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Szanowni Państwo!

Z nieukrywaną satysfakcją oddaję w Państwa ręce najnowszy 
numer Dobrego Gospodarza. Przedstawiamy w nim rekordowe 
i historyczne wyniki całej naszej Grupy. Podsumowaliśmy dzia-
łalność spółdzielni za ubiegły rok podczas Zebrania Przedsta-
wicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, kierując szczególne 
podziękowania do hodowców bydła mlecznego, pracowników  
i kooperantów.

Niezależni eksperci ocenili, że inne podmioty z naszej 
branży „mogą jedynie marzyć o takich osiągnięciach”. Dzię-
ki temu dajemy również poczucie stabilności dla wszystkich 
rolników, z którymi współpracujemy. I to cieszy najbardziej.  
O szczegółach związanych z naszym rozwojem przeczytają  
Państwo w materiale podsumowującym (str. 7-9).

Duma mnie również rozpiera, gdy widzę, że Mlekovita stała 
się już marką globalną, rozpoznawalną na wszystkich kontynen-
tach. Przez wiele lat niezwykle ciężko pracowaliśmy, by nasze 
logo było synonimem najwyższej możliwej jakości. Dzisiaj jest 
ono również symbolem polskości i sukcesu za granicą. 

Dokładnie tak samo o Mlekovicie mówi Marek Goliszewski, 
Prezes Business Centre Club – największej organizacji zrzesza-
jącej przedsiębiorców. Uważa on, że nasza firma jest wzorem dla 
innych polskich biznesów. Wywiad publikujemy na stronach  
10-11.

W bieżącym numerze przedstawiamy także kolejne rozmowy 
z naszymi dostawcami. W tym z naszym „Rodzyneczkiem”, czyli 
Sylwią Pilecką, która z powodzeniem rozwija wielopokoleniową 
farmę i agroturystykę. 

Leszek Brzozowski natomiast wyjaśnia, dlaczego warto zaufać 
młodemu pokoleniu i jakie plany na rozwój ma jego syn. 

Janusz Podbielski, z kolei, opowiada o trudnej historii jego 
familii. 

Na swoje Koralowe Gody zaprasza  Tomasz Radziszewski.  
W tym roku obchodzi ze swoją małżonką Elżbietą 35-lecie po-
życia małżeńskiego. Przy tej okazji nasz reporter odwiedził ich 
gospodarstwo. 

Kontynuujemy akcję promocji zdrowego trybu odżywia-
nia wśród najmłodszych. Nasi pracownicy uczą przedszkolaki, 
że zbilansowane, bogate w mleko i produkty mleczne, ale też 
smaczne śniadanie to dobry początek każdego dnia. Po wizy-
cie w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem 
otrzymaliśmy już kilkadziesiąt zaproszeń z innych placówek  
w całej Polsce. Takie zainteresowanie edukacją najmłodszych na-
pawa nas radością. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury! 

www.mlekovita.com.pl2

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita
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Centrala Grupy Mlekovita 
w Wysokiem Mazowieckiem

POSZUKUJE:
• opakowań z tworzyw sztucznych  

(pojemniki, kubki, wiaderka, folie  
i laminaty do pakowania serów  
i twarogów, nakrętki, preformy PET),

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

sery żółte, jogurty, napoje fermentowane, 
śmietanki,

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

• etykiet,
• środków ochrony osobistej (fartuchy  

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

• dodatków do żywności,
• klejów i tuszów do opakowań,
• części zamiennych do maszyn i urządzeń 

linii produkcyjnych.

POSIADAMY DO SPRZEDANIA:
• paletopojemniki 1000 L   

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

POSIADAMY DO SPRZEDAŻY  
MASZYNY:
• automat pakujący PAG 37  

producent Mlecz-Masz,
• pakowaczka Hugart 10000,
• układ chłodniczy BITZER  

(dwie chłodnice, skraplacz,  
szafa sterownicza). 

Kontakt: 
e-mail: oferty.zaopatrzenie@mlekovita.com.pl

Grupa Mlekovita 
Oddział w Sanoku oferuje  

osad z zakładowej oczyszczalni 
ścieków (ścieki mleczarskie).

Osad wyprasowany na prasie taśmowej do pa-
rametrów około 15-16% suchej masy. Dysponu-
jemy około 70 t osadu miesięcznie.

Osad jest prasowany przez 2-3 dni mie-
sięcznie – jest możliwość odbioru 70 ton osadu  
w ciągu 2-3 dni bez rozkładania odbioru na cały 
miesiąc. 

Kod odpadu: br 020502.
Dysponujemy szczegółowymi badaniami labora-
toryjnymi osadu.

Kontakt: 
Tel. +48 605 994 044
e-mail: mdabrowski@mlekovita.com.pl

OGŁOSZENIA:



Rok 1979 był pod wieloma względami przeło-
mowy w skali nie tylko Polski, ale też świata. Tego 
roku nowo wybrany papież Jan Paweł II odbył swoją 
pierwszą pielgrzymkę do rodzinnego kraju. Jedna 
z najwybitniejszych dzisiaj jednostek medycznych 
– Centrum Zdrowia Dziecka – przyjęła swojego 
pierwszego pacjenta. Telewizja Polska po raz pierw-
szy wyemitowała Pszczółkę Maję.

Na świecie było jeszcze ciekawiej. Margaret 
Thatcher została pierwszą w historii Wielkiej Bry-
tanii kobietą premierem. Ajatollah Chomeini prze-
jął władzę w Iranie, a na Saharze po raz pierwszy  
i jedyny w historii zanotowano opady śniegu – padał 
przez 30 min.

Do tych wyjątkowych chwil dodać należy, bez 
wątpienia, jeszcze jedną. 1 kwietnia 1979 r. po raz 
pierwszy do pracy w Mlekovicie (wtedy nazywała 
się Spółdzielnia Mleczarska w Wysokiem Mazowiec-
kiem) przyszedł Dariusz Sapiński. Miał zaledwie  
25 lat i był świeżo upieczonym absolwentem Wydziału 
Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicz-
nej w Olsztynie. 

Jak wspominają najstarsi pracownicy, już wów-
czas było u niego widać w oku ten niesamowi-
ty żar i pasję do branży mlecznej. Chęć rozwoju  
zarówno osobistego, jak i rozwoju firmy. Wręcz aż 
palił się do roboty – opowiadają dzisiaj jego zna-
jomi. 

Jubileusz 42 lat pracy – Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy  
Mlekovita całe swoje zawodowe życie poświęcił rozwojowi firmy.

Co łączy Prezesa Sapińskiego 
z Margaret Thatcher?z Margaret Thatcher?

www.mlekovita.com.pl4

Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński z pracownikami.



Zdecydowanie miał zdolności przywódcze i od 
początku było widać, że ten młody człowiek w przy-
szłości daleko zajdzie. A na to nie trzeba było długo 
czekać. Prezesem został zaledwie 6 lat później. Miał 
31 lat i był jednym z najmłodszych zarządców nie tyl-
ko w branży mlecznej, ale w całej ówczesnej polskiej 
gospodarce. 

– Mimo że był to jeszcze system oparty na central-
nym planowaniu, to Prezes Sapiński już wtedy myślał 
wolnorynkowo i dążył do jak najszybszych reform  
i przekształcenia przedsiębiorstwa w nowoczesne,  
innowacyjne i niezwykle wydajne – opowiada Jan  
Jacyniewicz, emerytowany Kierownik Wydziału 
Skupu. 

Przemiany ustrojowe spowodowały potęż-
ne problemy w całej polskiej gospodarce. Szok 
wywołany ogromną rywalizacją światowych  
gigantów z rodzimymi producentami był nie 
do opisania. Wiele firm nie miało najmniej-
szych szans konkurować z zachodnim kapitałem.  
W branży mlecznej było podobnie.

