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Szanowni Państwo,
dobra passa Mlekovity trwa – prognozy założone na pierwsze półrocze 2020 r. 
zostały zrealizowane. Mimo trudnej sytuacji rynkowej wyniki bieżącego roku wy-
raźnie wskazują na skuteczność przyjętej strategii rozwoju i kolejny rekord w osią-
gniętych przychodach. Pozwala to szacować, że w perspektywie całego roku przy-
chody wypracowane przez Mlekovitę ponownie będą najwyższe w historii firmy, 
co już teraz – po raz kolejny – potwierdza jej pozycję lidera.

Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów, skutecznemu zarządzaniu 
i codziennej ciężkiej pracy rolników – dostawców mleka oraz pracowników całej 
Grupy przychody firmy w pierwszej połowie roku zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. 
W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku dynamika sprzedaży 
w pierwszej połowie 2020 r. wzrosła o ok. 13%. Na ten wynik składa się także wy-
jątkowa aktywność eksportowa, która pozwoliła osiągnąć wartość sprzedaży bliską 
1 mld zł i dynamikę sprzedaży na poziomie 21%.

Co ważne, nawet w dobie kryzysu branża mleczarska i spożywcza ewoluują 
i aby budować i utrzymywać silną markę, trzeba sprostać kolejnym wyzwaniom. 
Technologie w mleczarstwie muszą zatem iść w parze z coraz bardziej innowacyj-
nymi, ale również trudnymi realiami zmieniającego się – także w sposób nieprze-
widywalny – świata. Jednym z fundamentalnych kroków w tym kierunku są in-
westycje – nieodłączny element metodycznego rozwoju. Dzięki nim możliwe jest 
rozszerzanie asortymentu nie tylko o nowe warianty znanych i lubianych, w tym 
topowych produktów marki Mlekovita, ale również zaoferowanie klientom w kra-
ju i poza jego granicami zupełnie nowych wyrobów, dotąd nieobecnych na rynku 
mleczarskim i spożywczym lub nieprodukowanych w Polsce. Tak, jak miało to 
miejsce w naszym zakładzie w Świeciu, w którym uruchomiliśmy nową linię pro-
dukcyjną. To jedna z najnowocześniejszych instalacji na świecie, którą opisujemy 
na stronach 8–9 „Dobrego Gospodarza". 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest nam bliska od lat i od lat realizujemy 
naszą strategię CSR. Nawet wówczas, gdy w Polsce nikt o CSR nie słyszał i nie 
mówił. Dążymy więc do samowystarczalności energetycznej. Stawiamy na odna-
wialne źródła energii. Chcemy, by nasza produkcja była przyjazna środowisku, ale 
przede wszystkim chcemy, by nasi pracownicy, nasi dostawcy, nasi kontrahenci 
oraz całe lokalne społeczności były zadowolone z naszej kooperacji. O naszych 
dobrych praktykach opowiadamy na stronach 4–7.

Wspomniany wcześniej wzrost dynamiki pozwolił w okresie od stycznia do 
czerwca 2020 r. osiągnąć rekordowy poziom 1,3 mld litrów skupionego mleka,  
a mleko pozyskujemy od naszych partnerów rolniczych. Od tego numeru „Do-
brego Gospodarza” chcielibyśmy przybliżyć sylwetki najbardziej zaangażowanych 
dostawców Mlekovity. Na początek poznacie więc Państwo rodzinę Kuleszów oraz 
rodzinę Parzonków. To wszystko na stronach 14–17. 

Rok 2020 przyniósł niespodziewane zawirowania w gospodarce w skali global-
nej, które odbiły się na wszystkich branżach. Mlekovita wyszła jednak z tej sytuacji 
obronną ręką. 

Wyniki pierwszej połowy roku pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przy-
szłość i zakładać zwieńczenie roku z kolejnym ogromnym sukcesem finansowym. 
W 2017 r. za historyczny sukces uznaliśmy przekroczenie po raz pierwszy granicy 
4 mld złotych przychodów, już po 2 latach cieszyliśmy się z następnego rekordu, 
o ponad miliard większego. Dotychczas nasze przychody rok do roku rosły o ok. 
10% – czyli pięciokrotnie szybciej niż rynek. To m.in. sukces naszej pracy wkła-
danej w rozwój handlu krajowego, w tym także w sieć sklepów firmowych Mleko-
vitka. Jest ich w Polsce już 133 i ta liczba nieustannie rośnie, o czym piszemy na 
stronach 10–11.

W 2020 r., mimo trudnego roku, wyniki zapowiadają się dużo lepiej i wszyst-
ko wskazuje na to, że próg 6 mld zł przychodu osiągniemy szybciej, niż plano-
waliśmy. „Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że 
stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się stratą, jutro może okazać się 
zyskiem” – niech te słowa Nicka Vujicica, najbardziej znanego niepełno-
sprawnego mówcy świata, dają nam jeszcze większą motywację do działania 
w przyszłości.

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita
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EKOinwestycje

Stawianie na nowe technologie i tworzenie 
przyjaznej środowisku produkcji przełożyły się 
na historyczny wynik Mlekovity
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Bez długofalowej i starannie zaplanowa-
nej strategii firmy nie ma sukcesu. Wie 
o tym doskonale Prezes Zarządu Gru-
py Mlekovita – Dariusz Sapiński, który 
od lat konsekwentnie buduje mleczne 
imperium. Jego wizja rozwoju firmy 
jest globalna i nastawiona na 20 lat do 
przodu. To właśnie dzięki wieloletniej 
konsekwencji w działaniu,  Mlekovita 
stała się największą grupą mleczarską 
w Europie Środkowo-Wschodniej i jed-
ną z największych na świecie. A na pol-
skim rynku liderem jest od lat. Według 
najbardziej prestiżowego zestawienia 
branżowego, czyli Złotej Setki Polskie-
go Rolnictwa przygotowywanej przez 
tygodnik Wprost, firma zajmuje pierw-
sze miejsce, pozostawiając daleko w tyle 
swoją konkurencję. Także pod wzglę-
dem EKOinwestycji.

Samowystarczalność 
i ekologia
Mlekovita od lat podejmuje szereg działań 
mających pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne. W swoich zakładach prowadzi 
skuteczny nadzór operacyjny nad procesa-
mi produkcyjnymi, które mogą mieć jaki-
kolwiek wpływ na środowisko. Firma pro-
wadzi racjonalną gospodarkę surowcami, 
optymalizuje  zużycie wody, energii oraz 
minimalizuje zanieczyszczenia. 

Przykładowo w Morągu i Białej Podla-
skiej kotłownie węglowe zostały zastąpione 
przez nowoczesne, niskoemisyjne kotłow-
nie gazowe.

– Warto dodać, że tego typu inwestycje nie 
miałyby miejsca, gdyby zakłady nie zostały 
w odpowiednim czasie dołączone do Grupy 
Mlekovity – uważa Karol Wasilewski, dzien-
nikarz ekonomiczny tygodnika Wprost. – To 
konsolidacja i optymalizacja kosztów powodu-
je, że znajdują się odpowiednie środki na mo-
dernizację poszczególnych oddziałów.

W samej centrali dokonano zaś kolejnej 
modernizacji istniejącej oczyszczalni ście-
ków, co pozwoliło na osiągnięcie dodat-
niego bilansu energetycznego. Co więcej, 
udało się dzięki temu wypracować zyski 
z produkcji biogazu i kogeneracji. Dzięki 
tej modernizacji Mlekovita posiada oczysz-
czalnię, która pozwala jej uzyskiwać naj-
większą ilość „zielonej energii" w branży 
mleczarskiej w Polsce.

Gdy na terenie oczyszczalni powstała 
biogazownia o mocy 1,6 MW, zaczęła wy-
twarzać energię cieplną i elektryczną na 
potrzeby przedsiębiorstwa. Dzięki temu 
firma mogła „uszczuplić” rachunki za cie-
pło o milion zł rocznie, a energię elektrycz-
ną sprzedawać do sieci i w ten sposób zy-
skiwać dodatkowe przychody. Zapewniło 
to również bezpieczeństwo i niezależność 
energetyczną zakładowi. 

Oczyszczalnia ścieków została zmoder-
nizowana także w Trzebownisku. Ponadto 
zrealizowano budowę wysokosprawnej ko-
generacji wraz z kotłownią gazową, która 

umożliwia produkcję biogazu i tym samym 
pozwala uzyskać oszczędności przy zakupie 
gazu ziemnego, co ma istotne znaczenie także 
dla zakładów w Sanoku i Łaszczowie. Budo-
wa kotłowni i biogazowni pozwoliła także na 
ograniczenie CO2, tlenków siarki i tlenków 
azotu oraz pyłów.

– Zastosowanie nowoczesnych urządzeń 
w elektrociepłowni zapewniło z kolei zmniej-
szenie kosztów produkcji energii cieplnej i elek-
trycznej, zwiększenie zabezpieczenia zakładu 
na wypadek przerw w zasilaniu, zmniejszenie 
przeciążeń linii energetycznych, zmniejszenie 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowi-
ska czy poprawę efektywności wykorzystania 
energii pierwotnej – wylicza jednym tchem 
korzyści z inwestycji Prezes Dariusz Sapiński.

Przede wszystkim jednak unowocześnie-
nie elektrociepłowni spowodowało redukcję 
emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń 
powstających podczas spalania miału wę-
glowego, a w konsekwencji zmniejszenie 
uciążliwości funkcjonowania kotłowni dla 
mieszkańców. Prezesowi zależy właśnie na 
tym, by produkcja była ekologiczna i przyja-
zna lokalnej społeczności. Wysokosprawne 
kogeneracje wdrożone zostały także w od-
działach w Lubawie i Baranowie, dzięki cze-
mu zakłady te mogą w znacznym stopniu 
samodzielnie pokrywać zapotrzebowanie na 
energię. Istotną inwestycją była również bu-
dowa podczyszczalni ścieków w Kościanie, 
która umożliwiła zapewnienie właściwych pa-
rametrów wypływających ścieków oraz dbanie 
o właściwą gospodarkę wodno-ściekową.

