go interesowało i od kiedy pamię-
ta, pomagał tacie zbierać trawę.

– Człowiek się przyzwyczaja do 
pracy. A  ponieważ lepiej się robi na 

swoim, 8 lat temu przepisaliśmy z żoną mu 
część gospodarstwa. Zresztą, był najstarszy, 
miał rodzinę i  chciał to robić – stwierdza 
ojciec. Marcin wykorzystał szansę i skorzy-
stał z  programu Młody Rolnik, a  za dofi-
nansowanie w  wysokości 100 tys. złotych 
kupił kosiarkę podkoronową na central-
nym zawieszeniu i  zgrabiarkę karuzelową 
o szerokości 7 metrów.

Gospodarze zgodnie przyznają, że nie-
ustanne inwestycje to właśnie cały sekret, 
od którego zależy sukces gospodarstwa.  
– Kiedy maszyna jest nowa, to i zbiór idzie 

sprawniej, nie psuje się tak, więcej towa-
ru można zebrać, ale i  jest lepiej pocięte 
– mówi Marcin. A Mirosław dodaje, że by 
odnieść sukces, trzeba przede wszystkim 
pracować. – Samo nic nie przyjdzie, ale 
i  szczęście musi dopisać. Potrzeba nieco 
intuicji, by wiedzieć, kiedy zaryzykować 
– stwierdza Nosek. Nie chcą zdradzać pla-
nów na przyszłość. – Na razie trzeba gospo-
darzyć, a reszta sama się ułoży. Trzeba nie-
co wybiegać w przyszłość, ale nie można za 
dużo, bo świat szybko się zmienia – stwier-
dza Mirosław. n

i trochę szczęścia

REKLAMA
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Akcjonariusze SIG Combibloc mogą być 
zachwyceni – czytamy we wszystkich 
światowych mediach biznesowych. 
Przewidywane przychody w 2022 
r. mają wynieść 2,6 mld euro i jeśli 
zostaną osiągnięte – oznaczałyby 
26-proc. wzrost sprzedaży w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy. Oznaczałoby 
też to zysk na waszej jednej akcji 
w wysokości 0,51 euro.
Sylwia Jurys, Head of Mar-
ket Area: Rzeczywiście, Grupa SIG 
Combibloc jest nie tylko jednym z wio-
dących dostawców systemów i  rozwiązań 
dla aseptycznych opakowań kartonowych 
na świecie, ale wszelkie prognozy nieza-
leżnych ekspertów pokazują, że będziemy 
rozwijać się szybciej niż cała nasza branża. 
W tak specjalistycznym segmencie gospo-
darki niezwykle istotne jest wyprzedzenie 
konkurencji innowacyjnymi produktami 
dla naszych partnerów. Nie ukrywam, że 
nasze najnowsze „dziecko”, które właśnie 
wprowadziliśmy na polski rynek, powinno 
dać zarówno nam, jak i naszym odbiorcom, 
potężny handicap.

Czyli co dokładnie proponujecie dla tak 
dużego odbiorcy, jakim jest Mlekovita?
Nazywa się SIG NEO i bez zbędnej przesady 
mogę o niej powiedzieć, że jest technologią 
napełniania nowej generacji. Technicznym 
arcydziełem, które jest pełne zaawansowa-
nych innowacji, aby optymalnie wyposa-
żyć przemysł spożywczy i napojowy w celu 
spełnienia obecnych wymagań. Jest obecnie 
najszybszą na świecie maszyną napełniają-
cą dla rodzinnych opakowań kartonowych 
z wydajnością do 18.000 szt. na godzinę. SIG 
NEO ma najlepsze w swojej klasie wskaźniki 
sterylności i  zredukowane zużycie mediów 
i  materiałów eksploatacyjnych. Wszystko 
to przyczynia się do obniżenia całkowitego 
kosztu posiadania i o 25 proc. niższego śladu 
węglowego w  porównaniu z  urządzeniami 
poprzedniej generacji. Na pierwszym pla-

nie postawiliśmy przyszłe potrzeby takiego 
ogromnego producenta jak Mlekovita, opty-
malizując wydajność i zmniejszając koszty.

