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W³asna masarnia
sposobem na op³acaln¹ produkcjê trzody
Wojciech Pysiak ze Zdziechowa pod Radomiem gospodarstwo przej¹³ w 1991 r. od ojca, który
produkowa³ w nim wszystkiego po trochu. Oczywicie tak¿e winie, ale w skali 30-50 sztuk
w ci¹gu roku. Rozwój dzia³alnoci ogranicza³ niewielki area³ gospodarstwa, nie przekraczaj¹cy
w sumie 7 hektarów. Jednak pan Wojciech, mimo tego, ¿e rodzina nie by³a zbyt przychylna
jego planom, by inwestowaæ w gospodarstwo, realizuje swoje pomys³y z powodzeniem,
co zmieni³o nastawienie najbli¿szych i dzisiaj to w³anie krewni znajduj¹ u niego zatrudnienie.

W ci¹gu 17 lat gospodarstwo uleg³o powa¿nym przeobra¿eniom. Najlepszym na to dowodem jest jego powierzchnia. Dzisiaj Wojciech Pysiak
uprawia ziemiê na 75 hektarach, z czego 45 hektarów stanowi ju¿ jego w³asnoæ a pozosta³a czêæ to grunty dzier¿awione. Prze³omem w jego dzia³alnoci by³o jednak podjêcie na pocz¹tku
maja 2002 r. decyzji o budowie chlewni. Du¿¹ pomoc okaza³ mu wówczas
Jan Pluta, kolega z s¹siedzkiej miejscowoci Kozinki, s³u¿¹c swym dowiadczeniem przy projektowaniu i
wyposa¿aniu chlewni. Jeszcze w tym samym miesi¹cu rozpocz¹³ te¿ przygotowywanie niezbêdnej dokumentacji.
Ostatecznie warunki zabudowy uzyska³
w po³owie lipca, wtedy te¿ ruszy³ z budow¹. Chlewnia by³a gotowa po 3 miesi¹cach i 20 padziernika zasiedlona
zosta³a jednorazowo 65 loszkami Naima w ró¿nych grupach wiekowych, zakupionymi od firmy PEN AR LAN.
Równie istotnym elementem planu
Wojciecha Pysiaka by³o za³o¿enie, ¿e
pier wsze tuczniki, które opuszcz¹
chlewniê sprzeda on sam. Mo¿na powiedzieæ  ka¿dy tak robi  jednak pan
Wojciech postanowi³, ¿e pominie poredników i sam sprzeda je w postaci
miêsa. W tym celu musia³ znaleæ
atrakcyjnie zlokalizowany punkt, w którym móg³by prowadziæ sprzeda¿ bezporedni¹ produktów wytworzonych we
w³asnym gospodarstwie. Poszukiwania
okaza³y siê owocne. W marcu 2003 r.

Pañstwo Pysiakowie z dzieæmi

uruchomi³ swoje stoisko w Polskim
Centrum Handlowym Feniks w Radomiu. Konkurencja by³a i jest spora, poniewa¿ w hali targowej funkcjonuje kilkanacie stoisk o podobnym profilu,
w tym siedem prowadz¹cych sprzeda¿
bezporedni¹, okrelan¹ obecnie przez
inspekcjê weter ynar yjn¹ jako dzia³alnoæ marginalna, lokalna i ograniczona. Pozyskanie klientów i rozkrêcenie
sprzeda¿y kosztowa³o sporo zachodu.
Przez pó³ roku gospodarz osobicie sta³
za lad¹ i stara³ siê, by kojarzono go z
dobr ym, powtarzalnym towarem  pochodz¹cym zawsze z tego samego go-

spodarstwa, z okrelonego schematu
krzy¿owania (Naima x Neckar), od tuczników karmionych wed³ug ustalonego
od lat systemu ¿ywienia. Warto w tym
miejscu dodaæ, ¿e pasza sporz¹dzana
jest w gospodarstwie, w oparciu o koncentraty, od samego pocz¹tku, nieprzerwanie tej samej firmy. Ciekawostk¹
jest, ¿e w diecie tuczników znajduje siê
siano, które zdaniem pana Wojciecha
poprawia jakoæ miêsa. Specjalnie w
tym celu obsiewa ok. 1,5 ha traw¹,
któr¹ przeznacza na siano dla wiñ.
Jedyn¹ formalnoci¹ zwi¹zan¹ z
umo¿liwieniem sprzeda¿y bezporedstyczeñ/2009
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W ¿ywieniu wiñ od lat wykorzystywany jest zestaw koncentratów pochodz¹cych
od tego samego producenta. Tuczniki dodatkowo otrzymuj¹ trochê siana (fot. A. Cichosz)

