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X"yJo"trc-

OSM l-owicz I Zarz4d sp6ldzielni steruje w kierunku jej przejgcia przez podmiot

zc\v netl'7-nv

Skok na mleczarnig

S),tuacja Okr'ggowej Sp6ldzielni Mleczarskiej w tr owiczu od chwili zmiany jej

zarz4du na poczqtku ubieglego loku gwattownie sig pogarsza - a jednocze6nie obecny jej

zll"z4d roz.waza - i z.arnierza propouowac Iladzie Nadzor.cze.j - przylqcz,enie do irtr.rej

sptildziclni nrleczarskie.i a nawet do pr'1'.,yn1ne.1 lilmy - Polmlek trzeciej pod wzglgdem

wielkoSci sprzedaZy w blanZy ntleczalskiej firmy w klaju. Przyszli wladciciele juZ przebieral4

nogami.

Nzrlblizsze posiedzenie Rady Nadzolcze.j, kt6re zapianowano w przyszlyn tygodniu,

rroz,e bvc burz-lilve. 'l ynr bat clz-ie.j. ze .jalt r,vyniha z. nasz,yclt nieoficjalnych rnfbnnacji -
zaptcrszeiri zostali prz.eclstar,i'iciele trzech podmiot6w. W tle.jest inlomacja, 2e zadluZetie

sp(rtclzielni za 2018 r'ok siggnglo .jr"rZ 23 milion6w z] - tej kwoty zarz4d sp6ldziehri nan nie

potwierdzil,.jak i nie odpowiedzial na zadne z zadanych rl\r przez nas pytati.

Wicrrr. Ze tlwa]4 rozr' ow1 w splawie ewenlLnlnego plzejgcia albo Scislej

tvslttilpracv z loznvnri ilrnranri. W tenracie Polmleku Zadne.j decyz-ji.jeszcze nie rra. Powielt

ri;igcc.i: rrroZe tez i nie dojSc do zaclnego plzejgcia. Z noje.j r,vieclzy wylrika, Ze ewentualne

decyzje o tyn powir-u.ry zapa(6 za n.riesi4c, moZe dwa. Proces przejmowania to holejne kilka

miesigcy - powiedzial narn jednak chc4cy zacl.rowa6 anonimowo6i czlonek Rady Nadzorozej

Ohlqgorvci Sp6ldzielni Mleczalskie.j,

Sltircl i.r'ie o pnrrvadzouvclt prze'z zarz.i:d spoldzielni lozr.nowach? Po plostr-r wierl -
nrriu,i. Po szczegoly ocLsyla clo 1r'zewocinicz4cego Rady Nadzorczej OSM {-owicz Dor.linika

ljczcir.vka. - Dontinil< chyba uczestn.iczyl w niekt6lych lozurowach, Lak mi sig wydaje -
niorvi.

W tvm tenracie itie nra jeszczc- Zrdnej decyzji, rv Zadnym kierr,urku, ci4gle

pfowadzotlc sq roznro\\\ - 1.r|zcivocln icz:rc1, r'ac11, naclzo|czej f)ominili Uczcirveh .jest

oszc;z-9ch.rv rv slorvacl.i. Dopiiki s4 or.ie prowacizone. nie bgdg m6wil o ich szczeg6lach.

Potwierdz-a , ze z rpowaznienia raciy bierze udzial w rozmowach zarz4dn OSM z

ploclucentauri, z kt6r'yr.ni sp(rldzielnia n-ioglaby sig pol4czyi. To, ze taka opc.ja pojawila sig i

.icst baldzo povvaZnie br-iure ltod Lru'agE. rvvnil,a.jcgo zclanierr z wieJu powi4zanycit ze sob4



cz)rnl.riko\\/: siabsze ocl zal(ladarlych wyniki finauso\/e, lliskie celly na skupie i niekorzystua

r)..lrr(.ir .r.r rlr'krr. lw cr',12.. lc z po,lnbrrlrrri ProLrlcnrlIri bor'y<ajl .ie irrrre rrrleczarn.c w

1<rapL.

Prt5'7.11'oi",2c p rar'i'tlopoclobn ie honkletne pL'opozyc.je zostau4 przedstewione tadzie 16

sicr'pnia (chod cLata ta nie .jest .jeszcze pcr;i'na) plzez pi'zedstawrcieli zaintelesowalrych

podr.r.riotriw. Zapytany pvez nas. czy bqdq one trzy. odpowiedzial, ze minin'run Irzy, ptzy

C./)Ir rr.c , il i\'51CZc llr'Zcs:r(l/ortc. 2c l<tor;s Z rr.Cl) ZoS'r.ll]iC w) btatry.

Z inul,ch zr'6del nicpo twicrclz-onych (przypomni.jmy, 2.e z,arz.a,clnie odpora,iada ua nasze

p1'tania) rvierry, Ze Polrllck.jesL got6rv wejSc do spolclzielni z L(wot4 100 n-rilion6w zlotych.