Mlekovita to synonim najnowszych technologii, innowacyjnych badań produktowych i ekologicznego 
podejścia do biznesu
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Ważne certyfikaty

Oszczędności energetyczne w zakładach 
produkcyjnych uzyskiwane są także dzięki 
wymianie oświetlenia na bardziej wydajne 
typu LED. Świadectwem efektywności ener-
getycznej, w tym uzyskanych oszczędności 
energii w różnego rodzaju inwestycjach, jest 
uzyskanie tzw. białych certyfikatów. Mleko-
vita pozyskuje je na bieżąco i nie są to jedyne 
certyfikaty, które uzyskała w ostatnim czasie.

Polska Izba Mleka zaświadcza, że Spół-
dzielnia Mleczarska Mlekovita spełnia 
wszelkie wymagania standardu PIM „bez 
GMO” moduł „Mleczarnia i gospodarstwa 
rolne” na poziomie bardzo dobrym. Audyt 
został przeprowadzony przez jedną z naj-
większych firm certyfikujących na świecie 
– TÜV SÜD. Zatrudnia ona niemal 25 tys. 
pracowników w ponad 1000 lokalizacji na 
całym świecie.

Przyczyniamy się do ochrony ludzi, 
środowiska oraz biznesu, dostarczając in-
nowacyjne i wysokiej jakości usługi w ob-
szarze badań, inspekcji, certyfikacji oraz 
szkoleń – to główna dewiza TÜV SÜD. 
Mlekovita wdraża także proekologiczne po-
dejście do pakowania produktów, które prze-
jawia się w stosowaniu toreb papierowych 
zamiast foliowych, wprowadzaniu opakowań 
wielokrotnego użytku, zmianę składu opako-
wań (m.in. zmniejszanie gramatury plastiku 
oraz eliminacja aluminium i zastosowanie 
polimerów pochodzenia roślinnego, pozwa-
lające na zmniejszenie emisji CO2) czy wpro-
wadzenie papierowych słomek w kartonach 
aseptycznych. Natomiast dzięki zastosowaniu 
szczegółowego odzysku i recyklingu materia-
łów wprowadzanych na rynek zredukowano 
emisję gazów cieplarnianych o ok. 7 tys. ton.


BIAŁA PODLASKA

 MORĄG

 LUBAWA



WYSOKIE
MAZOWIECKIE


BARANOWO


KOŚCIAN


TRZEBOWNISKO

Mapa EKOinwestycji  
2019-2020

wymiana kotłowni z węglowych na gazowe
Morąg, Biała Podlaska, Trzebownisko

modernizacja oczyszczalni ścieków
Wysokie Mazowieckie, Trzebownisko  

wdrożenie wysokosprawnych kogeneracji
Lubawa, Baranowo

budowa podczyszczalni ścieków
Kościan

Razem przyczyniamy się do zwiększenia świadomości społeczeństwa  
i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz zrozumienia korzyści społecznych i ekonomicznych z prowadzenia 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.
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Nowa linia produkcyjna 
– światowy standard

Rozbudowa bazy technologicznej i pra-
cowniczej to priorytety, na które od zawsze 
stawia Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 
– Dariusz Sapiński. Tempa rozwoju firmy 
doskonale dowodzi usprawnianie pracy 
poszczególnych oddziałów, również nowo 
włączanych w skład Grupy.

Globalne technologie 
w powiatowym mieście
Ostatnim, który wszedł w struktury firmy, 
jest zakład w Świeciu, 25-tysięcznym mie-
ście w woj. kujawsko-pomorskim. Po tym, 
jak półtora roku temu dołączył do Grupy 
Mlekovita, jest najbardziej innowacyjną 
firmą w regionie oraz jednym z najwięk-
szych pracodawców. Co więcej, mleczar-
nia rozszerzyła zakres swojej działalności, 
zwiększyła moce produkcyjne i zaczęła 
intensywnie zdobywać kolejne, regionalne 
rynki. Nie bez znaczenia jest wprowadzenie 
w niej światowych standardów produkcji 
i know-how Mlekovity.

– Gdyby nie inwestycja największej pol-
skiej grupy mleczarskiej, nie wiem, jak długo 
jeszcze istniałaby nasza mleczarnia. Prezes 
Sapiński nie tylko uratował nasz zakład, ale 
tchnął w niego nowe życie – uważa  Krzysztof 

 Kułakowski burmistrz Świecia. – Dzisiaj, po 
półtora roku widać, że było to dla nas zba-
wienie.  Mlekovita inwestuje własne fundusze, 
by świecka firma była ich kolejną wizytówką.

Rzeczywiście, po ponad roku funkcjo-
nowania w ramach największej grupy mle-
czarskiej, zakład w Świeciu z przestarzałej 
technologicznie lokalnej firmy staje się jed-
nym z najbardziej innowacyjnych przedsię-
biorstw w województwie. To właśnie w nim 
 Mlekovita sfinalizowała swoją nową inwe-
stycję – uruchomiła linię technologiczną do 
produkcji mleka zagęszczonego w tubkach 
i kajmaku. Koszt zakończonej inwestycji wy-
niósł ok. 1,5 mln zł. Podczas jednej zmiany 
w zakładzie w Świeciu jest możliwość pro-
dukowania do 30 tys. 150-gramowych tubek 
mleka zagęszczonego słodzonego Wypasio-
nego oraz 1000 kg kajmaku. Wkrótce ruszy 
również produkcja kajmaku w tubie 350 g 
oraz przysmaków dla dzieci w małych tub-
kach, a w przyszłości także serów topionych 
w tubkach.

– Mlekovita nieustannie ewoluuje i stale 
podnosząc poprzeczkę, stawia sobie ambitne 
cele. Podążając za aktualnymi trendami pre-
zentujemy zupełnie nowe produkty w naszej 
ofercie. Uruchamiając ich produkcję w Świe-
ciu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, którzy stale poszukują 

nowości – mówi Dariusz Sapiński, Prezes 
 Zarządu Grupy Mlekovita.

W 2019 roku firma wzbogaciła swoją 
ofertę o 52 nowości w 7 kategoriach produk-
towych. – Dodatkowo asortyment w tubie to 
atrakcyjny produkt eksportowy – szczególnie 
w przypadku krajów afrykańskich. Ta inwe-
stycja jest więc dla nas perspektywiczna za-
równo pod kątem rynku krajowego, jak i za-
granicznego – dodaje Prezes Sapiński.

Produkowane w Świeciu  Wypasione mleko 
zagęszczone słodzone – nowość w asorty-
mencie Mlekovity – dostępne jest w dwóch 
wariantach smakowych: klasycznym i ka-
kaowym. Oferowane w tubie jest wygodne 
w użyciu – produkt jest gotowy do bezpo-
średniego spożycia, można go też używać 
jako dodatek do szerokiej palety potraw. Gę-
ste, aksamitne i kremowe doskonale wzboga-
ca smak napojów: kawy czy czekolady, lodów, 
owoców i deserów z owocami oraz słodkich 
wypieków. Natomiast Kajmak Kuchmistrza, 
dostępny w wiaderku 1 kg, to gęsta, kremowa 
masa krówkowa, oferowana w formie gotowej 
do użycia – bogactwo jej zastosowań pozwala 
przygotować wiele słodkich potraw. Produkt 
ten jest doskonały do naleśników i gofrów, 
znakomicie wzbogaca smak kremów torto-
wych, lodów i deserów. Świetnie sprawdza 
się do wypełnienia babeczek i ciastek oraz 

Epidemia nie przeszkadza Mlekovicie w rozwoju swoich oddziałów. 
W zakładzie w Świeciu właśnie oddano do użytku jedną 
z najnowocześniejszych linii technologicznych.

8



 przekładania wafli, nadaje się również do 
smarowania pieczywa.

Mlekovita uratowała 
lokalny zakład

Oddział w Świeciu dołączył do Grupy 
 Mlekovita w połowie 2018 r. i od tamtej 
pory pod okiem centrali regularnie pracu-
je nad rozwojem. Inwestycje w zakładzie 
 Mlekovity w Świeciu należą do największych 
w tym mieście. Dzięki temu nawet w cza-
sie pandemii w zakładzie zatrudnienie jest 
stabilne i można planować wprowadzanie 
kolejnych innowacji i nowości, biorąc pod 

uwagę także szerokie możliwości eksporto-
we. Przez półtora roku funkcjonowania pod 
szyldem Mlekovity zakład przeszedł trans-
formację, m.in. po włączeniu w struktury 
grupy część „lokalnych” produktów (ma-
sło, śmietanki czy serek homogenizowany), 
zyskała nową szatę graficzną. Dzięki temu 
nowy oddział mógł zostać włączony w szer-
szą strategię firmy zakładającą specjalizację 
produkcji poszczególnych zakładów grupy. 
W Świeciu ta specjalizacja podążyła w kie-
runku twarogów w różnych opcjach oraz 
produktów pakowanych w tubki. Dlatego 
poza wspomnianą linią do produkcji i pako-
wania w tuby w ostatnim czasie w zakładzie 
zainwestowano także w nową linię do próż-

niowego pakowania twarogu, dzięki której 
produkowany jest Twaróg Wiejski 1 kg, oraz 
zainstalowano maszynę do formowania twa-
rogu w kostki, na  której ruszyła produkcja. 
Pozwala to znacząco zwiększyć całkowity 
wolumen produkcji twarogów pod marką 
Mlekovita. Zakład w Świeciu skupuje mie-
sięcznie ponad 1 mln litrów mleka (dla po-
równania, w momencie włączenia do Grupy 
skup wynosił 580 tys. litrów), utrzymując 
wysoką dynamikę wzrostową, która zakłada 
przekroczenie 1,2 mln skupowanego mle-
ka już w III kwartale 2020 r. To jeden z 20 
zakładów produkcyjnych skupionych pod 
szyldem Mlekovity.

