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Kalendarz wydarzeń miejskich 2016
Data

Nazwa imprezy

Miejsce

1.09.2016, godz. 13.00

77. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Cmentarz Wojenny, Wałcz

02.09.2016, godz. 17:00

70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałeckim
Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

4.09.2016, godz.17

Spotkanie autorskie z Tomaszem Chudeckim

Wałeckie Centrum Kultury

11.09.2016

Piknik Militarny Lotniczy

Grupa Warowna Cegielnia

11.09.2016, godz. 11.30

Poranek muzyczny - koncert i pokazy tańca indonezyjskiego - Warsaw Gamelan Group

Muzeum Ziemi Wałeckiej

11.09.2016, godz. 11.30

Wykład Renaty Lesner - Szwarc „Bali - życie z bogiem i demonem”

Muzeum Ziemi Wałeckiej

17.09.2016

Turniej Trzech Miast – Festiwal Wędkarski w Czaplinku Czaplinek

24.09.2016, godz.18.00

Koncert Ballad Rosyjskich w wykonaniu Andrzeja
Koryckiego i Dominiki Żukowskiej

Wałeckie Centrum Kultury
Impreza biletowana,
bilety w cenie 40 zł i 50 zł

25.09.2016, godz. 12:00

Wojewódzki Przegląd Artystów Nieprofesjonalnych

Wałeckie Centrum Kultury

25.09. 2016, godz.11.30

Europejskie Dni Dziedzictwa „Pictures from the
other side/Obrazy z drugiej strony”

Muzeum Ziemi Wałeckiej

2.10.2016, godz. 15.00

Grupa MoCarta „Ale Czad”

Wałeckie Centrum Kultury
Impreza biletowana,
bilety w cenie 60 zł

8.10.2016, godz.10.00

Rodzinny Turniej Badmintona

Miejski Ośródek Sportu i Rekreacji

16.10.2016

Lipień Drawy – dyscyplina muchowa

Rzeka Drawa
koło PZW Wałcz Miasto

16.10.2016, godz. 12.00

Zakończenie sezonu w Skansenie

Grupa Warowna Cegielnia

28.10.2016, godz. 17.00

„Goła Baba” monodram Joanny Szczepkowskiej

Wałeckie Centrum Kultury
Impreza biletowana,
bilety w cenie 50 i 60 zł

29.10.2016, godz. 18.00

Koncert Magdy Umer

Wałeckie Centrum Kultury
Impreza biletowana,
bilety w cenie 50 i 60 zł

28 - 30.10.2016, godz. 17:00

Ogólnopolski Turniej Recytatorski

Wałeckie Centrum Kultury

11.11.2016, godz. 11.00

Marszobieg Niepodległości

Miejski Ośródek Sportu i Rekreacji

11 – 13.11.2016

Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego

Miejski Ośródek Sportu i Rekreacji

20.11.2016, godz. 11.30

Zima w obrzędach ludowych

Muzeum Ziemi Wałeckiej

28.11.2016

Zabawa Andrzejkowa

Wałeckie Centrum Kultury

4.12.2016, godz. 11.30

Wystawa fotograficzna „Wałeckie Mikołajki”

Muzeum Ziemi Wałeckiej

4.12.2016

Turniej Mikołajkowy

Miejski Ośródek Sportu i Rekreacji

10.12.2016, godz. 10:00

Wigilia Miejska

Wałeckie Centrum Kultury

18.12.2016, godz. 11.30

Poranek Muzyczny

Muzeum Ziemi Wałeckiej
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Szanowni Państwo!

Za nami wakacje, o których możemy powiedzieć, że pod względem pogody były takie sobie.
Najtrudniej mieli rolnicy, bo na przemian deszcz i słońce utrudniało zebranie plonów.
Mam nadzieję, że pozostali Państwo spędziliście ten czas radośnie i zdrowo, oddając się
słodkiemu leniuchowaniu. Mam także nadzieję, że my jako Urząd i jednostki podległe,
odpowiedzialne za szeroko rozumianą kulturę, również ten czas w jakimś stopniu Państwu
zagospodarowaliśmy, stąd w dzisiejszym informatorze trochę zdjęć z lata.
Znajdziecie w nim także Państwo informację z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, z
konieczności bardzo ogólną, ale - jak sądzę - oddającą istotę działań Urzędu, które zmierzają w kierunku dalszej stabilizacji ﬁnansów miasta. Co chociażby po ostatnich informacjach o wielkości krajowego PKB za pierwsze półrocze 2016 r. i planowanym deﬁcycie
krajowym na 2017 r. jest moim zdaniem postępowaniem racjonalnym.
Niestety pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o wykonaniu budżetu nie
znalazła przełożenia na wynik głosowania nad udzieleniem mi absolutorium. Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy od 25 lat wałeckiej samorządności gminnej i odczytuję ją jednoznacznie jako działanie stricte polityczne.
W informatorze znajdziecie Państwo szereg informacji praktycznych o dowodach osobistych, odpadach i o tym, co się
dzieje w spółkach naszego miasta.
Życzę Państwu miłej lektury!
Wszystkim dzieciom rozpoczynającym nowy rok szkolny i tym, którzy kontynuują edukację, składam życzenia powodzenia
i sukcesów szkolnych, życzę także poznania nowych znajomych i przyjaciół.
Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkół i przedszkoli życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł Im wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywania tego pięknego zawodu.
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

