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Drodzy Czytelnicy,

jak pewnie już słyszeliście mamy nową Radę Nad-
zorczą. Po czteroletniej kadencji, Zebranie Przedsta-
wicieli SM MLEKPOL w Grajewie wybrało jej skład. 

W tym numerze znajdziecie Państwo szczegółową 
relację z przebiegu Zebrania Przedstawicieli. Po-
znacie nowy skład Rady Nadzorczej. W specjalnym 
wywiadzie dla Echa Mlekpolu, Prezes Zarządu SM 
MLEKPOL, Edmund Borawski podsumował ostat-
ni czas działalności spółdzielni i przedstawił plany 
na przyszłość. A mamy się czym pochwalić i za co 
podziękować. Jak podkreślił Prezes Borawski dzię-
ki ciężkiej pracy naszych producentów mleka, ich 
zaangażowaniu i pasji oraz dobrym relacjom ze 
Spółdzielnią, sukces firmy jest wciąż możliwy do 
utrzymania. 

Tradycją stało się nagradzanie producentów mleka, 
którzy po pierwszy sprzedali 1 milion litrów surowca 
do naszej spółdzielni. O blaskach i cieniach mleczne-
go biznesu opowiedzieli nam trzej nowi milionerzy, 
którzy przekroczyli ten imponujący pułap w 2017 r. 

Drodzy Czytelnicy, czekamy na Wasze listy. Piszcie do nas na adres e-mail: echomlekpolu@v5group.pl

LIST OD REDAKCJI

Jako produkt numeru polecamy jogurt. Oczywi-
ście ten od SM MLEKPOL, z najlepszego polskiego 
mleka. O prozdrowotnych właściwościach jogurtu 
opowiedział nam inż. Adam Ambroziak, kierownik 
laboratorium SM MLEKPOL OZPM w Mrągowie. 
Znajdziecie też Państwo autorskie przepisy ku-
linarne na orzeźwiające, lekkie letnie desery na 
bazie jogurtu. Jest również relacja z wydarzenia 
wyjątkowego – II Święta Maślanki Mrągowskiej, 
którego gospodynią była Marta Manowska, pro-
wadząca program „Rolnik szuka żony”. Jak zwykle 
nie brakuje aktualności i informacji z bieżących 
wydarzeń.

Po raz kolejny przypominamy się z propozycją do 
współtworzenie naszego pisma. Piszcie do nas! Bę-
dziemy wdzięczni za każdą sugestię tematu, o któ-
rym chcielibyście przeczytać. 

Wasza Redakcja

Europejski  
Laur Przedsiębiorczości  
dla SM MLEKPOL

Prestiżowe wyróżnienie potwierdza 
silną pozycję spółdzielni z Grajewa, na 
rynku chińskim.
Współpraca z kontrahentami z Państwa Środka rozwija się 
dynamicznie. Wyroby SM MLEKPOL są przez Chińczyków 
coraz bardziej rozpoznawalne i stanowią synonim bardzo 
dobrej jakości. Miło nam, że doceniono naszą kooperatywę 
i zaproszono do udziału w wydarzeniach, które wzmacnia-
ją wzajemne relacje. Europejski Laur Przedsiębiorczości 
to bardzo prestiżowe wyróżnienie – mówi Małgorzata 
Cebelińska, Dyrektor Handlu SM MLEKPOL w Grajewie.

Podczas VII Edycji Targów China Homelife Show 
i China Machinex, największej w Europie Centralnej 
i Wschodniej imprezy targowej producentów z Chin, 
swoje stoisko wystawiła również SM MLEKPOL. Za-
interesowanie odwiedzających targi, było ogromne. 

Imprezie targowej towarzyszył II Kongres Gospodar-
czy Europy Centralnej i Wschodniej. Oba wydarzenia 
patronatem objęło jedenaście urzędów marszałkow-
skich. W ich imieniu, podczas Gali podsumowującej 
wystąpił Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, 
Stefan Krajewski.

Uroczystość zaszczycili: Liu Guangyuan, ambasador 
Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce oraz Wang Xia-
ofan, przewodniczący rady ds. promocji handlu mię-
dzynarodowego prowincji Anhui. Współorganizato-
rem wydarzenia była Warszawska Izba Gospodarcza.

Redakcja

WyDARZENIA

MLEKPOL NA fACEBOOKu
Drodzy Czytelnicy, 

miło nam poinformować, że nasz fanpage na Facebooku znalazł się na 1. miejscu w prestiżowym raporcie 
marketingowym Sotrender, za maj 2018. Profil Mlekpolu był najbardziej angażującym w kategorii FMCG/
NABIAŁ. Na naszym fanpage’u odnotowano przyrost aktywności aż o 239%. To również dzięki Wam. 

Jest nas już ponad 23 tysiące! Dziękujemy wszystkim, którzy do nas dołączyli! Polecajcie nas swoim bliskim, 
znajomym, współpracownikom.

Na profilu wszyscy znajdą coś dla siebie: autorskie przepisy kulinarne, porady, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami oraz relacje z najważniejszych wydarzeń w Mlekpolu.

Jeśli jeszcze nie dołączyliście do nas – zróbcie to teraz! Zapraszamy na www.facebook.com/mlekpol
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Za 2017 rok wyróżnionych zostało 
17 producentów mleka, którzy dołączyli 
do grona 31 laureatów z lat poprzednich
Dostawcy którzy sprzedali do spółdzielni po raz pierwszy 1 milion litrów mleka 
w 2017 roku, wyróżnieni statuetką KRYSZTAŁOWEJ KROWY.

Lp Nazwisko i imię zam. ilość litrów Zakład
1 Ponichtera Dariusz Krupin 1 352 319 Grajewo
2 Wiesławski Grzegorz Zagórze 1 244 447 Grajewo
3 Pawlak Tadeusz Łubowo 1 219 475 Bydgoszcz
4 Szablak Zbigniew Barciszewo 1 195 143 Mrągowo
5 Waszkielewicz Kazimierz Olszewo 1 155 659 Grajewo
6 Marchel Bogusław Suchowola 1 142 714 Grajewo
7 Zając Adam Lubnowo 1 127 692 Mrągowo
8 Grajko Marek Babrosty 1 097 929 Mrągowo
9 Kłoczko Bożena Alicja Wronowo 1 077 815 Grajewo

Lp Nazwisko i imię zam. ilość litrów Zakład
10 Greloch Adam Borkowo 1 059 216 Kolno
11 Szabrański Robert Łojki 1 037 358 Grajewo
12 Malecki Wiesław Daniłowo Duże 1 028 157 Zambrów
13 Bączyk Arkadiusz Srebrna 1 016 815 Zambrów
14 Święciński Antoni Grądy Michały 1 011 706 Grajewo
15 Kużbiel Adam Bachmackie Kolonie 1 011 437 Sokółka
16 Więcko Wiesław Szczodruchy 1 007 787 Grajewo
17 Wielbut Janusz Borkowo 1 001 181 Kolno



WyDARZENIA 
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z jej działalności za lata 2014-2017. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił, że mimo trudności udało się 
w czasie ostatnich czterech lat dokonać niebywałego 
postępu zarówno w gospodarstwach członków jak 
również w zakładach przetwórczych. Wzrost sku-
pu mleka o 27% przy jednoczesnym spadku ilości 
dostawców mleka, dwukrotny wzrost średniej ilo-
ści mleka z jednego gospodarstwa, zadowalające 
ceny za mleko oraz dodatni wynik finansowy spół-
dzielni potwierdzają według przewodniczącego wy-
soką pozycję spółdzielni w polskim mleczarstwie. 
Zmienność na rynku mleka, zagospodarowanie re-
kordowego skupu wynoszącego blisko 1 miliard 773 
milionów litrów mleka w 2017 roku, oraz rosnące 
wymagania konsumentów stanowiły, według spra-
wozdawcy, wyzwanie, z którym Rada Nadzorcza 
i Zarząd musiały się mierzyć w czasie całej mijającej 
kadencji Rady. 