'fo ltu'ota Sr.nieszna.iah na lir-mg tej ivielko(ci,.1ak OSM.Lowicz-.

Za k\ /oty 3-4 klotnie wigksze buduje sig rowe zaklady prodllkcyjne w mleczarstrvie,

r.r igc por'i'aZna l<rvotiL za plzc'igcie wrelhiel fiLmy por'r'ir.rna byi wieloklotnie wigksza. - Opcja

po7-ostar'lia sanroclziclnq sp6lclz-ielni4 nie zostala calkowicie s1<r'eSlor.ia - podkle6la Dominik

Uczciu,cl<. - Co clo Lego,.iali zaleagrLje racla. to rlic nie .iest pervne. 1 dodaje, ze nawet gdyby

lacla chciala doplovvaclzic clo polEczenra. Lo pocLe.jnro u'ani. t1.'"r6lvych decyzji w spc5ldzielni

.jes1 d lugim. zloZor.r1,r.r ploceseln.

l( Lrcha lczt,l,i.: nalclalo to zro bii,j u2 u'czeSnic.j

W iceplzewocLn icz4cy lacly naclzorcze.j (ocl ozclwca tego loku, wczeSniej pnei: czlery

kadencje clclegat) I(rzysztof l(ucharczyl< polwiefdzil nam, z.e za 4d prowadzil juz rozrnowy

z.lzltra liluranri. ktole nroglyby pLzej4i OSM Lorvicz. Nie rlr6wr o k[6r'e hor.rhretnje c]rodzi,

stu'iclclza Ll,lho- z-e s4 to poter)taci spec.ializLr.i4cl, sig rv ploclLrkc.ii r.nleka - ol'clta ZacLne14o z

ru ich lie zoslzLla.jcszczc r,r't'blana.

7- caicj lady r.]aclzofczej na razie ohc.jalnie rvie na ten tcn'rat tyiko szeScioosobowe

pfez)/diLrnr. czyli plzewodnicz-Ecy, dw6ch u,iceprzewochriczEcych i plzewodr-Licz4cy stalyclt

komis.ji. Ma to sig zmienii.jLrZ na nzijbliZszym posiedzeniu Rady Nadzorcze.j. Bgdzie to na

rLzic t.r,llio inlolnrac ja. clo pocl.igcir clecvz-.ji potrzebrra.jest w sp6ldzielni oala clrogzr r.ra.jpielw

rnLrsiclibl z,rlecyclor^,'ac rohricy na zeblauiach, potenl clelegaci, dopiero na koficu lada

naclzofczzl.

Mo ir.r.r osobistyr-n zdaniem naleZy to zlobii iak najszybciej, a wlaSciwie naiezalo

zacza|.jvz. u'cz-eSniej. plzecl zmiau4 zalzqdu ni6wi l(r-zysztof I(uchalczyk. - Takie s4 r'ealia,

2e.jczeli chccmr,- zeby naszc cenv w qlirrp e uic byh, z-awsze o tc kilka golszy niZsz,e r,iZ Lt

llrm r.r'iodQcych. musinr;' pocLjzlc taki hlok, .jednoczednie dbajqc o to, by zachowa6 u nas



'l'ipestopes

slr6lclziclczoSo. Dlatego.ja osobi(cie LlwirZar.r.r, 2e trzeba. sig pol4czy6 z inn4 sp6ldzielri4 i hgdg

clo lcgo plzcl<ony'"vaI. Wienr. ze rv laclzie sq.jeszczc malzl,ciele, lct6r'21, r;7i,rfz4, 2e OSM.jest w

slanie sanroclz-ielrrre w1,j(i z te.j sytuacji, alc chyba zlobiono.jr-rZ wszystko, oo 1.r.Iozna bylo, lie

uclalo sig. 'llzeba 
10 zrobi6 szybko, zeby nie shoriczl4o sig tak,.ja1< w Rypinie, gdzie po klaclru

lolnic)/ zostali z. t,iczyt't'r. Nie chodzi telaz o to, Zeby r.r.r6rvii, kiedy to sig zaczqlo i plzez kogo.

Z.awinili rlie t)/ll(o Iudzie. clioi oczywiScie blgdy lirdzkie I*, byly. ale tez sytuacia ua tyuku.

Z.danicn.r 1(rzysz.tofzr l(nchalczyl<a 
.J 
edn),r.r.r z n' llow' niejszycli blgd6w byly Lnl1o\ry z

BierlLonh:1 rv sl<Lcpach tcj sieci OSIVI l-owicz rria} 50% ca{e.j splzedaZy, dla por'6wnania

lVllekoi,iler tyll<o l5%. .leZcli r.nleho r.rie splzedaje sig tak .iak sie6 tego oczekr-rje, to najczgiciej

Lrda.je.le j sig r,vymusic obniZkg ceny.