Przetrwały spółdzielnie, które miały szczęście  
trafić na dobrych gospodarzy. Placówka w Wysokiem 
Mazowieckiem nie była ani ultranowoczesna, ani po-

tężna. Nie miała odpowiedniego zaplecza i know-how. 
Wiele innych, nawet lokalnych mleczarni, było zdecy-
dowanie większych niż wysokomazowiecka. 

– Tylko determinacja i długofalowa wizja Prezesa 
Sapińskiego zadecydowały, że Mlekovita jest dzisiaj 
hegemonem nie tylko w Polsce, ale także tej części 
świata – uważa Waldemar Broś, Prezes Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich. – Pomyślmy tyl-
ko, jak wyglądałyby polskie przedsiębiorstwa, gdy-
by więcej takich Prezesów Sapińskich trafiło się nam  
w latach 90.

Warto też dodać, że nazwę „MLEKOVITA” oso-
biście wymyślił Prezes Sapiński już w 1992 roku.  
Okazała się strzałem w przysłowiową 10 i dziś marka 
„MLEKOVITA” warta jest ponad 2 mld zł!

Dariusz Sapiński poświęcił całe swoje zawodo-
we życie jednej firmie. Firmie, którą - jak sam mówi, 
- ma w sercu i traktuje jak swoje dziecko. Ale swo-
imi dziećmi śmiało może też nazwać wszystkich  
5 tys. pracowników. I to oni w tak ważnym dla nie-
go dniu – 42-lecia pracy zawodowej – chcą zło-
żyć mu najszczersze, płynące prosto z serca życze-
nia, które publikujemy i do których jako zespół 
Dobrego Gospodarza w pełni się dołączamy.  
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Szanowny Panie Prezesie!
To dzięki Panu MLEKOVITA jest mleczarskim światowym gigantem. To Pan zmienił 

marzenia w rzeczywistość. To Pana geniusz, magia i siła oraz absolutnie wyjątkowa  
intuicja biznesowa spowodowały, że dziś cieszymy się nie tylko z miejsc pracy i godziwe-
go wynagrodzenia, ale przede wszystkim z codziennie odnoszonych sukcesów.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że spotkaliśmy Pana na swojej życiowej drodze.

My, pracownicy Grupy MLEKOVITA, z całego serca dziękujemy za Pana wysiłek i po-
święcenie. Dziękujemy za to, że Pan jest, że nie śni Pan o sukcesie, ale wcześnie wstaje  
i ciężko na niego pracuje, dając z siebie wszystko. Za to, że zawsze myśli Pan na wielką 
skalę, mając przy tym równie wiele cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko jest w życiu 
możliwe.

Życzymy Panu zdrowia i dalszego podążania za Pana pasją.
Aby nadal miłość do MLEKOVITY i ludzi 

była Pana życiowym mottem.

Z podziękowaniami i gratulacjami Pracownicy Grupy Mlekovita



2 mld zł – tyle warta jest marka Mlekovita. To 
łączny koszt budowy Stadionu Narodowego w 
Warszawie. Eksperci nie mają złudzeń: Spół-
dzielnia z Wysokiego Mazowieckiego już teraz 
jest przedsiębiorstwem globalnym. 

Według wyliczeń specjalistów z BTFG Advi-
sory, czyli największej firmy zajmującej się 
wyceną znaków towarowych i całych spółek, 
Mlekovita jest najpotężniejszą polską marką 
żywnościową. Pozostawia daleko w tyle m.in. 
międzynarodowych producentów popularnych 
alkoholi czy wyrobów mięsnych. Nie mówiąc 
już o innych znakach towarowych z branży 
mlecznej. 

Co ciekawe, według dziennikarzy „Rzecz-
pospolitej”, to właśnie sektor spożywczy jest 
pod tym względem najbardziej konkurencyjny.  
Ze wszystkich branż ma co roku najliczniejszą 
reprezentację pod względem liczby marek i ich 
łącznej wartości. 

By pokazać potęgę Mlekovity, wystarczy 
wspomnieć, że już w 2017 r. jej wizerunkowa 
wartość przewyższała TVN, LOTTO, LOT czy 
nawet Bank Pekao. 

Pod względem wartości daleko laureatom 
rankingu siły do najcenniejszej krajowej  
marki spożywczej, którą od lat jest polska  
w 100 proc. Mlekovita. To flagowy znak towa-
rowy rodzimej Grupy Mlekovita – czołowego 
gracza na rynku mleczarskim nie tylko w Pol-
sce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej 
– pisali już dwa lata temu redaktorzy „Rzecz-
pospolitej”.

Z kolei według analiz Meaningful Brands, 
czyli globalnego projektu badawczego grupy 
Havas, aż 82 proc. marek na polskim ryn-
ku mogłoby zniknąć i nikt nie zwróciłby na 
to uwagi. Jednym z nielicznych wyjątków 
jest właśnie Mlekovita, która również przez  
Havas uważana jest za jedną z najcenniejszych 
w naszym kraju. 

Warto też dodać, że Mlekovita jest dla 
polskich konsumentów synonimem dobrej  
jakości, zdrowej i ekologicznej żywności oraz 
dobrego smaku. Zaledwie 7 proc. ankietowa-
nych sugerowało się w zakupach patriotyzmem 
gospodarczym. 

– To pokazuje, że jej produkty kupowane są  
w naszym kraju nie ze względu na polskie  
pochodzenie, ale dlatego że są najwyższej moż-
liwej jakości. Dlatego z taką łatwością wchodzi 
na kolejne zagraniczne rynki – uważa Krzysztof 
Wróblewski, redaktor naczelny Tygodnika Po-
radnika Rolniczego.

Niemal wszyscy eksperci ekonomiczni mó-
wią dokładnie w tym samym tonie: Mlekovita 
stała się już graczem globalnym. Swoje produk-
ty eksportuje już do 167 państw świata. 

W obecności Konsula i Radcy Ambasady 
Kazachstanu w Polsce podpisano niedawno 
Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Mle-
kovitą a kazachską Spółką Krajową, dotyczące 
inwestycji w Kazachstanie na rzecz organizacji 
produkcji mleka i produktów mleczarskich.

Kazachstan jest tylko jednym z wielu  
przykładów, gdzie polski lider mleczarstwa 
przeciera szlaki dla pozostałych rodzimych  
przedsiębiorstw. Także spoza sektorów rolnych  
i spożywczych. 

Słynne logo z charakterystycznym „M” jest 
synonimem polskości zarówno na Zachodzie, 
jak i na Wschodzie. 

– Pracując już tyle lat w Parlamencie Euro-
pejskim i jeżdżąc po całym świecie, mogę śmia-
ło stwierdzić, że Mlekovita stała się w ostatnich 
latach jednym z najważniejszych gospodarczych 
ambasadorów Polski na całym globie. Obok ta-
kich tuzów z sektora nowych technologii jak cho-
ciażby CD Projekt. To bez wątpienia spożywczy 
jednorożec znad Wisły – uważa prof. Karol Kar-
ski, członek prezydium Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów.

