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PIEKARNICTWO | PIECZYWO ŻYTNIE na miarę Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®

Robimy swoje

Nie zatrzymamy efektu globalizacji na świecie w obszarze gospodarczym, czy społecznokulturowym. Jednak to, co możemy zrobić, to pielęgnować tradycje naszych przodków oraz
wartości w których zostaliśmy wychowani. Przy postępie techniki, integracja tradycji z
nowoczesnością jest prawdziwym wyzwaniem. Przykład pokazujący, że te wartości można
połączyć, stanowi działalność dotycząca piekarnictwa, czyli produktów pierwszej potrzeby.

Pieczywo niezmiennie znajduje się na drugim miejscu w piramidzie żywieniowej. Najnowocześniejsze linie produkcyjne wytwarzają
masowe ilości tego asortymentu i,
w połączeniu z prawdziwym rzemieślnikiem z pasją do zawodu, oddają smak i zapach, który kojarzy się
z dzieciństwem.
Przykładem przedsiębiorstwa łączącego takie ujęcie tradycji z nowo-

czesnością jest gliwicki MDJ. Zakład
piekarniczy, z sukcesem rozwijający się od 1998 roku. - Dysponujemy
dwiema oddzielnymi halami, jedną rzemieślniczą, połączoną z wypiekiem asortymentu cukierniczego
oraz drugą do produkcji przemysłowej. Takie zaplecze to efekt kilkuletnich inwestycji w park maszynowy
oraz pracy zgranej i zaufanej załogi
– mówi Damian Stolarczyk, właściciel i prezes zarządu MDJ Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo weszło w 2016
rok ze spokojem. Stabilizuje swoje
działania po zakończonych inwestycjach i zmianach ofertowych.
- Postanowiliśmy, na moment za-

Jakość od pierwszego
ziarenka w hodowli

Z Władysławem
Poślednikiem, Prezesem
Zarządu Hodowli Roślin
Smolice rozmawia Mariusz
Dorosiński

II Państwa spółka została
nagrodzona prestiżowym
certyfikatem JAKOŚĆ
ROKU®. Gratuluję! Proszę
powiedzieć, jakie działania zostały podjęte przez
firmę, aby ten cel został
osiągnięty?
– Działaniem stricte pod kątem uzyskania certyfikatu było
tylko zgłoszenie się do programu
poprzez wypełnienie niezbędnej
dokumentacji. O to, co jest istotą
programu czyli systemy jakościowe, w tym wewnętrzne i zakładowe oraz realizacja założeń polityki
jakości ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o wysoką jakość
oferowanych nasion zostały wdrożone dawno temu. Dbamy o nie od
samego początku działalności.
Pomyślnie przeprowadzony audyt i nadanie certyfikatu jest potwierdzeniem wysokich standar-

Pieczywo pełnoziarniste, czy
z mielonych ziaren to prozdrowotny asortyment, na który stawia MDJ.
Dlatego spółka nawiązała współpracę z Uniwersytetem Rolniczym
z Krakowa. Celem kooperacji jest
uzyskanie naukowego potwierdzenia jakości wypieków. Jako pierwsze
do badania zostanie oddelegowane
pieczywo żytnie, najbardziej charakterystyczne dla naszego obszaru geograficznego. Pieczone od pokoleń,
głownie na wsi. Dziś, nie przypomina wyglądem swojego pierwowzoru,

ale nadal wyrabiane jest z ciemnych,
grubo mielonych ziaren żyta. Ponadto, to produkt o bogatych walorach
smakowych i zdrowotnych. Znajdują się w nim węglowodany, białka, lipidy, substancje mineralne czy witaminy z grupy B i E. Jego spożycie
daje dłuższe uczucie sytości oraz ma
dobry wpływ na proces trawienia.
Mało się o tym mówi, ale codzienne
jedzenie chleba żytniego pozwala obniżyć poziom tzw. „złego” cholesterolu, ograniczyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-wieńcowych,
pomóc w walce z cukrzycą czy po prostu wzmacniać
odporność. Te witalne cechy
każdego dnia docenia rzesza amatorów dobrego smaku a ostatnio niezależna kapituła największego programu
promującego jakość w polskich przedsiębiorstwach,
która przyznała firmie MDJ
tytuł JAKOŚĆ ROKU® ZŁOTO 2016. – Zapanowanie nad
światem piekarskim pozwala czerpać z niego tylko to, co
najlepsze, a my po prostu robimy swoje - puentuje Damian Stolarczyk.
Monika Klimczyk