Irtnynr z porvoclorv zaislrialej sytLracli zdzurierl l(Lz;,5716io I(uchaiczyJ<r - byl

spaclel< prestiZLr rlalhl. clo czcgo r.uerv4tlrlr r,r'ie plzyczyirila sig ..21a hma".jaka powslala w

ostaluiur czasie urokol r.nleczzrlr.ri. .lcZcli siec, w kt6r'ej spr-zedajemy, wie, Ze nalrly ja.kieS

wewr.igtrzire klopoty" lo zrlwsze r,i,ykolzysta to bezlito(uie L1\\az,r,

Z.irsl<oczorty rlasz),lui pytaruiarlri o CL'Lrpg PoLn.rlek w kontekicie ewentnalnej

lvspolptrcl . a uroze ua\vet przcjgcia OSIVI I-orvicz. .iest uatouriast ir.u.ry czlonel< ftady

Nadz-olczcj. r'olnik z poli,iatLr 'lou'ichicgo. - Oni sa ostatrrio na topie n-r6wrl o GlLrpie

Pohllcl<. - Majq doSc nishic koszty pfac)' w zaklaclrch, .Tal< bylem.jakiS czas Lenu na tar14acl'r

mleczarskich w Walszau,ic, to Polmlek byl chwalony, ze sobie cloblze ladz4 i lozwijai4,.. a1e

Zeby niiur''Ll oni nas prze.iLrowali to nie slysza.lelr powiedziat nan.r. - Czyli musia:lo byi

.jaltic( spotkanre ua lcn lcural... - nt5wi.

Nic ultL),rval neriomiasl. ze wie, 7-e przeclstzrrvicicle zafz4cLu oclbywali spothania z-

lrlzcclsiarvic ielaur i inuych pote!t,rtow z br'.urzy mleczalskie.j. - Z tego, co slyszalem byly

rozmowy np. z Mlel<ovitq (posiadal4ca l4cznie 19 zaklad6w plodukcyjnych S1r6ldziefi-ria

N4leczalsl<a N4lekovita w Wysol(ier-n Mazowieckiem rv u,o.icwridztr,vio podlaskim - p!;zyp.

rccl.) i Cilljl,r,eur (Sprildzielnia Mleczarsl<a MLlll(POL u' GrtLiewie licz4ca 12 zahlad6w

ltloclLrlic;, in1'gh - plzyp. red.) .

W ostatni pi4tek (3 sielpnia) podobno bylo posiedzenie prezydium Rady Nadzorcze.j.

rvigc cala lada zbielze sig pewnie pod koniec tego albo w plzyszlyrl tygodniu. Srns-a jeszcze

rrie dost:rlc'nr m6r,r,i. Wed.lLrg niego prc.rblenrem nie byloby tez to, Z,e G|rLpa Polmlek jest

lilnrl lrlyrvatrrE- a nie spolclzielntttl z,rzesza-it1c4 cLostawc6w ntlel<a. - A co to za problem?

'l'r'zeba by zrobic z-ebrauia |c.jonolve. przekonac lLrdzi ipolen.r zwolai nadzw)/czajne walne

zgfonradzenle - uwaza.



Tipestopes

Decyz.ji rv ter.nacle prze.jgcia nie ma, ale zarz4d plowadzi od pewnego jtrZ czasv

fozrllowy na ten tel.nat potwierdza nan .jeszcze inny czlonek Rady Nadzolczgj OSM

.Lowicz, orr teZ n.r6wi o wspominanych ittZ ttzech podmiotach. - Zarz4d oraz zlaczna czg|e

Rady wreszcie doszla clo wniosku, 2e przejgcie.jest koniecznoSci4. I(westi4 spol:n4 jest teraz

plzez kogo i hiecly - powiedziai nam. Wedhrg niego powinno to nast4pii jak najszybciej. -
Nie da sig ukli,6. 2e spolclzielnia.iest w dolku. z kt6rego baldzo trudno bgdzie sig wydostac,

zadlLrZenie l'odnie. .la byrl to juZ dwa lata lemu zrobil - rn6wi1.

Gdyby mial podejmowac decyzjq teraz - z wiedz4 jak4 obecnie posiada -
zdecyclowalby. zeby OSM Lorvicz ,,zostal w sp6ldzielczoS ci" . Blizsza mu jest sp6ldzielnia

mleczarsl<a z Cfajewa - chciazby ze wzglgclu ua doble star,vki zr ntleko. - Tlzeba to sz)'bko

p|ze 1r|o r,vacLz ic, llo stracE |olnicy. Wiadomo, Ze szhoda,2e sp6ldzielnia traci podmiotowoSi.

Boli.jak sig tlaci to2samoSi, ale sami 11ie clamy rady - uwaza.