Po roku funkcjonowania w ramach największej grupy mleczarskiej, zakład w Świeciu z przestarzałej tech-
nologicznie lokalnej firmy stał się jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie

Innowacyjna linia produkcyjna pozwoliła wprowadzić szereg nowości produktowych
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Mlekovitka, czyli polski, 
świeży nabiał
Mlekovita ma już 133 własne punkty sprzedaży w ramach sieci 
sklepów Mlekovitka, a ich liczba systematycznie rośnie.

Polski lider mleczny bardzo odważnie 
wchodzi również na rynek detaliczny i chce 
być bliżej ostatecznego odbiorcy, czyli kon-
sumenta. Konsumenta, który jest coraz bar-
dziej wymagający i podczas zakupów coraz 
częściej szuka produktów funkcjonalnych, 
bez laktozy lub z etykietką BIO. 

Polski nabiał od gór  
aż po Bałtyk
Na zakupy po sąsiedzku do Mlekovitki uda-
my się w ponad 80 miejscowościach w całej 
Polsce, od Tatr aż po Bałtyk. Punkty deta-
liczne znajdują się oczywiście w Wysokiem 
Mazowieckiem (gdzie Grupa Mlekovita 
ma swoją główną siedzibę), w stolicy, du-
żych miastach, takich jak Poznań, Kraków 

i Wrocław, ale także w mniejszych ośrod-
kach, m.in. w Turku, Łukowie czy Barano-
wie, w którym to dosłownie kilka tygodni 
temu otwarto kolejny sklep w ramach sieci. 
Za strategiczne lokalizacje mogą uchodzić 
także te w Kaliszu,  Kościanie,  Sanoku, Trze-
bownisku, Lubawie czy Zakopanem, gdzie 
spółdzielnia wytwarza produkty regionalne 
takie jak ser Kaszkawał (Sanok), serki wiej-
skie (Lubawa) czy Zakopiańskie Specjały 
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(Zakopane), które dzięki ogólnopolskiej 
dystrybucji zapewnianej przez Mlekovitę 
zostały spopularyzowane w całym kraju.

– Rozwój sklepów Mlekovitka to nie tylko 
kolejny, uzupełniający kanał dystrybucji na-
szych produktów, ale także sposobność pre-
zentacji pełnego, niezwykle zróżnicowanego 
portfolio naszego asortymentu. W tym mo-
mencie Mlekovita ma w swojej ofercie ponad 
1000 produktów. W ramach rozbudowy sieci 
 Mlekovitka mamy okazję bliżej zaprezento-
wać je klientowi i dotrzeć do większej grupy 
odbiorców. Możemy też przeprowadzić ba-
dania konsumenckie naszych nowości przed 
wprowadzeniem ich do szerszej dystrybucji 
– wyjaśnia Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita. – Należy dodać, że wiele 
sklepów zlokalizowanych jest przy naszych 
zakładach, w związku z czym znaczną grupę 
ich klientów stanowią rolnicy – dostawcy mle-
ka, pracownicy i ich rodziny oraz pracownicy 
firm współpracujących, świadczących usługi 
na rzecz Mlekovity.

Odkrywanie nowych 
smaków
Sklepy Mlekovitka posiadają pełną ofertę pro-
duktową największej polskiej grupy mleczar-
skiej. Wybór asortymentu nabiałowego Mleko-
vity jest więc w nich zdecydowanie większy niż 
na półkach w innych sklepach. Klienci zaopa-
trzą się w nich zarówno w najbardziej znane, 
ulubione produkty Mlekovity, jak i te zupełnie 
nowe, oferowane w ramach linii: BIO, bez lak-
tozy czy propozycji skierowanych dla dzieci.  
Prawdziwym hitem polskiego  potentata oka-
zała się specjalistyczna seria fitness, oferująca 
osobom aktywnym i sportowcom koncentraty 
białek serwatkowych i mleczne napoje pro-
teinowe. Warto dodać, że to nie jedyna linia 
produktów funkcjonalnych – dostępna jest 
też seria napojów serwatkowych Dar Pro, za-

wierająca opatentowane bakterie probiotyczne 
z rodzaju Lactobacillus Plantarum PL4. Gusta 
klientów zmieniają się dynamicznie – są coraz 
bardziej wyrafinowane, a sami klienci stają się 
bardziej otwarci na kulinarne eksperymenty. 
Konsument coraz częściej szuka w dziale na-
biału „czegoś więcej”. W progach Mlekovitki 
pozytywne zaskoczenie czeka prawdziwych 
kulinarnych koneserów, którzy z powodze-
niem mogą szukać inspiracji smakowych 
chociażby w ramach szerokiej gamy serów. 
Wśród prawdziwych rarytasów znajdziemy 
ser Camembert na grill z sosem żurawino-
wym, sery pleśniowe Brie i Polish Bleu, dłu-
godojrzewające Diamenty Konesera, zako-
piańskie Faruki i Gołki – zdecydowanie jest 
w czym wybierać.

– Zapewne jednym z czynników inwesto-
wania przez Mlekovitę w firmową sieć deta-
liczną jest istniejące na rynku zapotrzebowa-
nie na sklepy specjalistyczne. Współczesny 
konsument – szczególnie w dużych miastach, 
choć ten trend jest już zauważany także poza 
większymi ośrodkami – nie zadowala się już 
„jakimś” twarogiem lub „jakimś” serem. Szuka 
wyrobów produkowanych w określony sposób 
lub posiadających konkretne, specyficzne wła-
ściwości i w Mlekovitce trafia w przysłowiową 
„dziesiątkę” – uważa Grzegorz Szafraniec, re-
daktor naczelny „Wiadomości Handlowych”.

Mlekovita w wersji  
EKO i fit
Mlekovita, jak na lidera przystało, nieustan-
nie dokłada starań, by nadążać za światowy-
mi trendami spożywczymi i spełniać oczeki-
wania najbardziej wymagających klientów. 
Oznacza to nieustanne dostosowywanie 
gamy produktowej i wprowadzanie innowa-
cji nie tylko pod kątem różnorodności sma-
kowej, ale dopasowania do specyficznych 
potrzeb żywieniowych  konsumenta. Wśród 

priorytetów firmy znaleźć można promocję 
zdrowego stylu życia, stąd poszerzanie wachla-
rza artykułów o wyroby ekologiczne, produkty 
bez laktozy czy wspomnianą wcześniej osobną 
linię fitness oraz produkty superfoods.

– Da się zauważyć, że nasi klienci coraz czę-
ściej szukają konkretnych rodzajów produktów, 
szczególnie dotyczy to asortymentu bez lakto-
zy. Nietolerancja laktozy jest jedną z najczę-
ściej spotykanych nietolerancji pokarmowych, 
dlatego Mlekovita dostosowując się do potrzeb 
konsumenta, przygotowała serię artykułów 
spełniających te specyficzne wymagania żyw-
nościowe. Poza tym jest też spora grupa, która 
przy zakupach żywnościowych kieruje się kwe-
stiami nie tylko stricte zdrowotnymi, ale do-
konując świadomych wyborów stara się sięgać 
tylko po żywność ekologiczną z oznaczeniem 
BIO. Świadczy to, że ci klienci przywiązują 
również ogromną wagę do tego, w jaki sposób 
konkretny produkt powstaje i ten specjalny 
certyfikat wyróżniony na opakowaniu danego 
artykułu  Mlekovity daje mu gwarancję poszu-
kiwanej jakości – komentuje Dyrektor Wy-
działu Handlu Tomasz Podbielski.

A obok produktów specjalistycznych 
w punktach polskiego potentata nabiałowe-
go znaleźć można wiele innych artykułów 
dostosowanych do preferencji żywieniowych 
konsumenta. Oferta zawiera najszerszy wy-
bór nabiału w Europie, w tym znane i lubiane 
produkty, m.in. mleko Wypasione, Polskie 
i Twój Kubek, sery Sokół i Polski z dziura-
mi, sery Favita i Mozzarella, Mascarpone 
Kuchmistrza, masło Polskie i klarowane, 
sery pleśniowe la Polle, serki wiejskie Polskie, 
śmietanki Wypasione i śmietany Polskie oraz 
wiele innych. Warto zatem pobuszować po 
półkach sklepowych Mlekovitki i poszukać 
własnych mlecznych inspiracji wśród bogac-
twa polskich smaków.

Mlekovita chce być bliżej ostatecznego odbiorcy. Dziś ma już 133 własne sklepy Mlekovitka
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Takich obrad  
jeszcze nie było

Po raz pierwszy odbyło się na hali nowo 
powstałej Fabryki Proszków Mlecznych. 
Po raz pierwszy delegaci obradowali w wa-
runkach obostrzeń sanitarnych związa-
nych z pandemią. Po raz pierwszy nie było 
innych zaproszonych gości. No i najważ-
niejsze: po raz pierwszy Mlekovita osią-
gnęła przychód na poziomie przekraczają-
cym 5 mld zł.

– To zebranie jest częścią naszej spółdzielczej 
pracy wykonywanej na terenie zakładu oraz 
wynikiem obowiązującego prawa – stwierdził 
jednoznacznie Prezes Zarządu Grupy Mleko-
vita Dariusz Sapiński. Nawiązał tym samym 
do rygorów sanitarno-epidemiologicznych, 
których wszyscy delegaci musieli bezwzględ-
nie przestrzegać. I tak już przy bramie zakła-
du każdemu mierzono temperaturę, zaś przed 
wejściem do hali wszyscy dezynfekowali ręce. 
Delegaci siedzieli nie przy stołach, lecz na 
rozstawionych w odpowiedniej odległości 
krzesłach. Nie było żadnego poczęstunku, ale 
każdy mógł wziąć butelkę wody mineralnej. 
Każdy musiał też mieć założoną maseczkę.

Kluczowym w tego typu spotkaniach 
jest zaakceptowanie rocznego sprawozda-
nia z działalności Grupy oraz ocena działań 
samego Prezesa. A owe oceny, jak co roku, 
były na najwyższym możliwym poziomie.