Chciałbym skupić się na konkretach.
Po pierwsze: opłacalność. Dzięki dłuższym 
cyklom produkcyjnym, krótszym czasom 
mycia, wyjątkowo niskim wskaźnikom od-
padów i zwiększonej wydajności technicz-
nej SIG NEO zapewnia długoterminowe 
oszczędności. 

Po drugie: wydajność. Najwyższa pręd-
kość, aż do 18.000 opakowań na godzinę dla 
opakowań rodzinnych. Aż o  połowę wyż-
sza wydajność w porównaniu z maszynami 
obecnej generacji, ale – co bardzo istotne 
dla przedsiębiorcy – przy tej samej liczbie 
pracowników! Do tego dochodzą unikalne, 
ponad 100-godzinne cykle pracy, w  pełni 
zautomatyzowane rozwiązanie clean-in-pla-
ce od „wejścia do wyjścia” oraz najszybsze 
i światowej klasy rezultaty czyszczenia.

Co jeszcze można zyskać decydując się na 
wdrożenie SIG NEO?
Mamy potwierdzone przez niezależne insty-
tucje badające nasz produkt najlepsze w kla-
sie wskaźniki sterylności. Niezwykle ważna 
jest również bardzo prosta obsługa przez 
pracowników. Stworzyliśmy wysoce intuicyj-
ny interfejs użytkownika. Co ważne, można 

teraz ustawić szybkość napełniania zgodnie 
z planami produkcyjnymi: 12.000, 16.000 lub 
18.000 opakowań na godzinę. Automatyczna 
jest również zmiana pojemności w  trakcie 
produkcji w  czasie krótszym niż 10 minut 
w celu obsługi opakowań: 500 ml, 750 ml lub 
1000 ml.

Skoro jesteśmy przy samych opakowa-
niach. Stworzyliście również całkowi-
cie nowy ich kształt…
To prawda. Aseptyczne opakowania 
kartonowe Combivita mają na celu za-
pewnienie kolejnego poziomu wygody 
i  zróżnicowania. Dzięki przeprowa-

dzeniu szerokich badań konsumenckich, 
stworzyliśmy opakowanie, które zapewni 
przewagę konkurencyjną. Combivita ma 
pochyloną górną część i  szerszy otwór, aby 
zapewnić płynne i łatwe nalewanie za pomo-
cą zamknięcia truTwist, które ma 32,5 mm 
średnicy zewnętrznej.

Boczne panele narożne stwarzają Mle-
kovicie dodatkowe możliwości brandingu 
na opakowaniu, pomagając w  osiągnięciu 
doskonałej obecności na sklepowej półce. 
Co więcej, wysoce wytrzymałe opakowanie 
umożliwia 100-procentowe wykorzystanie 
palet, a  także redukuje koszty opakowań 
wtórnych i logistyki.

Co jeszcze wynikło z waszych badań doty-
czących zmian zachowań konsumentów?
Dwuletnia pandemia spowodowała zmia-
nę paradygmatu nawyków indywidualnych 
klientów, w tym pracę w domu i kupowanie 
produktów z  wyprzedzeniem. W  rezulta-
cie gwałtownie wzrósł popyt na wygodne, 
rodzinne produkty i  formaty opakowań. 
Combivita jest odpowiedzią na zapotrze-
bowanie rynku. Sprawia, że życie staje się 
prostsze, wygodniejsze, bardziej elastycz-
ne. Z Mlekovitą pracujemy od 1994 roku, 
pierwszy kontrakt na linię do mleka UHT 
(innowacyjne opakowania o pojemności 
1,1 l) z Prezesem Sapińskim podpisał ów-
czesny szef firmy Combiloc p. Wiktorow-
ski. Od lat dostarczamy do niej maszyny 
i urządzenia posiadające innowacyjne roz-
wiązania techniczne. Perfekcyjnie wręcz 
wyspecjalizowaliśmy się w przewidywaniu 
gustów „mlecznych” konsumentów. n

MATERiAŁ PARTNERA

Nasze innowacyjne opakowania 
to przyszłość mleczarstwa
Nasze najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne 
powodują, że mlekovita o wiele kroków wyprzedza światową 
konkurencję – mówi sylwia jurys, Head of market area siG 
combibloc.