Forrnalnic wszystl<o da si9 zrobi6

Czy r.noZliwe. est polzlczenie sp6ldzielni nleczarskiej z pfywatn4 sp61k4? - JeZeli jest

tal<a vvoia, to wsz)/stko jest r.noZliwe powiedzial nalr nasz zwt4zany ze sp6ldzielni4

loznrorvca. Wed{r-rg niego w przypadkr"t, gdyby doszlo do przejgcia OSM tr-owicz przez inn4

sp6ldzielnig, to lblrlah.rie nale2aloby m6wii o pol4czenir,r dw6c1'r sp6idzielni, .Iest to

sttrsnrrkorvo ploste clo ltlzcltlowzrclzen ia pod rvz-glEdenr I'orrnalno-1trawnyr.r.r.

WedlLrg niego sp6idzielnig rnoZna teL poklczyc z fimr4 plywatr.r4. Wtedy np. moglaby

poi.vstai sp6.llra z udzialem prywatnyrlr, w kt6r'yr.n ttdztaly nialaby teZ sp6ldzielnia. - W ta.kiej

sytLracj i l(to ma wigcej udzial6w Ien rz4dzt w sp6lce - m6wi. Wedlug niego mo2liwa jest teZ

tal{a sytuac.ia,2e sp6}clzielnia splzedaje swoj m.rjEtek, a z Lrzysl(ar.lych pienigdzy moze splacii

zatlfLrZenie. zaS roluil<om rvyplaci6 udzialy - o ile wystalczy pienigdzy. W obydw6ch

plzypaclkach konieczne.jest zr'volanie nadzwyczajnego wahtego zgrolradzenia.

Z l,olci .lrn Dqblowski. byly prezes spoldziclni i tw6rca jej potggi. ktorego

poprosiliSnry o komentarz do sytuacji, powiedzial lylko kr6tko, 2e dzteje sig dokladnie to,

czego sig spoclziewal, 2e dolr'owadzenie do zr.niany zarzEdn w poczEtkach 2017 r'oku mialo na

cclu od poczqtltLr wlaSnie to. by w e f'ekcie doprowadzic clo plze.jgcia sp6ldzielni plzez

pryrvatnq lilng.



Czy hodowc:r bgdzie mial .jcszcze coS do gadania?

W pi4tek bylo posiedzenie prezydirLm, a Rada jest wyznaczona w przysz-lym

tygoclniLr i nrarja na nie.j byi plzeclstarviciele trzech fir'i.n, z l(t6fyr11i bl,ly.jLrz plowad:zone

foznro\\r)'. Manr rvlaZenie. 2.c z,arztlcl ltrribule 1tlze1<onyu,ai. Zeby to byl Polmlek

ciorvieclzieliSmy sig od innego z. naszyci loz.rl6rvc6w.

.lego z holei zdanier.r.r u,chlonigcie sp6lclzielni lv T.owiczu przez prywatn4 fir'mg nie jesl

clobrym loz,r;r,ir1zau ie m. l)o plzeigciti przez pfywatn4 lirnrg, hodorvca juZ by catkier.n r.rie mial

nic clo gaclania. S:1 plzecie2 dwic spolclzreLnie. z kt6r'),nti lez plou,adzone byty rozmowy r nacl

lrt.t t -1'rl'tij.. \ :l\ rt\\..,:t.

Weclltrg r.riego lepsz;,111 t'ozwi4zaniet.t.r byloby pol4czenie lowickiej sp6ldzielni ze

spoldzielniq z Graie\^,a. 'l-ak" jak to.juZ OSM Lowrcz lobi,l i niat plzepracorvar-r4 Scie2kg. Do

tej poly to OSM Lor,vicz b),1 stlon4. ktora przyl4czala inne slrolcizielnie, a tet'az by zostal

lrlzvl4czonv c1o rvigl<szego podntiotLL urvaZa. Z.anr icr'zL\ teZ pnekonywai koleg6w

hoclolvcolt' bgcl4cvch czlonl<anri Racly Niiclz-olczej OSM, zeby optowali za przyl4czenent

OSNI Lor,r,icz clo lvigksze.i r.nleczan.ri, a nie plywatnej lirmy.

W tyLl kontek5cie warto wspor.nnie6, Ze kontakty OSM Lowicz z PohllekicrL.r w

ostatnich rniesizlcach sig zintens)'lilior^,aly. Wc(llLl- naszl,ch inlolntacjr,.jedna z I<omisji Rady

Natlzolczc j rnialr zr'i'riicii siq clo zalzzlclLr o pisenrnrl oclpou,ieclz na pytar.rie.jakie produkty i r.ra

.iaJ<ich tvalLrnhach ostatnio OSM Lou,icz splzeclawala do PolrlLeku, a1e ocLpowiedzi na piSllLie

rtie clostala. .lcclen z placownikou' poinl'om.roival r.Las nal.oirriasl, Ze do Polmleku sprzedawano

np. sely Z6lte rv blokach, choi plzecieZ w Lorviczr-r r.r.rozna je kLoi6. Intlyguj 4ce .jcst tez tu, ze

okolo lolirr tentLr do placy vr,.l,ovviczu przl,1qto har.icllowca z Polntleku.

