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W dniach 22-24 maja 2009 r. na Gór-
nym Śląsku w Katowicach odbywały 
się - Dni Województwa Zachodniopo-
morskiego, pod hasłem „Morze na ul. 
Mariackiej”. 
Dni Województwa Zachodniopomorskiego 
są organizowane w Polsce od trzech lat. 
Pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu w 
2007r., druga we Wrocławiu, a tegoroczna 
w Katowicach.
Celem przedsięwzięcia jest promocja wo-
jewództwa oraz przedstawienie dorobku 
kulturalnego i gospodarczego lokalnych spo-
łeczności, a także integracja środowisk samo-
rządowych i gospodarczych. Dni Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego są także okazją 
do zaprezentowania możliwości inwestycyj-
nych całego Pomorza Zachodniego.
Władze samorządowe Powiatu Wa-
łeckiego reprezentowali Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki oraz 
Jerzy Goszczyński Wicestarosta.

W dniach 26-27 maja 2009 r. z 
udziałem Pawła Suskiego Posła na 
Sejm RP,  dr Bogdana Wankiewicza 
Starosty Wałeckiego, Tadeusza Ło-
żeckiego Członka Zarządu Powiatu, 
Piotra Pawlika Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Wałczu, Zbignie-
wa Wolnego Sekretarza Powiatu, i 
Romana Wiśniewskiego Naczelnika 
Wydziału Promocji i Rozwoju Po-
wiatu w Centralnym Ośrodku Spor-
tu Ośrodku Przygotowań Olimpij-
skich Wałcz - Bukowina odbyła 
kolejna już VII międzynarodowa 
konferencja naukowa. 
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Dni Województwa 
Zachodn iopomorsk iego

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego repre-
zentowali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki 
oraz Jerzy Goszczyński Wicestarosta. Dni Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego są organizowane w Polsce od 
trzech lat. Pierwsza edycja odbyła się w Poznaniu w 2007r., 
druga we Wrocławiu, a tegoroczna w Katowicach.
Celem przedsięwzięcia jest promocja województwa oraz 
przedstawienie dorobku kulturalnego i gospodarczego 
lokalnych społeczności, a także integracja środowisk sa-
morządowych i gospodarczych. Dni Województwa Za-
chodniopomorskiego są także okazją do zaprezentowania 
możliwości inwestycyjnych całego Pomorza Zachodniego.
Stoisko Powiatu Wałeckiego przygotowane przy 

w s p ó ł p r a -
cy z mia-
stem Wałcz 
c i e s z y ł o 
się bardzo 
dużym za-
i n t e r e s o -
w a n i e m 
odwiedza-
jących. Pre-
z e n t o w a ł o 
ono wszyst-
kie walory 
przyrodnicze i 
krajobrazowe 
oraz boga-
ty potencjał 
g o s p o d a r -
czy nasze-
go regionu. 
Szc zegó lne 
wrażenie na 

odwiedzających zrobiła gra planszowa, w którą grając 
poznawało się wszystkie atrakcje, jakie można spotkać 
odwiedzając nasz powiat. Zabawa przyciągała uwagę nie 
tylko dzieci, ale także i dorosłych, którzy byli zaskoczeni, 
że w powiecie wałeckim znajduje się tak dużo miejsc, 
które można zwiedzić. Nagrodą za ukończenie gry był 
mały zestaw gry w pudełku oraz słodki upominek. Po-
dobnie, jak we Wrocławiu dużym zainteresowaniem cie-
szył się zorganizowany przez wydział promocji i rozwoju 
powiatu konkurs, w którym należało poprawnie wskazać 
atrakcje występujące  w Powiecie Wałeckim oraz dokoń-
czyć zdanie: Warto odwiedzić Powiat Wałecki, gdyż ... 

Wydano kilka tys. kart zgłoszeniowych do konkursu, w 
którym nagrodami były: 

Weekendowy pobyt dla dwóch osób w COS • 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich „Bukowina” 
w Wałczu. Wygrał Edwin Mieszała z Chorzowa.

Dwudniowy pobyt dla dwóch osób w pensjo-• 
nacie „W ogrodzie” w Wałczu. Wygrał Łukasz 
Kowalski z Katowic.

Dwudniowy pobyt dla dwóch osób w pensjo-• 
nacie „Cyrena” w Rzeczycy. Wygrała Agnieszka 
Barszczewska z Sosnowca. 

Dwudniowy pobyt dla dwóch osób w gospo-• 
darstwie agroturystycznym „Siedem Ogro-
dów” w Łowiczu Wałeckim. Wygrała Pani Mał-
gorzata z Katowic. 

W dniach 22-24 maja 2009 r. na 
Górnym Śląsku w Katowicach od-
bywały się - Dni Województwa Za-
chodniopomorskiego, pod hasłem 

„Morze na ul. Mariackiej”. 
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Starosta i Wicestarosta gościli na stoisku powia-
towym m.in.: Władysława Husejkę Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, Witolda 
Jabłońskiego Wicemarszałka, Marka Hoka Wice-
marszałka, Piotra Uszoka Prezydenta Katowic, To-
masza Wasilewskiego prezentera pogody w TVN24 
oraz wielu prezydentów, starostów, wójtów i burmistrzów 
przebywających na Targach w Katowicach. 
Na całej ulicy Mariackiej i w jego otoczeniu Powiat 
Wałecki zauważony był podobnie jak we Wrocławiu 
poprzez ustawione symboliczne strzałki opisujące 
atrakcje, na jakie można liczyć odwiedzając Ziemię 
Wałecką. Gra planszowa przedstawiająca atrakcje po-
wiatu wałeckiego, strzałki - kierujące wszystkich do 

namiotu powiatu wałeckiego, ekspozycja w namiocie, 
konkurs oraz bogaty zestaw materiałów reklamowych, 
stanowiły całościową koncepcję promocji powiatu. 
Oryginalnym pomysłem, jakim nie mógł się po-
chwalić się żaden z powiatów była opracowa-
na przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 
Wałeckiego gra planszowa podkreślali człon-
kowie Zarządu Województwa, przedstawiciele 
mediów i inni zwiedzający. 
Targi w Katowicach uatrakcyjniły koncerty wielu zespołów 
i artystów z regionu i nie tylko. 
W 2010 r. województwo zaprezentuje się w Berlinie. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

Powstała również internetowa wersja gry planszowej, w którą można było zagrać na Dniach Województwa 
Zachodniopomorskiego w Katowicach. Znajduje się ona jest na stronie www.powiatwalecki.pl.
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Przewodniczącym konferencji naukowej była Prof. 
US dr hab. Beata Filipiak. W konferencji uczestniczyli 
m.in.: prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości Barbara 
Bartkowiak, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
regionalnych izb obrachunkowych, władz samorządowych 
województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, rektor 
PWSZ w Wałczu prof. I. Dziedziczak oraz reprezentanci 
instytucji powiatowych i miejscowi przedsiębiorcy.