SIG NEO 
to technologia 

nowej generacji



21

SKŁADNIKI
Spód:
100 g masła polskiego
400 g ciasteczek owsianych
Masa twarogowa:
1 kg twarogu sernikowego 
premium 18% Na polski stół
5 jajek
3/4 szklanki cukru pudru

200 ml śmietanki polskiej 30%
50 g masła polskiego
1 budyń śmietankowy
Wierzch:
250 g kajmaku kuchmistrza
100-120 g migdałów, płatków mi-
gdałowych i/lub ulubionych bakalii

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Ciastka dokładnie kruszymy (np. przy pomocy blendera). Masło 
Polskie roztapiamy, dodajemy do pokruszonych ciastek. Miesza-
my na jednolitą masę, którą po przygotowaniu wykładamy na 
spód i  boki tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Do-
kładnie wyrównujemy, wstawiamy do lodówki na ok. godzinę.
Przygotowujemy masę twarogową. Masło Polskie roztapiamy 
i odstawiamy do przestudzenia. Do twarogu sernikowego Na 
Polski Stół dodajemy jajka, cukier puder, śmietankę Polską, 
budyń śmietankowy i przestudzone masło. Całość krótko mik-
sujemy na jednolitą masę (tylko do po-
łączenia składników).
Gotową masę przelewamy do tortownicy. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do  
160 st. C. i  pieczemy ok. 70-80 minut. 
Upieczony sernik lekko 
studzimy w  wyłączonym 
piekarniku przy uchylonych 
drzwiczkach. Jeszcze ciepły 
sernik dekorujemy, rozpro-
wadzając na powierzchni Kaj-
mak Kuchmistrza (możemy 
go wcześniej nieco podgrzać, 
np. w kąpieli wodnej).
Dekorujemy migdałami, płat-
kami migdałowymi i/lub innymi 
bakaliami. 

SKŁADNIKI:

5 żółtek
1 szkl. cukru
1 łyżeczka cukru z wanilią
250 ml śmietanki polskiej 30% tł.
30 g żelatyny
250 ml mleka Wypasionego 3,2%
1 kg twarogu sernikowego 
premium 18% Na polski stół
200 g masła polskiego

100 g płatków migdałów
50 g kandyzowanej skórki 
pomarańczowej
20 g rodzynek
20 g suszonej żurawiny
Dekoracja
brzoskwinie z puszki
prażone pistacje

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
W metalowej lub ceramicznej misce ucieramy żółtka z cukrem 
i cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodajemy śmietankę 
Polską i wszystko dokładnie mieszamy. Miskę z masą jajeczną 
stawiamy na garnek z gorącą wodą tak, aby miska nie dotykała 
wody. Podgrzewamy ok. 10 minut, ciągle mieszając. Uważamy, 
by masa się nie zagotowała. Odstawiamy do wystygnięcia.
Podgrzewamy mleko Wypasione. Do gorącego mleka wsypu-
jemy żelatynę, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Od-
stawiamy do wystygnięcia.

Ucieramy masło z  Polskie, dodajemy twaróg ser-
nikowy Na Polski Stół i mieszamy. Następnie do 
twarogu dodajemy masę z żółtek i cukru oraz po-
zostałe składniki: płatki migdałów, skórkę poma-
rańczową, rodzynki i żurawinę i dokładnie wszyst-
ko mieszamy. Na koniec, ciągle miksując, wlewamy 
do masy wolnym strumieniem mleko z  żelatyną. 
Wszystkie składniki dokładnie łączymy.