Nic rno2r.r:r clo tego dopu5cii

ljldenr i.jester,T za tynr, zeby ,,L,orvlcz pozostlrl Lowiczen.i", nie tracg naclziei i jest na

Irc\\/r'lo spora gmpa. ktot'a zlobi u'sz),stko, ze by nie dopLr(cii clo oddania OSM r,v iune r'gce -
trr6r,r'il trraltt ,Iatr W:tlacltovvslii..jesz-czc' cio njeclar'r'na rviceprzervocln icz.1cy 'acly uadzor\:zej,

oLrecnic nie bgdrlcy .je.j czlonkient (r,v nrzLju szeloko opisywaliSr.ny kontlowclsje

u' zrviqzl<u z rvyborem go na delegatzi). - M6wilem o tylr otwalcie zawsze, natoniast w

k rvictn itlzarz4cl i ct,gSc racly sig na mnie za to obfazila. UrvaZarl, 2e shot'o inne, mniejsze

nrleczalnic.jaltoS raclzll sobie na lynhu rv obecnych walunkach- to l<Ltriozalnyrr .jest ur6wiente,

Ze tal< srq nic da.



Tipestopes

Zdaniem .Iana Walachowskiego wiele wskazuje na to, ze ob'ecny zarz4d wraz z czqSci4

lady naclzorcze; d4zy do tego, Zeby do prze.jgcia mleczarni doprowadzi6 iloZliwie jak

nzrjszybciej. UwaZa ;ednah. ze l:Edzie to trLrdne, bo chociaz teofetycznie delegaci mogliby

takie lozwi4zar.rie plzeglosowai, lo przeciez s4 oni leplezentantami rolnik6w z ich terenu i nie

powinr.ri glosowai wbrew ich woli, dlatego do podjgcia tak istotnej decyzji kofieczne bgd4

spotl<an ia w legionach.

.lan Walachowsl<i snvielclza, Ze paraclol<salnie najrvigcej zwolennik6w ociclania OSM

.jest rv LowiczLr i lc'ionie. natolniast rv innych legionach.jest ku temu wyraZny op6r. On sam

reprezenluie lrrodllcent6w z 'forunia i okolic. - Na wsp6lpracg z Lowrczem szhimy z

wielkin.ii nadziejan.ri, kt6re caly czas jeszcze mamy - m6wi. Zgadzajqc sig na ni?, lta pewno

nil<t z nas r.rie wylaZal zgody na l4czenie sig z jakimS prywatnyn podmiotem. MySlE, Ze

plczcs .lan l)qbrou,ski nigdi, by' nie porvieclzial, Ze 
-folr"rri 

byl dla OSM ,,kul4 u nogi", jak Lo

slyszl,nry teraz ze strony norvego zarz4dr-r. Ci, lit6r'zy tak twierdz4, lnllszq wiedziei,2e rolnicy

z tereLru lolunia nie sq sl<azani na prodllkc.jg rlleka, rlany ziemie, kt6re spokojnie daj4 inne

ruro2liwoSci zalobku.

Jeden z czlonl<6w rady nadzorczej z lejonu l(onina m6wil nam, ze jeszcze nie bylo

zaclnyclr olicjalnych roznr(rw na lerlal ewentualnego potEczenia, ciroi padaly o to pytani.a na

posiedzeniach rrcly. Ze wzglqdLr na blak informacji ze stlony zarz4dt na ten temat, de

spoclzierva sig, by.jakieS decyzje nialy zapaic iuz teraz, wszak musialyby one byi doldadnie

olr.rowione. NiezaleZnie od tego, ze ten temat nie zostal jeszcze oficjalnie podjgty, to rolnicy

nligdzy sob4 dyskr"rtuj4 na ten temat, wida(, 2e prze.jgcia ma zar6wno zdeklarowanycl.r

1r17(, i i\'11 1 1,, )i\'. .ill< zrvol ctt rt i l<ori .

.lego zclaniem polqczenie sig z wigksz4 fir'mq to rozwiqzanrc mozliwe i bior4c pod

uwagg to, co dzie.ie sig na rynku, wlaSciwie nie byloby czymi nadzwyczajnyn. ZarwaZa, Ze

ivsp6lczeSnie wiele podr.niotorn' ,l4czy sig w wigksze, by m6c konknlowai z potentatami. Nie

ma sensLr l4czyi sig z kirrS malynr. bo to niczego nie zmienia, jezeli szr-rka6 juz takiej

rloZlir'vo6ci. to z kimS liczqcym siq - mowi. Nasz rozn'iowca zdaje sobie sprawg, ze

odebraloby to lolnikour n.rozliwoSi kontloli sp6ldzielni. - CoS za eoi - m6wi. * Rolnikor.n

l.r'zctlc rr':z)stl,irrr tlrodzi o wyZsze celr) lra sl,Lrpie. 'l-ylko czy r)c te cery bgdq rrrieji

.jaltikoliviek wplyw, gdy.juZ bgdzie po wszystkim?



