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MLEKO-EXPO 2018
– nagrodzono spółdzielnie i najlepszych rolników
W dniach 14–16 listopada 2018 r.
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi MLEKO-EXPO
zorganizowane przez Krajowy
Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny. Patronat nad
Targami objął Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Hasłem przewodnim
tegorocznych Targów było: „Mleko – na zdrowie”. Relację z uroczystego rozpoczęcia zamieściliśmy
w poprzednim wydaniu „Tygodnika Poradnika Rolniczego”.
Tradycyjnie drugiego dnia targów, organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji dla zwiedzających.
Targi rozpoczęły się eventem pn.
,,Mleczna Strefa Zdrowia i Urody”,
gdzie uczestnicy mogli poznać właściwości zdrowotne mleka i jego pozytywny wpływ na urodę. Następnie odbył się tzw. dzień produktu.
W tym roku był ,,Dzień Mleka”. Licznie przybyli zwiedzający degustowali potrawy przygotowane na bazie mleka i wybierali „Mleczny HIT”.
W ,,Dniu Mleka” udział wzięły: OSM
Siedlce, OSM w Kole, SMU Strzałkowo, OSM Głuchów, OSM Ozorków,
OSM Grodzisk Mazowiecki, OSM
Garwolin oraz OSM Piaski. Wyboru laureatów dokonała publiczność targowa, która degustowała
wyroby mleczne i oddawała głosy
na wybraną spółdzielnię. Najwyżej
oceniona została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie.

XIV Mleczne Mistrzostwa Polski
KZSM – Zw. Rew. powołał komisję
w składzie: Waldemar Broś – przewodniczący, Tadeusz Maliborski –
sekretarz, Artur Puławski – członek. Jej zadaniem była ocena i analiza ankiet uczestników konkursu
„XIV Mleczne Mistrzostwa Polski
2018”. Celem prac było wyłonienie
największych dostawców mleka

Najwięksi dostawcy mleka wśród gospodarstw indywidualnych do 300 ha
w poszczególnych województwach z:
Waldemarem Brosiem, Wojciechem
Wilamowskim oraz Tadeuszem
Romańczukiem – sekretarzem stanu
w ministerstwie rolnictwa, Tadeuszem
Bronakowskim – biskupem pomocniczym diecezji łomżyńskiej

w poszczególnych województwach
do spółdzielni mleczarskich – członków KZSM Zw. Rew. ,,Tygodnik Poradnik Rolniczy” był współorganizatorem mistrzostw i sponsorem
nagród.
Do konkursu przystąpiło 51
uczestników, po analizie przesłanych ankiet Komisja postanowiła
przyznać:
n Nagrody – puchary i nagrody rzeczowe za największe dostawy mleka wśród gospodarstw indywidualnych do 300 ha w 2017 r. otrzymują:
●● w woj. dolnośląskim – Zdzisław
Nicpoń, dostawca do Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Kole
za 1 233 858 l;
●● w woj. kujawsko-pomorskim –
Sławomir Wiśniewski, dostawca
do Spółdzielczej Mleczarni Spo-

Przedstawiciele SM Ryki i SM Spomlek wręczyli swoim dostawcom – laureatom konkursów nagrody rzeczowe
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Laureaci trzech miejsc za największe dostawy w skali kraju wraz z trzema
laureatami za najwyższą wydajność oraz laureatem za najlepsze mleko serowarskie. Puchary zostały ufundowane przez KZSM, zaś nagrody rzeczowe
przez redakcję TPR

mlek w Radzyniu Podlaskim za
1 454 804 l;
●● w woj. lubelskim – Konrad Arasimowicz, dostawca do Spółdzielni
Mleczarskiej Bieluch w Chełmie
za 1 570 252 l;
●● w woj. lubuskim – Anna Obiała, dostawca do Strzeleckiej
Spółdzielni Producentów Mleka w Strzelcach Krajeńskich za
294 550 l;
●● w woj. łódzkim – Jan Kubiak, dostawca do Spółdzielczej Mleczarni
Spomlek w Radzyniu Podlaskim
za 2 753 720 l;
●● w woj. małopolskim – Alojzy Serwin, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie za 2 357 846 l;
●● w woj. mazowieckim – Ryszard
Tomaszewski, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Sierpcu za 2 880 748 l;
●● w woj. opolskim – Martin Ziaja,
dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie za 1 426 454 l;
●● w woj. podkarpackim – Adam Buchajski, dostawca do Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie za 2 122 315 l;