Dużą miskę wykładamy białą gazą. Przekładamy 
do niej gotową masę, ugniatamy i  odstawiamy 
do lodówki na kilka godzin. Gdy pascha będzie 
schłodzona, przekładamy ją na talerz lub paterę 
do serwowania, zdejmujemy gazę, a gotowy deser 
przybieramy pokrojonymi kawałkami brzoskwiń 
i posypujemy posiekanymi pistacjami.

SERNIK 
Z KAJMAKIEM 
I MIGDAŁAMI

TRADYCYJNA 
PASCHA 

WIELKANOCNA

pOmys  na

Smaczną Wielkanoc
Z MLEKOVITĄ
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Śmietanka 30%
bez laktozy 330 ml

Sery z Polskiej Mleczarni 
w plastrach 150 g
– Gouda
– edamski
– morski

Śmietana Polska 
termizowana 18%
w tubie 240 g

Lody bez laktozy śmietankowe
– kubek 200 ml
– opakowanie rodzinne 1 l

mlekovita każdego roku rozwija swoją ofertę asortymentową w odpowiedzi na trendy rynkowe, 
potrzeby i oczekiwania konsumentów, którzy chętnie sięgają po znane i lubiane produkty, ale 
poszukują też nowych wyrobów, w tym funkcjonalnych czy szybkich i wygodnych w przygotowaniu. 
Na 2022 rok przygotowaliśmy propozycje kolejnych nowości, m.in. z kategorii: napojów mlecznych 
i fermentowanych, bez laktozy, serów i serków oraz produktów wygodnych w użyciu. pierwsze, 
które pojawiły się już na rynku lub za chwilę trafią do sprzedaży, prezentujemy poniżej.
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Batoniki twarogowe Mia Mu 
w polewie toffi 40 g
– truskawkowy
– waniliowy

WYPASIONE 330 ml
– caffe latte
– cappuccino

Mleko 
w proszku 
HERKULES
bez laktozy 
500 g

Jogurt Polski 1 kg
– naturalny
– karmel
– truskawka

Sery topione 
z Polskiej 
Mleczarni 150 g
– mazdamer
– cheddar
– Gouda
– z szynką
– z ziołami



Jesteś lokalnym producentem lub rolnikiem? Sprzedawaj swoje produkty w Mlekovitce! 
Skontaktuj się z nami: sklepymlekovitka@mlekovita.com.pl

Zapraszamy do sklepów Mlekovitka 
oraz na www.mlekovitka.pl i www.sba.com.pl

DOLNOŚLĄSKIE 

Głogów, Jagiellońska 41 
Jelenia Góra, Elsnera 1A 
Lubin, Orla 34E 
Lubin, Reymonta 8A
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 
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, Wigury 12
Mława, Ordona 
Sokołów Podlaski, Wolności 52
Ostrołęka, Prądzyńskiego 6, lok. J 20
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 2, 
box 338
Wysokie Maz., Białostocka 4 
Wysokie Maz., Ludowa 122 
Wysokie Maz., Podlaska 10 (stacja 
paliw) 

POMORSKIE 

Gdańsk, Żwirki i Wigury 4 
Gdynia, Kartuska 5 
Gdynia, Morska 107–109
Gdynia, Wójta Radtkego 45/1A 
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, Swoboda 44
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 17 
Stargard, al. Żołnierza 10
Szczecin, iwaszkiewicza 82

Oferta produktowa 
Unikalna, pełna oferta produktów polskiej marki MLEKOVITA, uznanych 
za najlepsze przez klientów i konsumentów, wielokrotnie nagradzanych 
w Polsce i na świecie. Największy wybór nabiału w Polsce i Europie – po-
nad 1500 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. 

 
 

Co nas wyróżnia?


