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Po raz drugi już, Kapituła przyznała wyróżnienia i nagrody ho-
norowe LAUR POWIATU WAŁECKIEGO i SUPER LAUR PO-
WIATU WAŁECKIEGO.  

 Kapituła dokonując wyboru laureatów brała pod uwagę osiągnięcia 
  w kategoriach: 

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA• 
 MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA• 
   ORGANIZACJE SPOŁECZNE• 
     DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA • 

 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA• 

oraz wybitne osiągnięcia w całokształcie działalności, które 
przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego 

lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego.  

10 lat

Laur Powiatu
Wałeckiego 2009

Zdrowych pogodnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary i nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 

w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja” 

życzą

Jerzy Goszczyński
Wicestarosta Wałecki

Piotr Pawlik
Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki
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W dniu 11 marca w sali Wałeckiego Centrum 
Kultury odbyła się Uroczystość z okazji Jubile-
uszu 10 - lecia Powiatu Wałeckiego oraz wrę-
czenia nagród honorowych „Laur Powiatu Wa-
łeckiego”. Uroczystość składała się z dwóch 
części: I – z okazji Jubileuszu 10 – lecia Powia-
tu Wałeckiego oraz II – Gala nagrody honoro-
wej „Laur Powiatu Wałeckiego 2009”.  

Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu, przywitał 
wszystkich zaproszonych gości, a następnie zabrał 
głos Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. 

Starosta w swoim wystąpieniu przypomniał najważ-
niejsze wydarzenia 10 – lecia Powiatu Wałeckiego, 
które miały wpływ na jego przyszłość i poszanowanie 
przeszłości. Wszystkie wydarzenia tego dziesięciole-
cia stworzyły swoisty „dobry klimat” powiatu wałec-
kiego, którym może się on teraz poszczycić.  Starosta 
przedstawił wszystkich starostów Powiatu Wałeckie-
go oraz ich dokonania w okresie sprawowania urzę-
du. Podczas przemówienia starosty wyświetlana była 
prezentacja zdjęciowa przedstawiająca najważniejsze 
wydarzenia w powiecie. 
Następnie zabrali głos: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, 
Stanisław Wziątek Poseł na Sejm RP, Piotr Zientarski 
Senator RP i Marek Hok W-ce Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.  

Jubileusz 10 – lecia Powiatu Wałeckiego był okazją 
do wręczenia Odznak Honorowych Gryfa Zachodnio-
pomorskiego dla działaczy samorządowych za zasługi 
na rzecz rozwoju regionu zachodniopomorskiego. 
Przed ceremonią wręczania „Gryfów Zachodniopo-
morskich”, krótkie przemówienie wygłosił Andrzej 
Chmielewski W-ce Wojewoda Zachodniopomorski.  

Złote Odznaki Honorowe „Gryfa Zachodniopo-
morskiego” otrzymali:

1. Bogdan Wankiewicz
2. Maria Kobiałko – Morawska
3. Marek Pawłowski
4. Piotr Knap
5. Leszek Jóźwik
6. Czesław Kloskowski
7. Michał Dering

Srebrne Odznaki Honorowe „Gryfa Zachodnio-
pomorskiego” otrzymali:
1. Wiesław Frankowski
2. Marek Giłka
3. Jan Kaczanowicz
4. Józef Kropielnicki
5. Wojciech Kulesza
6. Franciszek Ryder

7. Władysław Polcyn
8. Grażyna Woszke
Odznaki wręczyli Marek Hok Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego i Jerzy Goszczyński Wicestaro-
sta Wałecki. 
Za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i 
czynach w walce o niepodległość Polski podczas II Woj-
ny Światowej i po jej zakończeniu uhonorowano meda-
lem „PRO MEMORIA” następujące osoby: 
1. Zofia Iwan
2. Halina Możdżer Gralka
3. Teresa Szrajber

Medale wręczyli Andrzej Chmielewski Wojewoda 
Zachodniopomorski oraz dr Bogdan Wankiewicz 
Starosta Wałecki.
Odznakę Honorową Sybiraka „Krzyż Sybiru” 
otrzymał: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, a wrę-
czyli ją Iwona Biedulska Członek Zarządu Głów-
nego Sybiraków w Polsce i Robert Karbowniczek 
Prezes Związku Sybiraków w Wałczu. 

W uroczystości uczestniczyli: Paweł Suski Poseł na Sejm 
RP, Stanisław Wziątek Poseł na Sejm RP, Piotr Zientar-
ski Senator RP, Andrzej Chmielewski Wicewojewoda 
Zachodniopomorski, Marek Hok Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Hartmund Neumann 
Wicestarosta Powiatu Osnabrück, Gerhard Hofmeyer 
były Burmistrz Gminy Bad Essen oraz honorowy oby-
watel Miasta Wałcza, Karl – Heinz Finkemeyer  z Po-
wiatu Osnabrück, Andrzej Jakubowski Wiceprezydent 
Koszalina, Andrzej Lewandowski Starosta Sławieński, 
Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Krzysztof Lis Sta-
rosta Szczecinecki, Andrzej Potyra Starosta Myśliborski, 
Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko – Drezdenecki, 
Andrzej Bajko Wicestarosta Strzelecko – Drezdenecki,  
Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko – Trzcianec-
ki, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz,  Jolanta Wegner 
Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Maciej Zaremba Wice-
burmistrz Miasta Wałcza, Elżbieta Rębecka – Sabak 
Burmistrz Mirosławca, Teresa Łuczak Burmistrz Tuczna, 
Halina Rakowska Burmistrz Człopy, prof. dr hab. Ignacy 
Dziedziczak Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej  w Wałczu, Henryk Wojtasik I Starosta Wałecki, 
Janusz Różański II Starosta Wałecki oraz radni Rady 
Powiatu, Rady Miasta Wałcza, przedstawiciele staro-
stwa powiatowego, policji, wojska, straży pożarnej, 
duchowieństwa, oświaty, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście.  
Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezento-
wali:  Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Gosz-
czyński Wicestarosta, Piotr Pawlik Przewodniczący Rady 
Powiatu w Wałczu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu 
Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu. 