Tipestopes

Polmlek: ILosn4, ale i zam1,l<aj4

W 1994 roku loku Poln-rlek byl niewielkim punktem skupu mleka w G4sewie, p62niej

dwa.j wsp6twlaS cictele zaczgL: plzejmowac nrleczaurie zagruticznych firm: zaklacly Friesena

(M lau,a). [)r', Oetl<ela (Mak6w). I-Ioogvvegtu { Lidzbark), mleczar nig w GoScinie od duriskiej

Arli. l:rilnrn postanowila u,ykorzystac ser\ /atkg, giowny prodr-rkt ubocztly powstajAcy przy

in,aLzeuiu sela i produkowai koncentrat bia.lkowy, co okazalo sig duzyn sukcesgm. Glupa

Poiniiek to .jednak nie tylko mleko (l4cznie 8 zaklad6w), ale tez i produkcja sok6w, np.

pfzejgtei rlarki Folti"ura, Galder-r, Pysio i Sonda.

War'to r'v tym rriejscu zanuaLyc, Ze vv ubieglynt roku Gl'Llpa Polntlek wygasila

prrclrrkcjq u' SpoLclzieLni N4lcczarsl<ie.j 1)olurlek-Macl<owy. .lak donosily nedia z Tr6jmiasta

placg stlacilo ponacl 200 placownik6w. Plezes Glr-rpy Polurlek Plzemyslaw Mikolajczyk

wyjaSirial wtedy, ze zaL<Iad w Gdarisku osi4gn4l sw6j mal<syrnalny poziom lozwoju.

Rozbudoi,va i r.nodernizac.ia mleczarni w otoczenill miasta bylaby nien:roZliwa i cigzko bytoby

spelnii nolmy ochrony Sroclowiska. W miejscu zakladLr produkcy,jnego jest skup rnleka,

nrilgazyn hanclIo r'r,y oraz sytt-t.eclttz,.

N:r r6wni pochylej w Rankingu 500 Rzeczypospolitej

Od 20 lat clziennik ..I{zcczpospo lita" pLrbirkuje lanking 500 najwighszych polskicl'L

p|zedsigbio|stw, za gl6wne kly.terium przyjmuj4c odnotowane \.v ci4gu loku plzychody. W

zestawietriu z-a 2017 rol< (opublikowar.rym w kwietniu tego roku) po raz pierwszy od lat nie

fna OSIVI l-orvicz. .leszcze lol< wcze3niej, w fankingu za 2016 rok OSM Lowicz byl na

rrie jscLr 224. z plzychodami I ,401.5l5 tys. zl, a za 2015 na niejscu 228.

z plzvchoclant i | .347 .668 z.l.

Dla por'6wnania - Mlekovita z plzychodami 4.439.635 tys. zl jest w najnowszym

zestara,icnir: zestawieniu na 80. Mie.iscu (w 2015 r'. r'ra 88., w 2016 na 83.), Mlekpol uzyskal

4.A19.947 i.jest na 89. Pozycji (2015 - 113., 2016 - 107.), natonriast Polmlel< z przychodami

1.236.61211,s. zl na 254. (2015 lie lolotva'y. 2016 317.)
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\\/arto(i m:rrl<i clrast;,cznie spldla

Od l4 lat clziennih ltzeczpospolila pub1i1<u;e rankir.rg r.nnlel< wedlr-rg ich wartoSci.

IJrz,c(lcclzilidnrl, r'arnkingi z ostatnich lat. '['cgoroczny raport jest dla m:rrki Mlel<o ]-owicl<ie

nriaZtl24o,. !\/g ranl<ingu rvarto6i nrarl<i spacll:r o okolo 89%, !

W 11. edycii raportu, ht6ry ukazal sig w 2014 rnhu, wSr'5d narel( w branZy mleka i

lilzetwor6w Lrlecznych na.jr,r,yZsze - 7 miejsce zajgla nralJra Mlel<ovita, k16rej r,valtoS6 zostaia

\i'J,ccniona na 1.570"4 nrln zl. W poplzeclnim rapo|cie (2013 rol<) ntalka ta byla wafta wg

lapolLu I 169.8 nrln z-1 iz-a]ntor.r'ala (r pozycjg.