„ZŁOTE GODY”
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu serdecznie zaprasza małżonków, którzy w 1966 roku zawarli związek małżeński
do składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie
małżeńskie.

Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę samych jubilatów lub ich bliskich (rodzina, znajomi). Wszystkie pary obchodzące w 2016r. jubileusz Złotych Godów zapraszamy do składania wniosków ww.
sprawie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu, Plac Wolności 1,
pok. Nr 6, tel. 67 258 28 57.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej
50 lat. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O nadanie odznaczenia występuje kierownik

Wniosek do pobrania oraz dodatkowe informacje znajdują się pod
linkiem http://www.bip.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=299
Autor: Ewa Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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BUDŻET MIASTA
Oceniając realizację budżetu
za rok 2015, powinniśmy cofnąć
się do roku 2014,
a tak naprawdę
do 2012, kiedy to
wskaźnik zadłużenia miasta osiągnął bardzo niebezpieczny poziom wynoszący 61%, co mogło
spowodować wdrożenie programu naprawczego i tym samym
przejęcie kontroli nad budżetem przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Dlaczego do tego nie doszło?
Burmistrz Miasta przyjęła wewnętrzny program poprawy
sytuacji finansowej miasta, którego realizacja przewidziana jest
na lata 2013-2017. Działania w roku 2013 obejmowały zatrzymanie wzrostu zadłużenia (brak nowych kredytów), spłatę blisko
9 mln. zł rat kredytowych oraz podpisanie z bankami finansującymi korzystnych dla miasta zmian w harmonogramach spłaty zadłużenia. Zmiany zakładały brak spłaty rat kredytowych
w 2014 r. oraz zmniejszone wysokości rat w roku 2015. Wdrożony w życie program przyniósł efekty już na koniec 2014 r.,
kiedy to miasto spłaciło przed terminem kwotę 840 tys. zł, generując przy tym wolne środki finansowe w kwocie 5 mln. zł.
Wskaźnik zadłużenia zmniejszył się do poziomu 40%.
W roku 2015 nastąpił kolejny spadek zadłużenia. Miasto
spłaciło 2,51 mln zł kredytów, w tym również 840 tys. zł przed
terminem, a skumulowane wolne środki finansowe wyniosły
na dzień 31.12.2015 r. 12,4 mln. zł. Wskaźnik zadłużenia osiągnął poziom 33,8%.
Pierwszy etap wdrożonego programu (2013-2015) – został w pełni zrealizowany, przynosząc zakładane efekty. Sytuacja finansowa miasta uległa znaczącej poprawie, a co najważniejsze – relacje wskaźnikowe, określone w ustawie o finansach
publicznych, zostały zachowane, co umożliwia uchwalanie budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata kolejne.

rok 2016 zamknie się wskaźnikiem zadłużenia na poziomie
26%, a 2017 r. - 19%.
Sytuacja taka stwarza pełne bezpieczeństwo finansowe,
gwarantujące utrzymanie zdolności płatniczej oraz możliwości
wyższego angażowania środków w wydatki bieżące i inwestycyjne w latach następnych.

Lata 2016-2017 to ostatni etap wdrożonego przez Burmistrz wewnętrznego programu naprawy finansów Miasta,
w którym przede wszystkim należy wywiązać się z warunków
spłaty kredytów – określonych w podpisanych z bankami kredytującymi aneksach.
Rok 2016 to spłata 4,87 mln. zł, a w roku 2017, poza spłatą
kredytów w wysokości 6,5 mln. zł, konieczne będzie zaangażowanie co najmniej 2,5 mln. zł jako wkład własny gminy w
realizację zadań, wynikających z podpisanego Kontraktu Samorządowego.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone informacje, możemy dziś mówić o stabilnej kondycji finansowej miasta. Poziom
zadłużenia na przestrzeni lat 2012-2015 został obniżony z 61%
do 33%. Kontynuując przyjęty program poprawy finansów –