– W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję 
panu Prezesowi za ogromne zaangażowanie 
wkładane w rozwój spółdzielni – mówił jej 
przewodniczący Kazimierz Przeździecki, 
dodając, że Grupa może tak dynamicznie 
 rozwijać się m.in. dzięki długofalowej wizji 
Prezesa Sapińskiego oraz jego niezmiennej 
strategii polegającej na odpowiednim dobo-
rze kadr i świetnej współpracy z dostawca-
mi. Nic dziwnego, że podczas podejmowania 
uchwał, delegaci  jednomyślnie  przegłosowali 
 absolutorium dla Prezesa  Dariusza Sapińskie-
go. Od lat jednym z jego sukcesów jest per-
manentne rozwijanie eksportu.

– Dzięki Mlekovicie Polska znana jest na 
całym świecie, cieszy nas że nasz kraj i nasi 
rodacy mogą być z nas dumni, to wiele lat 
ciężkiej pracy doprowadziło do tak imponu-
jącego osiągnięcia. Nie jest przypadkiem, że 

co miesiąc np. na rynek algierski dostarcza-
my 5 tysięcy ton mleka w proszku – algierski 
rząd docenia nie tylko jakość naszych pro-
duktów, ale także profesjonalizm prowadzo-
nego przez nas biznesu – tłumaczył Prezes 
Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiń-
ski. – To poprzez rozwój na światowych 
rynkach rośnie siła i rozpoznawalność marki 
Mlekovita, co w obecnej sytuacji rynkowej 
szczególnie przekłada się na utrzymanie 
miejsc pracy oraz możliwość odbioru mleka 
od polskich rolników.

I rzeczywiście Grupa Mlekovita jest głów-
nym światowym dostawcą odtłuszczonego 
mleka w proszku w ramach rządowego kon-
traktu z Algierią. Do Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich firma eksportuje miesięcznie 
300 ton bezwodnego tłuszczu mlecznego 
oraz milion litrów mleka UHT. W 2019 r. na 
rynek chiński dostarczyła zaś ponad 2 tysią-
ce kontenerów swoich produktów. Dużymi 
i ważnymi rynkami  eksportowymi są rów-
nież dla Mlekovity kraje Ameryki Południo-
wej oraz RPA.

To walne zebranie przedstawicieli z pewnością przejdzie do 
historii Mlekovity ze względu na szczególne okoliczności

Delegaci jednomyślnie przegłosowali absolutorium dla Prezesa Dariusza Sapińskiego
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Sytuacja, w której nie byłoby transakcji 
eksportowych, nie tylko pozbawiłaby nasz 
kraj możliwości zagospodarowania nad-
wyżek produkcyjnych, ale tysiące polskich 
rolników, będących dostawcami mleka, zo-
stałoby pozbawionych źródła utrzymania. 
Wiązałoby się to również z likwidacją miejsc 
pracy, gdyż zamknięta zostałaby produkcja 
wyrobów kierowanych głównie na rynki 
eksportowe, takich jak: ser Cheddar, serwat-
ka czy mleka w proszku. Warto też dodać, że 
łączny przerób mleka w Grupie w 2019 roku 
wyniósł 2 miliardy 225 milionów litrów, zaś 
amortyzacja zamknęła się sumą 96 milio-
nów 878 tysięcy złotych.

Od ponad 20 lat Mlekovita posiada rów-
nież Certyfikowane Systemy Zarządzania, 
które obecnie funkcjonują jako zintegrowa-
ny System Zarządzania i obejmują: System 
Zarządzania Jakością ISO 9001, System Za-
rządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz 
Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa 
FSSC 22000.

Prezes Sapiński nie ukrywał, że zeszło-
roczny sukces oraz fakt, że mimo światowe-
go kryzysu gospodarczego Mlekovita ma się 
znakomicie, jest zasługą zarówno polskich 
rolników, jak i niezwykle ambitnego i praco-
witego zespołu.

Rada Nadzorcza odbyła w 2019 roku pięć posiedzeń, 
w imieniu ogółu członków kontrolując i nadzorując 
całokształt spółdzielni poprzez:

 ● Bieżące i systematyczne analizowanie wyników gospodarczo – finansowych 
spółdzielni;

 ● Omawianie i analizowanie sytuacji na rynku mleka w Polsce i na świecie;

 ● Omawianie jakości skupowanego surowca;

 ● Omawianie produkcji ilościowej i jakościowej;

 ● Analizowanie rynku zbytu oraz trudności związanych ze zbytem;

 ● Dyskusje na temat prowadzonych inwestycji;

 ● Rozpatrywanie wniosków z zebrań rejonowych.

Podjęte uchwały:
 ● Udzielenie absolutorium Prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu;

 ● Zatwierdzenie sprawozdania z pracy zarządu i rady nadzorczej za 2019 rok;

 ● Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok;

 ● Zatwierdzenie sprawozdania dotyczącego kierunków działania na 2020 rok;

 ● Dokonanie wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Krajowego Związku 
 Spółdzielni Mleczarskich: Jarosław Szabłowski oraz Henryk Kostro;

 ● Dokonanie wyboru delegata na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady 
 Spółdzielczej: Kazimierz Przeździecki;

 ● Przegłosowanie uchwały o połączeniu ze Spółdzielczą Grupą Producentów 
Mleka w Kaliszu.

Dzięki Mlekovicie Polska znana jest na całym świecie  
– mówił podczas obrad Prezes Zarządu Grupy Mlekovita

– Pragnę w imieniu całego społe-
czeństwa oraz kontrahentów krajo-
wych i zagranicznych złożyć serdeczne 
podziękowania rolnikom – dostawcom 
surowca, pracownikom naszej spół-
dzielni, jak również firmom współpra-
cującym, za pełną mobilizację oraz 
sprostanie wymaganiom rynku surow-
cowego, pracowniczego i usługowego 
w tych trudnych dla nas wszystkich 
czasach pandemii Covid-19. To dzięki 
waszemu zaangażowaniu, odpowie-
dzialnemu zachowaniu, przestrzega-
niu wszelkich środków ostrożności i za-
leceń reżimowych, nie tylko mogliśmy 
bezpiecznie wykonywać nasze zada-
nia, ale także zachowaliśmy płynność 
realizacji zamówień. Mimo pandemii, 
która tak zajęła naszą uwagę, chcę 
podkreślić, że Państwa codzienna od-
powiedzialna postawa spowodowała 
ze sprostaliśmy naszej misji – wytwa-
rzaniu najwyższej jakości, innowacyj-
nych produktów mleczarskich, które 
są stałym elementem diety człowieka 
mimo przejściowych zjawisk społecz-
nych czy gospodarczych – zwracał się 
do zebranych Prezes Sapiński.
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Z pasji do mleka
Gospodarstwo rodziny Kuleszów jest modelowym przykładem zasady 
win-win. Mądre decyzje rolnika i wzorowa współpraca z Mlekovitą 
spowodowały, że gospodarstwo Emilii i Grzegorza jest dziś stawiane  
za wzór w całej Polsce. By na żywo zobaczyć „cud przemian” na wsi,  
pod ich strzechą pojawił się premier Mateusz Morawiecki.

Nazwać gospodarstwo rodziny Kuleszów 
nowoczesnym, to tak jak o Ferrari napisać, 
że jest samochodem dla spokojnych senio-
rów. W Rębiszewie Studziankach, gdzie na 
co dzień mieszkają, znają ich wszyscy. Głów-
nie z pracowitości i otwartości na nowinki 
technologiczne. A przede wszystkim z umie-
jętności świetnego gospodarowania. Ich sta-
do liczy 180 krów, w tym jałówki i cielaki. 
Cała obora jest zautomatyzowana. Do tego 
dochodzi własna produkcja pasz. A jakby 
tego było mało, kolejną odnogą biznesu jest 
sprzedaż materiału hodowlanego. Rodzinna 
działalność jest dziś stawiana jako wzór do 
naśladowania w całej Polsce.

Sukces gospodarstwa 
to zasługa racjonalnego 
zarządzania
– W dzisiejszych czasach nie można oprzeć 
biznesu wyłącznie na jednej odnodze. Nawet 
jeśliby miałaby w krótkim czasie przynosić 
potężne przychody. Bo dobry czas może skoń-
czyć się prędzej czy później. Może dlatego tak 
świetnie dogadujemy się z Mlekovitą. Tam 
Prezes jest najlepszym gospodarzem i wie, że 
trzeba dywersyfikować źródła zysków – mówi 
wprost Grzegorz Kulesza.

Nie bez powodu przywołują w rozmowie 
z nami Prezesa Dariusza Sapińskiego. Wszak 
Kuleszowie od niepamiętnych już czasów ści-
śle współpracują z Mlekovitą. Dodają, że sta-
bilny rozwój ich gospodarstwa możliwy jest 
wyłącznie dzięki odpowiednim partnerom.

– Od pokoleń produkujemy mleko. Od po-
koleń też współpracujemy z Mlekovitą. Jesteśmy 
ich jednym z pierwszych dostawców – opowiada 
Kulesza. – I jesteśmy z tej współpracy niesłycha-
nie zadowoleni. Nie mam wątpliwości, że nasz 
tak szybki i permanentny rozwój zawdzięczamy 
Mlekovicie. Jak podkreślają Kuleszowie, to sta-
ły i stabilny przychód jest podstawą funkcjo-
nowania. Podają przykłady swoich znajomych, 
którzy związali się z nieuczciwymi lub po pro-
stu niewypłacalnymi mleczarniami i dzisiaj są 
na skraju bankructwa.

Wizjoner z Rębiszewa

Gdy 10 lat temu Emilia i Grzegorz przej-
mowali dobytek po rodzicach, było w nim 

wiele do zrobienia. Krowy hodowane były 
na uwięzi. Brakowało obory z prawdziwego 
zdarzenia. Postanowili wybudować zauto-
matyzowaną oborę i zwiększyć wydajność 
produkcji. Grzegorz od pierwszego dnia 
swojego gospodarowania postanowił, że 
stworzy gospodarstwo XXI wieku. Tylko nie 
sądził, że uda mu się to wykonać w zaledwie 
jedną dekadę.