Jan Zawadzki podkreślił również, że ustępująca 
Rada i Zarząd spółdzielni stanęły przed wieloma 
wyzwaniami, a w szczególności decyzją o rozpo-
częciu budowy Zakładu Sproszkowanych Wyro-
bów Mleczarskich w Mrągowie oraz wprowadze-

nie programu produkcji mleka bez użycia pasz 
GMO. Jednocześnie stwierdził, że przy dobrze 
układającej się współpracy wszystkich członków 
i organów spółdzielni pokonanie trudności rynko-
wych jest dużo łatwiejsze i stwarza mniej proble-
mów. Na zakończenie wypowiedzi podziękował 
wszystkim członkom Spółdzielni, ustępującej Ra-
dzie Nadzorczej , Zarządowi i pracownikom Mlek-
polu za wspólną pracę i wysiłek mający na celu 
rozwój i utrzymanie przez Spółdzielnię pozycji 
lidera rynku mleka. 

W imieniu Zarządu Spółdzielni MLEKPOL sprawoz-
danie złożył Prezes Edmund Borawski. Omówił dzia-
łalność Zarządu spółdzielni, przedstawił aktualną 
sytuację na rynku mleka oraz plany spółdzielni na 
przyszłość. (czytaj więcej str. 12) Delegaci obecni 
na Zebraniu Przedstawicieli udzielili absolutorium 
Zarządowi Spółdzielni Mlekpol. Wybrano nową Radę 
Nadzorczą, na najbliższą czteroletnią kadencję. 
W skład nowej Rady Nadzorczej weszli: Czapliński 
Marek, Downar Albert, Hościłowicz Czesław, Jer-
mak Janusz, Kalinowski Zbigniew, Karwowski Ma-
riusz, Krajewski Michał, Kubrowski Zenon, Marchel 
Bogusław, Miszkiel Józef, Paszkowski Krzysztof, 
Protasiewicz Tadeusz, Przytuła Sławomir, Stache-
lek Mirosław, Strug Ryszard, Szleszyński Krzysztof, 
Szulc Andrzej, Walewski Tadeusz, Wielbut Janusz, 
Zyskowski Grzegorz, Zawadzki Jan.

Zebranie Przedstawicieli by także okazja do uhonoro-
wania członków spółdzielni statuetką „Kryształowej 
krowy”. Wyróżnienie to otrzymują dostawcy, którzy 
w ciągu roku sprzedali do spółdzielni pierwszy milion 
litrów mleka. 

Wśród wyróżnionych producentów mleka byli Pań-
stwo Izabela i Dariusz Ponichtera prowadzący go-
spodarstwo w Krupinie, w powiecie ełckim. W 2017 r. 
sprzedali do Mlekpolu 1 352 000 litrów mleka. Pań-
stwo Ponichtera wraz z rodzicami prowadzą gospo-
darstwo o powierzchni 160 ha, w tym ponad 110 ha 
jest ich własnością. Obora wybudowana w 2015 r mie-
ści 146 stanowisk i halę udojową typu BOK w BOK 
2x10 z najnowocześniejszymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi. 

Moja przygoda z rolnictwem zaczęła się w 1997 roku 
kiedy rodzice postanowili wybudować pierwszą oborę. 
Stworzyli jedną z najnowocześniejszych obór wolno-
stanowiskowych w naszym regionie. Już wtedy była 
zamontowana dojarka przewodowa z miernikami 
mleka, co pozwalało koordynować stado. – wspomi-
na Dariusz Ponichtera. Kiedy wybrał studia w stolicy 
wszyscy wieszczyli, że na gospodarstwo już nie wróci. 
Jak podkreśla jego marzeniem jednak od zawsze było 
gospodarstwo a nie miasto. 

Miał plany rozwoju. Po ślubie z Izą wspólnie zaczęliśmy 
rozwijać gospodarstwo. W 2015 roku zdecydowaliśmy 
o wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych obór 
pod względem wyposażenia i dobrostanu zwierząt. 
Rok później uruchomiliśmy nową oborę, wolnosta-
nowiskową rusztowa z materacami na legowiskach, 
halą udojową bok w bok, w pełnym systemie zarza-
dzania elektronicznego. Nad dobrostanem zwierząt 
w oborze czuwa pogodynka, która steruje temperatura 
wewnątrz, wentylatorami. – informuje pan Dariusz.

Wśród wyróżnionych producentów mleka za rok 2017 
są także państwo Wiesława i Robert Szabrańscy – go-

Spółdzielnia Mleczarska 
MLEKPOL ma nową 
Radę Nadzorczą

Zebranie zgromadziło 65 delegatów będących repre-
zentantami 10 000 członków spółdzielni. W zebraniu 
uczestniczyli także członkowie Rady Nadzorczej, 
Zarząd Spółdzielni, przedstawiciele załogi, media 
oraz zaproszeni goście. Na przewodniczącego obrad 
jednogłośnie wybrano Jana Zawadzkiego. 

Zebranie Przedstawicieli było doskonałym mo-
mentem na podsumowania działalności spółdzielni 
w ostatnich latach. Zgodnie ze statutem spółdzielni 
w tym roku kończy się kadencja Rady Nadzorczej 
wybranej w 2014 roku. Przewodniczący ustępującej 
Rady Nadzorczej, Jan Zawadzki złożył sprawozdanie 

26 czerwca 2018 roku odbyło się Ze-
branie Przedstawicieli Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie. 

Jan Zawadzki

Izabela i Dariusz Ponichtera

Rada Nadzorcza SM MLEKPOL

Wiesława i Robert Szabrańscy



Napoje fermentowane MILKO w nowych opakowaniach.  
Ta sama pojemność, odświeżona szata graficzna.

Napoje fermentowane MILKO to pełnowartościową przekąską w wygodnym wąskim kartoniku z zakrętką. Pojemność 330 

ml to idealna porcja na raz. Produkty z serii MILKO idealnie wpisują się w trend On the Go. W sposób nie narażający na 

wylanie się produktu lub jego zepsucie możemy zabrać go ze sobą do pracy, na plażę czy wycieczkę rowerową.– mówi Ewa 

Gromadzka.