Konferencja została zorganizowana przez: Katedrę Ra-
chunkowości i Controllingu na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Współ-
organizatorami konferencji były: Starostwo Powiatowe 
w Wałczu oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
z siedzibą w Szczecinie.

Konferencja została dofinansowana przez: „OZEN 
Plus” z Wałcza, Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie i Polską Fundację Przedsiębiorczości. 
W wolnym czasie uczestnicy konferencji zwiedzili Firmę 
Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu. 

Celem naukowym było przedstawienie diagnozy w za-
kresie kształtowania pożądanych kierunków zarządza-
nia rozwojem lokalnym oraz wskazania na pożądane 
kierunki rozwoju przedsiębiorstw. W trakcie konferen-
cji prezentowano wyniki badań naukowych, ale rów-
nież stworzono platformę do dyskusji przedsiębiorców, 
samorządowców oraz naukowców nad determinan-
tami kształtującymi rozwój społeczno-gospodarczy, 

kierunkami wykorzystania narzędzi wspomagających inno-
wacyjność i przedsiębiorczość, jak również możliwościami 
współpracy z instytucjami finansowymi. 

Konferencja od 7 
lat łączy i integru-
je dwa środowiska: 
praktyków (przed-
siębiorców, samo-
rządowców, skarb-
ników, burmistrzów, 
wójtów, starostów, 
prezydentów miast, 
organy kontrolne i 
nadzorcze, instytucje 
finansowe) i pracow-
ników nauki (często 
również praktyków 
gospodarczych i  sa-
morządowych). 

Dzięki współpracy 
wypracowywane są 
nie tylko nowe roz-
wiązania, ale również oceny stanu i kierunki rozwoju instytucji i 
przedsiębiorstw postrzeganego przez pryzmat gospodarki finan-
sowej, efektów rozwojowych oraz legalności działania.

W dniach 26-27 maja 2009 r. z udziałem 
dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckie-
go, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powia-
tu, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu 
Powiatu, Piotra Pawlika Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Wałczu, Pawła Suskiego 
Posła na Sejm RP i Romana Wiśniewskie-
go Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwo-
ju Powiatu w Centralnym Ośrodku Sportu 
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich Wałcz 
- Bukowina odbyła kolejna już VII między-
narodowa konferencja naukowa. 

Konferencja naukowa na Bukowinie
„EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE DETERMINANTY ROZWOJU 

LOKALNEGO I REGIONALNEGO IV”.
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S u k c e s  p i ł k a r z y  z  Wa ł c z a  w  I X  T u r n i e j u 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 

Na finał, który odbył się 26 maja 2009 r. zgłosiły się repre-
zentacje wszystkich 21 powiatów, tworzących województwo 
zachodniopomorskie. Główną nagrodą w Turnieju jest Pu-
char Tymbarku oraz wyjazd na stadion Realu Madryt. 
O zwycięstwie wśród drużyn chłopców zdecydował 
mecz pomiędzy drużynami z Wałcza i Łobza. Pasjonu-
jące i pełne zwrotów akcji spotkanie finałowe, zakoń-
czyło się zwycięstwem 4:3 drużyny z Wałcza i to ona 
będzie reprezentować chłopców z województwa za-
chodniopomorskiego w dalszych etapach rozgrywek. 
Chłopcy z Wałcza byli fantastycznie przygotowani do finałów, 

co wyraźnie widać w statystykach: strzelili aż 30 goli, stracili 
zaledwie 8, przy czym po półfinałach statystyka ta wyglądała 
odpowiednio 26 do 5. 
Najlepsze drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody. Zespoły, 
które zajęły pierwsze miejsca, otrzymały puchary ufundowa-
ne przez głównego sponsora Turnieju, firmę Tymbark, oraz 
komplety sprzętu sportowego. Pamiątkowe medale otrzymali 
wszyscy uczestnicy finału. Najlepszy bramkarz oraz najlepsza 
bramkarka otrzymali piłkę oraz profesjonalne rękawice, królo-
wa i król strzelców - puchar-statuetkę oraz piłkę, zaś najlepsza 
zawodniczka i najlepszy zawodnik - puchar-statuetkę oraz tor-
bę sportową.
Nagrodzone drużyny to: 
Drużyny chłopców: I miejsce - Wałcz, II miejsce - Ło-
bez , III miejsce - Police, IV miejsce - Koszalin Miasto. 
Najlepszy zawodnik wojewódzkiego finału Turnieju to: 
Bogusz Komerski (Wałcz).

Młodzi piłkarze UKS „Czwórka” - „Albor” Wałcz 
prowadzeni przez Andrzeja Kwiatkowskiego wy-
grali zachodniopomorski finał wojewódzki Tur-
nieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbar-
ku”, który odbył się w Szczecinku. 

30 maja 2009 r. Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki uczestniczył w otwarciu i podsumowaniu 
XVI zawodów spinningowych „Szczupak Doliny 
Rurzycy”, które odbywały się na jeziorach Kręp-
sko Górne i Średnie. W zawodach, które zostały zor-
ganizowane przez koło PZW Wałcz Miasto wzięło udział 
85 wędkarzy z całej Polski, m.in. z Gdańska, Koszalina, 
Poznania, Piły i Wałcza. Dopisała nie tylko pogoda, ale 
również i ryby. W tym roku wędkarze wyciągnęli z wody 
znacznie więcej szczupaków, niż zwykle tj. aż 30 szt. 
W zawodach zwyciężył Jerzy Gancarz z Koszalina, 
drugie miejsce zajął Sławomir Kałużyński z Piły, któ-
ry złowił największą rybę (1,480 kg). Natomiast trzecie 
miejsce zajął wałczanin Czesław Dobrzański. Zwy-

cięzcy otrzymali atrakcyjny sprzęt wędkarski o 
dużej wartości, m.in.: łódkę, wędki, kołowrot-
ki, a także puchary, grawertony i upominki.