Premier Mateusz Morawiecki, gdy przyje-
chał do Rębiszewa, nie mógł się nadziwić, że 
aż tak mogła się zmienić polska wieś. Napawa 
dumą fakt, że w tak krótkim czasie dorównała 
możliwościom zachodniego rolnictwa, a na-
wet je przewyższyła.

– Przede wszystkim nie należy się bać no-
wych technologii. One są od tego, by odciążyć 
nas od pracy i dać czas na zajęcie się rozwo-
jem – uważa Kulesza. Dlatego mechanizm 
karmienia krów ma rozpisany w swoim 
smartfonie. Specjalistyczny robot odpowia-
da wyłącznie za precyzyjne podgarnianie 
odpowiedniego żywienia zwierzętom. Kosz-
tował tyle co dobry samochód, ale opłaciło 
się. Dzięki temu zwiększył wydajność krów, 
a tym samym zyski gospodarstwa. Drugi ro-
bot odpowiada za czystość rusztu. Sztuczna 
inteligencja dba z kolei o wentylację.

– Zawsze byliśmy zadowoleni z jakości do-
staw mleka od rodziny Kuleszów. Ich perfek-
cjonizm i oddanie się pracy są godne podziwu 
– uważa Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 
Dariusz Sapiński.

Obok odpowiedniej infrastruktury po-
trzebne jest również właściwe karmienie 
zwierząt. Dlatego w zasobach Kuleszów 
znajduje się odpowiednia ilość hektarów. 

Champion 2019 to wyróżnienie 
dla całej hodowli
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 Uprawy w całości nastawione są na pasze. 
Ich strukturę stanowią trawy na sianoki-
szonkę, lucerna i kukurydza. Dzięki temu 
Kuleszowie są samowystarczalni. Jednak 
to nie wszystko. Od lat prowadzą polet-
ka doświadczalne. Gospodarze obserwują 
na nich, w co warto zainwestować w przy-
szłości i jakie odmiany lepiej poradzą sobie 
w ich biznesie. Dobierają przede wszystkim 
odmiany, które są odporne na susze.

– Na podstawie doświadczeń zmieniamy 
strukturę użytków zielonych. Siejemy coraz 
więcej lucerny z przeznaczeniem na kiszon-
kę, ze względu na to, że daje ona więcej masy 
i jest tanim białkiem paszowym. To białko ma 
bezpośredni wpływ na ilość dawanego przez 
krowy mleka. Mając swoją bogatą w białko 
paszę, nie musimy dokupywać większych ilo-
ści pasz treściwych jak soja czy rzepak. A to 
są spore koszty, które mają wpływ na rentow-
ność gospodarstwa – przekonuje Kulesza.

Rodzina dba, by mieć zapas pasz na 
przynajmniej rok do przodu. Pozwala to 
uniknąć konsekwencji skoków cen. Aby 
poprawić jakość przechowywanych pasz, 
w ubiegłym roku na włościach w Rębisze-
wie powstały silosy.

Córka hodująca championy

Co ciekawe, nie jest to koniec dywersyfikacji 
przychodów. Kulesza przyznaje, że inspira-
cją do rozszerzania odnóg swojego biznesu 
była Mlekovita.

– Światowy gigant produkuje nie tylko 
mleko, ale regularnie wprowadza na rynek 
inne, innowacyjne produkty. Chociażby ostat-
nio świetnie przyjęty napój serwatkowy Dar-
PRO – opowiada. – Naszym głównym źró-
dłem dochodu pozostaje sprzedaż mleka, ale 
 zarabiamy także na sprzedaży jałówek, bycz-
ków oraz  materiału hodowlanego. By było to 
bardziej opłacalne, staramy się  genetycznie 

rozwijać stado. Rozmnażać te linie hodowla-
ne, które są najlepsze pod względem indeksu 
i pokroju.

W tym celu sprowadzają zarodki aż z USA. 
Posiadając tak dobry materiał, nie mają póź-
niej problemu ze zbytem młodych. Starają 
się, żeby „młodzieży” było więcej, niż wy-
maga tego odnawianie stada. Oczywiście, do 
tego potrzebne są nowe pomieszczenia, bo 
zwierzęta muszą przecież mieć zapewnio-
ny odpowiedni dobrostan. Dlatego kolejną 
ich inwestycją było wybudowanie cieletnika, 
a w planach już jest stworzenie jałownika. 
O tym, jak wartościowe okazy potrafią wy-
hodować, niech świadczy fakt, że ich krowy 
zdobywają nagrody na najbardziej prestiżo-
wych wystawach. W zeszłym roku zdobyli 
championa i dwa wicechampiony. Wystawy 
to także sukces ich córki Oli, która w kategorii 
„Młody hodowca” osobiście prowadzała ciela-
ki. To bardzo cieszy, ponieważ w wielu gospo-
darstwach, nawet tych dobrze prosperujących, 
jest gigantyczny problem z wymianą pokoleń. 
Biznesy często upadają, bo nie ma komu ich 

przekazać. A Kuleszowie przyznają, że zapał 
ich dwóch córek jest wręcz niewyobrażalny. 
Ojciec od dziecka im tłumaczył, że praca przy 
zwierzętach nie może być traktowana jako 
przykry obowiązek, tylko pasja.

– W gospodarstwie Kuleszów byłem razem 
z premierem Morawieckim i muszę przyznać, 
że ich zaradność i zapobiegliwość zrobiły na 
mnie piorunujące wrażenie – opowiada Karol 
Wasilewski, dziennikarz tygodnika „Wprost” 
i autor „Złotej Setki Polskiego Rolnictwa”. 
– Oni nie dość, że są samowystarczalni, to 
potrafią planować swoje kroki biznesowe na 
wiele lat do przodu.

Pasja, a nie biznes

A jakby tego było mało, to są też niezwykle 
pragmatyczni. Część potężnych wydatków 
związanych chociażby z zakupem maszyn 
dzielą razem z bratem Grzegorza, który ma 
swoje gospodarstwo dosłownie po sąsiedz-
ku. Maszyny rolnicze potrafią kosztować 
więcej niż nowe Porsche, a niektóre z nich 
używa się tylko kilka razy w roku. Taka 
współpraca jest więc bardzo opłacalna dla 
każdego z gospodarzy. Zapewnia oszczęd-
ność i maksymalne wykorzystanie urządzeń. 
Dzięki temu mogą kupić lepszy sprzęt, a za-
oszczędzone środki przeznaczyć na wyposa-
żenie obory i poprawę dobrostanu zwierząt.

I jak sami Kuleszowie mówią – to od tego, 
jak traktuje się swoje zwierzęta, zależny jest 
sukces. Sukces w tej niezwykle trudnej i wy-
magającej branży.

– Jeżeli będziesz traktować to jak biznes, 
a nie jak pasję, to nie masz nawet co zaczy-
nać. Wiele lat temu powiedział mi to Prezes 
Sapiński i do dziś trzymam się tej żelaznej za-
sady – przekonuje Grzegorz Kulesza.

Córka od najmłodszych lat interesuje się gospodarstwem

Sukces na wystawie „Młody hodowca”
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Mlekovita odmieniła  
ich życie
Nowi dostawcy mówią wprost: przeszliśmy piekło i z tego piekła 
 wydobyła nas Mlekovita

To był bardzo trudny okres w życiu 
 Magdaleny i Marcina Parzonków z Rudki 
(podlaskie, pow. bielski). Nieuczciwa mle-
czarnia, z którą wcześniej mieli podpisane 
umowy, miesiącami nie płaciła im za dostar-
czone mleko. Każdy kolejny dzień powodo-
wał widmo bankructwa, bo utrzymanie pro-
dukcji pochłaniało ostatnie oszczędności. 
A przecież sprzedaż mleka była kluczowym 
dochodem gospodarstwa.

Państwo Parzonkowie nie są mlecznymi 
magnatami. Hodują dwadzieścia krów doj-
nych i osiem jałówek. Do tego uprawiają 
ponad 20 hektarów ziemi. Część pól to ich 
własność, część dzierżawią. Są gospodarza-
mi z pokolenia na pokolenie i nie wyobraża-
ją sobie innej pracy: To nasz rodzinny biznes, 
ale przede wszystkim pasja. My oddajemy 
serce, by nasze mleko było najwyższej jakości 
– tłumaczy Marcin Parzonko.

Sami sporządzają paszę. Sami doją kro-
wy za pomocą dojarki konwiowej. Sami je 
wypasają, bo zwierzęta od wiosny do jesieni 
korzystają z pastwiska. Na co dzień utrzy-
mywane są w uwięziówce z lat 80. XX wieku. 
Państwu Parzonkom od zawsze marzyło się 
sprofesjonalizowanie produkcji, wybudo-
wanie nowej obory i zmechanizowanie doju 
oraz zadawanie pasz.

Rodzina Parzonko to nowi dostawcy Mlekovity. Poprzednia mleczarnia miesiącami nie płaciła im za mleko
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Z piekła do nieba

Do tej pory mogli tylko o tym pomarzyć. 
Wszak sami nie wiedzieli, czy w tym miesią-
cu będą mieli pieniądze na własne życie, a co 
dopiero mówić o inwestycjach.

– Z tej permanentnej niepewności uratowała 
nas Mlekovita – opowiada, nie kryjąc wzrusze-
nia, Magdalena Parzonko. Ich dotychczasowy 
odbiorca mleka stał się po prostu niewypła-
calny. Rolnicy zaczęli szukać innej mleczar-
ni, która będzie przyjmować od nich mleko,  
a przede wszystkim – płacić za nie.

– Szukaliśmy stabilności finansowej. Po pro-
stu normalności. Baliśmy się, że taki potentat 
jak Mlekovita nie będzie chciał współpracować 
z tak małym dostawcą jak my. Oddajemy około 
500 litrów mleka co drugi dzień. A Mlekovita 
to przecież czołowa spółdzielnia mleczarska na 
świecie – mówi Marcin Parzonko.