\A/ lym sanrrrnr rapolcic na pozycji 49 (r'ok wczeSnie.j na 46) by{a lnarka ,,Pi4lnica"

o r.i,a|toici 280,5 mln zl (stfala warto:ici \,v stosuuku clo roku 2013, kiedy wartoSi ta wynosila

296.0 nrLn zl). I(olejne miejsca w(r'6d malek w bralLZy mleka i plzetwor6w urleczLrych

zztjtttorvaly: N4icisce -58 (r'oli rvczeSniej 51) N4leko Lowichie o u,artoici urarki 249,6 mln zl,

loli r.rczc!nicj 2(r2,8 nrln zi 1z-nriann rvar'toici 20 l4/13) 5%. Za OSM.Lowicz uplasowala sig

na 60 r'nic.jscu (rok wczeSnicj 53) marlta Birkoma o wai'LoSci 240,2 nln zl (w 2013 roku 256,3

nrln zt); spaclek o 6ok. 62 miejsce zajmowala nalez4ca do SM Mlekpol n-rarka.Laciate (r'ok

wcz,eSnie j 40).

M/ 12. cdl,cji raportu, r, 2015 r'ohu, Mlel<ovita ciqgle byla na 7 pozyc ji w ranl<ingr-r,

l)irltnica u slioczl,la na pozl c jr; 4l. Laciate na 59 pozyc;q, a ntzrL'ka Mlel<o ,lor,vickie z pozycjt

-58 spadlo na pozyc.jg 62. WaltoSi marhi zmalala do 240,9 mln 2.1.

W 13. edycji r:rnhingu, I<t6ry zostal opublil<orvany 26 stycznia 2017 rohu, ale

lblnralnic byl nazrvany ILanl<ingier,r 2016 ntall<a Mlekovita nadal byla na 7 pozycli (waltoS6 I

790.3 mln zl). Na 35 pozycjg vvslioczl,la Pialtnica (u,altoSc niarlii j94,3 ntln zt), na40 pozvcjg

wzLrilu srg nrar'l,a l.aciaLc (35(r.2 ltl z-l). 63 nticjsce naletalo clo ntalki Bakoma (230,6 nln zt).

Vlleko l.ou'ickie spadlo z- 62 na l0 pozyclg (waltoS6 narl<i 208,2 nlz zI, a lok i,vczeinie.;

240,9 ml zl, cz;,I1 5p216lsl1 o ol<. -14%.

W 14, - najnol,szc,j ccl1,c.|i t''t,t.,l*, urarka Mlekovita spadla z 7 na 8 pozycjq w

lankingLr. War'todd m:rlki rvu 1(zccz-pospo lite j spadla clo I 685.9 nln zl z. | 79A) zI (ok. -6%).

Mallia Piqtnica spaclla na 4l pozycjg utilno ok. 30% wzlostn rvaltoSci marki z 394,3 ntln z] do

404,9 nrln zl. lviarlia .l,aciaLc byta r.ra 47 uriejscu w ranl<ingu odnotowr-gqc niednZy wz;rost

watto6ci (do 356,9 rlln z1). 70 r.niejsce zajmor,r,ala Bakoma ze spadkienl warto(ci marki do

20i.4 nrln zl 2230.6 nrln zl ( I l%).
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Niestety, u,artoSi narl<i Mleko f-orvichie drastycznie spadla. W ranl<ingu jest na

225 pozl'c.li (poprz.cdnia poz;,c.ja: 70). W lroprzeclnim lankingLr.jej waftoSi ol<reSlono na

208,2 rrln z.l, zai \^/ najrorvszyr.r.r lrzl 22,4 mln zI, co ozrlacza speldek

o olt. 89%l Nale2y.ieclnak zrvr'6cii uwagg, Ze obliczenie wartodci lv przypadkr-r rlarhi Mleko

l-owickie nast4prlo u, naj nor,vszyt't.r lanl<ingri na poclstawie danych fir'ny Nielser.r, a nie na

szacrLr.ihach sprzeclazy poclawanych ptzez 1ilmg.

Analogicznic 1al< r,r' poplzednich edyciach, w tegoroczu),r.n laLri<ingn uu'zglgdniliirly

wiele tttatelt, kt6L'),clt wlajcictclc 1ub r-tZyt1<ou'uicy uie pt'zeltazali napr szczeg6lowych danych

clol;'cz4gi,gh rviellioSci sprzedaLy pocl clanq niar'1<4, Minio to dzigki partnerowi ranhingr"r

fllrrrie NjeLserr,.lal< r6wnieZ \\/)/i(orzystar.)ir"l dodatkowych 2r6del infolmacjr, znaczna czE{c

tirliiclr nralcl< z-ostaltr Lrra'zglgclniona u, zestarvieniu. lstLrie.ie .iednak rtzyirc, ze szacunl<i

plz,1,shsl[11, ze splzeclaZr, pozvsl<zrnc z niczalcZnych 2r'6clel sq obarczone b]gdem wl,jaSniaj4

auto fzy fal.rkll.lglr, opr. M:rli

l(o nr en tu rz:

,l ali z:r llalccrorv icza

W splar,i,ie ll'zyszlo3ci Okr'ggowe.j Sp6ldzieLni Mleczalskiej iv Lowiczu ladni powilni

r,i,ziali pocl uq,agg iniech nie blzmi to dziwnie bardzie.i pr-zeszloSi ni2 plzyszlo56.