Szczupak  Do l iny  Rurzycy
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Jednym z mobiliów herbu jest ło-
dzia – herb rodowy Górków, sta-
rostów wałeckich i tu rodzi się 
moja wątpliwość.
Skomplikowana była rzeczywistość na 
ziemi wałeckiej w XVI i XVII wieku. 
Jeszcze bardziej skomplikowała ją re-
formacja, której początek przyjęło się 
datować na rok 1517 (95 tez Marcina 
Lutra ogłoszonych w Wittenberdze), a 
druga połowa XVI w to kolejna (wtór-
na) faza intensywnej kolonizacji nie-
mieckiej. Silne zniemczenie tego tere-
nu, a ponadto wpływ Nowej Marchii, 
gdzie już od 1535 r. luteranizm został 
religią państwową, spowodowały, 
że ludność niemiecka zdecydowanie 
opowiadała się po stronie nowej wia-
ry i w końcu XVI wieku luteranizm stał 
się oficjalnym jej wyznaniem.

Jak pisze prof. L. Bąk – liczne źródła 
przemawiają za tym, że polska lud-
ność – chłopi i szlachta – zamieszku-
jąca południową część powiatu, pozo-
stała przy religii katolickiej. 
Wspierający zdecydowanie re-
formację  Górkowie opowiadali 
się po stronie luteran. Andrzej II  
Górka nie tylko blisko współpraco-
wał z Albrechtem Hohenzollernem 
(protektorem luteranizmu w I Rze-
czypospolitej), ale był przywódcą 
protestantów. Po nim przywództwo 
protestantów objął gorliwy luteranin 
Stanisław Górka (brat Andrzeja II ).
W obronie katolicyzmu i polskości tej 
ziemi (wałeckiej) stanął król (Zyg-
munt III Waza) tworząc Nowe Miasto 
i sprowadzając do Wałcza w znacz-
nej liczbie mieszkańców centralnej 
Polski; również żydowskich kupców i 
rzemieślników, którzy mieli w mieście 
swoją świątynię.
Po długim pełnieniu urzędu sta-
rosty przez ród Górków i epi-
zodzie Andrzeja Grudzińskiego  
(1586–88) starostą wałeckim 
został Hieronim Gostomski (her-
bu Nałęcz), a po nim jego syn Jan 
Gostomski (1593–1623).
Właśnie on sprowadził do Wałcza 
jezuitów i ufundował im pierwszą 
rezydencję. W konsekwencji tego 
faktu powstało w Wałczu Kolegium 
Jezuickie pod patronatem św. Stani-
sława Kostki, które było impulsem do 
prawdziwego rozwoju ziemi wałeckiej 
(1665 r.). Wysoki poziom nauczania 
sprawił, że szkołę nazwano Atenami 
Wałeckimi. Jezuici wnieśli szczególny 
wkład w oświatę i wychowanie  mło-

W                                     dniu 25 czerwca 2009 r. w sali sesyj-
nej Urzędu Miasta Wałcz na XXV sesji 

Rady Powiatu w Wałczu odbyło się uroczy-
ste wręczenie odznaczeń dla zasłużonych sa-
morządowców powiatu wałeckiego. 
Nagrodę Związku Powiatów Polskich dla Samorządowca Dzie-
sięciolecia otrzymał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. Zło-
ty Krzyż Zasługi otrzymali: Maria Morawicz Skarbnik Powiatu, 
Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wałczu i Czesław Mai Radny Rady Miasta Wałcza.
Na sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę m.in. w sprawie: ustanowie-
nia nowego herbu, flagi, bannera, flagi stolikowej i pieczęci urzędowej 
Powiatu Wałeckiego. Więcej informacji o sesji na stronie internetowej 
powiatu www.powiatwalecki.pl.

Starosta Wałecki - samorządowcem 10-lecia

dzieży w duchu polskim i katolickim, 
a do Ateneum wstępowała młodzież 
zarówno z północnej Wielkopolski jak 
i z Brandenburgii i Pomorza.
Również Jan Gostomski w 1594 r. 
oddał kościół  św. Mikołaja kato-
likom (ten sam kościół katolicki, któ-
ry w roku 1535 okradziony z ołtarzy, 
obrazów i sreber przez luteran – za 
zgodą Łukasza Górki został przez nie-
go bezprawnie przekazany głosicie-
lom reformacji), którzy przez 60 lat 
nie mieli w Wałczu swojej świątyni.
Wojny religijne niemieckiego luterani-
zmu z polskim katolicyzmem przyniosły 
wiele zniszczeń, jednak nie osiągnęły 
zamierzonego celu, tj. zniszczenia, 
polskości i religii katolickiej.
Jak przekonywał św. pamięci prof. Zyg-
munt Boras „… dla polskości ziem 
północno – zachodnich więcej 
uczynili Gostomscy (herbu Nałęcz 
– przyp. mój) niż Górkowie…”
„… O ile Górkowie położyli pewne za-
sługi dla ziemi poznańskiej o tyle ich 
znaczący, pozytywny wpływ na rozwój 
wełecczyzny jest wątpliwy…” (poza 
faktem, iż za czasów pełnienia urzę-
du starosty przez Andrzeja II Górkę 
utworzony został w Wałczu (edyktem 
królewskim) urząd grodzki). 
Pamięć o starostach Polakach 
– katolikach pozostaje waż-
nym elementem kształtowania 
naszej świadomości do dzisiaj. 
Tak więc uważam, że zamiast 
Górkowej łodzi, elementem 
herbu Wałeckiego powinna być 
nałęczka Gostomskich.