Laur Powiatu Wałeckiego 2009
Jub i leusz  10  -  l ec ia  Powiatu
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ło Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych 
„UŚMIECH”, a nagrodę odebrała Magdalena 
Krawczyk Wiceprezes  Stowarzyszenia. 
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii św. 
Mikołaja w Wałczu – wiceprezes Stowarzyszenia Alicja 
Kuczkowska 
2. Centrum Aktywizacji Lokalnej “DIALOG” w Wałczu –  
Mieczysława Łukaszewicz
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Wałczu – kierownik 
- Jadwiga Kosidło
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu – kie-
rownik - Anna Baculewska

W kategorii „MIKRO i MAŁE PRZEDSIĘBIOR-
STWA”, nagrodę główną „Laur Powiatu Wałec-
kiego” otrzymał: „TDE” Sp. z o. o., a nagrodę 
odebrał Jerzy Ejma prezes zarządu. 
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
1. „AGB” Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych, Insta-
lacyjnych i Drogowych – Andrzej Gostołek
2. Bogusław Olejnik
3. LESZKO – TRANS w Mirosławcu – właściciel - Leszek 
Polaków

W kategorii „DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA”, nagro-
dę główną „Laur Powiatu Wałeckiego” otrzymał 
„LUDWIG CZEKOLADA”  Sp. z o. o. w Tucznie, a 
nagrodę odebrała dyrektor Krystyna Stysińska. 
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
1. „ŻYWIEC ZDRÓJ”  w Mirosławcu – dyrektor – Janusz 
Juszczyk
2. „VICTORIA CYMES” Sp. z o. o. w Wałczu – Lech i 
Aleksandra Krukowscy
3. „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHO-
DOWEJ” Sp. z o. o. – wicedyrektor -  Ryszard Hara-
cewiat

Galę uświetniły występy: Chóru Kolegium Nauczyciel-
skiego w Wałczu, Orkiestry Kameralnej Miasta Poznania 
pod dyrekcją Macieja Sztora oraz zespół wokalny pod 
kierownictwem p. Jolanty i Marka Giłków. 

Na uroczystej Gali, po raz drugi zostały przy-
znane nagrody: „Laur Powiatu Wałeckiego”. 
Kandydatów nominują samorządy z terenu powiatu 
wałeckiego oraz działające na tym terenie organizacje 
społeczne, zawodowe i gospodarcze.

Nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia 
„SUPER LAUR POWIATU WAŁECKIEGO” otrzymał 
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich  w Wałczu, a nagrodę odebrał Zdzi-
sław Ryder Dyrektor Ośrodka.  

W kategorii „SPORT”, 
nagrodę główną „Laur 
Powiatu Wałeckiego” 
otrzymała Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego 
w Wałczu, a nagrodę 
odebrał Waldemar Ro-
gulski Dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 w Wałczu. 
Wyróżnienia w tej katego-
rii odebrali:
1. UKS „Maratończyk” Pło-
ciczno – Stanisław Kujda
2. UKS „Błyskawica” Dębołęka – Agnieszka Żebrowska
3. Jan Antkowiak
4. Jerzy Stańczak
5. Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu – Zbigniew 
Ruta

W kategorii „KULTURA”, nagrodę główną „Laur 
Powiatu Wałeckiego” otrzymał Chór Kolegium Na-
uczycielskiego w Wałczu, a nagrodę odebrały Mał-
gorzata Izban dyrygent chóru i Ewa Rogozińska 
Wicedyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich 
w Wałczu.  
Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
1. Wałeckie Towarzystwo Muzyczne – Elżbieta Górna
2. Wałeckie Centrum Kultury – Małgorzata Laskowska - 
Iwanowicz
3. Ośrodek Kultury w Mirosławcu – Stanisław Orawiec 
4. Chór „Cantores” w Człopie – Maryla Sroczyńska
5. Marianna Balcerek

W kategorii „ORGANIZACJE SPOŁECZNE”, nagro-
dę główną „Laur Powiatu Wałeckiego” otrzyma-
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Na bazie fragmentów boiska i 
bieżni obiekt ten został odtwo-
rzony na potrzeby lokalnego 
klubu sportowego. 

Pierwszym kierownikiem, a 
później dyrektorem został 
Pan Piotr Madziński, który 
był inicjatorem jego po-
wstania. Oficjalne otwarcie 
nastąpiło w 1950 roku. 
Ośrodek przybrał na znacze-
niu od momentu, kiedy trener 
kadry narodowej lekkoatletów 
(słynnego Wundertemu) Jan 
Mulak, poszukiwał miejsca 
położonego z dala od gwaru 
wielkomiejskiego, zalesionego 
i o łagodnym klimacie. Wybór 
padł właśnie na Wałcz. 

W początkowym okresie swo-
jej działalności Ośrodek nale-
żał do Zrzeszenia Sportowego 

Spójnia Warszawa. Pierwsze 
zgrupowanie pierwszoligo-
wych zespołów koszykówki i 
siatkówki oraz zgrupowanie 
kadry narodowej lekkoatletów 
odbyło się w roku inaugura-
cyjnego otwarcia. 

W 1953 roku do Wałcza przy-
jeżdża kadra narodowa ka-
jakarzy, a w 1962 roku kadra 
narodowa wioślarzy. Ze wzglę-
du na specyfikę naturalnego 
ukształtowania powierzch-
ni jeziora Raduń, wodniacy 
szczególnie upodobali sobie 
to miejsce do treningów i do 
dnia dzisiejszego systematycz-
nie przyjeżdżają do naszego 
Ośrodka nazywając to miejsce 
swoim drugim domem. 
Od początku powstania prze-

chodząc różne przemiany 
strukturalne w polskim spo-
rcie, Ośrodek przyjmował i 
udostępniał swoją bazę znako-
mitym sportowcom, polskim i 
zagranicznym. 
Stąd zawodnicy kadry narodo-
wej różnych dyscyplin wyru-
szają na Igrzyska Olimpijskie, 
Mistrzostwa Europy, Mistrzo-
stwa Świata i na zawody o 
mniejszym znaczeniu. Aby za-
spokoić potrzeby i wymagania 
jakie sport wyczynowy stawia 
przed sportowcami, baza do 
prowadzenia treningów, re-
habilitacyjna, odnowy biolo-
gicznej i medyczna jest ciągle 
modernizowana. 