Sz-czegolnie Lg ostatni4. oslatnie piiltola fol(Lr, o[l l]rourentLl. gcly zmienili zarz4d. Bo na tg

sprawE llog.l b),c 6l1vn spoj|zeuia. .lcclno, klo|euru niekto|zy (rvigkszoS6?) czlonkow Rady

Nadzolczel hoiduje: ze iv tlLrdr.iej sytuacji rynkowe.j konsolidacje, pvyl1cze a mniejszych

podnriotorv plzez wigksze s4 necz4 nonnalnE, 2e potadz4 sobie tylko najwigksi, bo tylko oni

sa rr' slanie ."postarvii sig" wielkim sieclonr splzedaz),, kt6fe tez, na srvoim poletku, likrviduiE

nrttllch. lo pLar'r'cla. I zc tyllio dz-ialarric u' ri,iell<ie.j stluhlulze zapervr.ri lolnil<om godziwe

z),sl(i co altLuat.jest.juZ dyshusl'jnc, a1e nadzieia na 1o lacjonalna.

r\le dlugrc moZlirvc spojrzerie .yest inne: .jeszcze p6ltola t-oku teltl-L Oklggowa

Sp6lclzicLnia Mleczarska ra' .l.owiozu byla nuureler.r.t 3 w Polsce, nale2ala do tych, kt6r'zy

plz,l,lEcz-irli, a nic hLoLych przyl4czano. lnje miala stf2rt. Po poltola rol<u clzialirlrroSci r.iourego

zatz4clu nra 23 rnilionl. stral. zcf\vtila ul.lo\\/)/ z clLrZl,nli llu,','.r"r",r.ni istala sig plzedmioten'r,

l<4skicm. a nie lionsuLrcntem. I)rzypaclel<'l Gcly loclzila sig III RP, w setkach, .1e3li nie

t),siEcach. Iiczono tzLltie plzypadki: 2e cl.obrze plospelr: jqcy llatistwowy zaklad 11agle stawai sig
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pod rz4dan.ri cLyLekc.ji nierentowny, bankli-rtowal, a r-r'rasg upadloSciow4 przejmowala

sp6leczka z,awi4zana przez luclzi zwi4zanych z dylekcj 4 - co czasen ol<azywalo sig po jakimS

czasie.

Niejaki Leszek Balcerowicz patrzyl na to przez palce, tak zekomo mial powstawai

pfgZny lrolski kapitalizm. Co to wspomnienie z przeszlo!;ci ura tu coi do rzeczy? Baldzo duZo.

13o oczl,wistyr.n.iest. Ze to wla6nie czlonkorvic Rady Nadzolcze.j powinni zadaO zan4dowi

.jedr.ro liurclar.nentalne pytanie: dlaczego doprowadziliScie, w tal< I<r6tkim czasie, do takich

strat? W styczr.riLr 201 7, ostatnim miesi4cu dzialama OSM pod rz4dami poprzedniego

zarza,cltr. OSM Lowicz lniata 4 miliony zyskll, leraz n\a 23 miliony strat! I co? I nic, Rada

Nadzolcza plzechoclzi nad tynr clo pol'z4cll{Ll dzienr.rego! W prywatne.j filmie zar.zqd.jr:Z dawno

by rvylecial. z cluia ua dzieri. A w Lowiczr-r plzynajmnie.j czgS6 radnych zdaje sig ufad

przekorrywaniom (ze strony tak dzialaj4cego zaz4du!), Ze nie ma innej drogi, jak rezygnacja

z sarmoclzielnoSci, J'o tak, .jakby utai. zigciowi, kt6ry nam narobil balaganu i strat w

goslloclafstwre, ze warto mu plzekazai ,,pod opiekg" takze dorl i samoch6d, bo on dopiero

\\,lecly pokaze co potrafi.

Bezsplzccznie: ta spfawil .iest plobielzen tego, czy istnieje jeszcze coS takiego, jak

zdlowy chlopski lozsEclek czy Lez Lnanly do czynienia w radzie zjak4S epidemi4 naiwnosci.

Obserwatotowi z zewn1trz ta sprawa Srnieldzi na odleglo3i. Szczeg6lnie dziennikarzowi z 30-

letnirr st.Lzeur: po tylu latach prowadzenia gazety wie sig na pewno jedno: 2e je2e1i lrtoS nie

rura nic clo Lrklycizr, dziala uczciu,ie - z nteclianti rozr.nawia, nle Lltlika pytali.

Tr-r.jest ir.racze.j, zanEd pytan sig boi. A Itada Nadzolcza nawet ich nie zadaje.
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