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no�ci skorzystania z tzw. kredytu
pomostowego, uruchomiono �rodki
w³asne w wysoko�ci 1,2 mln z³, w
czym partycypowali spó³dzielcy.
Rolnicy - cz³onko-
wie spó³dzielni -
swój wk³ad wnie�li
udzielaj¹c jej po-
¿yczki na kwotê ok.
pó³ miliona z³otych
Jest te¿ szansa na
uzyskanie pomocy
ze �rodków Unii Eu-
ropejskiej w wyso-
ko�ci 1,8-1,9 mln z³.
Miêdzy innymi dziê-
ki temu, ¿e wszyst-
ko to, co zosta³o do-
t¹d zrobione, ju¿ jest
w pe³ni zap³acone, a
to w³a�nie by³ waru-
nek uzyskania dota-
cji. Dodajmy, ¿e
mo¿liwo�æ finanso-
wania takiej nowej
inwestycji ze �rod-
ków unijnych, pojawi³a siê dopiero
we wrze�niu 2003 roku. Wcze�niej
nie mo¿na by³o finansowaæ budowy
nowych obiektów przemys³owych
ze �rodków programu SAPARD.

By³ to bez w¹tpienia du¿y wy-
si³ek zarówno finansowy jak i orga-
nizacyjny, ale by³ on konieczny.
Zw³aszcza ¿e termin nagli³, a konku-
rencja przecie¿ nigdy nie zasypia.
Nowa inwestycja pozwala³aby
wreszcie uruchomiæ posiadane rezer-
wy produkcyjne i rozszerzyæ asor-
tyment produktów. Nowa hala to
obiekt na wskro� nowoczesny, piêk-
nie i starannie wykoñczony, wed³ug
wszystkich wymagañ i norm stawia-
nych przez UE.

Zdolno�æ produkcyjna pozwoli
spó³dzielni zwiêkszyæ swoj¹ produk-
cjê piêciokrotnie, tzn. ¿e z oko³o 4
tys. litrów mleka na dobê, które do-
t¹d mo¿na by³o przetwarzaæ, zdol-
no�æ wytwórcza spó³dzielni wzro-
�nie do 20 tys. litrów mleka na dobê.
W warunkach starego zak³adu obo-
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Mleko pod specjalnym nadzorem
wi¹zuj¹ce przepisy ogranicza³y ilo�æ
przerabianego mleka do 500 tys. li-
trów mleka rocznie i do produkcji
mleka spo¿ywczego. Dziêki nowej

hali wszelkie takie ogra-
niczenia przesta³y
obowi¹zywaæ.
- W kwestii asorty-

mentu równie¿ musie-
li�my zrewidowaæ po-
gl¹dy i i�æ naprzód z
duchem czasu, a raczej
wymogów rynko-
wych � mówi J. Fr¹c-
kowiak. Dzi� produ-
cent, który siê nie roz-
wija i wci¹¿ oferuje ten
sam jeden produkt,
staje siê dla handlu
ma³o atrakcyjnym
partnerem, choæby na-
wet by³ to wyrób o
uznanej renomie na
rynku, tak jak np. na-
sze mleko pe³ne, sma-
kiem, zapachem,

wszystkimi parametrami zbli¿one do
tego naturalnego, prosto od krowy. Po-
niewa¿ jednak rynek surowca bywa
niestabilny, a produkcja wyrobów
wysoko przetworzonych jest bardziej
rentowna, kiedy ju¿ posiadamy lep-
sze warunki lokalowe, zamierzamy
wykorzystaæ tê szansê i powiêkszyæ
gamê oferowanych produktów.

Dysponuj¹c tak wysokiej jako�ci
surowcem, czyli bardzo dobrym mle-
kiem dostarczanym przez naszych
rolników, ju¿ wkrótce ruszy produk-
cja mleka o zawarto�ci t³uszczu 2%.
W konsekwencji pozwoli nam to na
uzyskanie �mietany. Na pocz¹tku bê-
dziemy robiæ �mietanê 12-procen-
tow¹, potem w zale¿no�ci od zainte-
resowania handlu wprowadzimy do
produkcji równie¿ inne rodzaje. Po-
dobnie zamierzamy uczyniæ w przy-
padku innego produktu - twarogu,
którego produkcja ruszy niebawem.
Oczywi�cie przy nowych wyrobach
niezmiennie zamierzamy siê trzymaæ
naszej podstawowej zasady, aby przy