Pozostała kwota niezrealizowanych wydatków, to przede
wszystkim:
1) niewykorzystana kwota przeznaczona w budżecie na ew.
zwrot dotacji dla instytucji dotujących – 260 tys. zł (oszczędności w budżecie)
2) niewykorzystana kwota rezerwy na wydatki majątkowe –
250 tys. zł (oszczędności w budżecie)
3) oszczędności w realizacji zadań: remonty zasobów komunalnych i wykup gruntów – 100 tys. zł
4) niewypłacona dotacja dla PSP Wałcz (rezygnacja Komendy
z jej przyznania), oszczędności w realizacji projektu INTERREG
oraz remontu stadionu miejskiego – 85 tys. zł

Wracając do wykonania budżetu Miasta za 2015 rok należy stwierdzić, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała
racjonalnie i oszczędnie, przy pełnym zabezpieczeniu środków
finansowych na realizację zadań. Gospodarka finansowa prowadzona była z zachowaniem dyscypliny finansowej, co potwierdza pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
oraz ocena Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz.
Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2015.
Plan wydatków majątkowych określał się kwotą 6,1 mln. zł; wykonanie 3,1 mln. zł. Główne zadania, które wchodziły w skład
niewykonanych wydatków, to:
Inwestycje drogowe - plan: 2,8 mln. zł,
wykonanie: 1,4 mln. zł.
Niezrealizowane wydatki w kwocie 1,4 mln zł, to w głównej
mierze zadania inwestycyjne, które zostały wprowadzone
przez Radę Miasta do budżetu z końcem maja 2015 r. w kwocie
1,2 mln. zł. W roku 2015 – wydatki związane z realizacją tych
zadań dotyczyły w głównej mierze przygotowania niezbędnej
dokumentacji budowlanej.
Zadania komunalne – plan: 1,7 mln. zł,
wykonanie: 0,9 mln. zł.
Świadomie nie realizowano wydatków związanych z uzbrojeniem działek w widełkach ulic Kołobrzeska – Nowomiejska
(0,7 mln. zł), ze względu na pojawienie się możliwości włączenia tego zadania do Kontraktu Samorządowego. W wyniku tej
decyzji miasto wyda na ten cel tylko 15% wartości całej inwestycji.

Autor: Rafał Fischer, Skarbnik Urzędu Miasta Wałcz
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INWESTYCJE

Zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego przy Al. Tysiąclecia w Wałczu

Nowomiejskiej oraz przebudowane oświetlenie na w/w odcinku.
Po okresie przygotowawczym rozebrano nawierzchnię z płyt
drogowych oraz przystąpiono do budowy nowego odcinka
kanalizacji deszczowej – na długości od ul. Wilczej do skrzyżowania z ul. Morzyce. Na długości drogi z bruku przystąpiono do
budowy poszerzenia jezdni. W międzyczasie ZWiK Wałcz wykonał przepust wraz z 2 studniami, w rejonie ogrodów działkowych.

W lipcu 2016 zakończono prace związane z chodnikami i miejscami pod śmietniki i trzepaki, w ciągu przebudowanej już drogi głównej, wewnętrznej, pomiędzy blokami 12A, 14A, 16A, a
blokami 12B, 14B, 16B. Łączna wartość wykonanych i zgłoszonych do odbioru częściowego robót wynosi 250.000 zł (brutto).
Roboty są kontynuowane wzdłuż bloków 12A i 12B, w ciągu
drogi wewnętrznej, prowadzącej do ul. 1-go Maja. Dokonano
częściowo rozbiórek starej nawierzchni z trylinki, wybudowano 3 studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej oraz wymieniono odcinek kanalizacji o dł. ok. 60 mb.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na branżę elektryczną oświetlenie osiedla. Termin składania ofert 17.08.2016 r.

Koniec wszystkich robót przewidziano na połowę października
2016 r.

Przebudowa ul. Słonecznej w Wałczu

Przebudowa chodników ul. Południowa

Roboty drogowe i sanitarne zmierzają ku zakończeniu. Wykonawca „Janusz Klekot – Zakład Budowlano-Transportowy” z
Wałcza zgodnie z umową powinien oddać budowę do odbioru końcowego, z końcem sierpnia. Wartość całkowita prac ok.
180.000 zł (brutto)
Przebudowa ul. Okrężnej w Wałczu
W dniu 16.06.2016 r. przekazano plac budowy wyłonionej w
trybie przetargu nieograniczonego, firmie STRABAG Sp. z o.o.,
oddział Szczecin. Wartość kontraktu ok. 1.420.000 zł (brutto). W
ramach przebudowy wymieniona zostanie stara nawierzchnia
z płyt na nawierzchnię bitumiczną, powstanie nowa ścieżka
pieszo-rowerowa, na odcinku od zjazdu na stację PKP do ul.
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ZGK Wałcz zakończył przebudowę chodników i budowę miejsc
parkingowych na ulicy Południowej, na odcinku od ul. Bydgoskiej (w rejonie wjazdu do szkoły) do ul. Kolejowej. Przewidywany koszt robót ok. 315.000 zł. Wykonawca zakończył roboty
12 sierpnia 2016 r. Wykonano 9 miejsc parkingowych usytuowanych równolegle do jezdni, zostały przebudowane zjazdy
na posesje.