Ośrodek został powołany 
do szkolenia w zakresie 
sportów wyczynowych 
szczególnie wodnych, 
jednak bardzo chętnie z 
naszych usług korzystają 
również sportowcy innych 
dyscyplin. Między innymi 
z myślą o nich, mieszkań-
cach Wałcza i turystach 
na terenie Ośrodka w 
2000 roku powstała no-
woczesna kryta pływalnia. 
W 2005 roku oddano do 
użytku internat sportowy 
Lider na  146 miejsc noc-
legowych, w sumie Ośro-
dek dysponuje 322 miej-
scami noclegowymi.
Wałcz – Bukowina to wspa-
niałe bukowe lasy, świeże 
powietrze, czyste i przepięk-
nie położone jezioro, wyma-
rzone miejsce do uprawiania 
sportu i aktywnego wypo-
czynku. To siedziba znanego 
w kraju i za granicą Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich. 

Nagrodę specjalną 

„SUPER	LAUR	POWIATU	WAŁECKIEGO” 
Kapituła przyznała 

 
Centralnemu	Ośrodkowi	Sportu	

Ośrodkowi	Przygotowań	Olimpijskich	
Bukowina	w	Wałczu

Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1949 
roku. Powstał na bazie poważnie zniszczo-
nego działaniami wojennymi niewielkiego 
obiektu sportowego znajdującego się na le-
śnej polanie, w miejscu oddalonym od Wał-
cza o 2,5 km, zwanym „Bukowiną”. 
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W kategorii „ORGANIZACJE SPOŁECZNE” 
nagrodę główną 

„LAUR	POWIATU	WAŁECKIEGO”	
Kapituła przyznała:

Stowarzyszeniu	Dzieci	Niepełnosprawnych	
„UŚMIECH”	w	Wałczu	

 

Od kwietnia 2006 roku Stowa-
rzyszenie posiada status orga-
nizacji pożytku publicznego, a 
od września 2006 roku prowa-
dzi Warsztat Terapii Zajęciowej.
Celem Stowarzyszenia jest kom-
pleksowa i specjalistyczna reha-
bilitacja psychoruchowa mająca 
za zadanie usprawnienie fizycz-
ne i psychiczne, pozwalające 
dziecku niepełnosprawnemu 
radzić sobie w podstawowych 
czynnościach życiowych.

Kompleksowy program uspraw-
niania w  SDN „Uśmiech” obej-
muje kinezyterapię (indywidu-
alna i grupowa), hydroterapię, 
magnetoterapię, laseroterapię, 
elektroterapię, ciepłolecznictwo 
oraz hipoterapię w Ośrodku 
Jeździeckim „Kołacz” w Kołatni-
ku. Poza tym „Uśmiech” prowa-
dzi dla Swoich Podopiecznych 
bezpłatne konsultacje specjali-
styczne: neurologa, ortopedy i 
specjalistów rehabilitacji.
Stowarzyszenie dysponuje bo-
gato wyposażoną salą gimna-
styczną, siłownią, gabinetem 
terapii zajęciowej, logopedycz-
nej oraz hydroterapii.

Podopiecznymi SDN 
„Uśmiech” jest 77 dzieci w 
przedziale wiekowym od 
0 – 28 lat z różnorodnymi 
schorzeniami: opóźnienie 
psychoruchowe, mózgowe 
porażenie dziecięce, upo-
śledzenie umysłowe, ze-
spół Downa, autyzm, nie-
dosłuch, zespół Polanda, 
zanik mięśni, zespół Retta, 
zespół Aspergera.

Działalność „Uśmiechu” finanso-
wana jest w 80% przez PFRON, 
pozostałe 20% Stowarzysze-
nie pozyskuje z 1% podatku, 

nawiązek są-
dowych, po-
przez realizację 
różnorodnych 
projektów oraz 
od sponsorów 
„Uśmiech” za-
trudnia wysoko 
wykwalifikowaną 
kadrę: dwóch re-
habilitantów, tera-
peutę zajęciowego 
oraz logopedę. Pracami 
Stowarzyszenia we współpra-
cy z Rodzicami Podopiecznych 
kieruje nieodpłatnie siedmio-
sobowy Zarząd, w skład które-
go wchodzą: 

Prezes – Ewa Wojdylak, 
Wiceprezes – Magdalena 
Krawczyk, Skarbnik – Anna 
Kłys, Sekretarz – Beata 
Radecka, Agnieszka Giza 
– członek, Ewa Gaczewska 
– członek i Renata Kuś – 
członek Zarządu.

W 2008 roku przeprowadzono: 
3046 indywidualnych zabiegów 
rehabilitacji ruchowej, 210 
zabiegów fizykalnych, 2194 
indywidualnych zajęć terapeu-
tycznych, 139 grupowych zajęć 
terapeutycznych oraz 2078 te-
rapii logopedycznych, 60 kon-
sultacji neurologicznych, 38 
ortopedycznych, 46 rehabilita-
cyjnych.
Stowarzyszenie prócz główne-
go projektu Partner z PFRON-u 
realizuje projekty m.in.: Urząd 
Miasta Wałcz - „Niepełnospraw-
ność nam nie straszna – bier-
ność i odrzucenie są nam obce”; 
Starostwo Powiatowe w Wał-
czu - „Hipoterapia w Ośrodku 
Jeździeckim Kołacz w Kołatni-
ku”; TVP - „Reklama dzieciom” 
(zakup sprzętu rehabilitacyjne-

go), BZ WBK – dofinansowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla 
Podopiecznych, Lider Wałecki 
– Integracyjne Warsztaty Fo-
tograficzne, oraz z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich - „Od 
rehabilitacji przez rekreacje do 
satysfakcji”. W ramach dodat-
kowych działań na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych Stowarzy-
szenie zorganizowało zabawę 

Kar-
nawa-

ł o w o - Mikołaj-
kową, jednodniową wycieczkę 
autokarową do Poznania „Noc 
marzeń w ZOO”, wycieczkę na 
„Magiczną Górkę” i do Nadle-
śnictwa Morzyce, wycieczkę do 
Ustronia Morskiego i do Multi-
kina i Mc`Donaldsa w Pozna-
niu i Szczecinie, wiele konkur-
sów i imprez integracyjnych, 
ognisk i spotkań, oraz Dzień 
Dziecka w Kołatniku i tanecz-
ne pożegnanie lata. 