Czy planujecie wprowadzać jakieś zmiany w systemie pracy?
– Nie przewidujemy rewolucji
w najbliższych latach. Z doświadczenia wiemy, że sumienna, rzemieślnicza praca, gwarantująca
odbiorcy dobry produkt, stanowi
najlepszą wizytówkę. Dlatego prowadzona polityka jakości pozostaje
ciągle aktualna. Oczywiście nie zapominamy o wprowadzaniu postępu i nowości poprawiających jakość
naszych produktów. Zainwestowali-

i doświadczenie, a w efekcie końcowym wprowadzać nowe jeszcze lepsze odmiany hodowanych w Spółce
gatunków roślin uprawnych.
II Regularnie uczestniczycie Państwo w targach
i wydarzeniach branżowych, świętując przy tym
sukcesy i otrzymując nagrody. Skąd takie efekty?
– Myślę, że jest to sukces nas
wszystkich, czyli zespołu specjalistów i fachowców zatrudnionych w spółce. Obecnie, aż jedna
czwarta pracowników angażuje się w proces badania i kontroli jakości, czego efektem jest m.in.
certyfikat JAKOŚĆ ROKU®, który
potwierdza stosowaną przez firmę politykę jakości przy produkcji nasiennej ponad 90 odmian zarejestrowanych na polskim rynku.
Ponadto, podczas tegorocznych
targór „Polagra Premiery” trzy
odmiany naszej hodowli nagrodzono Złotymi Medalami, z czego jedna z nich ma duże szanse na
zdobycie Złotego Medalu - Wyboru Konsumentów.
II Gratulując sukcesów,
dziękuję za rozmowę.
Mariusz Dorosiński

trzymać się, aby zweryfikować efekty pracy z ostatnich trzech lat oraz przede
wszystkim po to, aby docelowo zrobić dwa kolejne
kroki do przodu, a nie tylko jeden – dodaje Damian
Stolarczyk – Często powtarzam, że to historia nas oceni, a my po prostu robimy
swoje. Cały czas planujemy się rozwijać i podążać
za trendami. Dlatego pracujemy nad innymi odmianami zbóż, które chcemy
zastosować w piekarnictwie – zdradza prezes.

BRANŻA ROLNICZA | SMOLICKA HODOWLA ROŚLIN nagrodzona certyfikatem JAKOŚĆ ROKU®

dów w naszej działalności, której
efektem są dobre nasiona. O ich jakość dbamy od pierwszego ziarenka w hodowli aż do nasion oferowanych rolnikowi.
II Zatem, jakie wyzwania
stają przed spółką i całą
branżą rolniczą?
– Niewiele jest profesji wymagających tak ogromnego zaangażowania, poświęcenia czasu, wiedzy, umiejętności, cierpliwości
i wytrwałości – jaką jest hodowla roślin. Wraz z coraz głębszymi zmianami w otoczeniu rynkowym, do codziennych wyzwań,
nieodłącznie związanych z pracą w hodowli, dochodzą kolejne hodowca musi być przewidujący,
ukierunkować odpowiednio programy hodowlane i wykazywać
cechy przedsiębiorcze, by przyszła
komercjalizacja odmiany przynio-

sła pożądane wyniki i spełniała rynkowe oczekiwania. Dopiero wtedy hodowlę można uznać
za efektywną. Punktem wyjścia
do tego jest nauka, która pełni niezwykle istotną rolę w nowoczesnej

Obecnie, aż jedna
czwarta pracowników
angażuje się w proces
badania i kontroli jakości
hodowli, inicjując procesy twórcze
nowych odmian, na bazie których
w dalszej kolejności są udoskonalane technologie uprawy.
II I robicie to skutecznie
o czym świadczy uznanie
klientów i partnerów.

jakoscroku.pl

śmy w oprogramowanie ERP, mające na celu jeszcze sprawniejszą pracę
wewnątrz firmy. Ponadto, jesteśmy
otwarci na podjęcie współpracy
z nowymi jednostkami naukowo-badawczymi i hodowlanymi, aby
wzajemnie podnosić swoją wiedzę