konane ok. 40% całej ścieżki o wartości ok. 75.000 zł. Ścieżka
rozpoczyna się przy wjeździe do jednostki wojskowej, a kończy
przy Domu Działkowca. Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z kostki betonowej „czerwonej” bezfazowej gr. 8 cm. Roboty
rozpoczęto na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. Planowany termin zakończenia robót do dnia 30.09.2016 r.
Zielona Siłownia Wałcz ul. Wojska Polskiego Zatorze
W ramach budowy zielonej siłowni na Zatorzu zostały wykonane dwa słupy oświetleniowe z potrójnymi oprawami oświetleniowymi ledowymi. W sąsiedztwie placu zabaw planuje się
zamontować 6 urządzeń siłowni.
W ramach budżetu obywatelskiego zakończono realizację
zadania: Plac Zabaw – Publiczne Przedszkole nr 9 w Wałczu
ul. Wojska Polskiego 53.

Ścieżka rowerowa ul. Ciasna

Gmina Miejska zleciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej budowę ścieżki rowerowej ul. Ciasnej. Zadanie jest realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego. Przewidywany koszt całej
ścieżki wynosi ok. 185.500 zł. W bieżącym roku zostanie wy-

Autor: Sławomir Zych, Naczelnik Wydziału Inwestycji
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Karty płatnicze z wizerunkiem Wałcza

Już od soboty 27 sierpnia br. obecni oraz nowi klienci BANKU
PEKAO S.A. mogą otrzymać karty płatnicze z wizerunkiem wałeckiego ratusza.
Podczas konferencji prasowej w dniu 22 sierpnia br. burmistrz
Bogusława Towalewska oraz dyrektor wałeckiego oddziału Pekao Agnieszka Ligocka podpisały porozumienie o wzajemnej
współpracy w tej kwestii.
- Mam nadzieję, że pomysł spodoba się naszym mieszkańcom,
jest to kolejne działanie promocyjne mające na celu wzmocnienie naszej lokalnej tożsamości - mówiła Burmistrz. Dyrektor
Banku dodaje: - Wałcz to pierwsze tak małe miasto w Polsce, które przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Moje miasto noszę
nie tylko w sercu!”, realizowanego przez Bank Pekao. Od roku
karty ze swoim wizerunkiem mają wszystkie miasta wojewódzkie oraz większe miasta w kraju. Do tej pory najmniejsze miasto,
którego wizerunek jest na kartach bankowych, to Sopot. Karty
płatnicze można zamówić nie tylko w naszym mieście, ale również we wszystkich oddziałach banku w całej Polsce.
Karta z wizerunkiem miasta Wałcz dostępna będzie w ofercie
banku na: MasterCard Debit, MasterCard Debit Young, MasterCard Debit Standard, Mastercard Debit Mobile, MasterCard Debit Gold, Pekao MasterCard Credit, Pekao Master Card Credit
Silver, Pekao Master Credit Gold, Karta kredytowa Flexia, Karta
debetowa MasterCard Business wydawana do rachunków złotowych, Karta kredytowa MasterCard Business, Karta kredytowa
MOTO Biznes.
Zakładamy, iż do 30. 09. 2017 r. zostanie wydanych min. 1000 szt.
kart z naszym wizerunkiem.
Na zainteresowanych posiadaniem takiej karty oczywiście czekają konkursy i atrakcyjne nagrody m.in. kolacja dla dwojga w
Hotelu Biały Domek i gadżety promocyjne miasta Wałcz. Również w terminie do 31.10.2016 r. dla wszystkich posiadaczy karty
płatniczej z wizerunkiem miasta (za okazaniem), udostępniamy:
bezpłatnie zwiedzanie skansenu z przewodnikiem oraz zapraszamy na bezpłatne seanse filmowe do wałeckiego kina Tęcza.