zachowaniu wszystkich wymogów
higieny wspó³czesnej produkcji, sta-
raæ siê pozostaæ wiernym dobrym
tradycyjnym recepturom. Najpierw
bêdzie produkowany twaróg bia³y,
czysty bez dodatków, ale na tej ba-
zie, stosuj¹c w³a�ciwe sk³adniki sma-
kowe i aromatyczne, mamy mo¿li-
wo�æ powiêkszaæ ten asortyment -
kontynuuje Janusz Fr¹ckowiak. -
Chcemy te¿ rozwin¹æ produkcjê na-
pojów fermentowanych (jogurty, ke-
firy). Mo¿e powrócimy te¿ do pro-
dukcji kiszki (zsiad³e mleko), któr¹
ju¿ produkowali�my przed 2 laty, ale
musieli�my z tego zrezygnowaæ, bo
oferowana by³a przez nas jako poje-
dynczy wyrób w tej grupie towarów,
za� handlowcy oczekiwali szerszej
palety. Dzi� mo¿emy tak¹ zapropo-
nowaæ, dlatego warto j¹ ponownie
w³¹czyæ do naszej oferty.

To nie wszystkie zamierzenia.
Na I pó³rocze przysz³ego roku pla-
nuje siê w kad³ubskiej spó³dzielni roz-
pocz¹æ produkcjê mas³a. A przy oka-
zji prawdziwej, tradycyjnej ma�lan-
ki, smak której udawa³o siê odnale�æ
jedynie w starej, babcinej ma�nicy.
Ponownie s³yszê o wierno�ci trady-
cyjnym recepturom. Aby nie by³o
tak, jak w niektórych zak³adach mle-
czarskich, które nigdy nie produko-
wa³y mas³a, ale maj¹ w sprzeda¿y ma-
�lankê, bo maj¹ tak �zdolnych� tech-
nologów, ¿e produkuj¹ sztucznie
ciecz z grubsza smakiem przypomi-
naj¹c¹ ma�lankê, ale maj¹c¹ niewiele
wspólnego z jej pochodzeniem. J.
Fr¹ckowiak jest przekonany, ¿e klient
dokona w³a�ciwego wyboru pomiê-
dzy natur¹ a chemi¹. Wszyscy w spó-
³dzielni wierz¹, ¿e produkt maksy-
malnie zbli¿ony do natury i wytwa-
rzany bez agresywnej chemii i kon-
serwantów, zawsze bêdzie cieszy³ siê
najwiêkszym uznaniem i popytem.
Zw³aszcza w czasach, kiedy w walce
o zysk, producenci czêsto prze�ci-
gaj¹ siê w modyfikowaniu ¿ywno�ci,
zwi¹zkach chemicznych nie zawsze
zdrowych dla cz³owieka.

To jednak przysz³o�æ. A dzi�?
Halê wprawdzie oddano do u¿ytku,
ale nie oznacza to, ¿e produkcja w
nowym obiekcie ju¿ ruszy³a. Ruszy
dopiero wtedy, gdy zostan¹ usuniête
wszystkie usterki dostrze¿one przy
odbiorach przez ró¿ne komisje (waga
niedoci¹gniêæ nie jest du¿a, ale po-

prawiæ to trzeba).
Hala i ustawione w niej urz¹dze-

nia robi¹ wra¿enie swoim wygl¹dem.
Równie¿ obja�nienia J. Fr¹ckowiaka
na temat wymuszonej �cie¿ki poru-
szania siê po zak³adzie. Otó¿ pracow-
nik najpierw wchodzi do szatni tzw.
�brudnej�, potem � do czê�ci �czy-
stej�, gdzie myje rêce, przebiera siê
w odzie¿ robocz¹ i takie¿ obuwie.

Ono równie¿ jest myte. Ale to
nie koniec zabiegów � ¿eby dotrzeæ
do hali produkcyjnej � musi przej�æ
jeszcze przez odka¿acz. Droga jest
jednokierunkowa, a klamka � z jednej
strony. No ale przecie¿ musi wróciæ
na �niadanie, skorzystaæ z toalety; te¿
mieszcz¹cej siê na pierwszym piê-
trze... Z hali na piêtro te¿ prowadz¹
drzwi z klamk¹ z jednej strony. Na
pytanie, czy wszyscy na pewno
bêd¹ tak zdyscyplinowani,  ¿e nie
zostawi¹ przymkniêtych tylko
drzwi, J. Fr¹ckowiak odpowiada, ¿e
klamki to rozwi¹zanie tymczasowe.

