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Z³ota Kielnia PROFILÓW Z³ota Kielnia PROFILÓW 
na 22-lecie firmy ALTER SA

A L T E R  SA 
ul. Pocztowa 13, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. fax 61 814 65 57, 61 814 71 49, 61 814 62 90
e-mail: alter@altersa.pl www.altersa.pl
Firma rodzinna – rok powstania: 1988
przewodnicz¹ca Rady Nadzorczej Irena Wasielewska
prezes Zarz¹du – mgr in¿. Grzegorz Wasielewski
dyrektor handlowy – Prokurent – mgr Beata Krzy¿ostaniak
g³ówna ksiêgowa – Iwona Springer
kierownik Wydzia³u Marketingu i Sprzeda¿y – Maciej Wasielewski
g³ówny konstruktor – Marcin Wasielewski

i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury 
Krzysztofa Antczaka odebrał prezes Za-
rządu ALTER SA mgr inż. Grzegorz Wasie-
lewski. Gratulacje złożyli m.in. wiceprezes 
Zarządu MTP Przemysław Trawa, prze-
wodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Ja-
nowski, wicedyrektor Wydziału Informacji 
i Promocji MI Teresa Jakutowicz, redaktor 
naczelny PROFILÓW Wiesław Wójcik, kie-
rownik poznańskiego Odziału Profilów 
Zdzisław Nowicki. Dłoń szefa uścisnęła 
obecna na spotkaniu Beata Krzyżostaniak 
– dyrektor handlowy – prokurent.

Grzegorz Wasielewski powiedział PRO-
FILOM: – Jesteśmy najprężniej działającym 
producentem urządzeń do mierzenia i wy-
krywania gazów w Polsce. Naszym zada-
niem jest oferowanie produktów i usług, 
które służą podniesieniu bezpieczeństwa, 
ochronie środowiska oraz zdrowia i życia 
ludzkiego. Od początku swej działalności 
produkujemy elektroniczne urządzenia do 
mierzenia, wykrywania gazów, pomiarów 
wielkości fizykochemicznych, systemów 
zabezpieczających przed wybuchem ga-
zów.

Do serdecznych gratulacji przyłączają 
się PROFILE.

Na zdjęciu:
Złota Kielnia dla Firmy ALTER SA z Tar-

nowa Podgórnego
Tekst i zdjêcia: Zdzis³aw Nowicki

ALTER SA oferuje m.in.
  Stacjonarne systemy pomiaru 

i detekcji gazów toksycznych, 
wybuchowych oraz tlenu,

  Systemy zabezpieczaj¹ce obiek-
ty przed wybuchem gazu: ko-
t³ownie gazowe, hale ogrzewa-
ne promiennikami gazowymi, 
magazyny itd.

  Systemy detekcji CO i CH4/LPG 
steruj¹ce wentylacj¹, nawiewa-
mi itp. w gara¿ach i parkingach 
podziemnych oraz wszêdzie 
tam, gdzie istnieje koniecznoœæ 
monitorowania stê¿enia CO lub 
CH4 LPG,

  Systemy pomiarowe wspó³pra-
cuj¹ce z innymi urz¹dzeniami 
wykonawczymi i automatyk¹ 
przemys³ow¹,

  Przenoœne mierniki gazów sta-
nowi¹ce sprzêt ochrony osobi-
stej pracowników – gazownie, 
wodoci¹gi i kanalizacje, przed-
siêbiorstwa komunalne, przed-
siêbiorstwa energetyki cieplnej.

Przemysław Trawa – wiceprezes Zarządu 
Miedzynarodowych Targów Poznańskich, 
Zbigniew Janowski – przewodniczący 
Związku Zawodowego „Budowlani”.

Wszystkich bardzo serdecznie witał re-
daktor naczelny PROFILÓW mgr Wiesław 
Wójcik, który dziękował licznie przybyłym 
gościom za to, że są z pismem od lat, że 
przyjęli zaproszenie na doroczne spotka-
nie z wydawnictwem, że je wspomagają 
m.in. prenumeratą.

Wiesław Wójcik poinformował, że 
PROFILOM „strzeliło” w minionym roku 55 
lat i gładko weszły w 56. rok działalności. 
Wszystkim przyjacielom PROFILÓW życzył 
„Dobrego 2011 Roku”.