●● w

woj. podlaskim – Krzysztof
Moczulski, dostawca do Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita
w Wysokiem Mazowieckiem za
2 578 281 l;
●● w woj. pomorskim – Tomasz
Marchaj, dostawca do Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej Maluta
w Nowym Dworze Gdańskim za
802 791 l;
●● w woj. śląskim – Marcin Ficek dostawca do Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej we Włoszczowie za
1 404 201 l;
●● w woj. świętokrzyskim – Michał
Matuszczyk, dostawca do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we
Włoszczowie za 1 011 534 l;
●● w woj. warmińsko-mazurskim
– Bogdan Serowik, dostawca do
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku za 5 064 299 l;
●● w woj. wielkopolskim – Piotr Kiciński, dostawca do Spółdzielni
Mleczarskiej Mlekovita Oddział
w Kościanie za 1 517 335 l;
●● w woj. zachodniopomorskim –
Krzysztof i Zbigniew Kwietniowie dostawcy do Strzeleckiej
Spółdzielni Producentów Mleka
za 612 419 l.
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n Nagrody – puchary ufundowane przez KZSM i nagrody rzeczowe tablety firmy Samsung i Huawei ufundowane przez redakcję
„Tygodnika Poradnika Rolniczego”
za największą średnią wydajność
mleka w 2017 r. od jednej krowy,
spośród 51 gospodarstw zgłoszonych do konkursu na terenie Polski
otrzymali:
●● Tadeusz Jaroszek – dostawca mleka do Spółdzielczej Mleczarni
Spomlek w Radzyniu Podlaskim
Oddz. Młynary za 15 780 l,
●● Małgorzata Dusznik – dostawca
do OSM Krasnystaw za 14 639 l,
●● Zdzisław Nicpoń – dostawca do
OSM Koło za 14 527 l.
n Nagrody – puchary ufundowane
przez KZSM i nagrody rzeczowe: cyfrowy system farm TV znajdujący się
w ofercie „Bentley Polska” ufundowane przez redakcję „Tygodnika Poradnika Rolniczego” za największe
dostawy mleka w skali kraju spośród 51 gospodarstw zgłoszonych
do konkursu otrzymali:
●● Bogdan Serowik – dostawca do
OSM w Giżycku za 5 064 299 l;
●● Ryszard Tomaszewski – dostawca
do OSM w Sierpcu za 2 880 748 l;

●● Jan Kubiak – dostawca do SM Spo-

mlek w Radzyniu Podlaskim za
2 753 720 l.

Komisja postanowiła przyznać
nagrodę za najwyższą jakość mleka
i jego parametry przydatne do produkcji serów dojrzewających dla
Grzegorza Kocielnika, dostawcy do
SM Ryki – 1 009 783 l. Nagrodzony
otrzymał cyfrowy system farm TV.
Za Najwyższą Jakość
Tradycyjnie trzeciego dnia targów
poznaliśmy laureatów konkursów:
„Za Najwyższą Jakość”, „Za Wysoką
Jakość”, „Za Wyróżniającą Jakość”
oraz „Super Produkt 2018”.
Gośćmi tego dnia byli Tadeusz Romańczuk – sekretarz stanu
w MRiRW, Tadeusz Bronakowski –
biskup pomocniczy łomżyński.
Z powodu ograniczonego miejsca, prezentujemy wyłącznie nagrodzonych w kategorii: Za Najwyższą Jakość.
Grupa I – mleko (mleko pasteryzowane, mleko UHT):
●● OSM Głuchów – za mleko spożywcze 2% oraz 3,2% tł.,
●● OSM Piaski – za mleko 2% tł.