Od dnia 3 listopada do 15 grud-
nia 2008 roku w SDN „Uśmiech” 
został zrealizowany program 
pt. „Muzyka pokonuje bariery – 
zajęcia artystyczne i muzyczne 
dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej”. W programie łącznie 
wzięło udział około 130 dzieci, 
w tym: podopieczni „Uśmiechu” 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz dzieci z Przedszkola nr 5. 
W ramach projektu prowadzo-
ne były specjalistyczne zajęcia 
rozwijające wiedzę, umiejętno-
ści, zainteresowania, zamiło-
wania i uzdolnienia oraz zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze. 
Został także zakupiony sprzęt i 
instrumenty muzyczne: dzwon-
ki chromatyczne, instrumenty 
perkusyjne, flety proste, gitary, 
mikrofony, kolumny głośniko-
we, wzmacniacz, stojaki, pły-
ty CD oraz śpiewniki. Zajęcia 
muzyczne na taką skalę, były 
prawdziwym novum dla dzieci 
niepełnosprawnych. Sprawiły, iż 
dzieci stały się bardziej otwarte, 
radosne i chętniej włączały się 
do wspólnych przedsięwzięć, 
oczywiście każde dziecko na 
miarę swoich możliwości cho-
robowych.

Stowarzyszenie Dzieci Nie-
pełnosprawnych „Uśmiech” 
zapewnia kompleksową i 
specjalistyczną rehabilita-
cję psychoruchową mającą 
na celu usprawnienie fizycz-
ne i psychiczne, prowadzą-
ce do odbudowania wzorca 
ruchowego zbliżonego do 
wzorca dziecka zdrowego, 
a w konsekwencji pozwa-
lające dziecku radzić sobie 
w pokonywaniu trudu dnia 
codziennego oraz akcepta-
cję samego siebie.

Stowarzyszenie Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech” powstało w 1991 roku 
z inicjatywy Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych. W 1993 roku uzyskało 
status prawny, jako niezależna insty-
tucja pozarządowa działająca na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 
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W repertuarze chóru znajdują się pochodzące z różnych 
okresów utwory sakralne, świeckie i ludowe, a jego dyrygentem 
oraz kierownikiem jest Pani Małgorzata Izban.
Koncerty chóru uświetniają wiele znaczących uroczystości 
zarówno na terenie całego kraju jak i za granicą, a do 
najważniejszych nagród otrzymanych przez chór zaliczają się:

II miejsce oraz wyróżnienie na Festiwalu Polskiej • 
Pieśni Chóralnej  w Katowicach

„Brązowa Maska Orfeusza” na Festiwalu Pieśni • 
chóralnej w Dusznikach

II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów • 
a’capella w Bydgoszczy

II miejsce w Międzynarodowym Konkursie • 
Chórów Akademickich w Bańskiej Bystrzycy

W ubiegłym roku – 2008 chór koncertował na Festiwalu 
Młodzieży „Pomerania” w Strasburgu.
W styczniu tego roku brał udział w I Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd Chórów Akademickich w Bydgoszczy.
Chór współpracuje z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, a 
także z chórem męskim z Oslo.

Chór daje ponadto liczne koncerty na terenie miasta i 
powiatu wałeckiego takie jak: koncert kolęd czy koncerty 
okolicznościowe, a także bierze cykliczny udział w „Dniach 
Kultury Chrześcijańskiej”

W kategorii „DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA” 
nagrodę główną 

„LAUR	POWIATU	WAŁECKIEGO”	
Kapituła przyznała:

Chórowi	Kolegium	Nauczycielskiego		
w	Wałczu	

 

Chór Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu został 
założony w 1993 roku. Tworzą go studenci, których 
łączy zamiłowanie do muzyki i śpiewu.

Firma TDE Sp. z o.o. na czele, której stoi Pan Jerzy 
Ejma powstała w 2003 roku na bazie firmy Dźwig-
serwis, która istniała na rynku od 1987 roku. 

W kategorii 
„MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA” 

nagrodę główną 

„LAUR	POWIATU	WAŁECKIEGO”	
Kapituła przyznała:

FIRMIE	„TDE”	Jerzy	Ejma	w	Wałczu	
 

Wraz ze zmianą formy działalności rozpoczął się  inten-
sywny rozwój przedsiębiorstwa. Powstał dział badawczo-
rozwojowy, co pozwoliło na tworzenie kompleksowych i 
nowoczesnych produktów, poszerzenie oferty sprzeda-

żowej, a poprzez inwestycje 
w nowoczesne technologie i 
park maszynowy zwiększone 
zostały rynki zbytu. 

Od początku działalno-
ści firma TDE Sp. z o.o. 
sprzedała ponad 10.000 
tys. sztuk drzwi automa-
tycznych, ok. 4000 tys. 
sztuk drzwi półautoma-
tycznych  i wychylnych, 
ok. 500 sztuk kabin oraz 
400 sztuk ram kabino-
wych i przeciwwag.

Dewizą TDE Sp. z o.o. jest 
dążenie do wysokiej jakości 
produktów i maksymalnego 
zadowolenia klientów, dlate-
go też firma nieustannie po-
szerza swoją ofertę. 

kabiny produkcji 

„T D E ”
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Do roku 1998 zakład funk-
cjonował w ramach struk-
tury koncernu Ludwig 
Schokolade GmBH &CoKG 
jednego z wiodących pro-
ducentów słodyczy w Eu-
ropie. Właścicielem był pro-
fesor Peter Ludwig nie tylko 
przedsiębiorca, ale jeden z 
najbardziej znanych  kolekcjo-
nerów sztuki na świecie.