„Mój głos w sprawie herbu 
  powiatu wałeckiego” 

Jerzy Goszczyński
Wicestarosta Wałecki

W związku z faktem, że podczas XXV 
Sesji Rady Powiatu w Wałczu III 
Kadencji, która odbyła się 25 czerw-
ca 2009 r. głosowałem przeciwko 
przyjęciu uchwały o ustanowieniu 
herbu powiatu wałeckiego w obecnej 
postaci, czuję się zobowiązany do na-
pisania kilku słów komentarza. 
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30 Rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
i Złoty Jubileusz ks. dr Romualda Kunickiego 

7 czerwca 2009 r. Bogdan Wan-
kiewicz Starosta Wałecki i Jerzy 
Goszczyński Wicestarosta repre-
zentowali władze samorządowe 
Powiatu Wałeckiego na uroczy-
stym koncercie poświęconym 
30 rocznicy I pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła II do Pol-
ski oraz 50 - leciu kapłaństwa 
ks. Prałata dr Romualda Kunic-
kiego, który odbył się w kościele 
pw. św. Mikołaja w Wałczu. 

Z okazji Złotego Jubileuszu 50 - lecia 
Święceń Kapłańskich Starosta Wałec-
ki w imieniu samorządów gminnych: 
Miasta Wałcza i Gminy Wałcz oraz Po-
wiatu Wałeckiego przekazał Prałatowi 
dr Romualdowi Kunickiemu Probosz-
czowi Parafii pw. św. Mikołaja w Wał-
czu list gratulacyjny i upominek. 
Starosta i Wicestarosta gratulowali 
ks. dr Romualdowi Kunickiemu ducho-
wego daru w służbie mieszkańcom 
Powiatu Wałeckiego, dziękowali za 
wieloletnią owocną posługę na Ziemi 
Wałeckiej oraz życzyli dalszych dłu-
gich i owocnych lat pracy duszpaster-
skiej. Życzyli aby ks. Prałat w zdrowiu, 
jeszcze przez długie lata mógł dzielić 
się bogatym doświadczeniem i przy-
kładem głębokiej wiary.  W uroczy-
stości i koncercie muzyków z Opery 
w Bydgoszczy uczestniczyli m.in.: Pa-
weł Suski Poseł na Sejm RP, Piotr 
Świderski Wójt Gminy Wałcz, 
Jolanta Wegner Wiceburmistrz 
Miasta Wałcza oraz samorządowcy 
i mieszkańcy miasta Wałcza.

Ks. prałat dr Romuald Kunicki 
urodził się 21 VI 1934r. w Su-
wałkach, mieście Marii Konop-
nickiej, położonym na pięknym 
Pojezierzu Suwalsko-Augustow-
skim. Ukończył Szkołę Podstawową 
i Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej w Suwałkach. Po matu-
rze wstąpił do Akademii Medycznej 
w Pałacu Branickich w Białymstoku. 
Świadomie i dobrowolnie zrezygno-
wał ze studiów medycznych i podjął 
studia Filozoficzne i Teologiczne w 
Gościkowie - Paradyżu i Gorzowie 
Wlkp. Na tych ziemiach był wielki 
brak kapłanów („Diecezja Misyjna” 
tak ją nazwał śp. bp I. Jeż). Świe-
cenia kapłańskie otrzymał w 
Gorzowie Wlkp. z rąk Sługi Bo-
żego, Ks. Bpa Wilhelma Pluty 28 
V 1959 (Boże Ciało). Po święceniach 
pracował jako wikariusz w Między-

rzeczu Wlkp., Myśliborzu, Szczecinie 
Pogodno, i w katedrze gorzowskiej. Po 
pracy w Gorzowie podjął studia stacjo-
narne i specjalistyczne na KUL-u. Stu-
dia ukończył licencjatem i magistrem 
z pedagogiki, pisząc pracę u kierow-
nika katedry pedagogiki chrześcijań-
skiej, znanego prof. dr hab. Stefana 
Kunowskiego. Pracą doktorską ks. 
prałata Romualda Kunickiego pt. 
„Ocena własnych rodziców przez mło-
dzież, a jej postawa religijna” (studium 
psychologiczno- pastoralne) kierował 
kierownik katedry psychologii ekspe-
rymentalnej Ks. prof. dr hab. Zdzisław 
Chlewiński. Po studiach pracował w 
Wydziale Katechetycznym Kurii Bisku-
piej Gorzowskiej, pełniąc częściowo 
funkcje kapelana dziś śp. Abpa Jerzego 
Stroby. Równolegle prowadził wykłady 
w Seminarium Duchownym dla trzech 
diecezji z pedagogiki, katechetyki i psy-
chologii rozwojowej. Po podziale die-
cezji Gorzowskiej, Ks. Romuald Kunicki 
na usilną proś-
bę bpa I Jeża, 
przeniósł się 
dobrowolnie 
do diecezji 
koszal ińsko- 
kołobrzeskiej. 
Pragnął pomóc 
w jej tworze-
niu się. Tam 
pełnił funkcję 
proboszcza pa-
rafii św. Miko-
łaja w Wałczu 
i prowadził w 
Koszalinie wy-
kłady z tych 
samych przed-

miotów co w Paradyżu, oraz teologia 
pastoralna i medycyna pastoralna. Po 
zrezygnowaniu z wykładów w Semina-
rium Duchownym w Koszalinie podjął 
przez 7 lat wykłady w Pile na IWKR 
- filia KUL-u, oraz Kolegium Teologicz-
nym dla świeckich i sióstr zakonnych, 
przygotowujące nowych katechetów. 
Dziś ks. Romuald Kunicki pełni 
funkcje proboszcza w parafii św. 
Mikołaja w Wałczu. Jest kanoni-
kiem gremialnym kapituły kate-
dralnej od 1978, w której pełni 
funkcje sekretarza i teologa. Jest 
kapelanem honorowym Ojca Święte-
go, pełnił funkcje dziekana dziekanów 
oraz dziekana rejonu szczecineckiego 
i pilskiego. Wchodził w skład Kole-
gium Konsulatorów Diecezji z troską 
o Dom Kapłanów Emerytów. Obecnie 
jest dziekanem rejonu pilskiego. W 
Wałczu przebywa od podziału admini-
stracji diecezji Gorzowskiej, który miał 
miejsce 28 VI 1972. Proboszczem w 
Wałczu jest od 20 X 1976r. Przez 
wiele lat był katechetą młodzie-
ży w salkach katechetycznych 
i w szkole. Teraz prowadzi kursy 
przedmałżeńskie i wykłady okazjo-
nalne. Jest zasłużony dla Woj-
ska Polskiego - „srebrny medal 
za zasługi dla obronności kra-
ju”. Zasłużony dla miasta Wałcz 
(medal „Za zasługi dla miasta 
Wałcza”), Kapelan Sybiraków 
i Kapelan Szpitala. Wielką troską 
otoczył Kościół Parafialny i parafię, 
wybudował nową plebanię nad jezio-
rem zamkowym. Jego dewizą jest: 
„Nie ma zasług, jest tylko dług 
spłacany Bogu i ludziom”.