Mlekovita ambasadorem 
Polski na świecie
Słynne logo z charakterystycznym „M” jest synonimem polskości.

www.mlekovita.com.pl6
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Wspaniały rozwójWspaniały rozwój
– Nasze logo jest rozpoznawane na całym świecie, a marka znana i ceniona od 

lat. Partnerzy biznesowi postrzegają Mlekovitę jako solidnego partnera, z którym 
można bezpiecznie finalizować nawet największe transakcje. Przy tym rośnie za-
interesowanie naszym pełnym asortymentem, doceniana jest nie tylko jakość na-
szych produktów, ale i profesjonalizm prowadzonego przez nas biznesu. 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, a także wzmacnia wizerunek 
polskiego przedsiębiorcy i całej polskiej gospodarki za granicą – mówi Prezes Zarzą-
du Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita 
Dariusz Sapiński



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Mlekovita 
Jarosław Szabłowski

– O wynikach, które zostały tu zaprezentowa-
ne, mogą jedynie marzyć wszystkie firmy mle-
czarskie – podkreślał podczas walnego zebra-
nia lustrator Tadeusz Maliborski z Krajowego 
Związku Spółdzielni Mleczarskich Związku Re-
wizyjnego. I, rzeczywiście, jego słowa nie były 
zwykłą kurtuazją, tylko mają odzwierciedlenie  
w twardych danych. Cena mleka w Mleko-
vicie jest dużo powyżej średniej krajowej.  
W styczniu 2021 r. wzrosła o 6 gr w stosunku 

do stycznia 2020 roku, co stanowi dynami-
kę wzrostu 104,26 proc., a w lutym 2021 r. aż  
o 11 gr (107,80 proc.).  

Dzienny przerób mleka na pracownika wy-
nosi 1,7 tys. litrów. Dla porównania, przeciętnie  
w kraju ten wskaźnik wynosi 1-1,2 tys. litrów. 
Przerób mleka w Grupie w roku 2020 wyniósł  
2 314 mln l.

Spółdzielnia liczy aż 8776 członków, z czego 
3619 z Wysokiego Mazowieckiego. 

Wartość przychodów z tytułu sprzedaży wy-
robów, towarów, materiałów i usług w 2020 r. 
wyniosła 5 mld 622 mln 950 tys. zł, co stanowi 
wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż o 8,5 
proc.

DOŁĄCZCIE DO 
MLEKOVITY!

Powyższe liczby jasno pokazują wielkość 
Mlekovity na rynku, która jest niewyobrażalna 
i już dawno znacząco przewyższyła wszystkich 
innych graczy. 

– Dzisiaj skupiamy się już nie na tym, by 
rywalizować z polskimi spółdzielniami, ale 
by być liderem w skali europejskiej – wskazu-
je Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz  
Sapiński.

www.mlekovita.com.pl8

REKLAMA
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 Fortop  FAO 230 
 
Nowa genetyka na wczesną 
kiszonkę
• PDO 2017:  1. miejsce w świeżej  

i 2. miejsce w suchej masie

• dobrze znosi okresowe niedobory wody

• wysoka strawność  

 SM Finezja FAO 240
 
Struktura plonu w finezyjnych 
proporcjach
• 1. miejsce w plonie suchej masy w dośw. 

rejestrowych (107% wzorca)

• dobra struktura plonu - korzystna 
korelacja parametrów ilościowych i 
jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę

• mocne natężenie cechy stay green 
pozwala na opóźnienie zbioru przy 
zachowaniu dobrych parametrów 
jakościowych kiszonki

• bardzo wysokie i bujnie ulistnione rośliny

21

3 4

Kontakt 
region 1.  784 915 508   region 2.  538 819 893  
region 3.  538 819 890   region 4.  538 819 901

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. 
Grupa IHAR, www.hrsmolice.pl

Dlatego podczas zebrania głośno zaapelo-
wał do pozostałych rodzimych podmiotów  
o dołączenie do Grupy. 

– Jesteśmy strategicznie otwarci na ekspan-
sję poprzez rozwój w ramach zwiększania liczby 
spółdzielni w Grupie Mlekovita. Zapraszamy do 
połączenia z nami dobre i rentowne spółdzielnie.

Tym bardziej że Mlekovita, włączając mniej-
sze podmioty w struktury Grupy, dba o ich 
rozwój. W ciągu ostatnich 10 lat zainwesto-
wała w najnowocześniejsze technologie po-
nad miliard zł, w tym lwią część w oddziały, 
które niegdyś były oddzielnymi spółdzielnia-
mi. Dzięki inwestycjom Mlekovity prawdzi-
wy blask uzyskały m.in. zakłady w Baranowie, 
Trzebownisku, Kościanie czy w Białej Pod-
laskiej. Jako pojedyncze spółdzielnie, praw-
dopodobnie, nigdy nie miałyby szans na do-
stęp do innowacyjnych linii technologicznych  
i unikalnej automatyzacji produkcji. Po prostu 
wypadłyby z rynku, ich pracownicy straciliby 
pracę, a hodowcy punkt odbioru surowca. 

– Tylko konsolidacja mniejszych podmiotów 
z liderem daje szanse na przetrwanie na coraz 
trudniejszym rynku mlecznym – uważa zapro-
szony na walne zebranie dziennikarz ekono-
miczny Karol Wasilewski. – To typowa sytuacja 
WIN-WIN, gdzie wygrywa każda ze stron.

Mlekovita jako priorytet swoich działań sta-
wia więc na wprowadzanie na rynek unikal-
nych produktów. Zapotrzebowanie na nasze 
oryginalne towary wciąż rośnie. Dużym po-
wodzeniem cieszą się produkty o szczególnych 
właściwościach zdrowotnych, jak chociażby 
serwatka do picia Dar Pro, której regularne 
spożycie wzmacnia odporność organizmu.

Łącznie Grupa posiada w swoim portfolio 
ponad 1000 produktów. 

TAKI LIDER TO SKARB
– Rada Nadzorcza stwierdza, że działalność 

spółdzielni w roku 2020 przebiegała prawidło-
wo, a Mlekovita jest największym, najnowocze-
śniejszym i najszybciej rozwijającym się przed-
siębiorstwem w polskiej branży mleczarskiej. 
Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia pracę 
zarządu i wnioskuje o udzielenie absolutorium 
zarządowi w osobie Prezesa Dariusza Sapińskie-
go – podsumował Wiceprzewodniczący Rady 
Jarosław Szabłowski.

Nic więc dziwnego, że wszyscy delegaci byli 
jednomyślni: pełne poparcie dla dalszych dzia-
łań Prezesa i 100% absolutorium. 

Uczestnicy Zebrania zdecydowali również  
o jednomyślnym przegłosowaniu wszystkich 
zaproponowanych przez Zarząd uchwał. 

REKLAMA



Konsument zawsze 
wybierze to, co najlepsze
Profesjonalnie zarządzany biznes rolno-spożywczy wyjdzie obronną 

ręką z każdego kryzysu. A czas pandemii może być nawet okresem  

rekordowych wzrostów. Przykładem jest tutaj Mlekovita – mówi w rozmowie 

z Dobrym Gospodarzem Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.
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Wygłosił Pan niezwykle emocjonującą laudację 
dotyczącą Prezesa Dariusza Sapińskiego i samej 
Mlekovity podczas Gali Laura SuperBiznesu. Mle-
kovita okazała się najlepszą polską marką spo-
żywczą. Na niezwykle trudnym i konkurencyjnym 
rynku, gdzie funkcjonuje międzynarodowy kapitał, 
wygrywa firma z Podlasia...

W każdym biznesie najważniejsza jest dłu-
gofalowa wizja. Sukces Mlekovity to, niewąt-
pliwie, zasługa tak sprawnego menadżera jak 

Prezes Sapiński. Na moich oczach rosła po-
tęga Spółdzielni. Widziałem, jak konsoliduje  
rynek, jak rozwija swoją działalność, jak wchodzi  
w kolejne sektory. Jak wyrasta ponad resztę. A prze-
cież zaczynała na początku lat 90. z takiego samego 
pułapu jak pozostałe OSM-y. Tutaj nie było żadnego 
handicapu, żadnej taryfy ulgowej. To ciężką pracą  
i wizjonerskim podejściem do biznesu polscy 
przedsiębiorcy rozwijali swoje przedsiębiorstwa.  
W Business Centre Club mamy wielu fantastycz-
nych, rodzimych prezesów, którzy doszli do świa-
towego poziomu. Wyszli poza granice. Podbijają 
kolejne zagraniczne rynki. Przyznać jednak trzeba,  
że Mlekovita to fenomen w skali europejskiej.