Gorąco zachęcamy do naszej akcji „Moje miasto noszę nie tylko
w sercu”.
Autor: Małgorzata Ejma
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
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Festiwal Dwóch Jezior działo się w Wałczu
„Stodoła”. Oficjalny przewoźnik Festiwalu - Przewozy Regionalne.
Zadanie było współfinansowane z budżetu województwa Zachodniopomorskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda i
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat medialny nad festiwalem objęli: Radio Eska, Tygodnik „Pojezierze Wałeckie”,
Tygodnik Extra Wałcz, Radio Stargard i Radio PIK. Relację pogodową
na żywo z Wałcza nadawała telewizja TVN Meteo Active i TVN 24.
Autor: Małgorzata Ejma,
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

W weekend 8 – 10 lipca br. naprawdę działo się w Wałczu. I choć
deszcz przeplatał się z upalnym słońcem, to atmosfera była gorąca. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekały regaty
żeglarskie, zawody smoczych łodzi, rodzinny trójbój rekreacyjno - wędkarski, pokazy ratownictwa wodnego, wałecki triathlon
wodny i bitwa wodna. Należy podkreślić, że każda z wymienionych dyscyplin cieszyła się ogromnym powodzeniem i budziła
wiele pozytywnych emocji. Widok żaglówek na jeziorze Zamkowym zapierał dech w piersiach. A okrzyki zagrzewające do walki
podczas zawodów smoczych łodzi niosły się po całym jeziorze
Raduń. Nad bezpieczeństwem czuwała załoga Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Wałcza. Na dzieci, młodzież i
dorosłych czekały liczne atrakcje: wodny tor przeszkód, flyboard,
przejażdżka motorówką, wesołe miasteczko i dmuchane zamki.
Na przygotowanych stoiskach można było kupić m.in.: wileńskie
wyroby mięsne, dzieła sztuki naszych lokalnych artystek, książki
pisarki Doroty Schrammek oraz pamiątkowe gadżety i zabawki. Swoje stoiska prezentowali również nasi sponsorzy: Zakłady
Mięsne Henryka Stokłosy, Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu,
Energopol Szczecin S.A. oraz Raiﬀeisen Polbank w Wałczu. Pracownicy firmy „Power – Tech” z Wałcza, kolejnego naszego sponsora, mogli bawić się wspólnie w namiocie niebieskiej koszulki.
- Oferta Urzędu Miasta na wsparcie festiwalu w zamian za firmowy namiot była strzałem w dziesiątkę. Mamy miejsce, w którym
nasi pracownicy mogą wspólnie spędzić czas, posłuchać dobrej
muzyki i świetnie się bawić. To niesamowicie integruje zespół.
Zachęcamy wałeckie firmy, by w przyszłym roku również skorzystały z takiej możliwości – mówił podczas festiwalu Janusz Ejma,
właściciel firmy Power – Tech.
Muzyczna scena Festiwalu nie pozostawiała czasu na oddech. Sobotni wieczór wypełnił Wałecką Aleję Gwiazd Sportu dźwiękami muzyki szantowej natomiast niedzielna scena należała do Natalii Posiadała, Aleksandry Adrukajtis,
Dominiki Ptak, Helenki Juszkiewicz z „Małych Gigantów” i długo oczekiwanego przez wszystkich Kamila Bednarka. Nad całością festiwalu czuwał oczywiście Roman Czejarek, dziennikarz programu 1 Polskiego Radia, który na bieżąco informował
mieszkańców i turystów o tym, co ich czeka podczas Festiwalu.
Organizatorami festiwalu byli: Urząd Miasta Wałcz, Wałeckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie
„Drako”, Armatorski Klub Żeglarski, Polski Związek Wędkarski - koło
Wałcz Miasto, WOPR Wałcz, zespół „Majtki Bosmana”, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa.
Organizatorów wspierali: Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy,
Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu, Dolina Charlotty Resort &
SPA, Energopol Szczecin S.A, Wałeckie Ryby na Fali, Power –
Tech Janusz Marcin Ejma; Firma Rodzinna „Klekot”, Raiﬀeisen
Polbank Wałcz, Zakład Energetyki Cieplnej w Wałczu, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Wałczu, Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Wałczu, Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Raduniem”, Rezydencja Nad Jeziorem „Pestkownica”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Rozlewiskiem”, Gospodarstwo Agroturystyczne
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W Wałczu znów się poprzebierali!
Tegoroczny Bieg Filmowy odbywał się w Wałczu już po raz szósty, jednak po raz pierwszy rozpoczynał się przy wałeckim ratuszu i
kończył nie na wałeckim rynku lecz na promenadzie nad jeziorem Raduń. Frekwencja dopisała, pogoda również, resztę zaś zrobili
uczestnicy, którzy wykazali się niebywałą inwencją twórczą w przygotowaniu strojów. Organizatorami festiwalu biegowego były:
Fundacja Wychowanie przez Sport oraz Urząd Miasta Wałcz.
botę zaświeciło dla biegaczy słońce i wszyscy mogli cieszyć się piękną
pogodą. Wałcz stanął na wysokości zadania. Nie po raz pierwszy i nie
ostatni. Mogę zapewnić, że za rok znów będziemy cieszyć oko biegowymi przebierańcami w 7. Wałeckim Biegu Filmowym – na zakończenie dodała burmistrz Bogusława Towalewska.
A Wałcz zaprasza za rok 15.07.2017 r.
Autor: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Fundacja Wychowanie przez Sport
ul. Potocka 33a/26 01-631 Warszawa