Ludwig Czekolada działa na 
rynku słodyczy w segmen-
tach praliny w opakowaniach, 
cukierki, czekolady twarde i 
nadziewane. Swoje produkty 

sprzedaje pod marką Mauxion 
i Trumpf, korzystając z  kana-
łów dystrybucyjnych Ludwig 
Schokolade w całej Europie, 
a także eksportuje część pro-
dukcji do takich krajów jak: 
Australia, Hong Kong, Emiraty 
Arabskie czy Izrael.

W 2007 roku oddana została 
do użytku trzecia hala pro-
dukcyjna o pow. 2264 m2 
oraz dodatkowe powierzch-
nie magazynowe wraz z po-
mieszczeniami pomocniczymi 
o pow. 2104 m2.

Umożliwiło to zainstalowanie 
4 linii produkcyjnych i zwięk-
szenia zatrudnienia do 600 
osób na koniec 2008 roku, 
przy przeciętnym zatrudnie-
niu w ciągu całego 2008 roku 

W kategorii „DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA” 
nagrodę główną 

„LAUR	POWIATU	WAŁECKIEGO”	
Kapituła przyznała:

Firmie	„Ludwig	Czekolada”		
w	Tucznie	

Ludwig Czekolada spółka z o.o. z siedzibą w 
Tucznie powstała w 1995 roku i w tym też roku 
rozpoczęto budowę wszystkich obiektów  fabry-
ki. W listopadzie 1995 roku wkopany został Akt 
Położenia Kamienia Węgielnego pod budowę 
fabryki, a 11 listopada 1996 r. nastąpiło uro-
czyste jej otwarcie.

ok. 300 pracowników.

W celu zapewnienia najwyż-
szej jakości produkcji spółka 
dokonuje ścisłej selekcji do-
stawców pod kątem jakości i 
stosuje  system zarządzania 
jakością według normy ISO 
9001:2001.

Od września 2007r. Lu-
dwig Czekolada   posiada 
dwa certyfikaty: IFS In-
ternational Ford Standard 
oraz  BRC British Retail 
Consortium potwierdzają-
ce funkcjonowanie w fir-
mie zintegrowanych sys-
temów kontroli jakości. 
Coroczne audity jednostek 
certyfikujących potwierdzają 
spełnianie przez zakład przy-
jętych standardów.

Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego przy Liceum Ogól-
nokształcącym w Wałczu 
obecnie Zespole Szkół Nr 
1, została powołana decy-
zją Ministra Oświaty i Wy-
chowania w 1977 roku.

Początkowo o profilu wioślar-
stwo kobiet. W roku 1982 
szkoła poszerzyła szkolenie 
o nową dyscyplinę - kajakar-
stwo. W  pierwszych latach 
swojej działalności SMS pro-
wadziła dwa ciągi klas tj. kla-
sę wioślarską i osobno klasę 
kajakową. 

W późniejszym okresie po-
wstał jeden ciąg klas mistrzo-
stwa sportowego skupiający 
w jednej klasie wioślarki oraz 
kajakarzy.

Osiąganie bardzo dobrych wyni-
ków sportowych świadczy o wy-
sokiej klasie kadry trenerskiej, 
którą przez wiele lat stanowili: 

kajakarstwo, trenerzy: • 
Waldemar Rogulski, Zbi-
gniew Kowalczuk, Zdzisław 
Ryder, Roman Kościołow-
ski, Bogusław Hertel, Ire-
neusz Szpynda

wioślarstwo, trenerzy: Ja-• 
cek Błoch i Jerzy Stańczak

odnowa biologiczna: Pani • 
Halina Kościołowska.

Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w Wałczu 
może poszczycić się 
wieloma medalistami 
Mistrzostw Świata, Eu-

ropy, Polski oraz wielo-
ma olimpijczykami.

W swojej 30-letniej dzia-
łalności szkoła wychowa-
ła 19 olimpijczyków, któ-
rzy wywalczyli na IO dwa 
medale srebrne, jedno 
miejsce 5, jedno 6, jedno 
7, trzy miejsca 8 oraz jed-
no miejsce 9.

W kategorii „SPORT” 
nagrodę główną 

„LAUR	POWIATU	WAŁECKIEGO”	
Kapituła przyznała:

„Szkole	Mistrzostwa	Sportowego”		
w	Wałczu	
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W Mistrzostwach Świata 
i Europy Seniorów absol-
wenci SMS w Wałczu zdo-
byli łącznie 44 medali w 
tym 13 złotych, 19 srebr-
nych i 12 brązowych.
 
Uczniowie SMS wywal-
czyli na imprezach mi-
strzowskich tj. Mistrzo-
stwa Świata Juniorów, 
Mistrzostwa Europy Ju-
niorów oraz Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Eu-
ropy w sumie 73 medale: 
10 złotych, 30 srebrnych i 
33 medale brązowe. 

Na Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie w 2008r.   wystar-
towało 3 absolwentów wa-
łeckiej szkoły tj. Beata Miko-
łajczyk, Paweł Baraszkiewicz 
oraz Wojciech Tyszyński. 

Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje Beata 
Mikołajczyk, która w 
konkurencji K-2 500 m 
wraz z koleżanką wy-
walczyła srebrny medal 
olimpijski.
Mikołajczyk B. II m, IV m; Ba-
raszkiewicz P. VII m, VIII m; 
Tyszyński W. VII m.

Budżet Powiatu Wałeckiego za 2008 rok zamyka 
się deficytem w wysokości 551 tys. zł.

Dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły 38.092 tys. 
zł, co stanowi 102,3% planowanej kwoty, natomiast wy-
datki wykonano na poziomie 38.643 tys. zł czyli w 97,3% 
planowanej kwoty.