Jeszcze latem jogurty, maślanka i kefir MILKO pojawią się w sklepach, w nowych, odświeżonych graficznie opakowaniach.

Proponujemy konsumentom nowa szatę graficzną kartoników MILKO. Swoim przekazem nawiązuje do naturalnych 

składników napojów MILKO: najlepszej jakości polskiej mlecznej bazy, soczystych owoców i świeżych warzyw. Forma 

opakowań pozostaje niezmienna. To wciąż wygodne wąskie kartoniki nie obciążające naszych toreb ani środowiska 

naturalnego.– informuje Ewa Gromadzka, kierownik marketingu Mlekpolu.

Wszystkie Jogurty MILKO powstały z mleka krów skarmianych paszami bez GMO. Napoje fermentowane MILKO nie zawierają 

syropu glukozowo – fruktozowego.

NOWOŚCI MLEKPOLu

PISALI O NAS

Mlekpol doceniony przez kupców. Spółdzielnia mle-
czarska z Grajewa po raz kolejny została uhonoro-
wana.

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały zaha-
mowanie wzrostu produkcji mleka w UE.– powiedział 
prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski, Prezes Instytutu 
Innowacji Przemysłu Mleczarskiego SM Mlekpol.

Śmietany Łaciate od SM MLEKPOL mają tradycyjny 
smak polskiej wiejskiej śmietany. To idealne dopeł-
nienie potraw.

Grajewski Mlekpol rozda setki litrów maślanki Mrą-
gowskiej. Wydarzenie poprowadzi popularna i lubiana 
dziennikarka telewizyjna – Marta Manowska
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spodarze ze wsi Łojki w powiecie grajewskim.

W 2017 r. sprzedali do spółdzielni 1 037 000 litrów 
mleka. Gospodarstwo prowadzą wspólnie od 1991 
r. Rozpoczynali pracę na 50 ha mając 40 krów. 
W 2017 r została uruchomiona nowa obora na 140 
sztuk . Obecnie mają ogółem 300 sztuk bydła w tym 
150 krów dojnych i gospodarują na 130 ha. 

Mleczarstwo to u nas tradycja rodzinna. Po wojsku 
przejąłem gospodarstwo, od 1991 roku prowadzę je 
razem z żoną Wiesią. Mamy troje dorosłych dzieci. 
Średni syn prowadzi gospodarstwo z nami. – mówi 
Robert Szabrański.

Prowadzenie gospodarstwa mlecznego nie łatwe.
Mleczarstwo to najtrudniejsza produkcja rolnicza. 
Problemów jest wiele - uzależnienie od warunków 
pogodowych, od miejsca zamieszkania, jakości grun-
tów, klasy gleby, usytuowania gospodarstwa. – wy-
mieniają utrudnienia państwo Szabrańscy.

Do tej listy Dariusz Ponichtera dodaje także nie-
stabilne ceny mleka. Już się wydaje, że wszystko 
ok., a tu rano okazuje się, że na rynku mleka jest 
tąpnięcie co przenosi się i na nasze realia. W przypad-
ku dużych inwestycji to jest największe zagrożenie 
dla funkcjonowania gospodarstwa i rozwoju – mówi 
producent mleka.

Produkcja mleka to prowadzenie dużej firmy, której 
funkcjonowanie regulują przepisy. Te niestety czę-
sto się zmieniają, co podkreśla Bogusław Marchel, 
nagrodzony Kryształową Krową 2017 za sprzedaż 
Mlekpolowi 1 143 000 litrów mleka. Grażyna Teresa 
i Bogusław Marchelowie gospodarują w Suchowoli 
w powiecie sokólskim.

Unia Europejska stawia nam coraz większe wyma-
gania, nie do końca zrozumiałe jak choćby OSN- y 
na terenie całej Polski. Mamy zdrowe, ekologicznie 
czyste tereny i to jest wychodzenie przed szereg. 
Spełnienie tych wszystkich norm będzie dla większo-
ści rolników dużym utrudnieniem. Dostajemy zbyt 
mało czasu na dostosowanie naszych gospodarstw 
do nowych wymogów prawnych. W tej chwili nie 

stać nas na spełnianie tych procedur i adaptowanie 
gospodarstw do nowych warunków prawnych. Nie 
mamy spokoju. Potrzebujemy dłuższego czasu bez 
zmian wprowadzanych co chwila przez Agencję Re-
strukturyzacji Rolnictwa. – wymienia biurokracyjne 
utrudnienia Bogusław Marchel.

Państwo Marchelowie przejęli gospodarstwo o po-
wierzchni 11 ha z obsadą 10 sztuk bydła i 12 koni 
w 1979 r. Obecnie gospodarują na powierzchni 156 
ha , posiadają ogółem 285 sztuk bydła w tym 160 
krów dojnych. W roku bieżącym planowana jest 
modernizacja obory. 

Moje całe życie zawodowe związane jest z hodowlą 
i produkcją mleka. Gospodarzymy wspólnie z synem. 
Cieszę się, że wychowałem następcę, który też już 
ma następcę. Naturalna zmiana pokoleń w gospo-
darstwie musi być. Najlepiej kiedy młody gospodarz 
zarządza a starszy jest w stanie mu doradzić, po-
móc. To jest wzajemne uzupełnianie się.W naturze 
polskiego chłopa jest ciągły rozwój gospodarstwa, 
ulepszanie go z myślą, że kiedyś zorganizujemy je 
tak, aby mieć więcej czasu dla rodziny i dla siebie. 
I te marzenia trwają przez całe życie - niespełnione. 
- mówi pan Bogusław.

Wszyscy producenci mleka podkreślają wagę jaką 
ma związanie się ze stabilną, rozwijająca się Spół-
dzielnią Mleczarską. Jednym głosem chwalą so-
bie współprace z SM MLEKPOL. Jesteśmy związani 
z porządną firma i mamy pewność wypłaty każdego 
miesiąca. MLEKPOL rozwija się, gwarantuje nam 
zbyt surowca, dzięki czemu i my rozwijamy swoje 
gospodarstwa – podkreślają producenci mleka.

Bogusław Marchel



REGIONy 

Wielki, zdrowy, wesoły
Autor: Aleksander Bakuła IV b

Pij mleko będziesz wielki!

Będziesz zbierał w morzu muszelki,

Będziesz góry przenosił’

Będziesz ciężkie rzeczy nosił.

Pij mleko będziesz zdrowy!

Będziesz miał dużo urody,

Będziesz mocno kopał piłką,

Będziesz miał słodką minkę.

Pij mleko będziesz wesoły!

Będziesz chętnie chodził do szkoły,

Będziesz lepił bałwana,

Będziesz tańczył do rana.

Krowa
Autorka: Nadia Zubowicz I a

Biało czarna na łące się pasie,

Dużo mleka ma w zapasie.

Szorstkim językiem trawę przeżuwa, 

Nad jakością mleka ciągle czuwa.