Wyj¹tkowy smak wêdlin to zas³uga pani El¿biety

niej by³o wydanie zgody przez powiatowego lekarza weter ynarii. Jednak aby
mo¿na by³o j¹ prowadziæ na co dzieñ,
miêso musi byæ dopuszczone do sprzeda¿y przez lek. wet., któr y kontroluje
rano ka¿d¹ dostawê. Zwi¹zana z tym
op³ata w wysokoci 150  200 z³ uiszczana jest raz w miesi¹cu.
Wojciech Pysiak pomyla³ jednak,
¿e mo¿e zarobiæ wiêcej, gdy sprzedawaæ bêdzie tak¿e wêdliny. Na pocz¹tku 2007 r. postanowi³ wiêc zaadoptowaæ istniej¹ce budynki gospodarcze.
W tym celu musia³ przedstawiæ do akceptacji powiatowemu lekarzowi wete-
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rynarii, wykonany przez architekta i zatwierdzony przez Sanepid, projekt technologiczny zak³adu do sprzeda¿y bezporedniej miêsa i wêdlin. Odbiór budynku, prócz wspomnianych ju¿ wczeniej instytucji, potwierdzony musia³
byæ przez stra¿ po¿arn¹, Pañstwow¹
Inspekcjê Pracy, stosowny wydzia³ ochrony rodowiska, nadzór budowlany i kominiarza. W tej chwili jedynym urzêdem
sprawuj¹cym nadzór nad dzia³alnoci¹
zwi¹zan¹ z produkcj¹ wêdlin jest powiatowy inspektorat weterynarii. Masarnia
wizytowana jest w dni produkcyjne, czyli dwa razy w tygodniu, zazwyczaj w po-

niedzia³ek i czwartek. Do prowadzenia
tej produkcji konieczne jest równie¿
przedstawienie raz do roku badania jakoci wody wykonanego przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno  Epidemiologiczn¹. Osoby zatrudnione przy produkcji wêdlin musz¹ posiadaæ wa¿ne badania sanitarno-epidemiologiczne.
Masarnia ma powierzchniæ 130 m2.
Wszystkie ciany wy³o¿one s¹ po sufit
p³ytkami ceramicznymi, a sam sufit wykonany jest z ³atwo zmywalnych p³yt
warstwowych. W wielu elementach wyposa¿enia, a nawet w naro¿nikach cian
wykorzystana zosta³a stal kwasoodporna. Najwa¿niejsze urz¹dzenia bêd¹ce na
wyposa¿eniu masarni to wilk, mieszarka, nadziewarka i dwie komory ch³odnicze; jedna do przechowywania surowca
a druga na gotowe wyroby. Wêdliny wêdzone s¹ wy³¹cznie w sposób naturalny
drewnem liciastym.
Tuczniki ubijane s¹ us³ugowo w
pobliskiej ubojni. Najczêciej zawo¿one s¹ rano a pó³tusze gotowe s¹ do
odbioru tego samego dnia wieczorem.
Przed czterema laty koszt uboju wynosi³ 40 z³/szt., dzisiaj jest to ju¿ 50 z³.
Odpady poubojowe pozostaj¹ w ubojni. W tej chwili nie ma potrzeby, aby
klasyfikowaæ miêsnoæ tusz, ale dla
zaspokojenia w³asnej ciekawoci pan
Wojciech wykona³ takie badania przy¿yciowo. Okaza³o siê, ¿e miêsnoæ mieci³a siê w granicach 55  58%.
Obecnie w asortymencie oferowanym na stoisku w Radomiu znajduje siê
wieprzowina oraz wyrabiane wy³¹cznie
z niej wêdliny. Elementy s¹ rozbierane
i porcjowane na oczach klientów, co
potwierdziæ ma ich wie¿oæ. Ceny miêsa, szczególnie bardziej wartociowych
elementów, ustalane s¹ na poziomie
nieco wy¿szym ni¿ przeciêtny. Najdro¿sza jest polêdwica. W pierwszym tygodniu grudnia minionego roku kosztowa³a niespe³na 30 z³. Za schab bez
koci trzeba by³o zap³aciæ 20 z³, karkówkê 18 z³, a ¿eberka i boczek 13 
14 z³. Bywa, ¿e niektóre elementy okresowo sprzedaj¹ siê gorzej, ale wówczas
wystarczy regulowaæ ich cenê  mówi
pan Wojciech. Wêdliny s¹ natomiast
relatywnie tañsze; np. kie³basa wiejska
kosztuje 18 z³ a kie³basa zwyczajna,
nazywana przez klientów nadzwyczajn¹
 12 z³. Inne wyroby to 3 gatunki szynki, 3 gatunki polêdwicy, 2 rodzaje salcesonu, szynka konserwowa, pasztet,
pasztetowa, golonki peklowane i szynka wêdzona z koci¹. Receptury do ich
wytworzenia przekazywane by³y w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Wê-
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Nie bez znaczenia jest te¿ dym
z drewna liciastego