Obawy były jednak bezpodstawne, bo 
mleczarski potentat otwarty jest na każdego 
rzetelnego gospodarza. W chwili obecnej ta-
kich gospodarzy jest aż 15 tysięcy.

– Naszą największą siłą są właśnie do-
stawcy – tłumaczy Dariusz Sapiński, Prezes 
Zarządu Grupy Mlekovita. – Wygrywamy 
tym, że do każdego z owych 15 tysięcy go-
spodarstw podchodzimy w sposób indywidu-
alny. W Mlekovicie tworzymy jedną wielką, 
mleczną rodzinę. I cieszymy się, że państwo 
Parzonkowie do niej dołączyli.

Teraz biznes młodych 
rolników z Rudki 
funkcjonuje jakby  
w innej rzeczywistości

– Nowy odbiorca płaci nam więcej niż po-
przedni. Nigdy nie spóźnia się z zapłatą. Dla 
nas to absolutna nowość – mówi pani Mag-
dalena. Dzięki temu młodzi gospodarze nie 
muszą obawiać się jutra i mogą snuć plany 
na przyszłość. Mając pewny dochód i stabi-
lizację, mogą w końcu spełniać swoje ma-
rzenia. Czyli modernizować swoje gospo-
darstwo. Już mają gotowe plany nowej obory 
z profesjonalnym sprzętem do dojenia, któ-
ra stanie za rodzinnym domem. – To trochę 
tak, jak z piosenki braci Golców – dzisiaj jest 
tam pastwisko, ale jutro będzie San Francisco 
– śmieje się Marcin Parzonko. Jak sam doda-
je, z takim partnerem jak Mlekovita wszyst-
ko musi się udać.

Rodzinne szycie maseczek

Współpraca rolna i biznesowa to nie wszyst-
ko. Pani Magdalena postanowiła zrewanżo-
wać się za otrzymaną od Mlekovity pomoc 
i sama coś zrobić dla światowego giganta. Gdy 
na dobre rozpoczęła się pandemia koronawi-
rusa, a na rynku brakowało  maseczek, wzięła 

maszynę do szycia i  zaczęła własną produkcję. 
 Specjalnie na potrzeby pracowników Mle-
kovity: całkowicie bezinteresownie i całko-
wicie za darmo. – Pomyślałam, że z pewno-
ścią się im przydadzą. Przecież nigdzie nie 
można było wówczas ich dostać – opowiada.

Do akcji „Maseczka dla pracownika 
 Mlekovity” spontanicznie włączyły się tak-
że córki pani Magdaleny. W ten sposób 
 rodzina Parzonków wyprodukowała ponad 
tysiąc sztuk! Kierowca, który przyjeżdżał 
odebrać mleko, odbierał również maseczki. 
Małżeństwo zgodnie podkreśla, że nie liczy 
na jakieś specjalne względy w mleczarni. 
Jest to raczej wyraz wdzięczności. Jak mó-
wią, czasem zwykłe „dziękuję” jest najlep-
szym podziękowaniem. Dodają, że mają 
niewyobrażalną satysfakcję, gdy widzą pra-
cownika Mlekovity w ich maseczce.

– Mlekovita zatrudnia ponad pięć tysięcy 
pracowników na 180 liniach produkcyjnych 
w 20 zakładach w całej Polsce. Codziennie 
przetwarza 8 mln litrów mleka. Ma przychód 
przekraczający 5 mld zł. Jest liderem Europy 
Środkowo-Wschodniej, a jednocześnie jest 
ze swoimi rolnikami tak blisko. Proszę mi 
pokazać drugą taką firmę na świecie – pyta 
retorycznie Karol Wasilewski, dziennikarz 
tygodnika „Wprost”.

Cała rodzina zaangażowała się w szycie maseczek dla pracowników Mlekovity
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Biznes, który dostrzega 
ludzi
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii „Odpowiedzialny 
biznes” to najwyższe możliwe wyróżnienie w Polsce w dziedzinie CSR. 
Nikogo chyba nie dziwi, że Mlekovita jest jej laureatem

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 
w przestrzeni medialnej była w ostatnich 
latach odmieniana przez wszystkie możli-
we przypadki. Większość firm traktowała 
CSR jako chwyt marketingowy i możliwość 
dodatkowej promocji. Jednak w Mlekovicie 
odpowiedzialność za każdego z pracow-
ników, za lokalne społeczeństwo czy za los 
osób z trudną sytuacją materialną jest po-
wszechna i wdrażana w życie jeszcze zanim 
w słowniku pojawił się zwrot CSR.

– Sukces w biznesie odnosi się wówczas, 
gdy na partnerskich zasadach podchodzisz 
do całego otoczenia. A więc, gdy wspierasz 
swoich pracowników, dostawców czy region, 

w którym funkcjonujesz. W latach 90-tych 
nikt nie słyszał o CSR, a my już wtedy mieli-
śmy wypracowane normy zachowań – opo-
wiada Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita. – Tym bardziej dzisiaj, 
w czasach pandemii, nie mogliśmy zapo-
mnieć o potrzebujących.

Na zdrowiu się nie 
oszczędza
I tak Mlekovita dofinansowała zakup ka-
retki dla Pogotowia Ratunkowego w Wy-
sokiem Mazowieckiem, zapewniła środki 

ochrony osobistej, czyli maseczki i przyłbice 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 
oraz Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowe-
mu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku, a także przekazała produk-
ty do Banków Żywności czy Caritas Polska. 
W najtrudniejszym okresie pandemii przy-
była z pomocą dla największego szpitala 
w województwie. Wówczas rzeczywiście 
w placówkach zdrowia brakowało dosłow-
nie wszystkiego, a zdobycie na rynku mase-
czek czy przyłbic graniczyło z cudem.

– Nie wyobrażam sobie innej reakcji. Taka 
pomoc to naturalny odruch. Zwłaszcza w do-
bie kryzysu zdrowotnego, jaki przechodzimy 
– uważa Prezes Dariusz Sapiński. Dlatego 
też nie wahał się nawet sekundy, gdy pomóc 
było trzeba lokalnemu pogotowiu. Koszty za-
kupu ambulansu są niewyobrażalnie wysokie 
i bardzo często przekraczają możliwości fi-
nansowe zarówno lokalnego samorządu, jak 
i samego pogotowia. – Na zdrowiu i życiu nie 
można oszczędzać – uważa Dariusz Sapiński.

Mleko ratuje życie

Oszczędzać nie można także na najbar-
dziej potrzebujących. Tylko w ubiegłym 
roku Mlekovita przekazała ok. 16 ton mleka 
w proszku dla niemowląt w Afryce. Siostry 
urszulanki od lat borykają się z niespotyka-
ną biedą wśród lokalnych mieszkańców. Naj-
gorsza jest sytuacja najsłabszych, czyli dzieci. 
One sobie bez pomocy z zewnątrz nie pora-

Mlekovita wsparła zakup karetki dla mieszkańców  
Wysokiego Mazowieckiego
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dzą. Senegalskie dzieci muszą walczyć o prze-
trwanie każdego dnia. Pomoc od Mlekovity  
trafiła do podopiecznych  ośrodka misyjnego 
na przedmieściach Dakaru, którym kieruje 
siostra urszulanka Ksawera Michalska.

– Moment, w którym polskie mleko przy-
jechało do naszej placówki, był niezwykle 
wzruszający – opowiada Ksawera Michal-
ska. – Nad Wisłą może trudno jest to sobie 
wyobrazić, ale tutaj w Afryce ono naprawdę 
uratuje ludzkie życia.

Jednak Mlekovita pomaga nie tylko za 
granicą. Pamięta także o osobach z trud-
ną sytuacją materialną w Polsce. Z myślą 
o najbardziej potrzebujących firma regu-
larnie przekazuje wsparcie rzeczowe w po-
staci produktów mleczarskich oraz innych 
dostępnych materiałów, np. technicznych, 
organizacjom pożytku publicznego. Takie 
placówki jak Banki Żywności czy oddzia-
ły Caritas Polska, jak i bardziej lokalne, np. 
Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” w Wysokiem 
Mazowieckiem czy kaliski Bank Chleba 
również mogły liczyć na dodatkowe wspar-
cie Mlekovity – nie tylko w trudnym czasie 
pandemii. Ponadto już w marcu firma roz-
poczęła realizację projektu dostaw bezpo-
średnich do domów osób objętych kwaran-
tanną, aby nikomu nie zabrakło produktów 
mlecznych, które są niezwykle ważnym ele-
mentem codziennej diety.

Mleko do szkół

Zresztą akcje społeczne są domeną Mleko-
vity od lat. Wystarczy wspomnieć o „Pro-
gramie dla szkół” – wcześniej znanym 
pod szyldem „Szklanka Mleka” i „Mleko 
w szkole” – w którym Mlekovita uczestni-
czy już od ponad dekady. Dostarcza w ten 
sposób mleko do szkół w całym kraju. Ce-
lem programów jest kształtowanie dobrych 
nawyków żywieniowych wśród dzieci 
i młodzieży poprzez promowanie spożycia 
mleka i jego przetworów.

O tym, jak bardzo akcja jest potrzebna, 
świadczą dane Instytutu Żywności i Żywie-
nia, z których wynika, że Polacy zaspokajają 
niewiele ponad połowę dziennego zapotrze-
bowania organizmu na wapń. Dodatkowa 
szklanka mleka nie tylko pomaga w wyrów-
naniu niedoborów wapnia, ale zapewnia 
zdrową dawkę witamin B i D.

Inny z ważnych projektów to chociażby 
MOST – „Model ograniczania strat i marno-
wania żywności z pożytkiem dla społeczeń-
stwa”. Obok Mlekovity uczestniczą w nim 
Polskie Towarzystwo Technologów Żywno-
ści, Instytut Badawczy Opakowań, Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz 

Federacja Polskich Banków Żywności. Celem 
projektu było wypracowanie modelu, na bazie 
którego do Banków Żywności sprawnie mo-
głyby być przekazywane przede wszystkim 
produkty o krótkim terminie przydatności.