źródło: www.mikolajwalcz.pl

fot. ks. Hubert Smołkowicz

fot. ks. Hubert Smołkowicz
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10-12 września 2009 r. w ramach obchodów Dni Bu-
dowlanych odbędą się „XI warsztaty nadzoru budowla-
nego Wałcz 2009” w Centralnym Ośrodku Sportu OPO 
Bukowina w Wałczu.  
Idea organizowania na terenie Powiatu Wałeckiego spotkań 
nadzoru budowlanego z województw zachodniopomorskiego, 
wielkopolski oraz lubuskiego powstała z inicjatywy Zbigniewa 
Augustyniaka.   
Pierwszy dzień warsztatów poświęcony będzie podsumowaniu 
dotychczasowej działalności nadzoru budowlanego z udziałem 
Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie Pana Pawła Ziemskiego. 
W drugim dniu organizuje się konferencję naukową: „Rewita-
lizacja obszarów zurbanizowanych”.
Jubileusz jest okazją zaprezentowania w trzecim dniu warszta-
tów dorobku trzech współpracujących zes sobą powiatów: wa-
łeckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego oraz strzelecko-drezde-
neckiego w ramach programu „Spotkanie na miedzy”. Odbędzie 
się ono przy udziale gmin Człopa, Krzyż Wlkp oraz Dobiegniew. 

Zadania Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego

Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego powstały z mocy 
ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w związku z reformą ustrojo-
wą państwa. Nadzór budowlany wykonuje funkcje inspekcyjno 
- kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów 
budowlanych.
Zwierzchnikiem administracji zespolonej w powiecie jest Staro-
sta, który pełni w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego funkcję pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy. 
Skargi dotyczące określonych postępowań administracyjnych 
rozpatruje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 

Struktura PINB w Wałczu
Pięcioosobowy zespół realizuje następujące obowiązki wynika-
jące z ustawy Prawo budowlane: 
Zbigniew Augustyniak - Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub • 
jego części i prowadzi postępowania w sprawie naliczenia 
opłaty legalizacyjnej,  

Andrzej Masło – Inspektor Nadzoru Budowlanego 
zatwierdza projekty budowlane i udziela pozwolenia na • 

wznowienie robót budowlanych, 
przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy, • 
nakłada kary za przystąpienie do użytkowania obiektu • 
budowlanego, 

Roman Gałas – Inspektor Nadzoru Budowlanego
sprawdza dokumenty związane z zawiadomieniem o zakoń-• 
czeniu budowy, 

Justyna Augustyniak – Referent techniczny
przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym termi-• 
nie rozpoczęcia robót budowlanych oraz zawiadomienia in-
westora o dokonanych zmianach. 

Grażyna Rzetecka – Główna Księgowa oraz Sekretarz 
inspektoratu

prowadzenie sekretariatu, ewidencjonowanie korespondencji,  • 
przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budów i sprawdza • 
związane z tym dokumenty oraz przyjmuje wnioski na  wy-
danie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 
Uprawnienia pracowników PINB • 

Informacje statystyczne:
Za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego nakłada-
ne są mandaty z upoważnienia Wojewody Zachodniopomor-
skiego. Nałożono mandaty: w 2006 r., 23; w 2007 r., 9; w 
2008r., 46; w I półroczu 2009 r., 17. 
Rozpoczęcia budów budynków mieszkalnych: w 2006 r. - 69; w 
2007 r. - 111; w 2008r. - 80; w I półroczu 2009 r. - 23; zakoń-
czenia budów budynków mieszkalnych: w 2006 r. - 66; w 2007 
r. - 72; w 2008r. - 109; w I półroczu 2009 r. - 44.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 33
tel./fax: 0-67-258-99-33

pinbwalcz@wp.pl

10 lat istnienia
struktur 

nadzoru budowlanego  

W dniu 14 czerwca 2009 r. w ogrodach kapu-
cyńskich przy Parafii pw. św. Antoniego w 

Wałczu odbył się Festyn Parafialny zwany „AN-
TONIADĄ”. 

„ANTONIADA” wpisała się już na stałe w kalendarz wydarzeń 
religijno-kulturalnych miasta Wałcza i parafii pw. św. Anto-
niego. Podczas tego tradycyjnego już świętowania imienin 
Patrona i Orędownika - św. Antoniego uczestniczył Bogdan 
Wankiewicz Starosta Wałecki. 
Podczas festynu można było uczestniczyć w wielu koncer-
tach, pokazach oraz loteriach. Dużym zainteresowaniem 
dzieci i nie tylko cieszyła się sztuczna ścianka do wspinaczki 
oraz przygotowane na tę okazję stoiska: rękodzieła, Policji, 
PCK, Rycerzy bezimiennych, Hafciarek itp.

„Antoniada 2009”    Festyn Parafialny

fot. Mateusz Major
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   Zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o odpa-
dach po uchwaleniu Planu Wojewódzkiego - Zarząd Powiatu 
zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Powiatu projektu 
aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. 
Wstępne założenia Zarządu Powiatu wskazują na istniejące 
składowisko w Mirosławcu jako perspektywiczną instalację 
do obsługi mieszkańców powiatu wałeckiego w zakresie za-
gospodarowania odpadów komunalnych.  
W ramach screeningu odbyło się spotkanie Staro-
sty Wałeckiego z burmistrzami i wójtem gmin po-
wiatu wałeckiego, w trakcie którego władze gmin 
wyraziły aprobatę dla tej propozycji. Ustalono jed-
nocześnie, że sformalizowanie współpracy i deklaracja sa-
morządów gmin nastąpi po przedstawieniu przez właści-
ciela składowiska – Gminę Mirosławiec wstępnej analizy 
finansowej przedsięwzięcia.
Jedną z przesłanek inicjatywy Zarządu Powiatu jest 
takie ukierunkowanie gospodarki odpadami komu-
nalnymi, by proponowane do przyjęcia rozwiązania 
przynajmniej w pewnym zakresie buforowały wzrost 
obciążeń finansowych dla mieszkańców powiatu.  
Ograniczony wpływ na koszty ponoszone przez mieszkań-
ców wynika głównie z sukcesywnego, corocznego wzrostu 
opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.  Na prze-
strzeni od 2005 roku nastąpił wzrost z 14,87 zł/tonę niese-
gregowanych odpadów komunalnych do 100 zł/tonę w 2009 