Z roku na rok obserwujemy rosnący profesjonalizm przebierańców.
To już nie są kostiumy przygotowane naprędce. Kreacji z „Maski” czy
„Edwarda Nożycorękiego” nie powstydziliby się ani Jim Carrey, ani
Johnny Depp - mówi Paweł Januszewski – prezes Fundacji. Z kolei
prowadzący sobotnią imprezę Michał Olszański (dziennikarz radiowej „Trójki”) był zafascynowany innymi filmowymi bohaterami. – I oto
zbliżają się do mety Fiona i Shrek. Shrekowi trzęsie się wielkie brzuszysko. Fiona go wspiera, on ledwo biegnie, ale nie zawiedzie swojej
ukochanej. Nie zawiódł. Razem wpadają na metę. Co za wspaniałe
pyszczydła: – wykrzykiwał do mikrofonu, komentując ostanie metry
biegowej rywalizacji.
Tylko czy o rywalizację tu chodzi? Dyrektor biegu Paweł Januszewski ma wątpliwości. – Uczestnicy coraz rzadziej zwracają uwagę na
tablicę z wynikami, tu nie liczą się „życiówki”, tu liczy się przebranie.
To na to pole przeniosła się rywalizacja, a ja tylko zacieram ręce. Mnie
i innym organizatorom właśnie na tym zależy najbardziej. W Wałczu
najważniejsza jest dobra zabawa i mam wrażenie, że zmierzamy we
właściwym kierunku.
Byli jednak i tacy, którym na malowniczej wałeckiej trasie zależało,
żeby przybiec przed innymi. Wszak Bieg Filmowy to także Mistrzostwa
Polski „Biegam, bo lubię”. Akcja radiowej „Trójki” wspierana przez PKO
Bank Polski właśnie w Wałczu, raz do roku zamienia się z przyjaznych
spotkań w poważne ściganie. Rywalizują głównie trenerzy akcji. To
często profesjonalni biegacze. Widać to było i po Annie Nowakowskiej
z Inowrocławia i po Michale Hulewiczu z Gorzowa Wielkopolskiego.
To oni w cuglach wygrali zawody. Anna tak komentowała wydarzenia na trasie: – Biegło mi się dobrze. Trasa dość ciekawa, fajna, ale na
pewno nie na „życiówkę”. Jestem bardzo zadowolona i zdziwiona liczbą kibiców. Było ich naprawdę całe mnóstwo i czułam ich wsparcie.
Świetna impreza.
W podobnym tonie wypowiadał się Michał. – Trasę oceniam pozytywnie. Selektywna. Było co robić. Kilka podbiegów, nie było nudy. Za
to ukłon w stronę organizatorów. Dopytany o tytuł mistrzowski BBL,
odpowiedział ze swadą. – To dla mnie duży honor. Do tego pomyślałem o małej niespodziance dla słuchaczy radiowej „Trójki”. Postanowiłem przebiec dystans w 33 minuty i 33 sekundy. Udało się co do joty i
pokazałem, że jestem prawdziwym „trójkowiczem”.
– 6 Wałecki Bieg Filmowy udał się znakomicie. Jak zresztą co roku. Nawet pogoda dopisała, choć przez cały tydzień lało i było zimno. W so9

JESZCZE O ODPADACH ….
„Rewolucja śmieciowa” już okrzepła.
Doskonale orientujemy się w zasadach
gospodarowania odpadami komunalnymi. Płacimy wyznaczoną
opłatę, segregujemy odpady w określonym zakresie, znamy harmonogramy odbioru odpadów. Wydawałoby się, że funkcjonowanie systemu powinno być bez zarzutu, a cel, czyli uszczelnienie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, osiągnięty.
Skąd wobec tego pojawiają się dzikie wysypiska śmieci psując
wizerunek czystego, zadbanego, kolorowego wiosną i latem miasta?
Może wynika to z tego, że nie wszyscy pamiętamy, że dużą część
odsegregowanych odpadów można nieodpłatnie, własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na ulicy Bydgoskiej ( przy
zamkniętym wysypisku) – w dni powszednie w godzinach 9.00
– 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00.
Przyjmowane są tam następujące odpady, pochodzące z gospodarstw domowych:
• opakowania z papieru i tektury,
• opakowania z tworzyw sztucznych,
• opakowania z drewna,
• opakowania z metali,
• opakowania wielomateriałowe,
• opakowania ze szkła,
• tekstylia,
• zużyte opony,
• drewno,
• szkło,
• tworzywa sztuczne,
• odpady i złomy metaliczne,