Niby taka zwykła, taka zwyczajna,

A taka mlekodajna!

Nasza biało czarna krowa,

Jest nam prawie jak królowa.

Dzięki niej pyszne mleko mamy,

I pijąc je o zdrowie swe dbamy!

MLEKO
M – bo mniam!

L – bo lubię!

E – bo ekstra!

K – bo krowie!

O – bo olśniewające!

Mleko – to jest zdrowie!

W poprzednim numerze zamieściliśmy relację z dzie-
cięcego konkursu na wierszyk o mleku w Szkole Pod-
stawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 
w Sejnach. W konkursie wzięło udział 45 dzieci, któ-
rym przedstawicielki Zakładu Produkcji Mleczarskiej 
MLEKPOL w Sejnach miały przyjemność wręczyć 

Mleczna 
poezja

mleczne nagrody od naszej spółdzielni. Ponieważ na-
szym zdaniem cała grupa młodych autorów sprawiła 
się na medal postanowiliśmy uhonorować wszystkich 
publikacjami ich utworów, w kolejnych numerach 
Echa Mlekpolu. Zachęcamy do lektury wierszyków, 
które zdobyły konkursowe wyróżnienia.

II Święto Maślanki 
Mrągowskiej 
przyciągnęło tysiące 
wielbicieli mlecznego 
napoju od SM MLEKPOL

także miejsce na ważną lek-
cję. Pod hasłem Bezpieczne 
Wakacje Nad Wodą mrągow-
ski WOPR udzielił instruktażu 
pierwszej pomocy oraz zapre-
zentował umiejętności psich 
ratowników. – relacjonuje 
Ewa Gromadzka, kierownik 
marketingu SM MLEKPOL 
w Grajewie.

Wydarzenie dopełniły rozmowy z gośćmi specjalnymi. 
Prof. Dr hab. Andrzej Babuchowski, Prezes Instytutu 
Innowacji Przemysłu Mleczarskiego SM MLEKPOL 
opowiedział o dobroczynnych właściwościach ma-
ślanki. Jak wygląda produkcja wybornego mazurskie-
go mleka, z którego powstaje Maślanka Mrągowska 
w obrazowy sposób opisali słowami Bożena i Marek 
Czaplińscy – producenci mleka SM MLEKPOL, z wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego.

II Święto Maślanki Mrągowskiej, SM MLEKPOL zor-
ganizowała we współpracy z miastem Mrągowo oraz 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Partnerami 
medialnymi byli: mragowo24.info oraz MazuriaTV. 
Imprezę prowadziła, popularna dziennikarka telewi-
zyjna – Marta Manowska.

Wydarzenie zainaugurowali gospodarze powiatu, 
gminy i miasta Mrągowo. Tuż przed południem, 
w ostatnią sobotę czerwca, II Święto Maślanki Mrą-
gowskiej uroczyście otworzyli: Burmistrz miasta 
Mrągowo, Otolia Siemienic oraz Prezes Zarządu SM 
MLEKPOL, Edmund Borawski. Zebranych na placu 
Jana Pawła II w Mrągowie przywitali także: starosta 
powiatu mrągowskiego Antoni Karaś, wójt gminy 
Mrągowo Jerzy Krasiński oraz dyrektor OZPM Mrą-
gowo SM MLEKPOL, Marcin Piwowarczyk. 

Podobnie jak w ubiegłym roku Święto Maślanki Mrą-
gowskiej było istotnym punktem w programie obcho-
dów Dni Mrągowa. Przygotowywaliśmy II Święto Ma-
ślanki Mrągowskiej z myślą o przypomnieniu jak ważne 
jest racjonalne odżywianie i wykorzystanie w naszych 
jadłospisach tradycyjnych, regionalnych produktów – 
takich jak Maślanka Mrągowska. Rozdaliśmy jej, blisko 
700 litrów. Ogromną popularnością wśród odwiedza-
jących piknik Mlekpolu, cieszyły się pokazy gotowania 
Marcina Budynka, jednego z najbardziej uznanych 
polskich szefów kuchni, oraz degustacja przygotowa-
nych przez niego dań z wykorzystaniem Maślanki Mrą-
gowskiej. Niemały udział w powstawaniu potraw miały 
dzieci, które równie chętnie uczestniczyły w warszta-
tach kulinarnych jak i aktywnościach plastycznych, 
sportowych oraz konkursach. Pośród zabaw i gier było 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomości o śmierci naszej Koleżanki

ALINy KuŚ 
wieloletniej pracownicy O/ZPM w Bydgoszczy. Była oddana swojej pracy. 

W sposób niezwykle sumienny i rzetelny przez 29 lat wykonywała swoje obowiązki. 
Była dobrym pracownikiem i koleżanką.

Rodzinie i najbliższym zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.
Rada Nadzorcza i Zarząd SM MLEKPOL w Grajewie 

Koleżanki i Koledzy ze wszystkich zakładów Spółdzielni 
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REGIONy 

MLEKPOL promotorem 
aktywnego trybu życia

Spółdzielnia mleczarska z Graje-
wa sponsorem strategicznym Mi-
strzostw Polski w kolarstwie gór-
skim.

Tysiące kibiców podczas lipcowego weekendu od-
wiedziło Górę Czterech Wiatrów w Mrągowie. Mi-
strzostwa Polski w kolarstwie górskim odbyły się 
po raz pierwszy w historii na Warmii i Mazurach. 
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL jako sponsor 
strategiczny wydarzenia zaangażowała się w or-
ganizację imprezy oraz wspierała organizatorów 
w swoich social mediach.

Rok 2018 to dla MLEKPOLU czas wspierania wyda-
rzeń sportowych. Idealnie wpisują się w promowany 
przez nas zdrowy aktywny sposób spędzania czasu. 
Patronowanie Mistrzostwom Polski w kolarstwie gór-
skim jest naturalną kontynuacją wsparcia, którego 
udzieliliśmy trwającemu wciąż cyklowi wyścigów ko-
larskich Mazury MTB 2018. Mlekpol lubi i promuje 
sport. Mleko i wyroby mleczarskie to naturalna porcja 
dobrze przyswajalnej energii tak koniecznej do upra-
wiania aktywności. – mówiła podczas konferencji 
otwarcia, Ewa Gromadzka, kierownik Marketingu 
SM MLEKPOL w Grajewie.

W dniach 20 - 22 lipca do rywalizacji stanęli kolarze 
we wszystkich kategoriach wiekowych, od młodzika 
po kategorię Masters. Uczestniczką Mistrzostw była 
także  Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzy-
ni olimpijska, złota medalistka mistrzostw świata 
w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielo-
krotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna 
mistrzyni Polski w cross – country. 