Skoro wspomina Pan o rynkach zagranicznych, to 
jak ważny jest eksport w rozwoju polskiej gospodarki?  
I jak ważna jest polska marka? 

Polska przechodzi globalny kryzys w miarę stabilnie, 
właśnie dzięki olbrzymiemu nastawieniu na eksport.  
I dopiero w tak trudnych czasach zdajemy sobie spra-
wę, jak ważne jest wychodzenie poza nasze rodzime 
podwórko. Najprościej mówiąc: pozyskiwanie kolej-
nych rynków powoduje bogacenie się nas wszystkich 
tutaj, w Polsce. Pozyskujemy pieniądz, którego u nas 
nie było. Ale równie ważne jest to, że nasi przedsiębior-
cy, swoimi produktami o światowej jakości, promują 
markę POLSKA. To oni są najlepszą, zagraniczną pro-
mocją naszego kraju. Przykład Mlekovity jest tutaj ide-
alny. Gdziekolwiek na świecie nie jestem, widzę nabiał  
z charakterystycznym logiem „M” w sklepach. Jestem 
z tego niezwykle dumny. 

Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club
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Na początku przemian ustrojowych polscy produ-
cenci zmieniali nazwy na zachodnie, by ukryć pol-
skość i w taki sposób zdobywać rynki. Zastanawiam 
się, czy dziś „Made in Poland” bardziej pomaga, czy 
ciągle jest obciążeniem?

Wystarczy garść danych: Niemcy importują od 
nas już więcej niż z Francji i Włoch. Jesteśmy czwar-
tym na świecie krajem, z którego idzie do Niemiec 
największy import, po Chinach, USA i Niderlandach,  
a więc drugim, największym w Europie. Pozostałe kra-
je, gdzie najwięcej eksportujemy, to Wielka Brytania  
i Francja. Skoro gros naszej sprzedaży zagranicznej tra-
fia na najbardziej wymagające rynki świata, to znaczy, 
że nasze towary są na światowym poziomie pod wzglę-
dem jakości, a dodatkowo są atrakcyjniejsze cenowo. 
I tutaj znowu wrócę przykładem do Mlekovity: skoro 
potrafiła zdobyć niemal każdy rynek świata – od USA 
poprzez Chiny, a na krajach arabskich i Afryce kończąc 
– to nie ma innej odpowiedzi. Jej produkty muszą być 
wyjątkowymi w skali globalnej. 

Mlekovita wyeksportowała towary za ponad 1 mld zł...
Operujemy na liczbach niewyobrażalnych  

dla przeciętnego człowieka, bo kto jest w stanie 
sobie wyobrazić 1 mld zł? Nikt takich pieniędzy  
w rękach nie trzymał. A przecież za dwa lata 
sprzedaży zagranicznej Mlekovita mogłaby zbu-
dować Stadion Narodowy w Warszawie. Tylko 
znowu wróćmy do podstaw. Co dla przeciętnego 
dostawcy mleka oznacza potężny eksport Mleko-
vity? Oznacza to, że może ona swobodnie rozwi-
jać własny biznes. Bez tego eksportu część dostaw-
ców musiałaby zrezygnować z produkcji mleka. 
Jeżeli Mlekovita nie inwestowałaby w rozwój swo-
jego parku maszynowego, w innowacyjne podejście  
do biznesu, w nowe technologie, to nie byłoby eks-
portu. Jak nie byłoby eksportu, to rolnicy w Polsce 
musieliby wyprodukować o 1 mld zł mniej mleka! 
Długofalowa polityka rozwoju mleczarni opłaca się 
przede wszystkim hodowcom. Dlatego nie można 

myśleć w kategoriach ceny mleka: tu i teraz, byle jak 
najdrożej. Opłaca się związać z kimś, kto zagwaran-
tuje ci penetrację rynków zagranicznych, a więc sta-
bilność dla biznesu. 

Rozmawialiśmy o tym, że Polska stosunkowo dobrze 
radzi sobie w dobie pandemii. Jednak globalnie mamy 
potężną recesję. Niemal każda gospodarka świata,  
w tym nasza, się kurczy. Natomiast Mlekovita bije  
kolejne rekordy.

Wynika to z niezwykle profesjonalnie przygo-
towanego modelu zarządzania biznesem. Bycia  
o dwa kroki przed konkurencją na każdym polu. In-
westycji, które zwracają się teraz z nawiązką. Sys-
tematycznego wprowadzania na rynek kolejnych 
produktów. Otwarcia własnej sieci sklepów. Teraz Mle-
kovita weszła szeroko w internet. Sklepy on-line po-
zwalają w dobie pandemii na zakupy bez wychodzenia  
z domu. Właśnie za wizjonerskie myślenie o przed-
siębiorstwie Prezes Dariusz Sapiński otrzymał Laur 
SuperBiznesu. Także Business Centre Club docenia 
takich menadżerów, dlatego od kilku lat ściśle współ-
pracujemy. 

Od lat jest Pan jednym z najbardziej cenionych  
ekspertów ekonomicznych – jak po pandemii będzie 
wyglądała polska gospodarka?

Przewiduję, że będziemy potrzebowali ok. 2 lat, 
by wrócić do stanu sprzed pandemii koronawirusa. 
Oczywiście, każdy segment będzie miał inny okres, 
ponieważ np. lotnictwo czy turystyka tak szyb-
ko nie odrobią swoich strat. Państwa zapewne naj-
bardziej interesuje rynek spożywczo-rolny. Patrząc 
na wszystkie zawirowania ekonomiczne ostatnich  
dekad, dochodzę do wniosku, że rolnictwo jest naj-
mniej narażone na globalne kryzysy. Przynajmniej to 
zarządzane profesjonalnie. Dobrej jakości produktów 
spożywczych będziemy potrzebowali zawsze. Konsu-
ment może odłożyć wylot na wakacje, poczekać rok 
ze zmianą telewizora czy telefonu. Ale dobrze zjeść po 
prostu musi! 
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MLEKOVITA 
to gwarancja

70-letni Janusz Podbielski nie owija w bawełnę. 
Przyznaje, że Mlekovita uratowała jego gospodar-
stwo. Wcześniej dostarczał surowiec do Ostrowi,  
a gdy ta wpadła w tarapaty finansowe, pomocną 
dłoń wyciągnął Prezes Sapiński. Dzisiaj Podbiel-
ski mówi, że nie jest sztuką wyprodukować, sztuką 
jest dobrze sprzedać. To motto przyświeca całej jego  
familii od lat. Tego uczył go ojciec, a on teraz uczy 
swoje dzieci. 

– Prezes Sapiński jest gwarancją pewnych  
i terminowych wypłat za dostarczony surowiec 
– mówi bez ogródek Podbielski. – W biznesie 
wiarygodny partner to podstawa funkcjonowania  
i możliwość rozwoju, dlatego nie wyobrażam sobie, 
bym mógł współpracować z inną spółdzielnią.

Sam posiada 32-hektarowe gospodarstwo  
w Gniazdowie (gm. Stary Lubotyń), z czego  
olbrzymia część zasiana jest kukurydzą przezna-
czaną później na kiszonkę. 