Mlekovita bierze również udział w pro-
jekcie pomocy żywnościowej dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Unii Europej-
skiej, regularnie dostarczając produkty do 
magazynów w ramach programu „Dostar-
czanie nadwyżek żywności najuboższej lud-
ności Unii Europejskiej”.

Najwyższe wyróżnienie

Warto podkreślić, że Mlekovita stara się 
przede wszystkim wspierać swoich pra-
cowników. Możliwości doskonalenia się 
w postaci kursów czy szkoleń oraz opłacanie 
studiów pozwalają nabywać im nowe umie-
jętności i kompetencje, a w głównej mierze 
rozwijać ich zawodowo.

– Mimo że zatrudniamy aż pięć tysięcy 
osób, to staramy się, by każda z nich  czuła 
się w Mlekovicie jak w domu. Rodzinnie. 

Bierzemy za nie odpowiedzialność i chce-
my, by nie tylko mogły być coraz to lepszymi 
 specjalistami, ale także miały okazję rozwijać 
się wewnętrznie i poszerzać swoje horyzonty 
– dodaje Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita.

W okresie pandemii wdrożony został 
również autorski pomysł Prezesa Dariusza 
Sapińskiego, dzięki któremu pracownicy 
otrzymali do prywatnego użytku płyny de-
zynfekcyjne oraz maseczki. Nic więc dziw-
nego, że Mlekovita otrzymała z rąk prezy-
denta Andrzeja Dudy Nagrodę Gospodarczą 
Prezydenta RP w kategorii „Odpowiedzialny 
biznes”. To najwyższe możliwe wyróżnienie 
w Polsce w dziedzinie CSR.

Prezes Dariusz Sapiński odbiera z rąk Prezydenta RP nagrodę 
gospodarczą w kategorii „Odpowiedzialny biznes”
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Jogurty Polskie bez laktozy 150 g
Jogurt Polski bez laktozy 150 g to kolejna nowość 
 Mlekovity w dynamicznie rosnącym segmencie rynku. 
Produkt skierowany jest do szerokiego grona konsu-
mentów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na 
potrzeby tych, którzy nie mogą spożywać mleka i pro-
duktów mlecznych ze względu na nietolerancję lakto-
zy – cukru występującego w ich składzie. Jogurt Polski 
bez laktozy jest doskonały do bezpośredniego spoży-
cia oraz polecany m.in. jako dodatek do musli, owoców 
lub składnik deserów na zimno. Dzięki nowej, mniej-
szej porcji 150 g stanowi optymalną propozycję na 
śniadanie, podwieczorek, kolację czy na szybką prze-
kąskę. Oferowany w trzech wariantach smakowych: 
naturalnym, truskawkowym i gruszkowym.

Śmietanki UHT Polskie 250 ml
Śmietanki UHT Polskie 250 ml to nowy wariant popular-
nych produktów. Teraz śmietanki o zawartości tłuszczu 
12%, 18% i 30% oferowane są w optymalnej porcji, w wy-
godnym kartoniku z zakrętką. Śmietanki Polskie dosko-
nale sprawdzą się w każdej kuchni: te o zawartości tłusz-
czu 12% i 18% idealnie podkreślają smak wykwintnych 
i domowych zup, sosów, sałatek oraz dań mięsnych, na-
tomiast śmietanka 30% to wyśmienita baza do słodkich 
kremów i deserów. Śmietanki Polskie to produkty UHT 
– nie wymagają przechowywania w lodówce (należy jed-
nak dobrze schłodzić śmietankę 30% przed ubijaniem).

Batoniki twarogowe MiaMu 40 g
Batoniki z twarożku w polewie czekoladowej MiaMu to 
kolejna nowość w ofercie Mlekovity. Bogate w białko (aż 
85% batonika to kremowa masa twarogowa), które jest 
budulcem tkanek i źródłem energii, idealnie sprawdzą 
się jako słodka, a zarazem zdrowa i wartościowa przeką-
ska. Z powodzeniem zastąpią tradycyjne słodycze. Do-
stępne są w trzech popularnych smakach: waniliowym, 
kakaowym i truskawkowym. Mlekovita jest jedynym 
polskim producentem batoników twarogowych.

NOWOŚCI
PRODUKTOWE
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Masło ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g
Masło ekstra z  Polskiej Mleczarni to prawdziwe masło najwyższej jakości, 
produkowane wyłącznie ze śmietanki pasteryzowanej, bez żadnych dodat-
ków (bez konserwantów, barwników i glutenu) stanowi naturalny produkt 
o wysokiej zawartości potrzebnych dla organizmu związków mineralnych 
i witamin. Masło z Polskiej Mleczarni charakteryzuje się przede wszystkim 
doskonałą smarownością, a także jednolitą konsystencją i barwą oraz sma-
kowitością. Zawiera wyłącznie tłuszcz mleczny (min. 82%). Produkt przezna-
czony jest głównie do smarowania pieczywa, ale również do innych celów 
kulinarnych, m.in. jako składnik tradycyjnych wypieków, kremów i deserów 
oraz dodatek do wielu potraw.

Masa krówkowa Kajmak Kuchmistrza 1 kg
Kajmak Kuchmistrza – gęsta, kremowa masa krówkowa, oferowana w formie 
 gotowej do użycia, może być wykorzystywana do wszelkiego rodzaju słodkich 
potraw. Produkt jest doskonały do naleśników i gofrów, znakomicie wzboga-
ca smak kremów tortowych, lodów i deserów. Kajmak Kuchmistrza świetnie 
sprawdzi się do przekładania wafli, wypełniania kruchych babeczek i ciastek 
oraz dekoracji domowych muffinek. Nadaje się również do kanapek „na słod-
ko”: do smarowania pieczywa czy jako dodatek do przekąsek z twarogiem.

Mleko zagęszczone słodzone  
i słodzone kakaowe Wypasione 150 g
Wypasione mleko zagęszczone słodzone dostępne jest w dwóch warian-
tach smakowych: klasycznym i kakaowym. Oferowane w tubie jest wygod-
ne w użyciu – produkt jest gotowy do bezpośredniego spożycia, można 
go też używać jako dodatek do szerokiej palety potraw. Gęste, aksamitne 
i kremowe doskonale wzbogaca smak napojów: kawy czy czekolady, lodów, 
owoców i deserów z owocami oraz słodkich wypieków.

Ser Cheddar wiórki 300 g
Ser Cheddar w wiórkach to ser dojrzewający w formie gotowej do bezpo-
średniego wykorzystania. Doskonale nadaje się do dań zapiekanych, maka-
ronów czy pizzy, a także do sałatek i innych potraw, w których zastosowanie 
ma tarty ser. Cheddar wytwarzany jest według unikalnej, tradycyjnej recep-
tury mistrzów serowarstwa. Swoim wyrazistym, intensywnym i charaktery-
stycznym smakiem zapewnia niezapomniane doznania nawet dla najbar-
dziej wysublimowanych podniebień.
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Przygotowujemy zaczyn: wszystkie składniki umieszczamy w mi-
seczce, dokładnie mieszamy. Odstawiamy w ciepłe miejsce na 5-10 
minut, aż zaczyn podwoi swoją objętość.

Do misy wsypujemy mąkę, dodajemy cukier i sól, wlewamy wodę. 
Dodajemy zaczyn. Mieszamy, a następnie wyrabiamy na jednolitą masę 
(robotem lub ręcznie). Kiedy ciasto będzie wyrobione, dodajemy roz-
topione masło Polskie i wyrabiamy, aż zostanie wchłonięte, a ciasto 
będzie błyszczące. Ciasto formujemy w kulę, przykrywamy ściereczką 
i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na 60 minut. Po tym cza-
sie wykładamy na stolnicę wysypaną mąką, wyrabiamy przez pół minu-
ty. Dzielimy na 4 części. Do każdej dodajemy po jednym dodatku: szyn-
kę, oliwki, suszone pomidory, suszoną cebulę i wyrabiamy, by wszystkie 
dodatki rozłożyły się równomiernie w cieście.

Każdą porcję ciasta dzielimy na 6-8 części. Formujemy z nich małe 
bułeczki. Piekarnik rozgrzewamy do 220 stopni.

Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia kładziemy 4 kokilki, 
pomiędzy nie układamy bułeczki, zostawiając pomiędzy nimi około 
1 cm przestrzeni. Bułeczki smarujemy roztopionym masłem Polskim. 
Przykrywamy papierem i odstawiamy do ponownego wyrośnięcia na 
około 20 minut. Następnie wstawiamy do gorącego piekarnika i pie-
czemy przez około 15 minut, aż będą złociste. Po upieczeniu wyjmu-
jemy z piekarnika, odstawiamy do przestygnięcia, usuwamy kokilki.

La Polle Camembert na grill grillujemy z obu stron przez 4-5 mi-
nut, aż przyjemnie się zarumieni i będzie miękki w środku. Ugrillo-
wany ser wykładamy pomiędzy bułeczki. Polewamy sosem żurawino-
wym. Dekorujemy ziołami. Od razu podajemy.