Zwycięstwo Mai Włoszczowskiej nie było zasko-
czeniem. Szczegóły przebiegu Mistrzostw Polski 
w kolarstwie górskim oraz wyniki w poszczególnych 
kategoriach na stronie www.mistrzostwapolskixco.
mlekpol.pl 

Odwiedzający wyścigi mieli wyjątkową okazję do 
poznania mistrzyni oraz pozyskania autografu na 
kartach książki jej autorstwa „Rowerem na szczyt”. 
Kilka z egzemplarzy wraz z dedykacją trafiło do rąk 
zwycięzców specjalnego rowerowego konkursu 
ogłoszonego przez SM MLEKPOL na facebooko-
wym fanpagu.

Organizatorem Mistrzostw Polski w kolarstwie gór-
skim było Stowarzyszenie Luz Grupa - pomysłodaw-
ca i organizator Milko Mazury MTB, cyklu wyścigów 
kolarskich wspieranych przez marki Milko i Łaciate 
Junior. Za nami już osiem etapów Mazury MTB. 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol wytypowała swo-
ją markę Milko na  sponsora tytularnego wydarze-
nia. Projekt Mazury MTB upowszechnia kolarstwo 
również wśród najmłodszych, cyklem wyścigów 
towarzyszących - Mini Race. Sponsorem tej części 
imprezy jest marka Łaciate Junior od SM MLEKPOL. 

Mazury MTB to 12 wyścigów rowerowych, składają-
cych się na Klasyfikację Generalną. Szczegóły i rela-
cje na stronie https://www.mazurymtb.pl/  
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- Podkreślił Pan 
również, że proces 
budowania firmy 
nigdy się nie kończy 
i wszyscy mamy 
realny wpływ na 
umocnienie pozycji 
marki Mlekpol. 

Począwszy od producentów mleka po dział mar-
ketingu i PR, bez przerwy mamy realny wpływ na 
podnoszenie jakości naszych produktów tak, by kon-
sumenci otrzymali to, czego od nas oczekują. A te 
oczekiwania są coraz większe. Aby utrzymać wysoką 
pozycję na rynku oraz, przede wszystkim nie stra-
cić zaufania konsumentów, musimy tym oczekiwa-
niom sprostać. W 2017 roku pomyślnie udało nam się 
wprowadzić programu dotyczący skarmiania krów 
paszami bez GMO. Pierwsze produkty wytwarzane 
z mleka pochodzącego od krów żywionych paszami 
bez modyfikacji genetycznych pojawiły się na po-
czątku bieżącego roku. Podstawą sukcesu Mlekpolu 
jest bardzo dobra współpraca z producentami mle-
ka. Nie bez znaczenia jest ich otwartość na unowo-
cześnianie produkcji i zwiększanie jej poprzez spe-
cjalizację. Również jesteśmy otwarci na połączenia 
z innymi Spółdzielniami Mleczarskimi. 

- Czy możemy powiedzieć, że każdy rok 
to zmiana, postęp w produkcji mleka?

Te zmiany następują stopniowo, ale rzeczywiście 
dość szybko i są bardzo znaczące. Zmniejszyła się 
sezonowość produkcji mleka która wynosiła 10 %. 
Dynamika produkcji mleka wzrosła aż o 5%. Rolnicy 
specjalizują się, coraz bardziej unowocześniają swoje 
gospodarstwa. Mleko produkują najwyższej jakości.

- Panie Prezesie spotykamy 
się po corocznym zebraniu 
Przedstawicieli Spółdzielni. 
To moment, kiedy Pan w imieniu 
Zarządu podsumowuje rok miniony, 
przedstawia perspektywy na lata 
następne. Nie wszyscy z naszych 
czytelników mogli wysłuchać 
Pańskiego wystąpienia, w związku 
z tym podzielmy się z nimi tymi 
dobrymi wiadomościami.

Wartość sprzedaży wyrobów własnych i usług Spół-
dzielni za rok 2017 sięgnęła powyżej 4 miliardów. 
Wyniki gospodarczo-finansowe wypracowane zo-
stały dodatnie. 

Dzięki temu możliwa jest kontynuacja dotychcza-
sowych inwestycji i rozpoczęcie kolejnych. Rozwój 
zdolności produkcyjnych jest dla MLEKPOL-u prio-
rytetem. Na inwestycje w roku 2017 wydano 173 
miliony zł. Przewidywane nakłady w 2018 r. będą 
rekordowe i wyniosą aż 300 milionów zł., w tym 
120 na kontynuowanie jednego z największych 
przedsięwzięć SM MLEKPOL, budowę nowego 
Zakładu Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich 
w Mrągowie. Proszkownia ma przerabiać 3 miliony 
litrów mleka i serwatki na dobę. Działania Zarządu 
w 2017 roku ukierunkowane były przede wszystkim 
na: zagospodarowanie rosnącej ilości skupowane-
go surowca, zapewnienie możliwie najwyższej ceny 
za mleko w obliczu trudności na rynku oraz prowa-
dzenie prac związanych z największą inwestycją 
w historii Spółdzielni - Zakładem Sproszkowanych 
Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Wokół naszej 
firmy funkcjonuje dużo mniejszych podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Mlekpolu. 

Rozwój  
jest priorytetem 
rozmowa z Edmundem Borawskim, Prezesem Zarządu SM MLEKPOL w Grajewie

- Panie Prezesie prognozuje Pan 
także, że bieżący rok MLEKPOL 
zamknie kolejnym rekordem skupu.

Wciąż jesteśmy niekwestionowanym liderem w sku-
pie mleka. 2017 rok zamknęliśmy imponującą liczbą 
1 miliarda 770 milionów litrów. Z naszych szacunków 
wynika, że rok 2018 zakończymy kolejnym rekor-
dem. Najpewniej będzie to 1 miliard 820 milionów li-
trów mleka. Kiedy zaczynaliśmy, prawie 40 lat temu 
to skup mleka mieliśmy 35 milionów i nikt sobie nie 
wyobrażał, że możliwy będzie skup 2 miliardów li-
trów mleka rocznie. Dziś jesteśmy coraz bliżej tego 
wyniku.

- Po uroczystości rozmawialiśmy 
z tegorocznymi laureatami 
Kryształowych Krów Mlekpolu, 
ludźmi pełnymi zaangażowania, 
pasji wręcz miłości do tego, co robią. 
Zapytani o trudności w produkcji 
mleka, wymienili ich kilkanaście. Na 
pierwszym miejscu oczywiście była 
niepewna sytuacja na rynku mleka.

Ten problem dotyczy wszystkich związanych z mle-
czarstwem. Jednak nie brakuje mi optymizmu. Mimo 
zmienności i niestabilności rynku, wahania cen na 
świecie, zmian mód żywieniowych, obserwuje się 
rosnący popyt na mleko i jego wyroby. MLEKPOL 
wciąż rozszerza grono swoich kontrahentów kra-
jowych i zagranicznych. Rozwój eksportu pozwa-
la nam pozytywnie patrzeć na rozwój Spółdzielni 
i wzmocnienie dobrej sytuacji w gospodarstwach jej 
członków w 2018 roku. 70% produkcji mleka i wyro-
bów mleczarskich przeznaczamy na rynek krajowy, 
pozostałe ok. 30% na cały świat. Na początku przy-
szłego roku ruszy proszkownia w Mrągowie. To daję 
szanse naszym producentom mleka na zwiększanie 
produkcji, co wpłynie też pozytywne na rozwój po-
szczególnych gospodarstw.