• chemikalia nie zawierające substancji niebezpiecznych,
• żużle i popioły paleniskowe,
• odzież,
• farby, tusze, kleje nie zawierające substancji niebezpiecznych,
• leki,
• baterie i akumulatory,
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
• środki ochrony roślin od II klasy toksyczności,
• odpady wielkogabarytowe (meble, fotele, itp.),
• odpady biodegradowalne (zielone),
• odpady budowlane i rozbiórkowe – tj. gruz betonowy, gruz ceglany, zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych, usunięte tynki, tapety, okleiny.
Ilość przyjmowanych nieodpłatnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych to 500 kg od właściciela mieszkania lub domku jednorodzinnego.
Na PSZOK nie są przyjmowane:
• zmieszane odpady komunalne,
• azbest, papa, styropian,
• odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
• odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
• szyby samochodowe, lustra, zespoły okienne,
• części samochodowe.
Odpłatnie odbierane są nadwyżki odpadów budowlanych lub
innych odpadów komunalnych na indywidualne zlecenie.
Autor: Anna Szymczak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Nowe dowody osobiste – co się zmieniło?
Od marca 2015 roku obowiązują nowe dowody osobiste, w których nie znajdziemy danych dotyczących adresu, koloru oczu i
wzrostu oraz podpisu posiadacza. Dokument można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zameldowania bądź złożyć wniosek w formie dokumentu elektronicznego
Nowa ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji
ludności zakłada stworzenie Rejestru Dowodów Osobistych w formie elektronicznej. Dostęp do niego ma każdy urząd gminy, dzięki
czemu wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w
dowolnej gminie na terytorium całego kraju, niezależnie od miejsca
aktualnego zamieszkania. Co więcej, wniosek ten można składać
elektronicznie, co również ogranicza ilość wizyt w urzędzie. Składając wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego online musimy
go uwierzytelnić podpisem elektronicznym. Dowody osobiste według nowego wzoru wydawane są od 1 marca 2015 roku.
W nowych dowodach osobistych nie ma danych dotyczących
adresu zameldowania. Dzięki temu przy zmianie miejsca stałego
zamieszkania nie ma potrzeby wymiany dokumentu. Nowy wzór
dowodu osobistego nie zawiera również informacji o kolorze oczu
i wzroście. Zniknął również zeskanowany podpis posiadacza dowodu osobistego.
Czy usunięcie danych adresowych z dowodu osobistego nie spowoduje zamieszania w urzędach? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że nie. Urzędy w razie potrzeby, dzięki integracji
rejestrów państwowych, mogą zweryfikować nasze dane na podstawie numeru PESEL.
W dowodach osobistych wydawanych od marca 2015 r. nowością
jest określenie obywatelstwa. Ma to ułatwić pracę służbom granicznym, które na podstawie starych dowodów osobistych nie zawsze
potrafiły jednoznacznie określić pochodzenie Polaków.

Format i wymiary nowego
dowodu osobistego nie
zmieniły się. Zmienił się natomiast format fotografii
i jest on taki sam, jak ten,
który obowiązuje w paszportach. Co więcej, zdjęcie
powinno zostać wykonane
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Nowe dowody osobiste są ważne przez 10 lat od daty wydania, z
wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5.
roku życia. Dowód osobisty dziecka jest ważny przez 5 lat.
Wymiana starego dowodu osobistego
Mimo wprowadzenia nowego wzoru dowodów osobistych, posiadacze starych dowodów osobistych nie są zobowiązani do ich
wymiany, póki nie minie ich termin ważności. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego, odpowiednia adnotacja zostanie
wprowadzona do rejestru dowodów osobistych. Wyrobienie nowego dowodu osobistego jest bezpłatne. Jedyny koszt, który ponosimy, to tylko zrobienie zdjęć.
Wszelkie informacje dotyczące dowodów osobistych można uzyskać pod numerem telefonu (67) 258 44 71 wew. 51
Autor: Lilla Możejko, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Wojskowych i Obrony Cywilnej
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ZWiK ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
gażowej systemem do inspekcji TV.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko OŚ Priorytetowa I działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Wartość projektu:
całkowita: 124 053 753,28 PLN
kwalifikowana: 69 419 695,51 PLN
dotacja: 59 006 741,18 PLN
Autor: Wojciech Szalwach,
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu

