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Już niebawem ruszy Masarnia 
Tradycyjna pana Adama Dębow-
skiego, który dzięki Lokalnej Gru-
pie Działania „PRYM” zrealizował 
swoje marzenie.

Pan Adam z  wykształcenia jest 
masażem, który od 1995 roku wy-
konuje ten zawód nieustannie, czy 
to w  zakładach masarskich czy 
w  domu, produkując wyroby na 
własny użytek, na co dzień zajmuje 
się pracą w  gospodarstwie rolnym. 
Dopingowany przez najbliższych 
zdecydował się otworzyć swoją  fir-
mę masarską działającej na pod-
stawie przepisów o  sprzedaży mar-
ginalnej, lokalnej i  ograniczonej, 
która oferować będzie mięso surowe 
wieprzowe, wołowe oraz drób, a tak-
że wyroby mięsne i podroby.  - Od 
dłuższego czasu nosiłem się z  za-
miarem utworzenia masarni. Zaczą-
łem budować budynek gospodarczy, 
wcześniej uzyskując zgodę od Po-
wiatowego Inspektoratu Weteryna-
rii na jej otwarcie. Inspektorat też 
zaakceptował projekt technologicz-
ny. Jednakże nie dałbym rady od-
powiednio wyposażyć i  wyremon-
tować budynku bez dodatkowych 
środków - mówi Adam Dębowski. 

Wtedy Pan Adam zaczął szukać 
możliwości dofinansowanie swoje-
go projektu. - Znajomi polecili mi 
Lokalną Grupę Działania „PRYM”. 
Mówili, że pomagają uzyskać środki 
na różnego rodzaju inwestycje, a  ja 
takich pieniędzy potrzebowałem - 
wyjaśnia. - Okazało się, że pomysł 
na otwarcie zakładu masarskiego jest 

Własna masarnia ze środków PRYM
w zasięgu realizacji, przynajmniej tak 
przekonywali mnie pracownicy LGD 
„PRYM”. To dzięki nim udało mi się 
złożyć wniosek, napisać biznesplan 
i wybrać odpowiednie oferty. W za-
sadzie od pierwszych konsultacji mo-
głem liczyć na pomoc LGD „PRYM”- 
podkreśla Adam Dębowski. 

Rada LGD „PRYM” przychy-
liła się do pomysłu pana Adama.  
22 lipca odbyło się w obecności ów-
czesnego Marszałka Województwa 
Łódzkiego Witolda Stępnia uroczy-
ste podpisanie umów. Pan Adam 
wraz z 17 innymi osobami otrzy-
mał 100 000 zł na otwarcie swoje-
go biznesu ze środków EFRROW  
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Prace remontowe nabrały tem-
pa. Wiele z  nich wykonałem sam, 
ale część środków przeznaczyłem 
np. na pokrycie specjalnymi pły-
tami ścian masarni oraz na zakup 
wyposażenia m.in. kotła warzelni-
czego, nadziewarki, stołów rozbio-
rowych, chłodni, kolejek do półtusz 
a  przede wszystkim tradycyjnych 
wędzarni, opalanych drewnem- 
mówi właściciel masarni.

Przy prowadzeniu tego typu 
działalności trzeba spełnić konkret-
ne wymogi. 

- Otwierając marginalną ogra-
niczoną lokalną działalność, jak 
w  moim przypadku zakład masar-
ski, potrzebny jest nadany numer 
weterynaryjny. Inspektorat też wy-
znacza opiekuna weterynaryjnego. 
Na szczęście mam pewność, że by-

dło i trzoda chlewna, które będą tra-
fiać do mojej masarni, są karmione 
naturalnie, bez ulepszaczy bo będą 
to zwierzęta głównie z  mojego go-
spodarstwa. Z mojej strony koniecz-
ne są badania wody przynajmniej 2 

razy w  roku. Jeśli będę zatrudniać 
kogoś w  moim zakładzie, wówczas 
niezbędna będzie opinia z sanepidu. 
Musiałem także otworzyć sklep przy 
masarni do sprzedaży detalicznej, 
a osobne pomieszczenie do sprzeda-

ży hurtowej - dodaje. 
Zakład masarski produkujący 

powyżej 50 ton wyrobów rocznie 
musi ubiegać się o  wydanie opinii 
rolno-środowiskowej. 

Ewelina Madejska
-

Wiosenny jarmark w klimacie Świąt Wielkanocnych
Pierwszy Konstantynowski 

Jarmark Wielkanocny powitał 
nas słońcem, ciekawymi dekora-
cjami, świątecznymi  przysma-
kami. Były ludowe stroje, pre-
zentacja wielkanocnych tradycji 
i  kurza chata. Nasi najmłodsi 
mieszkańcy ciekawie spędzali 
czas podczas warsztatów ręko-
dzieła albo malując buźki.  

Burmistrz Konstantynowa 
Łódzkiego Robert Jakubowski 
oraz przewodnicząca Rady Miej-
skiej Jadwiga Czekajewska, ob-
darowując słodkimi ciasteczka-
mi do świątecznych koszyczków, 
życzyli mieszkańcom: wesołych 
świąt!

Na scenie zaprezentowały się 
zespoły ludowe „Bychlewianka”, 
„Niesięcin” i  kapela podwórko-
wa „Konstantynowiacy”.

Nie zabrakło koła fortuny, 
gier, zabaw i  wody z  saturatora 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Gminy Konstantynów Łódzki 
sp. z o.o.

Licznie dopisali mieszkańcy 
Konstantynowa Łódzkiego – 
dziękujemy, że z nami byliście! 

(MK)