Jestem pełen uznania dla naszych dostawców mle-
ka. Wiele dokonali na rzecz wzrostu produkcji su-
rowca i poprawę jego jakości. Korzystając z okazji 
chciałbym także podziękować pracownikom Spół-
dzielni za codzienną pracę, trud i zaangażowanie. 
Wszyscy tworzymy sukces naszej firmy i jest to nasz 
wspólny dorobek. 

Redakcja

Więcej pieniędzy na 
sfinansowanie wniosków 
złożonych zimą 2018 r. 
na "Modernizację 
gospodarstw rolnych"
5 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządze-
nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyso-
kości limitów środków dostępnych w poszczególnych 
województwach lub latach w ramach określonych dzia-
łań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1297). Pełny tekst 
rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1297/1

fINANSE
Nowelizacja zwiększa m.in. limity dostępnych środ-
ków finansowych na operacje typu "Modernizacja 
gospodarstw rolnych" związane z racjonalizacją 
technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, 
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali pro-
dukcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem 
wartości dodanej produktu czyli tzw. obszarem D, 
na lata 2018-2020. Całkowity limit środków finan-
sowych wzrósł z 609 467 898 euro do 755 175 874 
euro i stanowi obecnie równowartość ok. 3,2 mld zł.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje 
związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produk-
cji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości 
produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej pro-
duktu.

Więcej informacji na: www.arimr.gov.pl



Eliksir życia
O właściwościach jogurtu 
rozmawiamy z inż. Adamem 
Ambroziakiem, kierownikiem 
działu Laboratorium SM 
MLEKPOL OZPM w Mrągowie

Panie Adamie, tym razem „produktem 
numeru” naszego Echa jest jogurt. 
Wybór jogurtów na półce mleczar-
skiej jest ogromny. Są pitne, gęste, 
naturalne i te z dodatkami. Istny za-
wrót głowy. Na co powinniśmy zwró-
cić uwagę wybierając najlepszy dla 
nas produkt? 

Zgadza się, na rynku dostępny jest szeroki asortyment 
jogurtów. Ważną sprawą jest deklarowany w tabeli war-
tości odżywczej poziom białka w produkcie, w przypad-
ku jogurtów owocowych zawartość owoców. Warto 
zaznaczyć, że nazewnictwo produktu jest regulowa-
ne prawnie, np. zastosowanie truskawek w jogurcie 
uprawnia do użycia nazwy „jogurt truskawkowy”, 
natomiast zastosowanie jedynie aromatu dopuszcza 
nazwać taki produkt „jogurt o smaku truskawkowym”. 
Oczywiście w zależności od naszych oczekiwań wybie-
ramy produkt naturalny lub smakowy, gęsty lub pitny. 
Ciekawym trendem na rynku są pojawiające się jogurty 
warzywne i warzywno-owocowe. Ten segment pro-
duktów z pewnością się rozwinie, a konsumenci znajdą 
dla siebie interesujący pełen nowych smaków produkt.

Przybliżmy trochę naszym 
czytelnikom czym jest jogurt, co 
go wyróżnia spośród pozostałych 
napojów fermentowanych?

Jak wszystkie napoje fermentowane jogurt powstaje 
dzięki działaniu dobroczynnych dla naszych organi-
zmów bakterii. Jogurt, wśród pozostałych wyrobów 
wyróżnia zastosowanie w celu ukwaszenia mleka bak-
terii pałeczki bułgarskiej (łac. Lactobacillus bulgaricus) 
oraz paciorkowca termofilnego (łac. Streptococcus 
thermophilus). W wyrobie gotowym, w ostatnim 
dniu przydatności do spożycia te kultury muszą być 
aktywne, czyli żywe, w ilości minimum 10 milionów 
bakterii na 1 gram produktu. Co istotne, pałeczki 
bułgarskiej musi być przynajmniej 1 milion komórek 
na 1 gram. Sama fermentacja może zachodzić przed 
lub po rozlaniu mleka do opakowań jednostkowych. 
Warto powtórzyć, że bakterie zawarte w napojach 
fermentowanych pracują na naszą korzyść.

No właśnie, które właściwości 
jogurtu są najbardziej cenne dla 
naszych organizmów? Czy możemy 
pić/ jeść jogurt bez ograniczeń?

Profesor Ilja Miecznikow w 1908 r. otrzymał nagro-
dę Nobla, w uznaniu za prace nad opisem walorów 
zdrowotnych jogurtu. Od tego czasu stopień badań 
nad jogurtem oraz jego spożycie znacznie wzrosło. 
Jogurt zalecany jest już od 6 miesiąca życia, a do naj-
ważniejszych dobroczynnych jego cech możemy za-
liczyć: wspomaganie systemów przeciwdziałających 
rozwojowi nowotworów, obniżenie w przewodzie 
pokarmowym pH, co przeciwdziała namnażaniu się 
szkodliwych bakterii, procesy fermentacji prowadzą 
do zwiększenia poziomu peptydów i aminokwasów 
co zwiększa przyswajalność białka, pozytywy wpływ 
na perystaltykę jelit oraz układ odpornościowy. 
Jak widać, nie bez powodu prof. Miecznikow nazwał 
jogurt „eliksirem życia”.

NA ZDROWIE! PROZDROWOTNE WłAŚCIWOŚCI PRODuKTóW
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Junak na Harleyu

Rozmowa z Rafałem Miszkielem, 
zastępcą dyrektora OZPM SM 
MLEKPOL, w Suwałkach 

Panie Rafale, w naszym 
cyklu „Człowiek z pasją” 
rozmawiamy o niecodziennych 
zainteresowaniach 
pracowników i producentów 
mleka, Mlekpolu. Zanim 
przejdziemy do Pańskiej pasji 
zacznijmy od codzienności. 
Czym zajmuje się Pan w naszej 
spółdzielni?

To może zacznę trochę od historii. Z Mlekpolem 
związany jestem od 2019 r. Pierwszą moją pracą 
był staż w zambrowskim OZPM-ie. Potem, w tym 
samym zakładzie pracowałem na stanowisku Kie-
rownika Proszkowni. Od lutego 2017 pełnię funkcję 
Zastępcy Dyrektora w OZPM Suwałki.

Czy Pana mleczna droga to przypadek 
czy świadomy wybór?

Z mleczarstwem jestem związany od bardzo daw-
na z uwagi na fakt, że w tej branży również w SM 
Mlekpol – pracowali moi rodzicie. Więc chcąc, nie 
chcąc od młodych lat skorupka zdążyła nasiąknąć 
„mlekiem”. Już na poziomie edukacji postawiłem 
na mleko. Skończyłem Studia Wyższe w UWM 
w Olsztynie na kierunku Technologia Mleczarstwa. 
I tak wstąpiłem na mleczną drogę.