W dniu 16 czerwca 2009 roku Sejmik 
Województwa Zachodniopomorskiego 

uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. Podczas 
konsultacji przeprowadzonych przez Zarząd 
Województwa Bogdan Wankiewicz Starosta 
Wałecki zgłosił istotne zastrzeżenia w zakre-
sie rozwiązań proponowanych dla mieszkań-
ców powiatu wałeckiego. Dzięki staraniom 
Zarządu Powiatu i trafnie przygotowanym 
argumentom, w przyjętym dokumencie woje-
wódzkim znalazły się rozwiązania korzystne 
dla mieszkańców powiatu. 

roku. Opłatę tę można traktować za specyficzną sankcję 
finansową za składowanie odpadów niesegregowanych, 
gdyż ten sposób unieszkodliwiania odpadów samorządy 
gminne winny traktować jako ostateczność, a zatem nie 
powinien on być podstawową i jedyną formą zagospoda-
rowania wytworzonych odpadów.
Zahamowanie wzrostu kosztów jest również za-
leżne od samych mieszkańców i skali w jakiej 
przystąpią do selektywnej zbiórki odpadów. Tak 
wiec zarówno od działań samorządów poszczególnych 
gmin jak i nas samych - mieszkańców zależy finalny efekt 
starań podejmowanych przez Zarząd Powiatu. 
Wyzwaniem dla samorządu powiatu na etapie 
opracowania Powiatowego Planu Gospodarki Od-
padami będzie inwentaryzacja azbestowych po-
kryć dachowych, którego ostateczna utylizacja ma 
nastąpić do roku 2032 roku. Możliwe, że zagadnienie 
to będzie przedmiotem starań o dofinansowanie części 
nakładów poniesionych w związku z demontażem, trans-
portem i unieszkodliwianiem tego typu odpadów. Czy w 
wyniku montażu finansowego możliwe będzie przyznanie 
dofinansowania dla osób fizycznych - dziś jeszcze nie 
czas, by o tym przesądzać, gdyż zależy to od założeń 
instytucji wdrażającej, deklaracji poszczególnych gmin 
oraz samych zainteresowanych skorzystaniem z tej for-
my pomocy, ponieważ poważnym problemem jest fakt, 
że dofinansowanie nie zakłada partycypacji w kosztach 
zakupu i położenia nowego pokrycia.

Tomasz Pachciarz
Naczelnik Wydziału  

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Gospodarka odpadami - pomyślny finisz

segregacja odpadów 
składowisko w Mirosławcu

Starostwo Powiatowe w Wałczu informuje, 

że od 1 lipca br. w starostwie zmienione zostały 

nr telefonów. Aktualny wykaz zamieszczony jest 

na stronie biletynu informacyji publicznej (BIP)

www.spow.walcz.ibip.pl i stronie internetowej 

www.powiatwalecki.pl  
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Kryzys pod nadzorem 
Starostwo zbiera szereg danych z 
terenu powiatu. Pewne symptomy 
kryzysu zaczynają być niestety 
widoczne.
- Zbieramy informacje aby możliwie 
szybko móc reagować oraz analizuje-
my poziom bezrobocia i stan zatrud-
nienia, gdyż są to wskaźniki najistot-
niejsze.  Skutkuje to, ograniczonymi 
możliwościami zarobkowania, a z tym 
w dalszej konsekwencji jest związany 
spadek dochodów. Ważnym wskaźni-
kiem ukazującym skutki kryzysu jest 
obniżenie wartości majątku, np. akcji, 
jednostek udziałowych funduszu in-
westycyjnego. Na chwilę obecną sto-
pa bezrobocia wynosi 17 procent czyli 
nie jest najgorzej, ale  mimo wszystko 
jest za wysoka. Ma na to wpływ m.in. 
brak tworzenia nowych miejsc pracy. Z 
sygnałów, jakie do mnie docierają, to 
zdecydowana większość zatrudnionych 
obawia się, że ucierpi ich zakład pracy 
oraz, że kryzys będzie miał w przyszło-
ści wpływ na sytuację zakładu i konse-
kwencji na ich gospodarstwo domowe. 
W okresie letnim nasila się zatrudnie-
nie przy pracach sezonowych, jednak 
należy się spodziewać, że w okresie 
jesienno zimowym liczba bezrobotnych 
może się zwiększyć. Dlatego wspólnie 
z Powiatowym Urzędem Pracy prowa-
dzonych jest szereg szkoleń na które 
udało się pozyskać znaczne środki ze-
wnętrzne. Pozwala to zaktywizować 
bezrobotnych i dostosować ich do 
obecnego rynku pracy. Szereg szkoleń 
jest prowadzonych w porozumieniu 
z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy 
zwracają uwagę w jakich zawodach 
brakuje im pracowników. Tym samym 
wielu bezrobotnych bezpośrednio po 
szkoleniu znajduje zatrudnienie. Nie-
pokój budzi niestety pewna stagnacja 
w zatrudnieniu. Napływa niestety mniej 
ofert pracy. Organizujemy spotkania z 
przedsiębiorcami, zwłaszcza z zatrud-
niającymi większą ilość pracowników. 
Sygnały jakie od nich odbieramy nie 
są najlepsze. Znacznie ograniczył się 
zbyt na towary i usługi. Są przestoje 
w produkcji. Nie ma zwolnień grupo-
wych ale przedsiębiorcy są zmuszani 
do ograniczenia zatrudnienia. Najczę-
ściej nie są przedłużane umowy na 
czas określony, a pracownicy odcho-
dzący na emerytury czy renty nie są 
zastępowani nowymi. Przekłada się to 
na wpływy do budżetu. 
Udział środków od osób fizycz-
nych (czyli PIT) zasilających bu-
dżet powiatu są za pięć miesięcy 
tego roku niższe o 340 tys. zł niż 
w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku. Jesteśmy jednak dobrej my-
śli i sądzimy, że do końca roku uda się 