W konkursie na „Mleczny HIT” najwyżej oceniona przez publiczność została
OSM w Głuchowie. Prezes Waldemar Broś z prezes Teresą Jędraszek (z lewej)

Grupa II – mleko fermentowane
(kefir, jogurt, maślanka, mleko
smakowe, mleko acidofilne):
●● OSM Włoszczowa – za zestaw
maślanek (naturalna i truskawkowa),
●● OSM Garwolin – za jogurt, kefir
i maślankę naturalną,
●● OSM Ozorków – za jogurt naturalny oraz kefir i maślankę ozorkowską,
●● OSM Siedlce – za kefir i jogurt
naturalny.
Grupa III – sery (dojrzewające,
topione):
●● OSM Włoszczowa – za zestaw serów dojrzewających,
●● OSM Nowy Dwór Gdański – za
ser dojrzewający Solan,
●● OSM Sierpc – za sery porcjowane
Pikserki i Kasztelan,
●● OSM Skierniewice – za ser wędzony Skieras.
Grupa IV – sery typu: greckiego,
włoskiego, regionalne, smażone:
●● SM Mlekovita Wysokie Mazowieckie – za ser pleśniowy La
Polle Blue,
●● OSM Grodzisk Mazowiecki – za
zestaw serów mozzarella.
Grupa V – sery twarogowe, twarożki, serki homogenizowane:
●● OSM Siedlce – za zestaw smakowych serków homogenizowanych i twaróg sernikowy,
●● OSM Garwolin – za zestaw twarogów i serek waniliowy,
●● OSM w Kole – za twaróg wędzony,
●● OSM Ozorków – za zestaw twarogów i serków deserowych OZO,
●● OSM Łask – za twaróg wędzony,
●● ŁSM JOGO Łódź – za serek Bambino czekoladowy.
Grupa VI – koncentraty mleczne,
śmietana, śmietanka:
●● SM Mlekovita Wysokie Mazowieckie – za zestaw koncentratów białek serwatkowych – saszetki WPC 80 (SBA i Herkules).
> dokończenie na str. 54

Laureaci wyrobów mleczarskich Za najwyższą jakość wraz z władzami KZSM i ministrem Tadeuszem Romańczukiem
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Puchar za Najciekawszą Ekspozycję XXVII Targów Mleczarskich Mleko-Expo
2018 otrzymało stoisko OSM Włoszczowa

Robert Kuchnio – wiceprezes zarządu ds. technicznych i produkcji wraz z pracownikami OSM Garwolin dzierżący Puchar Ministra Rolnictwa, w towarzystwie
Tadeusza Romańczuka – sekretarza stanu w MRiRW

Fot. Ireneusz Oleszczyński (x11)

Laureaci wyrobów mleczarskich Za Najwyższą Jakość

Laureaci konkursu o tytuł Superprodukt 2018

> dokończenie ze str. 53
Grupa VII – masło, produkty
tłuszczowe:
●● SMU Strzałkowo – za masło ze
Strzałkowa,
●● OSM Garwolin – za masło ekstra
z Garwolina,
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●● OSM

Września – za masło tradycyjne,
●● OSM Łowicz – za śmietankę Łowicką 35% tł.,
●● OSM Końskie – za masło szlachetne.

Komisja konkursowa w składzie:
prof. dr hab. Bogusław Staniewski –
przewodniczący, mgr inż. Katarzyna
Rybacka, mgr inż. Jakub Krogulec,
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, prof. dr hab. Arnold Reps, pracowała w oparciu o regulamin zatwierdzony przez zarząd KZSM Zw.
Rew. w Warszawie. Komisja zapoznała się z produktami, które uzyskały rekomendację Komisji Konkursowej „Wysoka Jakość Produktów Mleczarskich”.

Superprodukt 2018
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja zarekomendowała
zarządowi KZSM Zw. Rew. w Warszawie, przyznanie następującym
produktom tytułu „Superprodukt
2018”. W kategorii „Nowość”: Ser
pleśniowy La Polle Blue produkowany przez SM Mlekovita Wysokie
Mazowieckie. W kategorii „Opako-

wanie”: zestaw smakowych serków
homogenizowanych produkowany
przez OSM Siedlce. W kategorii „Natura”: Twaróg śmietankowy produkowany przez OSM Garwolin. W kategorii „Marka”: OSM Włoszczowa.
Ta spółdzielnia otrzymała również
Puchar za Najciekawszą Ekspozycję
XXVII Targów Mleczarskich Mleko-Expo 2018. Wyboru dokonała publiczność targowa, która oddawała
głosy podczas trwania targów.
Puchar Ministra Rolnictwa
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin w Woli Rębkowskiej
otrzymała Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Za utrzymanie stałej wysokiej jakości produktów”. Puchar w imieniu ministra wręczył Tadeusz Romańczuk,
sekretarz stanu w ministerstwie
rolnictwa i rozwoju wsi.
Ireneusz Oleszczyński

