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Historia

Przetwórstwo Mięsa ZYCHOWICZ jest firmą działającą od ponad 
25 lat. Firma od momentu powstania bardzo dynamicznie się rozwija. 
Obecnie posiada dwa nowoczesne zakłady: zakład rozbioru mięsa i 
produkcji wędlin oraz ubojnię trzody chlewnej, bydła, owiec i kóz. Firma 
ZYCHOWICZ obecnie zatrudnia 360 osób. Rosnące zapotrzebowanie 
rynku na nasze produkty i nieustanny wzrost sprzedaŜy zmobilizowały firmę
do poszerzenia własnej sieci sklepów firmowych                         i 
patronackich, w których niezwykłą wagę przywiązuje się do dbałości o 
fachową obsługę klientów.



Sieć sklepów 
ZYCHOWICZ

Obecnie Przetwórstwo Mięsa Zychowicz posiada 45 sklepy 
firmowe na terenie województwa świętokrzyskiego i województw 
sąsiadujących. W naszych sklepach oprócz troski o jak najwyŜszej jakość
produktów, przykładamy olbrzymią wagę do dbałości o wizerunek, estetykę
sklepów firmowych i profesjonalny poziom obsługi sklepów. Personel 
sklepowy jest stale szkolony, po to aby sprostać oczekiwaniom i 
wymaganiom klientów. 



Marka ZYCHOWICZ

Marka Zychowicz jest  bardzo dobrze rozpoznawalna zarówno przez 
klientów jak równieŜ przez konkurencyjne firmy. 
Nasze produkty postrzegane są jako wzór jakościowy i asortymentowy 
(około 200 pozycji wędlin i około 100 pozycji mięs), dzięki temu ilość
naszych klientów wciąŜ wzrasta. 



Zychowicz znaczy 
tradycyjnie

Specjalizujemy się w produkcji wyrobów swojskich wytwarzanych według 
dawnych receptur, bez konserwantów, sztucznych barwników, z dodatkiem 
naturalnych przypraw, wędzonych w tradycyjnych opalanych drewnem 
wędzarniach.

Dzięki posiadanym wędzarniom 
tradycyjnym moŜemy zachować swojski 
smak naszych wyrobów – przez co nasza 
firma wyróŜnia się na lokalnym rynku.
Wyroby swojskie stanowią znaczącą część
naszej produkcji. 
Klienci coraz częściej wybierają jakość
produktu ponad jego cenę, dlatego 
wybierają nasze sklepy, w których takie 
wędliny mogą znaleźć.



Nasze sukcesy 

Dostrzeganie potrzeb odbiorców, jak równieŜ produkcja wyrobów 
swojskich przez Przetwórstwo Mięsa ZYCHOWICZ procentuje nieustannym 
wzrostem sprzedaŜy wędlin, które są na rynku doceniane, poszukiwane i 
nagradzane. 

Za efektywny wzrost firmy Zakład Masarski w 2011 i 2012 stał się
Laureatem plebiscytu GAZELE BIZNESU.



Nasze sukcesy 
– Szynka z beczki

Szynka z beczki  produkowana przez Przetwórstwo Mięsa 
Zychowicz została nagrodzona przez Instytut Biotechnologii Przemysłu 
Rolno – SpoŜywczego               w Warszawie: „Produkty najwyŜej jakości w 
przemyśle mięsnym” Jesień 2011.
Szynka z Beczki Przetwórstwa Mięsa ZYCHOWICZ uzyskała 4,97 pkt na 5 
moŜliwych, uzyskując tym samym najlepszy wynik wśród wędzonek.

Przetwórstwo Mięsa ZYCHOWICZ otrzymało specjalny dyplom za 
najwyŜej oceniony produkt z grupy wędzonek, wytwarzany metodami 
tradycyjnymi oraz znak : PRODUKT NAJWYśSZEJ JAKOŚCI.

Ponadto Szynka z Beczki jest laureatką konkursu Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów 2012. 