Zupe³nie powa¿nie my�li siê o

W 1991 roku zawi¹za³a siê
grupa inicjatywna, sk³adaj¹ca siê
z  rolników, którzy nie byli zado-
woleni z wspó³pracy z istniej¹c¹

wówczas strzeleck¹ spó³dzielni¹
mleczarsk¹. Rolnicy ci chcieli
mieæ autentyczny wp³yw na dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ firmy, na za-
gospodarowanie i podzia³ zysków.
Tych warunków nie otrzymali w
Strzelcach, postanowili wiêc za-
³o¿yæ w³asn¹ spó³dzielniê. Zosta-
³a ona zarejestrowana 28 lutego
1992 roku. Skup mleka roz-
pocz¹³ siê 10 marca tego roku.
Mleko sprzedano do SM w Bie-
runiu.
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wprowadzeniu elektronicznych chi-
pów dla wszystkich pracowników,
dziêki którym ruch ka¿dej osoby bê-
dzie monitorowany. Takie postêpo-
wanie wymusza re¿im nowoczesnej
technologii. A w³a�nie zak³ad wypo-
sa¿ony jest w najnowocze�niejsze
urz¹dzenia; wszêdzie mierzona jest

temperatura i wilgot-
no�æ. Rygorystyczne
przestrzeganie norm
obowi¹zuj¹cych przy
produkcji to przecie¿
podstawa przetwór-
stwa spo¿ywczego.

Praktycznie wszyst-
kie urz¹dzenia do pro-
dukcji s¹ ju¿ na miej-
scu, wiele zostanie zde-
montowanych ze sta-
rej hali produk c y j -
nej, która bêdzie ca³ko-
wicie wy³¹czona z pro-
dukcji.

Jedyny problem w
kwestii wyposa¿enia

stanowi¹ aktualnie w zasadzie urz¹-
dzenia do produkcji mas³a, których
siê w kraju nie produkuje. Zarz¹d roz-
wa¿a oferty z Francji i Szwajcarii i te
ostatnie wydaj¹ siê dzi� bardziej
atrakcyjne.

Wspomnia³em wcze�niej o wy-
muszonej �cie¿ce poruszania siê pra-
cowników. A co zatrudnieniem?

Spó³dzielnia dysponuje 16 etata-
mi dla pracowników. Dotychczas pra-
cowa³o 12 osób. Trzy powracaj¹ z
d³ugich urlopów. Dodatkowo zosta³
utworzony 1 etat dla technologa.

Taka obsada personalna w przy-
padku pracy w systemie jednozmia-
nowym jest wystarczaj¹ca � mówi J.
Fr¹ckowiak. -  Jedynie w przypad-
ku, gdyby zwiêkszy³o siê zapotrze-
bowanie na wyroby z Kad³uba i za-
sz³a konieczno�æ uruchomienia II
zmiany, zatrudnienie mo¿e wtedy
wzrosn¹æ jeszcze o 4 osoby. Czy tak
siê stanie, to dopiero poka¿e przy-
sz³o�æ. Lista chêtnych jest d³uga.
Wpisanych jest na ni¹ 60 osób.

Piotr Koszyk

Zmywalnia butów roboczych

Zautomatyzowany punkt odbioru mleka
z cystern samochodowych

Kiedy� i dzi�

Stary zak³ad

Uroczyste otwarcie nowej hali

Od pocz¹tku Spó³dzielnia Rolni-
ków �l¹skich wprowadza³a nowator-
skie zasady i metody. Jako pierwsza
w Polsce zastrzeg³a w statucie, ¿e jej

cz³onkami mog¹ byæ tylko produ-
cenci mleka, oraz ¿e w sk³ad rady
nadzorczej mog¹ wchodziæ jedy-
nie cz³onkowie spó³dzielni. W dba-
³o�ci o jako�æ produktów kad³ub-
scy spó³dzielcy równie¿ nie po-
zostawali w tyle � jako pierwsi
wprowadzili niezale¿n¹ od siebie
ocenê mleka, wprowadzili skup
wy³¹cznie mleka sch³odzonego,
pierwsi równie¿ oceniali zawarto�æ
bakterii w mleku. Ta konsekwent-
na polityka zaostrzaj¹ca znacznie

wymogi jako�ciowe wobec dostaw-
ców wyda³a wkrótce solidne owoce �
spó³dzielnia nie mia³a najmniejszych
problemów ze sprzeda¿¹ produktu w
przyzwoitej cenie, dostawcy zmusze-
ni do sta³ej dba³o�ci o jako�æ moderni-
zowali w³asne gospodarstwa, unowo-
cze�niaj¹c technikê udoju i ch³odze-
nia mleka.

