
W 1996 r. obec ny wła ści ciel – mistrz w za wo dzie cu kier nika
– prze jął za kład pro du ku ją cy wy ro by pie kar ni cze i pół cu kier ni -
cze, za trud nia ją cy 6 osób. Od 2003 r. ofer ta zo sta ła po sze rzo na
o ty po we wy ro by cu kier ni cze. Obec nie fir ma za trud nia 45 osób
w za wo dzie pie karz oraz cu kier nik, a ko lej nych 20 na sta no wi -
sku sprze daw cy w skle pach na te re nie wo je wódz twa lu bu skie -
go. Wy piek chle ba pro wa dzo ny jest w spo sób tra dy cyj ny z wy -
ko rzy sta niem na tu ral nej fer men ta cji oraz za po mo cą no wo cze -
snej li nii pro duk cyj nej. W co dzien nej ofer cie znaj du je się po nad
dwie ście pro duk tów. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją wzbo ga co -
ne wi ta mi na mi, mi kro ele men ta mi, biał kiem peł no war to ścio -
wym, nie na sy co ny mi kwa sa mi tłusz czo wy mi, błon ni kiem np.
chleb peł ne ziar no, ra zo wy, Pro Bo dy. Wy ro by pie kar ni i cu kier ni
sprze da wa ne są ponad 300 od bior com na te re nie wo je wódz twa
lu bu skie go, a ta kże do Nie miec. Do sta wy ob słu gu je osiem sa mo -
cho dów -chłod ni. 

Tradycyjna receptura,
nowoczesna technologia

Kie dy roz po czą łem swo ją dzia łal -
ność w 1992 roku, za trud nia łem
sześć osób. Obec nie jest ich 45,
w tym czwo ro uczniów w za wo -
dzie pie ka rza, cu kier ni ka oraz 20
sprze daw ców. Za kład jest zmo -
der ni zo wa ny i wy po sa żo ny w no -
wo cze sne i bez piecz ne ma szy ny
pie kar ni czo -cu kier ni cze ozna -
czo ne zna kiem CE, po sia da ją ce
de kla ra cję zgod no ści UE. 
W tro sce o bez pie czeń stwo pra -
cow ni ków co ro ku wy ko ny wa ne
są po mia ry czyn ni ków, tj.: ha ła-
su, mi kro kli matu, za py le nia. Ich
wy ni ki za wsze są zgod ne z obo -
wią zu ją cy mi nor ma mi. 
Za kład ma wdro żo ny sys tem
HACCP, uwzględ nia ją cy pro ce du -
ry bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
któ rych prze strze ga nie jest obo -
wiąz kiem ka żde go pra cow ni ka.
Dzię ki te mu w la tach 2003-2012
nie od no to wa no żad nych wy pad -
ków przy pra cy. Prze wi dzia na na
la ta 2013 -2014 mo der ni za cja za -
kła du po zwo li na roz bu do wę
i uno wo cze śnie nie ist nie ją ce go
par ku ma szy no we go.
Ze swo jej stro ny do ło żę wszel -
kich sta rań, aby za kład był bez -
piecz ny i przy ja zny, a za trud nie ni
w nim pra cow ni cy mie li po czu cie
bez pie czeń stwa i kom for tu pra cy. 
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Bu dyn ki za kła du, li czą ce prze szło 40 lat, zo sta ły
po prze ję ciu ich przez no we go wła ści cie la grun tow -
nie wy re mon to wa ne i zmo der ni zo wa ne. Więk szość
ma szyn zo sta ła za stą pio na no wo cze sny mi li nia mi
pro duk cyj ny mi, ogra ni cza ją cy mi trans port i pra ce
wy ko ny wa ne ręcz nie: kom bajn do bu łek i wy ro bów
słod kich, au to ma tycz na li nia do chle ba, mie siar ka
spi ral na ste ro wa na kom pu te ro wo, sys tem do zo wa -
nia dro żdży, zmy war ka prze my sło wa, au to ma tycz na
kra jal ni ca wraz z tu ne lem zgrze wa ją cym, zmy war ka
prze my sło wa z wy pa rza czem. Wszyst kie eks plo ato -
wa ne ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne pod le ga ją
sta łym i sys te ma tycz nym prze glą dom. Obiekt zo stał
wy po sa żo ny w no wo cze sny si lo so wy sys tem ma ga -
zy no wa nia mą ki – cał ko wi cie skom pu te ry zo wa ny,
co wy eli mi no wa ło eks po zy cję na py ły mą ki. Ba da -

nia za py le nia i ha ła su nie wy ka zu ją prze kro cze nia
NDS i NDN. Pie ce pie kar skie wy po sa żo no w apa ra -
ty wrzu to wo -za ła dow cze, co zmniej szy ło ry zy ko po -
pa rze nia pra cow ni ków. Ogra ni czo no ry zy ko po śli -
zgnię cia, mon tu jąc pa sy an ty po śli zgo we na po sadz -
kach. Zadbano o utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku
na sta no wi skach pra cy oraz w cią gach ko mu ni ka cyj -
nych. Du żą wa gę pra co daw ca przy wią zu je do szko -
le nia per so ne lu, przy go to wu jąc uczniów do za wo du
pie karza i cu kier nika. W 2007 r. wdro żo no sys tem
HACCP. W la tach 2003-2011 nie od no to wa no wy -
pad ków przy pra cy. Za kład wie lo krot nie brał udział
w kon kur sie „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez -
piecz nej”, zdo by wa jąc dru gie miej sce w VIII i X edy -
cji kon kur su na szcze blu re gio nal nym. 