Nasze sukcesy – Kiełbasa 
swojska z Daleszyc

Kiełbasa swojska z Daleszyc została nagrodzona przez Instytut 
Biotechnologii Przemysłu Rolno – SpoŜywczego w Warszawie: „Produkty 
najwyŜej jakości w przemyśle mięsnym” Wiosna 2012 oraz w plebiscycie 
„Nasze Dobre Świętokrzyskie 2008” oraz „Skrzydła 2007”

Kiełbasa swojska z Daleszyc to Kiełbasa wieprzowa z dodatkiem 
naturalnych przypraw, czosnkiem, wędzona w tradycyjnej wędzarni. 



Nasze nowości  – Gotowe, 
Domowe Dania Obiadowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swych konsumentów firma 
Zychowicz wprowadziła równieŜ nową linię produktów „Gotowe, Domowe Dania 
Obiadowe”, które są alternatywą dla zapracowanych gospodyń domowych, 
młodych ludzi, a takŜe wszystkich lubiących zdrową Ŝywność. W swojej ofercie 
firma posiada: bigos domowy, golonkę z pieca, Ŝeberka pieczone z cebulką, flaczki 
domowe,  pulpeciki w sosie pomidorowym, roladki domowe ze schabu, medaliony 
z indyka w sosie koperkowym, frykadelki drobiowe, kotleciki domowe, kotlety 
drobiowe domowe, zrazy schabowe, a takŜe polędwiczki drobiowe. 

„Gotowe, Domowe Dania Obiadowe” wystarczy tylko podgrzać, a co 
najwaŜniejsze nie zawierają one Ŝadnych konserwantów, są przyprawiane jak w 
domu, wyłącznie naturalnymi przyprawami. Idealne dla wszystkich: zarówno 
małych dzieci, ludzi będących na diecie, a takŜe dla ludzi starszych. 



Nasze nowości
Jagnięcina powraca na stół

Od niedawna w naszej ofercie znajduje się równieŜ jagnięcina 
oraz wyroby z jagnięciną, które zaczynają się cieszyć coraz większym 
powodzeniem wśród klientów. Przetwórstwo Mięsa Zychowicz prowadzi 
ubój i rozbiór jagnięciny, dzięki temu udostępnia swoim klientom świeŜe 
mięso oraz wyroby z jagnięciny. 
Jagnięta kupujemy z ekologicznych, certyfikowanych hodowli z 
województwa świętokrzyskiego.



Budynki

Przetwórstwo Mięsna Zychowicz posiada dwa zakłady: Ubojnie 
oraz Przetwórnie.

Przetwórnia połoŜona jest w Daleszycach przy ulicy Kościelnej 14 
o powierzchni 2000 m2. Prowadzone są w niej procesy rozbioru, produkcji, 
obróbki termicznej, pakowania i konfekcjonowania wyrobów gotowych.
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Ubojnia

Ubojnia połoŜona jest w Daleszycach przy ulicy Wójtostwo 40. W skład 
obiektu wchodzi budynek ubojni, mroźnia, obora oraz budynek socjalny. 
Łączna powierzchnia budynków wynosi 3000 m2. W Ubojni odbywają się
wszystkie procesy związane z ubojem zwierząt.
Aktualnie ubojnia ubija miesięcznie:
-4000 tuczników, 
-300 bydła rzeźnego 
-200 Ŝywca owczego. 



Energia

Przetwórstwo Mięsa Zychowicz, aktualnie nie posiada 
odnawialnych źródeł energii elektrycznej. W celu zapewnienia ciągłości 
produkcji zuŜywane są następujące źródła energii:

Rodzaj energii w 
2013

Przetwórnia Ubojnia

Energia elektryczna 1 140 345 kWh 714 500 kWh

Węgiel 380 ton

Olej opałowy 60 000 litrów

Drewno 363 m3



Odnawialne źródła 
energii

1. Energia słoneczna
2. Energia wodna
3. Pompy ciepła
4. Bioelektrownia

W ubojnie powstają odpady, które moŜliwe są do wykorzystania 
do produkcji energii elektrycznej.

Kategoria Ilość w kg w 2013 roku

Kat. 3 508 687 ton

Krew 213 040 ton

Ścieki 250 m3



Kontakt

Osoba do kontaktu:
Konrad Zychowicz

Tel. 693 059 636

Zakład Masarski Henryka 
Zychowicz

26-021 Daleszyce, ul. Kościelna 14
www.zychowicz.pl

email: biuro@zychowicz.pl