Hoduje 34 krowy i dostarcza ok. 170 tys.  
litrów mleka rocznie. Gospodarowanie przejął 
niezwykle szybko. Miał zaledwie 16 lat, gdy stał 
się właścicielem farmy. Ale już wówczas rwał się 
do pracy zarówno w polu, jak i przy zwierzętach. 
Co ciekawe, fascynowała go również praca dla 
dobra lokalnej społeczności. 

– W latach 80. człowiek widział tę nędzę  
i biedę na wsi – opowiada w rozmowie z Dobrym 
Gospodarzem Podbielski. – Tym bardziej na na-
szych terenach ostrowskich. Już wówczas o naszym 
regionie mówiło się, że są to laski, piaski i karaski.

RADNY I GOSPODARZ 
Zdecydował się wejść w lokalną politykę. 

Szybko został wybrany na radnego Sejmiku 
Wojewódzkiego Województwa Ostrołęckiego. 
Tam mógł aktywnie walczyć o polepszenie losu  
regionalnych rolników. I o realną pomoc dla  
gospodarstw. 

Niezwykła historia rodziny rolnika spod Ostrołęki. 
Jego dziadek z 10-morgowego gospodarstwa 
musiał zostać żołnierzem walczącym z nawałą radziecką. 

www.mlekovita.com.pl12

REKLAMA



– Sprzęt był wówczas reglamentowany centralnie 
na gminy – tłumaczy. – Ale Warszawa nie patrzyła 
na specyfikę regionów i liczbę gospodarstw, dlatego 
jedni mieli go za dużo, a inni nie dostawali wcale.

Musiał więc walczyć o każde gospodarstwo  
indywidualnie. A przecież sam był jednocześnie  
aktywnym farmerem. Pracował więc od rana do 
nocy. Pytany, które zajęcie sprawia większą radość, 
bez namysłu odpowiada, że hodowla. Po pierwsze, 
bo jest o wiele bardziej przewidywalna, a po drugie, 
bo kocha zwierzęta. 

– W tamtych czasach od radnego każdy coś 
chciał. Przychodzili, by pomóc ze sprzętem, z ziar-
nem na zasianie, by załatwić chociaż trochę na-
wozów. Wiecznie czegoś brakowało, a ja wiecznie 
miałem pełen dom gości – śmieje się Podbielski.

NAMACALNY CUD
Jego rodzina również zaczynała niemal od 

zera. Dziadek urodził się w 1900 r. Na 18. urodzi-
ny otrzymał od Skarbu Państwa 10 morgów. Nie 
nacieszył się gospodarowaniem zbyt długo, bo już 
dwa lata później wybuchła wojna z bolszewikami. 

Został wcielony do wojska i wysłany na front. 
Wkrótce został adiutantem. Los chciał, że trafił na 

odcinek obrony terenów ziemi łomżyńskiej. Jego 
pułk został wycięty niemal w pień. Uratowało się 
dosłownie kilku żołnierzy. W tym on sam. 

Opowiadał, że jego najbliższy przyjaciel stra-
cił w boju całą rękę. Ponad 30 godzin zajęło 
im dojście do polskich punktów ratunkowych.  
Kolega przeżył, co wszyscy nazwali namacal-
nym cudem. Inaczej nie dało się tego określić.  
Tym bardziej że waleczny żołnierz przeżył 90 lat! 

Dziadek Janusza Podbielskiego pozostał w woj-
sku. Wziął udział nawet w potężnej szarży wojsk 
polskich. Jak sam opowiadał, gonili bolszewików 
aż do Homla. 

– Najbardziej bali się Kozaków – dodaje Pod-
bielski. – Każdy miał po 2 metry i byli potężnie 
zbudowani. Oni walczyli szablami, a każdy ich za-
mach mógł skrócić człowieka o głowę.

Polaków w tej walce wsparli Francuzi. I co cie-
kawe, dzisiaj zięciem Podbielskiego jest właśnie 
pochodzący z Paryża Deloly. 

Śmieje się, że niezbadane są wyroki boskie. Ale 
już dziś zdecydował się przepisać swoje gospodar-
stwo na córkę. Mówi, że skoro w 1920 r. nam po-
mogli, to i dziś razem dobrze sobie poradzą. 
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Czas na młode 
pokolenie

Jego ojciec zmarł, gdy miał zaledwie 6 lat. Bardzo 
szybko musiał więc wkroczyć w bycie dorosłym gospoda-
rzem i wziąć odpowiedzialność za farmę. Jak sam mówi, 
pamięta doskonale czasy, gdy zaczynało się od kilku 
krów, a mleko dostarczało się do zlewni metalowymi  
baniakami. 

Dziś dorobił się 100 sztuk bydła i 60 hektarów grun-
tów rolnych. Od lat zasiada także w Radzie Nadzorczej  
Mlekovity. Leszek Brzozowski ze wsi Święck-Nowiny 
(gm. Wysokie Mazowieckie) jest właśnie w trakcie prze-
kazywania swojego dobytku kolejnemu pokoleniu. 

NASTĘPNE POKOLENIE WCHODZI DO GRY
– Syn już ma własny pomysł na rozwój naszego biznesu 

– opowiada w rozmowie z Dobrym Gospodarzem Leszek 
Brzozowski.

Paweł ma zaledwie 26 lat, ale aż pali się do pracy na  
gospodarce. Skończył logistykę na Poli-

technice Białostockiej. Ma świeże spoj-
rzenie na rolnictwo, chce jednocześnie 
być blisko rodziny. Myśli o postawieniu 
wspólnego, wielopokoleniowego domu 
– gospodarstwo posiada bowiem 
13-hektarową działkę siedliskową. 

Obaj są przekonani, że w dzisiejszych 
czasach ten, kto nie inwestuje, to nie  

stoi w miejscu, ale cofa się.  
Paweł interesuje się ho-

dowlą bydła, zwłasz-
cza odchowem cie-
ląt. Skorzystał już  
z premii dla młodego 
rolnika przeznaczo-
nej na zakup maszyn, 
m.in. opryskiwacza.

Wykorzystał tak-
że dofinansowanie 
na modernizację, 
zakupując większy 

ciągnik. Przy obec-

nej skali produkcji wystarcza im własnych gruntów do 
produkcji pasz i nie muszą dodatkowo wydzierżawiać zie-
mi. Opierają się głównie na jałówkach własnej hodowli, ale  
w poprzednim roku dokupili cieliczki z Danii.

Planują rozbudowę obory. Poprzednia inwestycja  
w budynek miała miejsce 20 lat temu. Wspólnie  
mówią, że czas najwyższy, by przeszła gruntowną moder-
nizację. 

– Mając za partnera Mlekovitę, nie boimy się zaciągać 
komercyjnych kredytów – mówią wspólnie Brzozowscy. – 
Działa to również w drugą stronę. Banki widząc, że jeste-
śmy dostawcami największej spółdzielni w tej części świata, 
śmiało nas kredytują.

NIE WIEDZĄ, JAK DZIĘKOWAĆ PREZESOWI 
To główny powód, dla którego od początku swo-

jej „kariery mlecznej” związali się z Grupą Mlekovita.  
Bo także inwestycja w roku milenijnym była podyktowa-
na chęcią rozwoju i bycia coraz większym kontrahentem. 
Już wówczas nazwa Mlekovita robiła piorunujące wrażenie  
w placówkach bankowych.

– Często słyszałem od rolników z innych regionów, że 
dostają atrakcyjniejszą cenę za mleko. A dwa miesiące 
później dzwonili do mnie, żebym pożyczył im pieniądze, 
bo nie mają co włożyć do garnka. Ta lepsza oferta cenowa 
okazywała się jedynie na papierze. W rzeczywistości nie 
zobaczyli ani gotówki, ani swojego surowca – opowiada 
Brzozowski.