BUŁECZKI Z SEREM LA POLLE 
CAMEMBERT NA GRILL  
Z SOSEM ŻURAWINOWYM

SKŁADNIKI:
Zaczyn*:

 ● 2 dag świeżych drożdży
 ● 1/2 szklanki mleka Wypasionego 3,2%
 ● 1 czubata łyżka mąki pszennej
 ● 1 płaska łyżka cukru

Ciasto:
 ● 1/2 kg pszennej mąki (typ 450)
 ● 1 szklanka (250 ml) ciepłej wody
 ● 1 czubata łyżka brązowego cukru (można zastąpić białym)
 ● 5 dag masła Polskiego roztopionego i przestudzonego
 ● 1 płaska łyżeczka soli
 ● 1 łyżka mąki do wysypania miski

Nadzienie:
 ● 2 opakowania La Polle Camembert na grill  

z  sosem żurawinowym

Dodatki:
 ● 5 dag szynki długodojrzewającej pokrojonej na małe kawałki 
 ● 3 łyżki suszonej cebuli 
 ● 4 łyżki oliwek pokrojonych na cienkie plasterki 
 ● 5 odsączonych z oleju suszonych pomidorów pokrojonych na 

małe kawałki 

Do dekoracji:
 ● świeże zioła: tymianek, rozmaryn, majeranek

La Polle Camembert na grill ser pleśniowy 
z sosem żurawinowym 230 g

Masło Polskie ekstra 82% tłuszczu 200 g

Mleko UHT 3,2% Wypasione 1 l

POLECANE PRODUKTY:

Smaczny Dzień

POMYSŁ  NA

z MLEKOVITĄ
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Na blat przesypujemy mąkę, dodajemy cukier puder oraz zimne 
masło z Polskiej Mleczarni pokrojone na kawałki. Całość siekamy 
widelcem do uzyskania kruszonki. Następnie dodajemy żółtka i za-
gniatamy na gładkie ciasto. Gotowe zawijamy w folię i odstawiamy 
do lodówki na około 30 minut. Ciasto rozwałkowujemy na blacie 
posypanym mąką, na grubość około 3 mm. Następnie nawijamy je 
delikatnie na wałek i przenosimy na foremkę do tarty. Obcinamy 
brzegi i dociskamy do rantów. Spód ciasta nakłuwamy widelcem, 
wykładamy papierem do pieczenia i wysypujemy grochem lub faso-
lą, aby podczas pieczenia ciasto nie urosło. Pieczemy w piekarniku, 
nagrzanym do 200 stopni przez około 20 minut, aż ciasto ładnie się 
zarumieni. Odstawiamy do wystudzenia.

Mascarpone Kuchmistrza mieszamy z Kajmakiem Kuchmistrza. 
Możemy to zrobić za pomocą miksera. W rondelku podgrzewamy 
śmietankę Polską (ale nie zagotowujemy) i dodajemy żelatynę. Ener-
gicznie mieszamy, aż żelatyna się rozpuści, następnie śmietankę do-
dajemy do masy z kajmaku i mascarpone i całość krótko miksujemy. 

Gotową masę przelewamy na kruchy spód, a po wystudzeniu 
wstawiamy do lodówki na min. 4 godziny.

W rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy cukier i cynamon, 
a następnie wrzucamy obrane gruszki i chwilę dusimy, cały czas po-
lewając je masłem. Gotowe gruszki układamy na tarcie, posypujemy 
płatkami migdałowymi i podajemy.

TARTA Z GRUSZKAMI  
I KAJMAKIEM 

SKŁADNIKI:
Kruche ciasto:

 ● 300 g mąki pszennej (tortowej lub krupczatki) 
 ● 200 g masła z Polskiej Mleczarni
 ● 100 g cukru pudru 
 ● 2 żółtka

Masa kajmakowa z mascarpone:
 ● 250 g Mascarpone Kuchmistrza
 ● 250 g Kajmaku Kuchmistrza
 ● 250 ml śmietanki Polskiej 30% 
 ● 20 g żelatyny

Maślane gruszki:
 ● 2 gruszki
 ● 50 g masła z Polskiej Mleczarni
 ● 2 łyżki cukru
 ● 1 łyżka cynamonu
 ● płatki migdałowe – do posypania

POLECANE PRODUKTY:

Smaczny Dzień

POMYSŁ  NA

z MLEKOVITĄ

Śmietanka Polska 30% 250 ml

Mascarpone Kuchmistrza 500 g

Kajmak Kuchmistrza 1 kg

Masło ekstra z Polskiej Mleczarni 200 g
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DOLNOŚLĄSKIE
Głogów, Jagiellońska 41

Wałbrzych, Kasztelańska 1
Wałbrzych, Broniewskiego 65-81, 
lok. 73/307 B

Lubin, Orla 34 E
Lubin, Reymonta 8 A

Wrocław, Widna 6  (Hala Kupców Perła)

Wrocław, Krzywoustego 312 A
Wrocław, Świeradowska 70

Wrocław, Komandorska 66

KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz, Karpacka 31 A/7A
Chełmno, Rynek 8
Świecie, Al. Jana Pawła II 6 G
Świecie, Kopernika 5
Toruń, Konstytucji 3 Maja 10
Toruń, Mickiewicza 100
Włocławek, Chmielna 39
Włocławek, Związków 
Zawodowych 18/1

LUBELSKIE
Biała Podl., Brzeska 91
Biała Podl., Sidorska 2 K
Chełm, Armii Krajowej 9/28
Lublin, Wileńska 21
Łuków, Przemysłowa 22 A
Łuków, Rogalińskiego 8
Tomaszów Lub., Zamojska 6
Tomaszów Lub., Kościuszki 21

LUBUSKIE
Zielona Góra, Słowacka 8 B/9

ŁÓDZKIE
Łódź, Chmielowskiego 39 paw. 24 G 

Łódź, Plac Barlickiego 5, lok. 57 
Łódź, Rynek Bałucki 1, box 54 
Łódź, Tatrzańska 42/44 

Tomaszów Mazowiecki, 
Głowackiego 36 A

MAŁOPOLSKIE
Bochnia, Plac Gazaris 11, box 38
Brzesko, Mościckiego 2
Chrzanów, Kadłubek 13
Gorlice, Pl. Dworzysko 2
Jurków (zlewnia mleka)
Klucze, Zawierciańska 2 A
Kraków, Pl. Imbramowski 119/120
Tarnów, Katedralna 5
Wolbrom, Krakowska 35
Zakopane, Skibówki 4 B

MAZOWIECKIE
Baranowo, Niepodległości 32
Ciechanów, Sikorskiego 12 A
Ciechanów, Kicińskiego 21/23
Mława, Chrobrego 5
Mława, Ordona
Ostrołęka, Prądzyńskiego 6, lok. J 17

Piaseczno, Pelikanów 6 A/30
Pułtusk, 3 Maja 7
Siedlce, Sobieskiego 10
Warszawa, Cynamonowa 2 A
Warszawa, Nowoursynowska 161 
(SGGW)
Ząbki, Targowa 1

OPOLSKIE
Kluczbork, Moniuszki C 3
Opole, Chabrów 58/4

PODKARPACKIE
Bukowsko 342
Krosno, Naftowa 4 A
Łańcut, Piłsudskiego 54
Rymanów, Rynek 20
Rzeszów, Warszawska 5/7
Rzeszów, Cicha 1
Rzeszów, Monte Cassino 14/58
Rzeszów, Okulickiego 5

Sanok, Przemyska 22
Sanok, Kochanowskiego 25
Sanok, Jana Pawła II 39
Sanok, Traugutta 9
Trzebownisko 931

PODLASKIE
Białystok, Gen. Andersa 40, box 33 

Wysokie Maz., Białostocka 4 
Wysokie Maz., Ludowa 122 
Wysokie Maz., Podlaska 12 
(stacja paliw)

POMORSKIE
Gdańsk, Żwirki i Wigury 4 
Gdynia, Kartuska 5
Gdynia, Morska 107–109 
Kwidzyn, Bat. Chłopskich 58/1 
Lębork, Zwycięstwa 3, paw. 23 A 
Malbork, Michałowskiego 3 
Słupsk, Wileńska 39, box 120/121

ŚLĄSKIE
Pilica, Krakowska 2/2

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
Sędziszów, Dworcowa 31 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
Braniewo, Przemysłowa 1/3 
Działdowo, Księżodworska 8 
Działdowo, Leśna 13 
Działdowo, Lenartowicza 3 C 
Działdowo, Małłka 2
Elbląg, Nowowiejska 5
Iława, Grunwaldzka 9
Iława, Kopernika 3
Kętrzyn, Sikorskiego 45 
Lidzbark, Nowy Rynek 5 
Lubawa, Kopernika 3
Lubawa, Wyzwolenia 3
Nowe Miasto Lubawskie, Okólna 50 
Ostróda, Czarnieckiego 43

Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4 
(Kortowo)
Pieniężno, Królewiecka 2 C
Susz, Wybickiego 1

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

Kalisz, Wyszyńskiego 21 
Kościan, Os. Jagiellońskie 27 D 
Kościan, W. Maya 28
Kościan, Składowa 4
Kościan, Surzyńskiego 16 
Leszno, Chrobrego 35
Leszno, Narutowicza 29 C 
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 35 
Pleszew, Zamkowa 4 
Poznań, Os. Kosmonautów 104 B 
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 3 C/109 
Poznań, Kraszewskiego 15/7 
Poznań, Racjonalizatorów 3 
Poznań, Stare Żegrze 110 A 
Poznań, Swobody 29
Środa Wlkp.,  Przecznica 8 
Turek, Kaliska 62 A
Turek, 650-lecia 10

ZACHODNIOPOMORSKIE 
Gryfino, Chrobrego 30–38 
Kołobrzeg, Dworcowa 2 
Koszalin, Poprzeczna 1 A, lok. 4 
Koszalin, Śniadeckich 37 
Pyrzyce, 1 Maja 8 A
Stargard, Aleja Żołnierza 10

Zapraszamy do sklepów Mlekovitka

Polski świeży nabiał

Co nas wyróżnia?

Oferta produktowa 
Unikalna, pełna oferta produktów polskiej marki MLEKOVITA, uzna-
nych za najlepsze przez klientów i konsumentów, wielokrotnie na-
gradzanych w Polsce i na świecie. Największy wybór nabiału w  Polsce 

  zaro – hciksrazcelm wótkudorp hcywokram 0001 danop – eiporuE i
atrakcyjna oferta ponad 200 innych produktów spożywczych.

Obsługa 
Doświadczeni eksperci-doradcy, nie tylko w procesie sprzedaży, o sze-
rokiej wiedzy z zakresu technologii mleczarstwa, doradzą najbardziej 
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 oraz artykułów spożywczych w jednym 
miejscu. Szybko i wygodnie. Atrakcyjna forma rozliczenia: płatność 
gotówką, kartą lub w rozliczeniu za dostarczone mleko.

(Hala Gaj)