BRANŻA ROLNICZA | Mrągowski AGROMASZ nagrodzony certyfikatem JAKOŚĆ ROKU® ZŁOTO

(AGRO)MASZyny nie do zastąpienia

Rozmowa z Januszem
Gruszczewskim,
właścicielem Zakładu
Metalowego AGROMASZ
w Mrągowie
II Państwa Zakład został
nagrodzony certyfikatem
JAKOŚĆ ROKU® ZŁOTO.
Serdecznie gratuluję! Proszę

powiedzieć, jakie działania zostały zrealizowane
w ubiegłym roku na rzecz
doskonalenia jakości?
– Pomimo trudności, z jakimi producenci maszyn rolniczych
musieli się zmierzyć, a mam tu na
myśli suszę oraz brak programów
unijnych wspierających rolnictwo,
zrealizowaliśmy szereg dość kosztownych przedsięwzięć, przekładających się na poprawę jakości produktów. Oddaliśmy do użytku halę
o powierzchni 450m2, zakupiliśmy
i uruchomiliśmy komorę śrutującą, pozwalającą na właściwe przygotowanie powierzchni wyrobów
do malowania. Przeprowadziliśmy również gruntowną modernizację ładowaczy czołowych, która
w znacznym stopniu wpłynęła na
poprawę walorów eksploatacyjno-użytkowych oraz design. Kolejna
inwestycja to zakup i uruchomienie
samojezdnego traktorka spawalniczego, który automatyzuje spawanie

metodą GMAW, podnosząc doskonałość spoin w naszych wyrobach.
II Które cechy Państwa maszyn są szczególnie istotne
z perspektywy odbiorców?
– Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że użytkownicy cenią wysoki
poziom wykonania, przejawiający się
przede wszystkim w trwałości i niezawodności. Jako producent cieszymy się również zaufaniem ze względu na fachowość
i profesjonalizm,
wynikający z wieloletniej specjalizacji
w wytwarzaniu ładowaczy. Maszyny
te wraz z osprzętem
są niezbędne do załadunku i wyładunku oraz innych prac
porządkowych w gospodarstwach rolnych, sadowniczych,
sadowniczo-ogrodniczych i w przed-

siębiorstwach komunalnych. Wsłuchujemy się w opinie i oczekiwania
naszych odbiorców, by wprowadzanymi nowościami technologicznymi
czy zmianami konstrukcyjnymi odpowiedzieć na ich najważniejsze potrzeby.
II O tym, że robicie to
doskonale, świadczy nie
tylko uznanie klientów.
AGROMASZ z roku na rok

może poszczycić się coraz
bardziej prestiżowymi
nagrodami.
– To prawda. W ostatnich 12 miesiącach otrzymaliśmy m.in. „Laur
Najlepszym z Najlepszych”, Puchar
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
przyznany za wysokiej jakości ładowacze czołowe do wszystkich
typów ciągników krajowych i zagranicznych dostępnych na polskim rynku. Ponadto, podczas targów
AGRO-TECH w Minikowie Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
w Poznaniu nadał
ładowaczowi Ł-103
znak promocyjny
„WYRÓB NA MEDAL”. Maszyna ta
otrzymała również
nagrodę specjalną –
tytuł „Innowacyjny
produkt o standar-

dzie europejskim” organizatorów
targów w Minikowie. W lutym tego
roku otrzymaliśmy również Złoty
Medal Akademii Polskiego Sukcesu, za dynamiczny rozwój produkcji
maszyn rolniczych i sukcesy w tworzeniu sieci dystrybucyjnej w kraju
i za granica . Czuję się zaszczycony
również z tego względu, że w ostatnim czasie doceniono także moją
osobę „Złotym Medalem im. Jana
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła”, przyznanym przez Związek
Rzemiosła Polskiego, a także uhonorowano szablą oficerską w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015. To oczywiście cieszy, ale
zdecydowanie bardziej motywuje.
Pokazuje również, że ten wysiłek
i praca ma sens. Dlatego będziemy
kontynuować tworzenie maszyn nie
do zastąpienia.
II Gratulując tych wszystkich sukcesów, dziękuję za
rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