Do tak tragicznych ludzkich dramatów dochodziło na 
terenie m.in. powiatu bielskiego. Tamtejsza spółdzielnia 
nie dość, że zostawiła hodowców na pastwę losu, to jeszcze 
teraz muszą spłacić jej zadłużenie. 

Brzozowski podaje przykłady swoich znajomych, któ-
rych dosłownie uratował Prezes Dariusz Sapiński. 

– Potrafił spotkać się z całą rodziną i przyjąć ich do naszej 
rodziny Mlekovity – tłumaczy. – Dzisiaj ci ludzie nie wiedzą, 
jak mają mu dziękować. Dostają co miesiąc pewne i stabilne 
wynagrodzenie za swoją pracę i mogą spać spokojnie.

Podobnie jak 15 tys. innych dostawców mleka na  
co dzień współpracujących z Grupą Mlekovita. 

Sprawdziliśmy, jak radzi sobie Leszek Brzozowski 
– członek Rady Nadzorczej.
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Tomasz Radziszewski prowadzi ponad 68-hektarowe 
gospodarstwo w Skłodach-Przyrusach w gminie Nowe 
Piekuty (powiat wysokomazowiecki). W 1979 roku przejął  
je z rąk ojca, a dziś oddaje w ręce syna. Twierdzi, że do  
rolnictwa trzeba mieć pasję, ale każde kolejne pokolenie 
ma ciekawe i innowacyjne spojrzenie na agrobiznes. 

W latach 90. zaczął intensywnie modernizować i roz-
budowywać wspólny dobytek. Dzisiaj może pochwalić się 
stadem wielkości ponad 100 sztuk i areałem rolnym o po-
wierzchni ponad 68 ha. Niemal w całości wykorzystywany 
jest on na pasze. Śmiało można powiedzieć, że doszedł do 
samowystarczalności. 

− Po tylu latach pracy należy już zwolnić obroty i przeka-
zać stery w młodsze ręce – mówi z uśmiechem.

Te ręce to, oczywiście, 34-letni syn Emil, który zrezy-
gnował z pracy na etacie i postanowił pracować w rodzin-
nym gospodarstwie. Ma pomysł na zmiany. Chce, przede 
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Koralowe Gody 
u Radziszewskich
Gospodarzy już 42 lata. Rocznie oddaje niemal pół miliona 
litrów mleka. Nie wyobraża sobie innego podmiotu skupującego 
mleko, z którym mógłby współpracować. 

wszystkim, „pociągnąć” inwestycję – budowę nowej obo-
ry wolnostanowiskowej. Aktualnie Radziszewski pracuje  
w oborze uwięziowej. 

− To potężna odpowiedzialność i niesamowite wyzwanie 
– uważa. – Dlatego potrzebny jest tu świeży umysł i kolej-
ny sprawny manager, a takim, niewątpliwie, jest Emil – za-
chwala syna.

Zresztą, nie tylko syn ma smykałkę do biznesu. 30-letnia 
córka Magdalena z powodzeniem prowadzi gabinet podo-
logiczno-kosmetologiczny, który znajduje się w Wysokiem 
Mazowieckiem.

– Córka od zawsze interesowała się branżą paramedycz-
ną, a syna zawsze interesowała hodowla zwierząt i uprawa 
roli. Idealnie więc się złożyło, bo nasze gospodarstwo jest za 
małe, by dzielić je na dwie osoby – dodaje Radziszewski.   

Do Mlekovity oddaje ok. 490 tys. litrów mleka rocznie.  
Jak sam mówi, nigdy nie zmieniłby mleczarni. Dla niego 
Grupa Mlekovita i osobiście Prezes Sapiński to gwarancja 
rozwoju i trwałość biznesu. 

− Nie sztuką jest jednorazowo dobrze sprzedać. Sztuką 
jest znaleźć kogoś do współpracy na lata. A Mlekovita to 
współpraca na całe i dostatnie życie – uważa.

Co ciekawe, Prezes Dariusz Sapiński również bardzo 
ciepło wypowiada się o swoim dostawcy. Twierdzi, że Ra-
dziszewski to wręcz przykład pracowitości, uczciwości 
i sumienności. Mówi o nim „rolnik z krwi i kości” – co  
w ustach Prezesa jest niesamowitym wyróżnieniem. 

Owy rolnik ma w tym roku jeszcze jeden powód do za-
dowolenia. 26 października obchodzić będzie 35-lecie po-
życia małżeńskiego. Swoją wybrankę – Elżbietę – poznał na 
lokalnej zabawie. Była z tej samej gminy, więc na randki nie 
musiał daleko dojeżdżać. 

− Zakochaliśmy się w sobie za młodu i zleciało nam już 
razem tyle lat – śmieje się.

Dla niego zrezygnowała z pracy w Lasach Państwowych 
i przyszła wspólnie gospodarzyć. I tak gospodarzyli, że do-
szli do Koralowych Godów. 

Tomasz Radziszewski



Biznesu nauczył mnie 
Prezes Sapiński

Sylwia Pilecka ma zaledwie 33 lata, ale nie-
zwykle prężnie działa w całej branży rolniczej. 
Zajmuje się wielopokoleniowym gospodar-
stwem w miejscowości Stawiereje-Michałowię-
ta. Na 35 hektarach uprawia zboża i kukurydzę 
na kiszonkę dla swoich 40 krów. 

Oprócz tego oferuje klientom przepiękną 
posiadłość przerobioną na agroturystyczną:  
5 pokoi do wynajęcia, duża sala przeznaczona 
na imprezy, do tego do dyspozycji 35-letni sad 
owocowy. 

Jakby tego było mało, na co dzień pracuje  
w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Aktywnie działa również na rzecz lokalnej 
społeczności, a przede wszystkim w Grupie 
Mlekovita, z którą związana jest od zawsze, 
bo od zawsze jej rodzina ceniła sobie rzetelne, 
uczciwe i wiarygodne podejście do biznesu. 
Na pytanie, jak łączy tyle funkcji jednocześnie, 
odpowiada, że rolnikiem jest z pasji, prawo to 
jej hobby, a Mlekovita jest drugim domem. 

– Gdy kochasz to, co robisz, i otaczasz się 
wspaniałymi ludźmi pokroju Prezesa Sapińskie-
go, to tak naprawdę nie pracujesz ani jednego 
dnia. Wszystko, co robisz, sprawia ci przyjem-
ność – uważa Pilecka.

Bo dodać trzeba, że oprócz zajęć zawodo-
wych, na głowie ma jeszcze dwójkę małych 
dzieci: 2,5-letniego Wiktora i 6-miesięczną 
Marcelinę. Tutaj zdecydowanie pomaga jej mąż 
– Karol. 

– Rolnikiem w tym związku jestem ja. On na 
gospodarstwie się nie zna, bo jest radcą prawnym  
i prowadzi własną kancelarię w Białymstoku. 
Skoro ja muszę iść do krów, to on idzie do dzieci 
– śmieje się Pilecka.

Przyznać trzeba, że jest to układ nie-
codziennie spotykany, ale oboje twierdzą, 
że sprawdza się idealnie. Są małżeństwem  
8 lat, czyli ćwierć ich całego życia, i jak do tej 
pory, chwalą sobie podział obowiązków. Tym 
bardziej że jest to gospodarstwo rodzinne, wie-
lopokoleniowe, zatem nadal mogą liczyć na po-
moc najbliższych. 