Istotny wpływ na wysoki poziom dochodów (zakładano 
pierwotnie 31.994 tys. zł) miało, między innymi, niespoty-
kane od lat pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz 
jak i osiągnięcie wyższych dochodów własnych. Była to 
kwota rzędu 6 098 tys. zł 
Środki te zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne 
jak również na projekty systemowe w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uzyskane efekty to:

Oddane do użytku w minionym roku dwa • 
obiekty sportowe: przy Zespole Szkół nr 2 w 
ramach programu „Blisko Boisko” oraz przy 
Zespole Szkół nr 4 w ramach programu „Moje 
Boisko Orlik 2012”, remont i modernizacja sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3,

Podniesienie standardów w Domu Pomocy • 
Społecznej, rozbudowa i modernizacja straż-
nicy Powiatowej Straży Pożarnej, moderni-
zacja ciągów komunikacyjnych w 107 Szpi-
talu Wojskowym, zakup busa do przewozów 
osób niepełnosprawnych przez Urząd Miasta 
Wałcza.

Wspieranie zajęć pozalekcyjnych w szko-• 
łach oraz aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu, prowadzonych przez Powiato-
wy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie.

Na rok 2009 zakłada się dochody w wysokości 
45.585 tys. zł natomiast wydatki na poziomie 
58.031 tys. zł.

W bieżącym roku Zarząd Powiatu będzie oczywiście czynił 
starania o pozyskanie dodatkowych środków na inwe-
stycje związane z termomodernizacją z programu 
„Infrastruktura i środowisko”, kontynuację projek-
tów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
drogi powiatowe z Regionalnego Programu Operacyj-
nego WZ na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2 Lokalna 
infrastruktura drogowa, budowę sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Nr 1 oraz na dalsze prace modernizacyjne 
związane z Domem Pomocy Społecznej.

Powiat już otrzymał zapewnienie środków na 
dokończenie rozbudowy strażnicy Powiatowej 
Straży Pożarnej (planowane oddanie koniec 2009 
roku), remont drogi powiatowej Wałcz-Przybko-
wo, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespo-
le Szkół Nr 3. Dodatkowo planuje się remont III 
piętra w budynku samego starostwa z dostoso-
waniem do planowanej rozbudowy obiektu. 

Podsumowanie
budżetu za 2008 r. 

i plany na br. 
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W wyniku wielokierunkowych intensywnych działań  
Starosty Wałeckiego podjętych w celu zachowania 
składowiska w Mirosławcu w przedstawionym pro-
jekcie dokumentu zostało ono uwzględnione.

Proponowany do utworzenia ZZO MBU Łęczycko-Miro-
sławiecki swoim zasięgiem obejmować będzie 254 801 
mieszkańców gmin Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, 
Pełczyce, Recz, Kalisz Pomorski, Goleniów, Stargard Szcze-
ciński, Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Marianowo, Stara Dą-
browa, Suchań, Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.

Proponowany wariant:

realizuje wymagane przez KPGO 2010 – 150 tys. • 
mieszkańców/ZZO,
jest optymalny pod kątem układu przestrzennego stref • 
działania,
po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i sa-• 
morządowych oceniany jest jako bezkonfliktowy w za-
kresie interesów poszczególnych gmin, 
w znaczący sposób ograniczy konieczność transporto-• 
wania odpadów, za czym idzie zmniejszenie kosztów 
ich zbierania i unieszkodliwiania.

W dniu 11 marca 2009 roku na Zamku Ksią-
żąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się spo-
tkanie adresowane do przedstawicieli jed-
nostek samorządów powiatów, miast i gmin 
Województwa Zachodniopomorskiego. Jed-
nym z celów spotkania było omówienie pro-
jektu „Planu gospodarki odpadami dla Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego”.

Rozwiązanie to jest swoistym kompromisem wyni-
kającym z uwarunkowań terenowych, społecznych i 
administracyjnych i zapewnia wykorzystanie istnie-
jącego obiektu w Mirosławcu z zastrzeżeniem ko-
nieczności zwiększenia rezerwy terenowej do 5 ha, 
co gwarantuje możliwości składowania odpadów 
przez ZZO (głęboka segregacja) w okresie co naj-
mniej 50 lat przy wskaźniku składowania 250000 
Mg wysegregowanych odpadów komunalnych na 1 
ha powierzchni czynnej składowiska. 

Dla mieszkańców powiatu wałeckiego istotnym wymiarem 
projektowanego rozwiązania jest amortyzacja wzrostu cen 
za wywóz i składowanie odpadów komunalnych spowodo-
wanych kosztami ich transportu na składowisko w Łęczycy.

Tomasz Pachciarz 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, R i L 

Duża Szansa dla Powiatu 

składowisko w Mirosławcu 
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 K
on

ku
rs 

kolęd i pastorałek

P
atronat 
h o n o -

rowy nad im-
prezą objęli: 
Paweł Suski 
Poseł na Sejm 
RP, Mieczysław Au-
gustyn i Piotr Głowski 
senatorzy RP, którzy byli 
specjalnymi gośćmi na 
koncercie. Władze powia-
tu reprezentowali Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wa-
łecki i Zbigniew Wolny Se-
kretarz Powiatu. 

Głównym organizatorem 
tegorocznej edycji konkur-
su było Starostwo Powia-
towe w Wałczu. Współor-
ganizatorami zaś po raz ósmy 
Zespół Szkół Miejskich nr 1 
w Wałczu oraz ZS Nr 1 , II 
Lo im J. Tischnera oraz Ko-
legium Nauczycielskie. 

Eliminacje w Konkursie Ko-
lęd i Pastorałek odbyły się 
w auli Zespołu Szkół Nr 1 
w Wałczu (popularnym Ka-
ziku), a artyści konkurowali 
na scenie, którą udekoro-
wała Pani Dorota Sójkow-
ska. Łącznie do konkursu 
zgłosiło się ponad 100 wy-
konawców, a po przesłucha-
niu przysłanego materiału 
demo, zakwalifikowano 75 
uczestników z całej Pol-
ski. Do Wałcza przyjechali 
młodzi wokaliści z 8 woje-
wództw: pomorskiego, wiel-

k o -
p o l -

s k i e -
g o , 

d o l n o -
ś l ą s k i e -

go, warmiń-
sko-mazursk ie -

go, lubuskiego, opolskiego, 
śląskiego oraz zachodniopo-
morskiego. 