Okaza³o siê wkrótce, ¿e wprowa-
dzone nowe, europejskie normy ja-
ko�ciowe na surowe mleko nie s¹ dla

nich ¿adnym problemem � od dawna
bowiem ich produkt by³ poddawany
znacznie surowszej ocenie we w³a-
snej spó³dzielni.

O trafno�ci wyboru i decyzji rol-
ników mówi¹ równie¿ inne dane. Spó-
³dzielnia zaczyna³a od skupu oko³o
5.000 litrów mleka dziennie. W roku

2002 skup przekroczy³ 20.000 litrów,
a obecnie doszed³ do poziomu blisko
35.000 litrów. W 1992 roku mleko
skupowano od 428 dostawców, obec-
nie od 260. Spó³dzielcy � producenci
mleka zbudowali w tym czasie 15 no-
woczesnych obór wolnostanowisko-
wych. Pocz¹tkowo spó³dzielnia je-
dynie skupowa³a i sprzedawa³a dalej

surowe mleko. Obecnie ok. 20.000
litrów mleka surowego jest przera-
biane na mleko spo¿ywcze pakowa-
ne w worki foliowe, oraz na jogurt.
Niedawno zainwestowano w nowo-
czesny samochód (zast¹piono nim
pierwszy, ju¿ wyeksploatowany) do
transportu mleka, który posiada

modu³ do oceny ja-
ko�ci odbieranego
surowca przed wla-
niem go do zbiorni-
ka.

Spó³dzielnia
na pocz¹tku zatrud-
nia³a czterech pra-
cowników, obecnie �
16, prowadzi dwa
sklepy firmowe.
Liczba by³ych i ak-
tualnych cz³onków
spó³dzielni i dostaw-
ców mleka przekro-
czy³a 500 osób.

W sk³ad
pierwszego zarz¹du

spó³dzielni wchodzili: Piotr Ander-
wald (prezes) oraz Henryk D³ugosz i
Jan Mój � cz³onkowie. W pierwszej
Radzie Nadzorczej zasiadali: Jan Ka-
³ka, Jan Glinka, Józef Pasternok, Teo-
dor Mañczyk, Rajmund Richter, Jo-
achim Koj, Teresa Ochwat, Alfred
Prókop, Cecylia Mania i Czes³aw
Gola. Obecnie sk³ad ten uzupe³niaj¹:

Renata Skrzypczyk, Marek Kuboñ,
Piotr Korzeniec, Hubert Murlowski,
Bernard Mjoachim Ka³a, Hubert Bar-
tetzko, Bernard Ochman i Arnold
Hurek. Obecny zarz¹d tworz¹: Józef
Pasternok (prezes) i Antoni Nocoñ i
Hubert Mróz (cz³onkowie zarz¹du).

Kad³ubscy spó³dzielcy nie ukry-
waj¹, ¿e w pocz¹tkowym okresie
dzia³ania opierali siê na do�wiadcze-
niach  swoich niemieckich kolegów.
Szczególne zas³ugi po³o¿y³ tu Horst
Schroeder, �l¹zak mieszkaj¹cy w
Niemczech, rolnik, dzia³acz wielu nie-
mieckich organizacji rolniczych i spo-
³ecznych, który dzieli³ siê w³asnymi
do�wiadczeniami. To w³a�nie dziêki
staraniom H. Schroedera, nie¿yj¹ce-
go ju¿ pierwszego przewodnicz¹ce-
go Zwi¹zku Rolników �l¹skich To-
masza Cichonia oraz pos³a Helmuta
Pa�dziora spó³dzielnia w Kad³ubie
otrzyma³a finansow¹ pomoc od rz¹-
du Republiki Federalnej Niemiec. Za
te pieni¹dze spó³dzielcy kupili 240
ch³odziarek do mleka dla swoich do-
stawców oraz samochód do transpor-
tu i badania mleka.

Jak powiedzia³ podczas otwar-
cia przetwórni Janusz Fr¹ckowiak,
produkcja opieraæ siê bêdzie przede
wszystkim na wysokiej jako�ci oraz
utrzymaniu tradycyjnych receptur
wytwarzanych przetworów.

/p. a./