Smykałkę do hodowli odziedziczyła po pra-
dziadku. To on zakładał gospodarstwo jesz-
cze przed II wojną światową. Co ciekawe, 
miał farmę większą niż obecnie mają Pileccy.  
Jednak w związku z liczną rodziną, majątek zo-
stał podzielony w wyniku spłat pradziadka ro-
dzeństwa. Dzisiaj Sylwia próbuje odbudować 
rodzinną potęgę. 

Tym bardziej że ma niezwykły szacunek dla 
swojego przodka. Był on bowiem jednocześnie 
żołnierzem Wojska Polskiego i wielkim narodo-
wym patriotą. Podczas wojny brat pradziadka 
został rozstrzelany przez gestapo. 

Co ciekawe, także jej drugi pradziadek mocno 
w sercu miał Polskę. Po wojnie aktywnie włączył 
się w walkę z nowym okupantem – tym razem 
radzieckim. NKWD wydało na niego wyrok 
śmierci. Ciało nie zostało odnalezione do dziś,  

Od lat jest jedyną kobietą-delegatem 
podczas walnych zebrań Grupy Mlekovita.  
Reprezentuje gminę Szepietowo. 
Mówią o niej „nasz Rodzyneczek”.

www.mlekovita.com.pl16



a sprawą ciągle intensywnie zajmuje się 
Instytut Pamięci Narodowej. 

– Tak naprawdę razem z mężem mogli-
byśmy śmiało żyć dostatnim życiem miej-
skim – opowiada Pilecka. – Ja jednak nie 
umiem sobie wyobrazić, bym mogła zosta-
wić to, co odziedziczyłam po przodkach. To 
kawał naszej historii, budowany dosłownie 
naszą krwawicą. Dzisiaj łatwo jest być rol-
nikiem z dotacjami, kiedyś to była męka na 
ugorze.

Dlatego niezwykle docenia współpra-
cę z Mlekovitą. Tłumaczy, że pewność 
wypłat powoduje, iż rozwija dzięki temu 
kolejne gałęzie biznesu. Poszerza ofertę 
agroturystyki, rozbudowuje sad, myśli  
o dzierżawie kolejnych hektarów, tym ra-
zem pod uprawę zbóż na handel. 

– Dywersyfikacji swoich przychodów 
nauczyłam się od Prezesa Sapińskiego. On 
prowadzi biznes w skali globalnej, a ja po-
wtarzam jego ruchy w lokalnej gospodarce 
– śmieje się Sylwia Pilecka.

MilkSafe™ 3BTC 
Szybki test do wykrywania 
antybiotyków w mleku 
Testy MilkSafe™ 3BTC to nowa jakość w zakresie 
kontroli pozostałości antybiotyków w mleku.

Łatwy w wykonaniu i szybki (5 minut) test 
do wykrywania antybiotyków w mleku.
Możliwość odczytu wyniku wizualnie  
lub za pomocą czytnika podręcznego.
Test jest dopuszczony do użytku w Polsce 
przez służby wtererynaryjne (PIWET)   
i posiada wszystkie potrzebne certyfikaty.

Skontakuj się z naszym przedstawicielem
Oficjalny dystrybutor - Pigment

Andrzej Majewski 
+48 605335552 
amajewski@pigment.biz.pl
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Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem miały wyjątkową okazję zgłębiać wiedzę 
dotyczącą wartości odżywczych i zdrowotnych mleka 
niemal u źródła. Z wizytą u nich pojawiły się przedsta-
wicielki Grupy Mlekovita, a jednocześnie mamy przed-
szkolaków.

– Najmłodsi najlepiej uczą się, bawiąc. A od kogo naj-
lepiej przyswaja się wiedzę? Od najbliższych. Dlatego to 
mamy przedszkolaków wyruszyły z misją opowiedzenia 
najmłodszym o zaletach wynikających z codziennego 
spożywania nabiału oraz odpowiedniej i zbilansowanej 
diecie. Czyli o tym, jak ważne są w niej produkty mlecz-
ne – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz  
Sapiński. 

Świetna mleczna zabawa przyjęła formę warszta-
tów kulinarnych, podczas których dzieci własnoręcz-
nie przygotowywały śniadanie, był też konkurs wiedzy  
o mleku. 

– Dzieci nie chciały nas ze swoich sal wypuścić – opo-
wiadają pracownice Grupy Mlekovita. – Prosiły nas, by-

śmy zostały jesz-
cze na 15 minut, 
byśmy wymyśliły 
jeszcze jeden konkurs albo zrobili wspólny mleczny, tym 
razem, obiad.

Pomysł odwiedzin najmłodszych w placówkach 
oświatowych to nie pierwsza tego typu akcja. Grupa 
Mlekovita regularnie wspiera podobne aktywności, 
mające na celu pokazanie dzieciom walorów zdro-
wotnych mleka. Dzięki połączeniu zabawy i edukacji 
najmłodsi otrzymują istotne informacje o roli mleka  
i produktów mlecznych w ich diecie, a to przyczynia się 
do wprowadzenia dobrych nawyków żywieniowych.

Dlatego wizyta przedstawicielek firmy Mlekovita 
niezwykle pozytywnie została odebrana zarówno przez 
nauczycieli, jak i rodziców. Zachwycali się akcją między 
innymi w mediach społecznościowych. Nic więc dziw-
nego, że od razu posypały się zaproszenia do kolejnych 
przedszkoli i szkół z całej Polski.

Z Mlekovitą od najmłodszych lat

www.mlekovita.com.pl18
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Mlekovita poleca

LODY 
WYPASIONE 
W KUBKU 200 ML

www.mlekovita.com.pl20

Polacy uwielbiają smak tradycji 
i dzieciństwa – w ich lodowych wyborach niepo-
dzielnie króluje smak śmietankowy. Dlatego w linii 
Wypasione pojawiły się kremowe lody o klasycznym 
smaku w nowej porcji: 200 ml, optymalnej do jedno-
razowego spożycia, w wygodnym kubeczku.

LODY WYPASIONE W ROŻKU 150 ML

LODY WYPASIONE DUO 1 L

LODY W PROSZKU 3 KG

Lody w rożku z Mlekovity teraz w większym chrupiącym wafel-
ku oblanym wewnątrz czekoladą. Wypasione lody śmietankowe to 7 
pysznych smaków, w tym znane i lubiane: śmietankowy, limonkowy, 
truskawkowy, waniliowy, czekoladowy i dwa nowe: biała czekolada  
i słony karmel, każdy w polewie czekoladowej. Nowy wariant oferowa-
ny jest w większej porcji: 150 ml.

W litrowym opakowaniu pojawiają się nowe warianty lodów, łączą-
ce po dwa wyjątkowe smaki. Wypasione Duo to lodowy duet idealny 
dla osób ceniących sobie różnorodność i większe, rodzinne porcje. 
Dostępne w 5 wyjątkowych smakach: śmietankowo-truskawkowym, 
śmietankowo-waniliowym, śmietankowo-czekoladowym, śmietanko-
wo-limonkowym, śmietanka – słony karmel i śmietanka – biała cze-
kolada. 

Lody w proszku Kuchmistrza, stworzone specjalnie na rozpoczynający się se-
zon wiosenno-letni, to gotowe mieszanki do przygotowania tradycyjnych lodów 
włoskich i rzemieślniczych. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii produkcji 
oraz starannie wyselekcjonowanym składnikom, posiadają one doskonałe wła-
ściwości. Szybka i łatwa rozpuszczalność pozwala zminimalizować czas przygo-
towania popularnych lodów o naturalnie śmietankowym smaku i kremowej kon-
systencji.

LODY WYPASIONE NA ŚMIETANCE 1 L
W najpopularniejszej na rynku gramaturze w kategorii lodów rodzin-

nych grono wiernych sympatyków zyskały lody Wypasione na śmietance. 
Dostępne w dwóch najbardziej ulubionych przez konsumentów smakach: 
śmietankowym i czekoladowym teraz dostępne są w odświeżonej szacie 
graficznej. Są doskonałe zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i przy-
gotowania pysznych deserów lodowych.