Wykonawców oceniało jury w 
składzie: Aleksandra Olej-
nik - absolwentka studiów 
muzycznych w Łodzi, wokalist-
ka (uchodząca w przekonaniu 
wielu za najpiękniejszy głos 
Pomorza Zachodniego), Ma-
rek Zawieja - absolwent Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu, 
członek chóru Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu oraz chóru 
kameralnego Motet et Madri-
gal, Karol Urbanek - dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Pile, pedagog, aranżer, kom-
pozytor oraz po raz pierwszy 
uczestniczący w pracy juror-
skiej konkursu kolęd i pasto-
rałek Tomasz Rożek - aranżer, 
kompozytor, ale też producent 
muzyczny, 
właściciel 
studia na-
grań Tom 
Horn, z któ-
rym współ-
pracowal i 
tacy mu-
zycy jak: 
Agnieszka 

Chylińska, Strachy na lachy, Sid-
ney Polack, Alians, Wawa muffin 
i wielu innych. 

Uczestnicy konkursu wal-
czyli o cenne nagrody rze-
czowe. Grand Prix i czek 
na tysiąc złotych - nagrodę 
Starosty Wałeckiego otrzy-

3 stycznia 2009 r. w kościele pw. św.  

Mikołaja w Wałczu odbył się koncert  

Mieczysława Szcześniaka  i laure-

atów VIII Ogólnopolskiego Kon-

kursu Kolęd i Pastorałek. 

mała Aleksandra Gurdziel 
ze Szczecina. 

Dodatkową nagrodą dla zwy-
ciężczyni jest możliwość na-
grania wybranej piosenki w 
profesjonalnym studio Toma-
sza Rożka. 

Pierwsze miejsce w kate-
gorii zespołów zajął ze-
spół „The Stars” z Wałcza, 
drugie „Kwartet” z Trzcianki, 
a trzecie zespół „Ditto” z 
Czarnkowa. Dodatkowo wy-
różniony został zespół „Can-
tare” z Wałcza. 

W kategorii gimnazjów 
zwyciężył Michał Grobelny 
ze Szczecina, drugie miejsce 
wyśpiewała Klaudia Kaczyńska 

z Piły, a trzecie Marta Sobo-
lewska z Kolbud. Wyróżniona 
w tej kategorii została Kinga 
Imieli ze Szczecina. 

Wśród uczniów szkół pod-
stawowych zwyciężyła 
Agata Wilant z Trzcianki, 
drugie miejsce zajął Bartosz 

Martynów z Człopy, a trzecie 
Paulina Prelwic z Czarnkowa. 
W tej kategorii jury wyróżniło 
Hannę Barsznicę z Nysy. 
Wśród uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych pierw-
sze miejsce zajęła Agata 
Grześkiewicz z Lidzbarka 
Welskiego, drugie miejsce 
zajęła Nicole Kulesza z Pozna-
nia, a trzecie Martyna Zając z 
Przecławia. Magdalena Gór-
ska z Gorzowa Wielkopolskie-
go otrzymała wyróżnienie. 

Jak co roku wielką pomoc 
przy organizacji konkursu 
udzielił Urząd Gminy Wałcz, 
UM i G w Człopie, UG i M Mi-
rosławiec oraz Urząd Miasta 
Wałcza. Nagrody dla laure-
atów ufundowało również 
Starostwo Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego. 
Impreza z roku na rok cieszy 
się coraz większym zaintere-
sowaniem i rozwija się pod 
względem organizacyjnym, 
a także poziomu artystycz-
nego biorących w niej udział 
wykonawców.
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Likwidacja AMW  
Przygotowywana jest ustawa o 
likwidacji Agencji Mienia Wojsko-
wego. Jest to niezwykle interesu-
jąca ustawa, przewiduje bowiem 
nieodpłatne przekazanie samo-
rządom ogromną ilość terenów 
i obiektów powojskowych, które 
obecnie nie są wykorzystywane 

Wieści z Sejmu RP

    W związku z wieloma pytaniami  dotyczącymi obowiązku 
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budyn-
ku, przytaczamy stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego w tej sprawie:
      „Przepisy ustawy z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 191, poz 1373) wprowadziły do usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane obowiązek ustalenia 
charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do 
użytku oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi.
    Zgodnie ze znowelizowanym art. 57 ust.1 ustawy Prawo bu-
dowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użyt-
kowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopie świa-
dectwa charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakte-
rystyki energetycznej stanowi opracowanie dotyczące istniejącego 
budynku i obowiązek jego sporządzenia należy spełnić na etapie 
oddania obiektu do użytkowania, a nie na etapie projektu.”

dla potrzeb obronności kraju. Lista obiektów przeznaczonych 
do przekazania zostanie sporządzona niezwłocznie po wejściu 
w życie ustawy. Niewykluczone, że znajdą się na niej obiekty i 
tereny leżące w Wałczu. 

Liczenie psów    
Posłowie wszystkich opcji działający w sejmowym zespole przy-
jaciół zwierząt są zgodni co do tego, że psy muszą być ozna-
kowane i  poddane rejestracji. Przygotowuję poselski projekt 
ustawy regulującej tą kwestię. Czipy jakie będą wszczepiane 
psom będą zawierały wszelkie niezbędne informacje o właści-
cielu, szczepieniach itd. Służby takie jak Straż Miejska lub Gmin-
na wyposażone zostaną w czytniki, dzięki którym będzie można 
odczytać informacje. Stąd zaginiony pies bez problemu będzie 
odnaleziony. Podobne rozwiązania wprowadza na własną rękę 
wiele samorządów. Czipy są również niezbędne przy wyjeździe 
z psem za granicę. 

