
UCHWAŁA NR XXVI/.../2021 

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego". 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz §2 Regulaminu przyznawania Tytułu 

Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego” stanowiącego załącznik Nr 1 do 

uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustanowienia Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" oraz zasad i trybu 

jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Lub. z  2019 r. poz. 2315) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" Panu 

Klaudiuszowi Balcerzakowi. 

 

§ 2. Uzasadnienie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu 

Wschowskiego" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Osoba, której nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu 

Wschowskiego" otrzymuje Akt Przyznania Tytułu oraz Statuetkę. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

 

 

Jolanta Denesiuk 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr XXVI/...../2021 

Rady Powiatu Wschowskiego  

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

Uzasadnienie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego". 

 

Na wniosek Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty z dnia 30 czerwca 2021 r. 

nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" panu Klaudiuszowi 

Balcerzakowi. 

Klaudiusz Balcerzak pochodzi z rodziny o tradycjach przetwórstwa mięsnego i produkcji 

wędlin. Z wykształcenia technolog przetwórstwa mięsa oraz magister administracji. Z branżą 

spożywczą związał się w 1970 roku - został kierownikiem zakładu mięsnego należącego do 

Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sławie. Po latach rozbudowy zakładu został 

jego dyrektorem i jednocześnie Prezesem Spółdzielni. W kolejnych latach po rezygnacji             

z pracy w Spółdzielni został dyrektorem generalnym sławskiej spółki z udziałem kapitału 

niemieckiego produkującej przetwory mięsne. Następnie wybudował i uruchomił własne 

zakłady mięsne, w tym w Łupicach oraz we Wróblowie k. Sławy. Łącznie uruchomił bądź 

wybudował 7 zakładów przetwórstwa mięsnego, w tym 5 na terenie Powiatu Wschowskiego, 

które zatrudniały łącznie ok. 2 000 pracowników. Pierwszy z zakładów już w 1999 r. uzyskał 

certyfikat pozwalający na eksport produktów mięsnych do krajów Unii Europejskiej,  

a kolejne 4 zakłady w latach następnych.  

Klaudiusz Balcerzak działał też w branży gastronomicznej i hotelarskiej, w 2009 r. 

otworzył restaurację w budynku dworca kolejowego w Sławie. Wcześniej, bo jeszcze w 1999 

r. otworzył sklep ze swoimi wyrobami w Brukseli, a kolejne 5 sklepów w innych miastach 

państw Unii Europejskiej. 

Od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia jako technolog budował innowacyjne 

technologie w zakresie przetwórstwa mięsa białego i czerwonego. Kierowane przez 

Klaudiusza Balcerzaka przedsiębiorstwa zdobywały rozliczne certyfikaty, medale oraz 

nagrody krajowe i zagraniczne. Poprzez swoje działania i najwyższej jakości produkty 

Klaudiusz Balcerzak promował Gminę Sława i Powiat Wschowski nie tylko w kraju, ale 

również za granicą. Wykorzystywał do tego celu również polskie ambasady i konsulaty  

w krajach UE. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99so
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99dliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awa_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska


Po okresie aktywności zawodowej Klaudiusz Balcerzak zaczął zajmować się polityką 

zarówno lokalną jak i na poziomie krajowym. Przez 3 kadencje był radnym Sejmiku 

Województwa Lubuskiego oraz posłem VI kadencji Sejmu.  

Przez całe życie wydatnie pomagał potrzebującym, był mecenasem lokalnego szkolnictwa 

zawodowego, kultury i wielu oddolnych przedsięwzięć. 

Obecnie jest emerytem, współpracuje z jednostkami innowacyjnymi w zakresie 

przetwórstwa mięsnego, jest działaczem społecznym, osobą żywotnie interesującą się 

rozwojem społeczno-gospodarczym Powiatu Wschowskiego.  

Kapituła Tytułu Honorowego opiniująca wnioski o przyznanie Tytułu Honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego” na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Klaudiusza Balcerzaka przedstawionego do 

wyróżnienia, kierując projekt stosownej uchwały pod obrady Rady Powiatu Wschowskiego. 

 

 

 

 

 

 


