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Rozmowa z Andrzejem Konoñczukiem,
w³a�cicielem Browaru
Braniewskiego Sp. z o.o.

|rozmowa z...

· Aleksandra Wojnarowska: Browar w Braniewie przechodzi³
burzliwe koleje losu. Dlaczego kupi³ Pan ten zak³ad?
Andrzej Konoñczuk: Szuka³em mo¿liwo�ci inwestowania w

bran¿ê piwowarsk¹. Gdy pojawi³a siê sposobno�æ nabycia miej-
scowego zak³adu za niedu¿e pieni¹dze, kupi³em go. Wa¿n¹ kwe-
sti¹ by³ tu ponadto fakt, ¿e w Braniewie wystêpuje bardzo wysokie
bezrobocie, a przy okazji uruchomienia browaru zatrudnienie zna-
laz³o 130 osób � m.in. fachowcy, którzy pracowali tutaj po kilka-
na�cie, niektórzy po kilkadziesi¹t lat. W 98% przyjmujemy daw-
nych pracowników browaru. Mamy wiêc nie tylko znakomit¹ ka-
drê, ale i produkt, bowiem piwo z Braniewa, ze wzglêdu na wodê,
jest naprawdê niepowtarzalne. Mamy 7 studni g³êbinowych, z któ-
rych mo¿emy pozyskaæ 7 mln hektolitrów wody rocznie.

· Jakiego rodzaju inwestycje musia³ Pan przeprowadziæ, aby
uruchomiæ browar?
Kupili�my warzelniê wraz z osprzêtem. Jest ona o 40% wy-

dajniejsza ni¿ wszystkie w okolicy � to najnowocze�niejsza gene-
racja. W ogóle mogê �mia³o uznaæ, ¿e dzi� nie ma nowocze�niej-
szego browaru w Polsce od naszego.

Nasze linie rozlewu do butelek charakteryzuj¹ siê wydajno-
�ci¹ 58 tys. but/h. Je�li chodzi o linie puszkowe jest to 20 tys./h.
Nadmieniê, ¿e tylko linie produkcyjne kosztowa³y oko³o 6 mln euro.

Nie chcê siê wypowiadaæ na temat ostatecznych kosz-
tów uruchomienia browaru, warto podkre�liæ jednak, ¿e sama
komputeryzacja poch³onê³a oko³o 200 tys. z³. Jednak przy-
k³adamy wielk¹ wagê do tego, aby zarówno urz¹dzenia jak
i surowiec do produkcji by³y najwy¿szej, �wiatowej jako�ci.

· A co z urz¹dzeniami z dawnego zak³adu?
Wiêkszo�æ zachowa³a siê w bardzo dobrym stanie. Tu

chcia³bym skoncentrowaæ siê na naszej kot³owni, gdzie mamy
2 piece po 5 i 8 MW � u¿ywaæ bêdziemy jednak tylko jedne-
go, drugi jest zapasowy. S¹ to bardzo dobre piece, ale za-
mierzam wymieniæ je na ekologiczne, ustawiæ turbinê 3 MW,
turbogenerator, który bêdzie z pary wytwarza³ pr¹d. Para wiêc
dopiero po przej�ciu przez turbinê zostanie skierowana na
warzelniê do gotowania piwa. Nadwy¿ki � oko³o 4 MW ener-
gii cieplnej � chcemy w przysz³o�ci sprzedawaæ do miasta.

· Czyli planuje Pan otworzyæ ma³¹ elektrociep³owniê?
Elektrociep³owniê i zarazem turbogenerator do produkcji pr¹-

du � takie s¹ nasze zamierzenia. Z³o¿yli�my ju¿ wniosek dla ban-
ku, przedstawili�my biznes plan, projekt i dostali�my od razu pierw-
sze miejsce w edycji �eko lidera� oraz promesê na to, ¿e bank
udzieli nam kredytu. Wspomniana inwestycja bêdzie kosztowaæ
oko³o 15 mln z³, z czego 20% dajemy my, 80% � bank.

· Zaczynacie Pañstwo z wielkim rozmachem�
Obok browaru mamy równie¿ terminal o powierzchni 98 hek-

tarów. To potê¿na inwestycja, najwiêksza w Polsce je¿eli chodzi o
suchy port prze³adunkowy. Do dzisiaj prze³adowali�my oko³o 5
tys. wagonów wêgla, nawozów i kontenerów. Bêdziemy jeszcze
budowaæ terminal paliwowy. Mamy wagi kolejowe, w³asne loko-
motywy, 15 km torów � wszystko powsta³o w ci¹gu 6-ciu miesiê-
cy. Terminal zajmuje oko³o 23 tys. m2 pod dachem, a w tym roku
bêd¹ jeszcze postawione 2 hale o wielko�ci 15 tys. m2 oraz hala o
powierzchni 2 tys. m2, w której ustawimy KDS przerabiaj¹cy m.in.
odpady po�ciekowe oraz odpady z produkcji piwa.

· Dzisiaj zak³ad ma moce produkcyjne o wielko�ci 1,2 mln hl.
Jakie s¹ wasze plany na przysz³o�æ?
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Wszystko, tzn.: stacja
uzdatniania wody, kot³ownia,
hala maszyn, unitanki, urz¹-
dzenia do rozlewu � jest przy-
gotowane do wytwarzania
3 mln hektolitrów piwa. Osi¹-
gniêcie tego pu³apu jest na-
szym celem.

·    Czy uda wam siê sprze-
      daæ tak¹ ilo�æ na rynku?

Potentaci zamierzaj¹ roz-
budowywaæ swoje zak³ady do
8 mln hl. Dlatego nie s¹dzê,
aby rynek mia³ wiêkszy pro-
blem z przyjêciem naszej pro-
dukcji. Ponadto dysponujemy
badaniami, które mówi¹, ¿e

90% dawnych konsumentów powróci do produktów braniewskiego
browaru. Bêdziemy wytwarzali kilka asortymentów � w tym roku
�wyjd¹� cztery z nich.

· Jednak przeciêtny Polak wypija 80 litrów piwa i s¹ to ju¿
granice nasycenia rynku.Maj¹ Pañstwo zamiar produkowaæ
piwo na eksport?
Mamy dobre kontakty w Kaliningradzie i tam te¿ zamierzamy

kierowaæ czê�æ produkcji. Za czasów EB oko³o 200 tys. hektoli-
trów rocznie piwa sprzedawane by³o w³a�nie Obwodzie Kalinin-
gradzkim. Chcemy wróciæ do tej ilo�ci. Kto wie, czy nie bêdziemy
te¿ wchodziæ dalej w g³¹b Rosji�

Rozmawia³a: Aleksandra Wojnarowska

W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych zak³ad w Branie-
wie by³  wizytówk¹ koncernu Elbrewery. W 1994 r. ucho-
dzi³ za najnowocze�niejszy w Polsce, produkowa³ milion
hl piwa EB rocznie i zatrudnia³ 200 osób.

W 1998 roku dosz³o do fuzji EB i ¯ywca. Powsta³a
Grupa ¯ywiec.

W 2003 r.  browar zamkniêto, a zak³ad kupi³ Dr Witt.
Firma deklarowa³a du¿e inwestycje i zamierza³a produ-
kowaæ wodê butelkowan¹. Szybko jednak zakoñczy³a dzia-
³alno�æ.

W ubieg³ym roku zak³ad kupi³a spó³ka, której g³ów-
nym udzia³owcem jest elbl¹ski przedsiêbiorca Andrzej
Konoñczuk.
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