to wyrównać. Podobnie było z wpływa-
mi z wydziału komunikacji. Pierwsze 
miesiące tego roku były słabe. Ostat-
nio jednak znacznie się poprawiło, a 
to prowadzi do wniosku, że znów za-
częliśmy kupować coraz więcej samo-
chodów. Na pewno jednak sytuacja 
zmusza starostwo do oszczędności. 
Zapewniam, że każda złotówka jest 
wielokrotnie oglądana zanim zostanie 
wydana. Na pewno będzie trudniej 
znaleźć środki na inwestycje ale nie za-
mierzamy ich zaprzestać. Są to sygnały 
bardzo niepokojące, zmuszające nas do 
wprowadzenia korekty w budżecie oraz 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Tak 
jak już wcześniej stwierdziłem, należy 
wyznaczyć priorytety, a niektóre inwe-
stycje przesunąć na lata 2013-2020.  
Plany mamy bardzo odważne i jestem 
przekonany, że uda się je zrealizować. 
Ciągle niestety ciągną się za nami długi 
jakie pozostały po Szpitalu Powiato-
wym. Do spłaty pozostaje jeszcze 11 
mln złotych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Gdyby te środki prze-
znaczyć na inwestycje w powiecie, 
a do tego gdyby były one wkładem 
własnym do pozyskania środków ze-
wnętrznych byłoby wspaniale. Nieste-
ty, długi trzeba spłacać, choć robimy 
wszystko aby przynajmniej częściowo 
dług zredukować. Pozostał jeszcze pro-
blem mienia poszpitalnego. Planujemy 
zbycie niektórych nieruchomości oraz 
dzierżawę. Niestety sytuacja gospodar-
cza w Polsce i na Świecie powoduje, 
że poważni inwestorzy jacy byli zain-
teresowani majątkiem szpitala wstrzy-

mują się z decyzją czekając na rozwój 
sytuacji w kraju. Pogorszenie sytuacji 
gospodarczej w powiecie powoduje, że 
większe ilości osób zwracają się do po-
mocy społecznej. Oprócz trudnej sytu-
acji materialnej w rodzinach dochodzi 
również szereg patologii. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie ma 
pod swoją kuratelą szereg rodzin 
z terenu powiatu. Na niespotyka-
ną dotychczas skale daje się za-
uważyć zaniedbywanie obowiąz-
ków rodzicielskich. Coraz częściej 
Centrum musi interweniować, a dzieci  
są odbierane rodzicom i umieszczane 
w placówkach opiekuńczych lub ro-
dzinach zastępczych. 
Reasumując, mimo, że pewne 
objawy kryzysu są widoczne na 
pewno nie ma powodów do pa-
niki. Przez cały czas analizujemy 
napływające do starostwa infor-
macje i natychmiast reagujemy. 
Jeśli do tego Wałcz uzyska status 
centrum pobytowego dla jednej z 
drużyn Euro 2012 i rozpoczną się 
inwestycje, to dla powiatu będzie 
duża szansa, a skutki kryzysu nie 
będą aż tak dotkliwe. 

Starostwo Powiatowe bardzo poważnie przygląda się sytuacji 
gospodarczo - ekonomicznej na terenie powiatu. Ma to związek 
z ogólnoświatowym kryzysem, który na razie niegroźnie, ale daje 
się odczuć również na terenie powiatu.

dr Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki
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Dobry  K l ima t

Do Parlamentu NATO 
Praca posła Pawła Suskiego w 
sejmowej Komisji Obrony Na-
rodowej została bardzo wysoko 
oceniona. Na tyle wysoko, że 
zdobył zaufanie kolegów par-
lamentarzystów, którzy zgłosili 
Go jako członka podstawowego 
składu delegacji sejmowej do 

Wieści z Sejmu RP

Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Polska delegacja skła-
da się z dziewięciu posłów oraz trzech senatorów. Tyle samo 
parlamentarzystów liczy również lista rezerwowa. 
Poseł Paweł Suski znalazł się w składzie podstawowym, gdzie 
zastąpił Pawła Grasia, który po objęciu funkcji rzecznika Rządu 
musiał zrezygnować z tej funkcji. 
Pierwsze posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w 
którym uczestniczył poseł Paweł Suski odbyło się w dniach 13 - 
14 czerwca w Neapolu. Posiedzenie wyjazdowe zorganizowano 
w ramach Dialogu Śródziemnomorskiego NATO. Uczestnicy spo-
tkali się z adm. Markiem Fitzgeraldem głównodowodzącym flotą 
NATO w rejonie Morza Śródziemnego. Dyskutowano o takich 
zagadnieniach jak piractwo, przemyt ludzi. Ustalono, że większa 
uwaga zostanie skupiona na rejonie Oceanu Indyjskiego. 

„Gwardia Narodowa”    
Sejm dyskutuje nad kolejnymi ustawami dotyczącymi po-
wszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W 
przyjmowanych ustawach proponowanych jest szereg zmian. 
Planuje się utworzenie Narodowych Sił Rezerwowych będących 
swoistym odpowiednikiem amerykańskiej Gwardii Narodowej. 
Na potrzeby zarządzania kryzysowego, jak również wzmocnie-
nia jednostek zawodowych w sytuacjach kryzysowych, utrzy-
mywana byłaby ochotnicza służba w rezerwie.