To po tej prezentacji przejdźmy 
do sedna naszej rozmowy – czyli 
pasji. W Pańskim przypadku mówimy 
o szczególnym zainteresowaniu 
starymi motocyklami.

Zainteresowanie motoryzacją zaczęło się blisko 
ćwierć wieku temu, kiedy to pierwszy raz wraca-
jąc ze szkoły do domu usłyszałem donośny dźwięk 
przejeżdżającego obok motocykla – był to Junak 

PASJE

M10. Drugim takim momentem była „miłość od 
pierwszego wejrzenia”. Kiedyś, odwiedzając dom 
Dziadków, zauważyłem stary motocykl. Był to SHL 
98 z 1938 r., z angielskim silnikiem Villiers. Był to 
motocykl Dziadka, który użytkował go do codzien-
nych przejazdów. Od tamtej pory temat motocykli 
nie dawał mi spokoju. 

Jak przekuł Pan to silne uczucie 
w praktykę?

Swoją przygodę zacząłem od skutera, na którym 
było trzeba wyrobić kartę motorowerową. Jednak 
z biegiem czasu i pozyskania prawa jazdy kat.A, 
legenda polskiego Junaka zaczęła coraz głośniej 
pukać do drzwi. Postanowiłem więc kupić taki 
motocykl do remontu. Nie ukrywam, że wiele 
osób odradzało mi ten pomysł ze względu na 
wiele wad konstrukcyjnych Junaka wynikających 
z niedociągnięć, starych technologii produkcyjnych 
okresu PRL. Podczas rozpoczęcia remontu 
motocykla, kiedy miałem 17 – 20 lat, pracując 
sporadycznie i w miarę możliwości – finansowo 
wspierał mnie Tato, który z biegiem czasu również 
docenił moją pasję. Remont motocykla trwał 5 
lat. Ten długi czas oczekiwania na efekt, został 
wynagrodzony pięknym widokiem motocykla i jego 
walorami użytkowymi. Proszę wyobrazić sobie 
sytuację, kiedy w ciepły letni dzień, zazielenioną 

W kolejnym numerze przedstawimy informację na temat niedoce-

nianej ale coraz częściej pojawiającej się w stadach zasadowicy 

(alkalozy) żwacza w odniesieniu do żywienia w systemie Non GMO.

A.O.

Tab. 1
Procentowy udział frakcji w ogólnej objętości 
wybranych materiałów na sitach paszowych.

Wielkość
 cząstek, 

cm

Kiszonka
 z traw

Kiszonka
z kukurydzy TMR

powyżej 2 10-20 3-8 5-8
1-2 45-75 45-65 30-50

0,2-1,0 20-30 30-40 30-50
poniżej 0,2 <5 <5 <=20

Optymalizacja kosztów 
w profilaktyce chorób 
metabolicznych bydła mlecznego 
CZĘŚĆ. 1

Kwasica (acidoza) żwacza

Chorobę tę diagnozuje się praktycznie w większości gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w Polsce. 
Związane jest to przede wszystkim z niezwykle szybkim wzrostem potencjału produkcyjnego bydła mlecznego. 
Czego konsekwencją jest szybki skok wydajności i ściśle wiążące się z tym dużo większe zapotrzebowania 
krów na pasze treściwe (łatwo fermentujące węglowodany) - główną przyczynę powszechnego występowania 
tej jednostki chorobowej.

Obserwując tysiące tabulogramów z oceny użytkowości nie zaskakują już średnie wydajności stada powyżej 
30 kg mleka a 9-10 tysięcy kg mleka od krowy w laktacji powoli zaczyna być normą. Niewątpliwie zauważalna jest 
poprawa jakości pasz objętościowych, technologii zakiszania, techniki przygotowania i zadawania (TMR), dokładność 
bilansowania dawek pokarmowych itd. Gruntownie obniża to procent występowania kwasic w postaci klinicznej. 
Jednak zmorą wciąż jest subkliniczna postać tej choroby (SARA ang. sub-acute ruminal acidosis), która bez szcze-
gółowego i systematycznego monitoringu stada może być przez hodowcę niezauważona. A problemy z cielnością, 
chorobami kończyn, mastitis, wysokim brakowaniem często są pokłosiem chronicznych subklinicznych kwasic. 

Wydaje się, że jedyną słuszną drogą do zminimalizowania tego problemu są działania profilaktyczne, wią-
żące się z wprowadzeniem stabilizatorów pH w środowisko przedżołądków. Na rynku Polskim spotykamy się 
z szeroką gamą preparatów, z kwaśnym węglanem sodu (sodą) na czele. Nie podejmuję się oceny tychże 
produktów. Chcę jedynie zaznaczyć, że optymalizacja kosztów powinna obejmować analizę ceny w stosunku 
do jakości i efektywności stosowanego produktu.

zatem nasuwa się pytanie, jaK zoptymalizować Koszty i jednocześnie sKutecznie zastąpić 
popularną i tanią, ale mało sKuteczną (nietrwałą) sodę bez szKody dla portfela?

Dobrą alternatywą może okazać się niedawno wprowadzony przez SOYMAX preparat 
o nazwie handlowej Mg Soda (magnezowany wodorowęglan sodu), który cenowo tylko nie-
znacznie odbiega od kwaśnego węglanu sodu a opracowana formuła zapewnia skuteczne 
buforowanie przez okres do 3 razy dłuższy w odniesieniu do czystej sody.
Nie możemy jednakże zapominać o przedstawionych poniżej zasadach żywieniowych, które 
niewątpliwie wpłyną na podniesienie efektywności wymienionej wyżej Mg Sody, czy też dobrze 
znanego preparatu Bufor-max Myco-Active.

a mianowicie:
1. Przygotowanie krowy do pobierania paszy treściwej 

w okresie przedporodowym.
2. Zapewnienie odpowiedniej struktury TMR-u (analiza na 

sitach paszowych). Tab. 1

3. Zakiszania sieczki z kukurydzy o długości minimalnej 
2,5 cm.

4. Podwyższania strawności dawki (dodatki strawnościo-
we np. żywe kultury drożdży – optymalizujące ilość 
zadawanej paszy treściwej)

5. Systematycznej analizy chemicznej składu pasz obję-
tościowych i w oparciu o podane tam informacje bilan-
sowanie dawek.

6. Stałego kontaktu z profesjonalnym doradcą żywieniowym
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aleją drzew, przy praktycznie zerowym ruchu 
samochodów, przemieszczamy się starym 
motocyklem doprowadzonym do stanu świetności 
– nic więcej do szczęścia nie potrzeba.

Z tego co wiem Junak to nie jedyna 
Pana motoryzacyjna fascynacja.

Niestety z uwagi na brak czasu, który powinien być 
poświęcany obsłudze starych motocykli, z tych za-
bytkowych przesiadłem się na znaną chyba wszyst-
kim markę motocykli - Harley Davidson, którą cenię 
i użytkuję do dzisiaj. 