Modernizacja Sił Zbrojnych RP
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich przedstawił wstępny pro-
jekt modernizacji Sił Zbrojnych RP. Od początku kadencji prowadzo-
ne są prace nad szeroko rozumianą modernizacją polskiej armii.
Uczestniczę w nich jako członek Komisji Obrony Narodowej. 
Wiele zmian, jak choćby rezygnacja z poboru i utworzenie armii 
w pełni zawodowej już weszło w życie. Zmiany zakładają reor-
ganizację Sił Zbrojnych RP i pewną redukcję garnizonów. Mają 
one być lokowane przede wszystkim w okolicach poligonów i 
wojskowych ośrodków szkolenia. Z informacji jakie posiadam 

Grażyna Woszke 
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Garnizon w Wałczu nie ma powodów do obaw. Pojawiła 
się dla niego nawet spora szansa. Zmiany w rozmiesz-
czeniu garnizonów mają skutkować utworzeniem dużych 
i silnych centrów logistycznych. W założeniach na terenie 
kraju ma powstać pięć takich centrów. Pojawiła się real-
na szansa na to, że jedno z takich centrów logistycznych 
może powstać w Wałczu. Jakie przyniesie to korzyści? 
Przede wszystkim centrum logistyczne to dwieście nowych 
etatów. Prowadzę w tej sprawie szereg rozmów mając 
świadomość, że wiele miast jest zainteresowanych aby to 
u nich utworzono takie centrum. Na pewno dołożę wszel-
kich starań aby przekonać dowództwo Sił Zbrojnych do 
tego, że Wałcz jest najlepszym miejscem do ulokowania 
tu centrum logistycznego.

Gratulacje dla przedsiębiorców
Miałem niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości z 
okazji jubileuszu dziesięciolecia powiatu wałeckiego. Uro-
czystość połączona została z uhonorowaniem osób zasłu-
żonych dla rozwoju powiatu oraz wręczone zostały nagrody 
dla działających na terenie powiatu organizacji społecz-
nych, gospodarczych oraz zawodowych.: „Laur Powiatu 
Wałeckiego”.
W ten sposób Zarząd Powiatu stara się docenić osoby, fir-
my i organizacje wyróżniające się w swojej działalności 
na terenie powiatu. Nagrody przyznawane są w czterech 
kategoriach, za działalność gospodarczą, społeczną, spor-
tową i kulturalną.
Korzystając z okazji chciałbym złożyć szczególne gratu-
lacje wszystkim przedsiębiorcom działającym na terenie 
powiatu wałeckiego, zarówno tym wyróżnionym jak i po-
miniętym. Tak naprawdę to państwo decydujecie o sile i 
zamożności powiatu i wchodzących w jego skład Gmin.
Jestem przekonany, że pomimo kryzysu, znajdziecie po-
mysły na dalszy rozwój. Będzie to z korzyścią dla nas 
wszystkich. Zależność jest tu bowiem prosta: czym Wa-
sze firmy lepiej się rozwijają tym więcej odprowadzanych 
jest podatków, tym więcej ludzi ma pracę, a tym samym 
więcej pieniędzy trafia do budżetu Gmin, za które więcej 
można zrobić. Tego życzę Państwu i sobie.

Paweł Suski 
Poseł na Sejm RP

Świadectwa energetyczne
  Ponadto informujemy, 
że zgodnie ze zmianą 
Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r.) budynek powinien być tak zaprojektowany aby 
ilość ciepła,chłodu i energii elektrycznej potrzebnych do 
użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem 
można było utrzymać na racjonalnym poziomie.    
W związku z powyższym projekt budowlany po-
winien wykazać, że budynek spełnienia warunki 
określone w  § 329 w/w rozporządzenia.



- Proszę powiedzieć 
jaką funkcję pełni 
Pan w fabryce grzej-
ników?

- W VNH Fabryce 
Grzejników jestem 
zatrudniony na sta-
nowisku kierownika 
Działu Przygotowania 

Rozmowa 
z Dariuszem Szalla

Produkcji.

- Mówi Pan VNH Fabryka Grzejników. Ja 
słyszałem o nazwie VN, Rettig. Jak właści-
wie jest z tą nazwą?

- Pomimo zmian własnościowych i organi-
zacyjnych firma, w której pracuję cały czas 
nosi nazwę: VNH Fabryka Grzejników Sp. z 
o.o. w Wałczu.

- Różne też są informacje na temat właści-
ciela. Kto nim jest?

- Nasza fabryka należy do fińskiej grupy 
przedsiębiorstw, której właścicielem jest 
rodzina von Rettig. Stąd nazwa całej grupy 
– Rettig.

- Może parę słów o historii?

- Historia firmy sięga roku 1995, kiedy 
to została zawiązana spółka z austriacką 
grupą Vogel und Noot. Od 1996 roku w 
Wałczu przeprowadzano proces chemiczne-
go przygotowania powierzchni grzejników, 
dostarczanych z siostrzanych firm, następ-
nie malowano je i pakowano. W roku 1998, 
w nowopobudowanej hali, zamontowano 
dwie linie do automatycznego zgrzewania 
grzejników  oraz linię produkcji przyłączy. 
Od tego roku w fabryce realizowany jest 

pełny proces technologiczny produkcji 
grzejników od materiału podstawowe-
go do wyrobu gotowego. Na przestrzeni 
kolejnych dziesięciu lat zamontowaliśmy 
trzecią linię do automatycznego zgrze-
wania grzejników, rozbudowaliśmy, linię 
pakowania grzejników, dział produkcji 
przyłączy, magazyny wyrobów gotowych, 
zmodernizowaliśmy budynek biurowy 
i wybudowaliśmy, znaną mieszkańcom 
Wałcza, a myślę że i powiatu, przychodnię 
lekarską z rehabilitacją i basenem.

- Jakie grzejniki produkuje fabryka?

- Fabryka produkuje grzejniki stalowe pły-
towe z połączeniem zwykłym, bocznym lub 
tzw. zaworowe z połączeniem dolnym.
Produkujemy grzejniki o wysokościach 300, 

400, 500, 554, 600, 750, 900 i 954 mm. w 
wykonaniu jedno-, dwu- i trzypłytowym 
oraz długościach od 400 do 3000 mm. 
Taka różnorodność wysokości, długości i 
typów powoduje, że możemy zaoferować 
klientom kilkanaście tysięcy modeli.

- Gdzie sprzedajecie swoje wyroby?

- Nasze grzejniki znajdują nabywców w 
Polsce, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Niemczech, Czechach, 
Szwecji, Rosji, Estonii, na Słowacji, 
Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Poza Europą nasze grzejniki można 
kupić w USA i Peru.
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