Służba ta byłaby pełniona przez żołnierzy rezerwy w 
ramach Narodowych Sił Rezerwowych, w wyniku ochot-
niczo zawartych kontraktów. Na podstawie zawartego 
kontraktu żołnierz rezerwy, rekrutujący się spośród 
żołnierzy zwalnianych ze służby stałej, kontraktowej i 
kandydackiej oraz tych, którzy ukończyli służbę przy-
gotowawczą, otrzymałby przydział kryzysowy. Przydział 
kryzysowy oznaczałby zarazem zaliczenie danego żoł-
nierza rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych i ko-
nieczność pełnienia określonej dla niego formy czynnej 
służby wojskowej lub dyspozycję do jej pełnienia. Były-
by to ćwiczenia wojskowe, w tym tzw. ćwiczenia rota-
cyjne trwające do trzydziestu dni w ciągu roku w dniach 
ustalonych przez dowódcę jednostki wojskowej, oraz 
okresowa służba wojskowa pełniona tylko w określonej 
sytuacji i przez ograniczony czas. Zobowiązania żołnie-
rza rezerwy wynikające z przydziału kryzysowego były-
by rekompensowane przez system zachęt o charakterze 
materialnym, socjalnym i szkoleniowym. Z kolei do pra-
codawców tych żołnierzy będzie adresowana zachęta 
w postaci świadczenia finansowego rekompensującego 
poniesione wydatki z tytułu zastępstwa w pracy w okre-
sie odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej 
przez żołnierza rezerwy oraz wypłacenia mu odprawy.
Jednocześnie żołnierze rezerwy posiadający przydziały 
kryzysowe stanowiliby główny trzon rezerw na potrze-
by uzupełnienia mobilizacyjnego i wojennego. Z tego 
względu przydział kryzysowy byłby tożsamy z nada-
niem przydziału mobilizacyjnego, jeżeli dotyczyłby tego 
samego stanowiska służbowego.

Koniec Przysposobienia Obronnego
Planowane jest zastąpienie dotychczasowego przyspo-
sobienia obronnego w szkołach gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych przedmiotem “edukacja dla bezpie-
czeństwa” oraz zniesienia przysposobienia obronnego 
i przeszkolenia wojskowego studentów odbywanych w 
czasie trwania studiów.

W związku z licznymi py-
taniami interesantów w 
Wydziale Komunikacji i 
Transportu dotyczącymi 
zezłomowania i wyreje-
strowania samochodu in-
formujemy że:

Pojazd złomujemy w sta-1. 
cji demontażu, upoważ-
nionej przez Wojewodę,

    należy zabrać:
        1/ dowód osobisty,
        2/ dowód rejestracyjny,
        3/ ubezpieczenie OC.

Po sprawdzeniu zgodności numeru podwozia VIN, prze-2. 
wierceniu tablic rejestracyjnych otrzymujemy zaświadcze-
nie o złomowaniu,
Zgłaszamy się do właściwego Wydziału Komunikacji i 3. 

Złomowanie i wyrejestrowanie samochodu

Transportu, aby go wyrejestrować, przedstawiając:
a) po wypełnieniu, wniosek pobrany z Biura Obsłu-
gi Interesanta pok.6-7,
b) opłatę skarbową w wysokości 10 zł  na konto Gmi-
ny Miejskiej Wałcz,  
c) dowód rejestracyjny, zaświadczenie o złomowaniu, 
ważne ubezpieczenie OC oraz dowód osobisty.
Zgłaszamy wyrejestrowanie samochodu u właści-4. 
wego Ubezpieczyciela OC.

Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po-1. 
jazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 25 poz. 202 z zmianami)
ustawa z dnia 20 czerwca 19997 r. Prawo o ruchu 2. 
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 Nr 108 
poz. 908 ze zmianami)

Franciszek Otlewski
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu



jest przedsiębiorstwem, produkującym na 
rynek krajowy i eksport nowoczesne sta-
lowe grzejniki płytowe Cosmonova. Przy 
produkcji wykorzystywane są specjali-
styczne urządzenia najlepszych światowych 
dostawców. W procesie produkcyjnym bio-
rą udział automatyczne linie: zgrzewania 
grzejników, przygotowania chemicznego 
półwyrobów przed lakierowaniem, lakie-
rowania proszkowego, pakowania, pro-
dukcji osłon bocznych i górnych oraz linia 
produkcji przyłączy typu trójnik i kolanko 
oraz linia zestawów zaworowych. 
     Panele grzejników, blacha konwek-
torowa i osłony boczne i górne produ-
kowane są z taśmy stalowej zimnowal-
cowanej, zaś przyłącza z taśmy stalowej 
walcowanej na gorąco.
     Każdy grzejnik poddawany jest fabrycznie 
próbie szczelności powietrzem sprężonym do 
13 barów (1,3 MPa). Grzejniki dostarczane 
są do klienta z instrukcją montażu, opakowa-
ne w osłony powierzchni lakierowanej z tek-
tury litej, osłony narożników z tektury falistej 
i folię termokurczliwą oraz dodatkowo, w 
przypadku grzejników zaworowych, w osło-
nę styropianową zaworu.

Proces technologiczny obejmuje:

tłoczenie paneli z taśmy stalowej,• 
zgrzewanie paneli i przyłączy,• 
próbę ciśnieniową,• 
nałożenie powłoki antykorozyjnej (tra-• 
wienie, fosforanowanie i pokrycie farbą 
gruntującą),
nakładanie metodą elektrostatyczną po-• 
włoki wykończeniowej,
montaż osłon bocznych i górnych oraz, • 
w przypadku grzejników zaworowych, 
wkładki zaworowej, odpowietrznika i 
korka spustowego,
pakowanie.• 

VNH Fabryka Grzejników 
Sp. z o.o. w Wałczu 

Grzejniki Cosmonova to między innymi:

 mała pojemność wodna,1. 
 niska bezwładność cieplna,2. 
 szeroki asortyment wyrobów,3. 
 duża powierzchnia konwektora,4. 
 nowoczesna stylistyka,5. 
 wszelkie, wymagane na polskim rynku, 6. 
certyfikaty i dopuszczenia,
 zgodność z normą PN EN 442,7. 
system zapewnienia jakości zgodny z normą 8. 
BS EN ISO 9002 i system zarządzania ochroną 
środowiska zgodny z serią norm IS) 14000.

Sprzedaż grzejników Cosmonova w Polsce od-
bywa się poprzez sieć specjalistycznych hur-
towni. Dzięki zastosowaniu nowatorskich roz-
wiązań konstrukcyjnych uzyskano wyższą moc 
cieplną w porównaniu do wielu dostępnych na 
rynku grzejników o zbliżonych wymiarach.
Dzięki wprowadzeniu do produkcji i sprzeda-
ży grzejników o wysokościach 554 mm. i 954 
mm. możliwą jest wymiana, bez przeróbek 
istniejącej instalacji, starych, mało spraw-
nych grzejników żeliwnych na nowoczesne i 
wydajniejsze Cosmonova.
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VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.

Dariusz  Szalla