dliny wyrabiane s¹ zatem w sposób tradycyjny, bez u¿ycia chemii. Surowce
potrzebne do ich wytworzenia to sól,
pieprz i inne przyprawy oraz jelita i
os³onki. O ich jakoci zawiadczyæ
mo¿e chocia¿by masa gotowego produktu uzyskana z miêsa zu¿ytego do
jego przygotowania. Nie jest to tak jak
czêsto dzieje siê w przypadku przemys³owej produkcji wielkoæ przekraczaj¹ca 1 kg, ale sporo mniejsza, bo wynosz¹ca 800  820 g.
Przedsiêbiorstwo, bo tak chyba
nale¿a³oby nazwaæ dzia³alnoæ Wojciecha Pysiaka, ma charakter rodzinny.
Sam gospodarz w tej chwili zajmuje siê
przede wszystkim polem a w godzinach

Miêso jest porcjowane na oczach klientów (fot. A. Cichosz)

porannych pomaga przy rozbiorze miêsa. ¯ona El¿bieta, wspólnie z bratow¹,
odpowiada za masarniê i produkcjê
wêdlin. Dystr ybucja i sprzeda¿ to zadanie nale¿¹ce do brata i bratowej,
którzy w dni natê¿onego handlu, a takich nale¿¹ prawie zawsze pi¹tek i sobota, zyskuj¹ wsparcie pani El¿biety i
pana Wojciecha. Transportem wiñ do
ubojni a pó³tusz do masarni zajmuje
siê bratanek. Niektóre l¿ejsze prace w
gospodarstwie pomaga ju¿ równie¿ wykonaæ, bêd¹ca w wieku szkolnym, trójka dzieci pañstwa Pysiaków.

W asortymencie s¹ przede wszystkim wyroby oparte na tradycyjnych recepturach

Realizacja wielu inwestycji w gospodarstwie nie by³aby mo¿liwa bez wsparcia finansowego z unijnych i krajowych
programów pomocy. Miêdzy innymi masarnia dofinansowana zosta³a dotacj¹
w wysokoci 100 tys. z³ na ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zbli¿onej do
rolnictwa z Dzia³ania 2.4 Sektorowego
Programu Operacyjnego. Kredyt MR
przeznaczony zosta³ na zakup ziemi i
budowê chlewni. rodki z SAPARD-u
umo¿liwi³y zakup ci¹gnika i wozu asenizacyjnego, z SPO silosy zbo¿owe,
przyczepy, agregat uprawowy, opr yskiwacz polowy, rozsiewacz nawozów i
system mieszaj¹co-przepompowuj¹cy
do gnojowicy. Z PROW-u uda³o siê wybudowaæ zbiornik na gnojowicê o pojemnoci 600 m3 oraz po³o¿yæ asfalt i
kostkê brukow¹. Pomoc ta pozwoli³a
panu Wojciechowi zrealizowaæ zamierzenia z ostatnich piêciu lat z nawi¹zk¹.
Jego plan na przysz³oæ to dalszy rozwój gospodarstwa. S¹dz¹c po dotychczasowych osi¹gniêciach, realizowany
bêdzie z powodzeniem. Do tej por y
wysi³ki pañstwa Pysiaków docenione
zosta³y w konkursie Z³ota Wiecha w
2003 r. oraz w minionym roku w konkursie Agroliga, w któr ym zostali mistrzami województwa mazowieckiego w
kategorii rolnicy.
Grzegorz Zaj¹c
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