NOWE WARIANTY NA NOWY SEZON!
Rodzina znanych i lubianych lodów Wypasionych roz-

szerza się o nowe warianty, nie tylko smakowe. Sezon 
wiosenno-letni 2021 Mlekovita rozpoczyna z nowościa-
mi w rożku, kubeczku i porcji rodzinnej.

Spożycie lodów w Polsce utrzymuje się na wysokim 
poziomie, wzrastając sezonowo w cieplejszych miesią-
cach. Lody na bazie składników mlecznych, o prostym 
składzie to popularny i pożądany przysmak, niezależnie 
od grupy wiekowej. Głównym składnikiem lodów produ-
kowanych przez Mlekovitę jest najwyższej jakości śmie-
tanka z mleka krowiego – dzięki zawartości wyłącznie 
naturalnego tłuszczu mlecznego wyróżniają się idealnie 
gładką, kremową konsystencją i śmietankowym sma-
kiem. Nie zawierają tłuszczy utwardzanych i substancji 
konserwujących.
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Linię dań gotowych Bistro Minutka otwierają paluszki serowe  
w chrupiącej panierce. To produkt mrożony, który można szybko 
przygotować na patelni, w piekarniku lub we frytkownicy. Paluszki 
stanowią świetne samodzielne danie lub przekąskę o dowolnej po-
rze dnia. Paluszki serowe można również podawać z sosami lub z wa-
rzywami. W opakowaniu znajduje się ok. 9 paluszków, o łącznej gra-
maturze 240 g. Produkt dostępny jest w 2 wariantach smakowych:  
w panierce łagodnej lub pikantnej. 

BISTRO MINUTKA 
– PALUSZKI SEROWE W PANIERCE 240 G

Ser Cheddar & Mozzarella w wiórkach to połączenie dwóch gatunków serów ideal-
nych do zapiekania w formie gotowej do bezpośredniego wykorzystania. Kompozycja 
łagodnej Mozzarelli z lekko ostrym Cheddarem doskonale nadaje się do dań zapieka-
nych, lasagne, makaronów i pizzy, a także do innych potraw, w których zastosowanie ma 
tarty ser. 

SER CHEDDAR 
& MOZZARELLA WIÓRKI 200 G 

Mlekovita poleca

Dar Pure to jogurty pitne o tzw. prostym składzie – bez dodatku cu-
krów. Zawierają tylko 3 składniki: jogurt, owoce i owies, nie zawierają 
laktozy. Oferowane w wygodnych butelkach w optymalnej porcji 250 g  
w atrakcyjnej szacie graficznej, komunikującej naturalność i funkcjonal-
ność produktów. Idealne jako zdrowe śniadanie, kolacja lub szybka prze-
kąska. Dostępne w trzech wariantach smakowych: mango - banan, brzo-
skwinia - banan, truskawka - banan. 

JOGURTY PITNE DAR PURE 
BEZ DODATKU CUKRÓW 250 G

Mleko acidofilne z MLEKOVITY, oferowane w trzech popularnych wśród 
konsumentów smakach: naturalnym, truskawkowym i owoców leśnych, to 
mleczny napój fermentowany. Zawiera kultury bakterii fermentacji mleko-
wej i Lactobacillus acidophilus, które wywierają korzystny wpływ na orga-
nizm człowieka, m.in. wspomagają proces trawienia i pobudzają aktywność 
komórek odpornościowych. 

MLEKO ACIDOFILNE  250 G

Serki homogenizowane Polskie to w cztery ulubione przez 
konsumentów warianty smakowe: truskawkowy, jabłecznikowy, 
waniliowy i czekoladowy. Pyszne serki o wyjątkowo puszystej, 
delikatnej konsystencji, produkowane są z naturalnych surowców. 
Są znakomitym deserem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 

SEREK HOMOGENIZOWANY POLSKI 150 G
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DOLNOŚLĄSKIE
Głogów, Jagiellońska 41
Lubin , Orla 34E
Lubin , Reymonta 8A 
Wałbrzych , Kasztelańska 1
Wałbrzych , Broniewskiego 65-81, 
lok. 73/307B
Wrocław , Widna 6 (Hal Kupców Perła)

Wrocław , Krzywoustego 312A
Wrocław , Świeradowska 70 
(Hala Gaj)
Wrocław , Komandorska 66

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 , Włocławska 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 , 
Głowackiego 36A

MAŁOPOLSKIE
Bochnia , pl. Gazaris 11, box 38
Brzesko , Mościckiego 2
Chrzanów, Kadłubek 13
Gorlice , pl. Dworzysko 2
Jurków (zlewnia mleka)
Klucze, Zawierciańska 2A
Kraków, pl. Imbramowski 119/120
Tarnów, Katedralna 5
Wolbrom , Krakowska 35
Zakopane , Skibówki 4B
MAZOWIECKIE
Baranowo , Niepodległości 32

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

Pułtusk , 3 Maja 7
Siedlce, Sobieskiego 10
Warszawa , Cynamonowa 2A
Warszawa , Nowoursynowska 161 
(SGGW)
Ząbki, Targowa 1
OPOLSKIE
Kluczbork , Moniuszki C3
Opole, Chabrów 58/4
PODKARPACKIE

Krosno, Naftowa 4A
Łańcut , Piłsudskiego 54
Rymanów, Rynek 20
Rzeszów, Warszawska 5/7
Rzeszów, Cicha 1
Rzeszów, Monte Cassino 14/58
Rzeszów, Okulickiego 5
Sanok , Przemyska 22
Sanok , Kochanowskiego 25
Sanok , Jana Pawła II 39
Sanok , Traugutta 9
Trzebownisko 931

PODLASKIE
Białystok , Gen. Andersa 40, box 33

Wysokie Maz. , Białostocka 4
Wysokie Maz. , Ludowa 122
Wysokie Maz. , Podlaska 12 
(stacja paliw)
POMORSKIE
Gdańsk , Żwirki i Wigury 4
Gdynia , Benisławskiego 6, 8
Gdynia , Kartuska 5
Gdynia , Morska 107–109
Kwidzyn, Bat. Chłopskich 58/1
Lębork , Zwycięstwa 3, paw. 23A
Malbork , Michałowskiego 3
Słupsk , Wileńska 39, box 120/121
ŚLĄSKIE
Pilica , Krakowska 2/2
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sędziszów, Dworcowa 31 

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 , Nowy Rynek 5
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. , Paderewskiego47
Ostrów Wlkp. , Kaliska 24
Pleszew, Zamkowa 4
Poznań , os. Kosmonautów 104B
Poznań , os. Piastowskie 77
Poznań , Sczanieckiej 8, lok. 106
Poznań , Rolna 31/148
Poznań , os. Zwycięstwa, paw. 109
Poznań , os. Orła Białego, paw. 2
Poznań , Rynarzewska 3C/109
Poznań , Kraszewskiego 15/7
Poznań , Racjonalizatorów 3
Poznań , Stare Żegrze 110A
Poznań , Swobody 29
Środa Wlkp. , Przecznica 8
Turek , 650-lecia 10
ZACHODNIOPOMORSKIE
Gryfino , Chrobrego 30–38
Kołobrzeg , Dworcowa 2
Koszalin, Poprzeczna 1 A, lok. 4
Koszalin, Śniadeckich 37
Pyrzyce , 1 Maja 8A
Pyrzyce , 1 Maja 11
Stargard , al. Żołnierza 10

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

Co nas wyróżnia?

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

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

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

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