W trakcie spotkania wręczono Kielnie 
Złote i Platynowe, Certyfikaty w VI Kon-
kursie „Przetargi dla Najlepszych” i Dy-
plomy uznania dla Urzędów Miasta, które 
otrzymały – Katowice, Racibórz, Ostrów 

wany Złotym Medalem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. Uhonorowanie 
PROFILÓW zbiegło się z jubileuszem firmy, 
która w grudniu 2010 r. obchodziła 22-le-
cie działalności. Złotą Kielnię z rąk dyrek-
tora Departamentu Rynku Budowlanego 

Wielkopolski, Rzeszów, Wrocław, Toruń, 
Łódź, Zielona Góra, Koszalin, Kielce, Biel-
sko-Biała, Stare Miasto k.Konina.

Wśród firm uhonorowanych Złotą Kiel-
nią PROFILÓW była firma A L T E R  SA 
z Tarnowa Podgórnego za: System Moni-
torowania Gazów MSMR-16. Na Targach 
POLEKO 2010 „system” został uhonoro-

tówki, nawiązywali bardzo sympatyczne, 
osobiste kontakty, wymieniali poglądy.

Spotkanie z PROFILAMI zaszczycili 
swoją obecnością m.in. Krzysztof Antczak 
– dyrektor Departamentu Rynku Budow-
lanego i Techniki w Ministerstwie Infra-
struktury i wiceszefowa Biura Informacji 
i Promocji Resortu Teresa Jakutowicz, 

Certyfikaty, nagrody i wyró¿nienia
Firma Alter SA podczas swojej wieloletniej dzia³alnoœci produkcyjno-us³u-

gowej ugruntowa³a swoj¹ pozycjê na rynku aparatury kontrolno-pomiaro-
wej. Wysoka jakoœæ produktów i us³ug zosta³a potwierdzona poprzez liczne 
certyfikaty, z których najwa¿niejszymi s¹: Certyfikat Systemu Zarz¹dzania 
Jakoœci¹ o spe³nieniu wymagañ normy PN-EN ISO 90001:2009, powiado-
mienie o Zapewnieniu Jakoœci nr GIG 10 ATEXQ 001 oraz Certyfikat Jakoœci 
Us³ug wydany przez Oœrodek Certyfikacji Us³ug Przeciwpo¿arowych Stowa-
rzyszenia In¿ynierów i Techników Po¿arnictwa.

Produkty firmy za sw¹ innowacyjnoœæ, myœl techniczn¹ i funkcjonalnoœæ 
otrzyma³y liczne nagrody i wyró¿nienia, wœród których szczególne miejsce 
zajmuj¹ Z³ote Medale Miêdzynarodowych Targów Poznañskich POLEKO i 
INSTALACJE oraz nagrody z wielu innych targów bran¿owych, takich jak: 
SAWO, WOD.KAN, POL-GAZ-EXPO, GAZ P£YNNY i inne.

22 stycznia 1995 roku, z  inicjatywy 
redaktor naczelnej Urszuli £¹czkowskiej 
oraz prezesa wydawnictwa mgr. Sylwe-
stra £¹czkowskiego odby³o siê pierw-
sze, bardzo skromne spotkanie z Czytel-
nikami i Sympatykami Profilów na BUD-
MIE. „Przygarn¹³” nas na swoje stoisko 
by³y dyrektor CERABUDU Krotoszyn 
mgr in¿. Stefan Nawrocki. Uhonorowa-
liœmy wówczas dziesiêæ firm i przedsiê-
biorstw budowlanych z  ró¿nych stron 
Polski, m.in. PERI Polska, Miêdzynaro-
dowe Targi Poznañskie, Wielkopolsk¹ 
Izbê Budownictwa, Leszczyñskie Przed-
siêbiorstwo Budowlane, Poznañskie 
Przedsiêbiorstwo Budownictwa Prze-
mys³owego nr 2, Cementowniê WARTA 
z Dzia³oszyna, Poznañskie Przedsiêbior-
stwo Budownictwa nr 1.

Od 1996 roku imprezy organizowane 
są „indywidualnie”, w hali nr 31 – pod-
czas honorowania przedsiębiorców Zło-
tymi Medalami MTP, potem w restauracji 
ADRIA, a od pięciu lat w salach pawilonu 
14 B. Od tego czasu, co roku w okresie 
Targów Budownictwa BUDMA spotykamy 
się z – powiększającym się – bardzo licz-
nym gronem miłosników wydawnictwa, 
Czytelników i Sympatyków PROFILÓW. Tak 
było na Targach Budownictwa BUDMA 
2011 – w tym roku.

12 stycznia 2011 roku pierwsi goście 
zjawili się na spotkaniu z kierownictwem 
PROFILÓW już po godzinie 13. Nie nudzi-
li się. Przeglądali PROFILE, dyskutowali, 
słuchali muzyki w wykonaniu żeńskiego 
zespołu smyczkowego, wymieniali wizy-
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