Moje zainteresowanie tą marką, również jak 
w przypadku Junaka sprowokował fantastyczny 
dźwięk – bulgot silnika jaki ma tylko Harley. Swo-
ją przygodę rozpocząłem od modelu Sportster 
1200C. Motocykl znacznej pojemności, jednak 
jest to jeden z mniejszych modeli z rodziny Har-
ley’a i tak jak w większości przypadku, również 
i w moim, szybko stał się zbyt mały. Zainteresowa-
nie motocyklami i marką Harley Davidson to nie 
tylko kupowanie ale także spotkania i rozmowy 
do późna. Mam wielu znajomych porozrzucanych 

po całej Polsce, z którymi utrzymuję regularny 
kontakt. Potrafimy na tematy motocykli rozma-
wiać godzinami. Obecnie od 2 lat jeżdżę kolejnym 
motocyklem z rodziny Harley Davidson – jest to 
model FLSTF Fat Boy o pojemności 1584 cm – wer-
sja rocznicowa na 105 lecie marki, o wyjątkowym 
2 kolorowym malowaniu.

Jak dużo czasu poświęca Pan 
swoim zainteresowaniom, czy to 
czasochłonne zajęcie? 

Czasu poświęcam z roku na rok niestety coraz 
mniej. Większym priorytetem jest dla mnie ro-
dzina i praca zawodowa. Pielęgnowanie zaintere-
sowań jakim są motocykle wymaga dużo czasu. 
Większość motocyklistów stara się personalizo-
wać swoje maszyny. Ja również. W miarę możli-
wości zamieniam części oryginalne na akcesoryjne 
co dodaje wyjątkowości mojemu motocyklowi. 
A potem czeka na mnie niezwykła nagroda – jazda 
motocyklem. Jest poniekąd najlepszą ucieczką 
od codziennych spraw. Pozwala cieszyć się chwi-
lą i nie myśleć o sprawach doczesnych. Przenosi 
w inny wymiar.

PASJE

Przygotowanie:

Wszystkie składniki umieszczamy w blenderze i miksuje-

my ze sobą. Odkładamy na pół godziny do lodówki, żeby 

mięta uwolniła swój aromat. Gotowe!

Przygotowanie:

Jogurt naturalny wymieszać z cukrem pudrem oraz cukrem wanilinowym. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości wody 

(około 4-5 łyżek) i podgrzewać do rozpuszczenia (nie doprowadzając do wrzenia!). Odstawić do wystudzenia uważając, aby 

nie zastygła. Gdy będzie chłodna, dodać kilka łyżek jogurtu, wymieszać i dodać do pozostałej masy. 

Śmietankę Łaciatą 30% ubić i połączyć z masą jogurtową. Dosypać jagody, wymieszać i wyłożyć do tortownicy. Schłodzić 

w lodówce aż stężeje. 

W międzyczasie przygotować galaretkę owocową i odstawić do wystudzenia. Gdy sernik będzie już stężały, wylać galaret-

kę, udekorować jagodami i wstawić do lodówki. Odstawić do lodówki na około 3-4 godziny. Smacznego!

Składniki:
- garść czarnej porzeczki

- Jogurt Milko naturalny

- łyżeczka miodu

- kilka listków mięty

Składniki:

- 750 g jogurtu typu greckiego Mlekpol

- szklanka cukru pudru

- cukier wanilinowy

- 3 łyżki żelatyny

- 200 g śmietanki 30% Łaciatej

- 400 g jagód + 2 łyżki do dekoracji

- dowolna galaretka owocowa

KuCHNIA MLEKPOLu

Koktajl z czarnej porzeczki 
z nutą mięty

Jagodowy sernik 
na zimno z jogurtu 
typu greckiego
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Higiena to zdrowie. Higiena ma duże znaczenie w procesie produkcji, od farmy 
do widelca. W CID LINES pracujemy dla higieny. Łączymy rozwiązania 360° z 
indywidualnymi poradami. Wchodzimy na najwyższy poziom usług i niezmiennie 
inwestujemy w innowacje. W ten sposób pomagamy naszym partnerom skupić się na 
tym, co najważniejsze: utrzymanie rentowności, trwałości biznesu i przede wszystkim 
zdrowia. Higiena to zdrowie, a zdrowie to lepsze samopoczucie dla wszystkich.

ul. Świerkowa 20, 64-320 Niepruszewo, Buk • T +48 61 896 81 90 • F +48 61 896 81 93 • biuro@cidlines.pl • www.cidlines.pl

Niezmiennie wprowadzamy 
innowacje i inwestujemy w wiedzę.

Już od 25 lat firma CID LINES z sukcesem roz-
wija się i zdobywa nowe rynki. Nieustannie 

inwestujemy w badania i rozwój, a nasze laboratoria są siłą napę-
dową innowacji i rozbudowanym działem ds. regulacji prawnych 
o światowej renomie. Nie tylko zdobywamy wiedzę, ale także 
mamy pewność, że wszystkie nasze produkty są zgodne z przepi-
sami obowiązującymi w danym kraju. W trakcie szkoleń dzielimy 
się naszym doświadczeniem i tworzymy programy higieny. W ten 
sposób wspólnie tworzymy sukces zdrowej żywności.

W CID LINES dbamy o higienę w Twoim gospodarstwie poprzez: 
• higienę i pielęgnację wymion
• higienę racic
• higienę sprzętu (instalacji udojowych oraz robotów udojo-

wych)
• higienę hali udojowej i obory
• higienę kojców i boksów dla cieląt

Dowiedz się, jakie 
korzyści przynosi 
profilaktyka mastitis!

Czym jest program Keno-M?
Program Kontroli Mastitis to wyjątkowy koncept opracowany i 
wprowadzony na rynek przez CID LINES wraz z zespołem M-team 
(Uniwersytet w Ghent), optymalizujący stan zdrowotny wymion 
krów i jakość mleka w gospodarstwach. W oparciu o wiedzę, do-
świadczenie oraz nowinki ze świata nauki przekazywane przez 
M-team, staramy się znaleźć najlepsze i najbardziej optymalne 
rozwiązania dla każdego gospodarstwa. W ramach współpracy 
oferujemy doradztwo praktyczne z zakresu higieny doju i pre-
wencji mastitis. Dążymy do poprawy „małymi krokami”. Uważamy, 
że codzienne wprowadzanie małych zmian i utrwalanie ich, zna-
cząco przyczynia się do poprawy sytuacji na fermie.

Naszym klientom oferujemy:
• cykl szkoleń dla dojarzy w zakresie prawidłowej rutyny doju,
• cykliczne wizyty specjalisty ds. higieny w hodowli bydła,
• doradztwo,
• audyty kontrolne określające stan na fermie,
• raport po każdym audycie, zawierający wskazówki mające, na 

celu poprawę istniejącej sytuacji

Hodowco, wspólnie wprowadźmy do Twojego stada nasz 
sprawdzony program  !

Skontaktuj się z nami!

Wojciech Jóźwiak • Specjalista ds. higieny w hodowli bydła 
M +48 601 166 005 • w.jozwiak@cidlines.pl

Brakujące ogniwo w kontroli Mastitis