Zakończyła się największa inwestycja realizowana w naszym mieście pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej
dla miasta Wałcza”.
Przez wszystkie lata działalności Spółki zrealizowano wiele małych,
jednak niezbędnych inwestycji. W 2005 roku podjęto decyzję o realizacji największej z nich, polegającej na rozbudowie i modernizacji
istniejącego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru
ścieków na terenie Wałcza. Stan techniczny istniejących obiektów,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, pozostawiał wiele do życzenia,
był przyczyną licznych awarii, strat wody w sieci, podtopień oraz
napływu wód infiltracyjnych. Ponadto nierozdzielona sieć ogólnospławna oraz przestarzałe urządzenia do podczyszczania ścieków
deszczowych niekorzystnie wpływały na jakość wód powierzchniowych i wymagały dostosowania do bieżących wymogów Unii
Europejskiej.
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – stanowiącego właściwą instytucję wdrażającą - spotkał się z
pozytywną oceną Komisji Europejskiej i skutkował podpisaniem
2 października 2009 roku umowy o dofinansowanie Projektu z
NFOŚiGW i jego realizację w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, działanie 1.1
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.
Równoważnej Liczby Mieszkańców”.
W roku 2008 w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Wałczu powołano Jednostkę Realizującą Projekt. Jednostka odpowiedzialna była za przygotowanie,
organizację oraz monitorowanie realizacji projektu zarówno na
płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno - organizacyjnej.
Z uwagi na realizacje projektu w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC (fr:
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils en: International
Federation of Consulting Engineers) koniecznym było zatrudnienie
firmy zewnętrznej, pełniącej rolę inżyniera kontraktu, która wsparła
Jednostkę Realizującą Projekt.
W ramach Projektu zmodernizowano i rozbudowano system kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami (32,7 km), kanalizacji
deszczowej łącznie z podczyszczalniami ścieków (7,4km) oraz uzupełnienie systemu wodociągowego (7,1 km).
Modernizacji poddana została Stacja Uzdatniania Wody przy
ul. Podgórnej, rurociągi międzyobiektowe oraz przebudowano
przepompownię II stopnia.
Modernizacji poddano również Oczyszczalnię ścieków w zakresie:
- budowy składowiska osadu
- budowy stacji dmuchaw
- budowy komory stabilizacji tlenowej
- budowy kontenerowej stacji zlewczej
- wybudowania nowych reaktorów biologicznych
- wykonania dróg dojazdowych do wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków,
- wykonania przebudowy istniejących obiektów, tj. przelewu burzowego, hali krat, przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, komory pomiarowej, stacji mechanicznego odwadniania i
higienizacji osadu
- wybudowano piaskownik, stanowisko PIX oraz osadniki wtórne
- wykonano oświetlenie całego terenu oczyszczalni ścieków
- rozbudowano i przebudowano budynek socjalno-techniczny
Poza tym zakupiono pojazdy do obsługi kanalizacji:
samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji oraz
samochód ciężarowy o masie do 3,5 t wraz z zabudową części ba11

Informacja ZKM
- dwóch autobusów miejskich
4. Opracowujemy projekt techniczny modernizacji drogi dojazdowej, placu postojowego oraz podjazdów wraz z niezbędną
infrastrukturą, tj. odwodnieniem, oświetleniem, itd.
Realizacja modernizacji następować będzie etapowo, w miarę
posiadanych środków finansowych.
Łączne przewidywane nakłady na inwestycje w roku bieżącym
to ok. 300 tys. złotych.

Dobre wyniki finansowe Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka
z o.o. w Wałczu w roku ubiegłym, a z drugiej strony potrzeba
odnowy majątku trwałego, powodują, że Spółka w 2016 roku
zwiększy nakłady na inwestycje.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem inwestycyjnym i remontowym, w roku bieżącym podjęto następujące działania:
1. Zmodernizowano budynek warsztatowy poprzez:
- wymianę bram wjazdowych,
- wykonanie posadzek przemysłowych na wszystkich stanowiskach warsztatowych,
- wydzielenie pomieszczenia ze stanowiskiem mycia autobusów,
- wykonanie elewacji budynku,
- odnowienie wszystkich pomieszczeń warsztatowych.
2. Zakupiono:
- komplet podnośników kolumnowych,
- przecinarkę plazmową,
- szafki socjalne dla kierowców,
- sprzęt informatyczny w Spółce.
3. Wykonano remonty:
- dachu budynku magazynowego,

Niezależnie od bieżących inwestycji, Spółka we współpracy z
Gminą Miejską Wałcz realizuje w ramach Kontraktu Samorządowego RPO Województwa Zachodniopomorskiego, projekt
wymiany taboru na niskoemisyjny (działanie 2.4. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne
łagodzące zmiany klimatu w ramach KS).
W roku bieżącym opracowany zostanie szczegółowy wniosek
wraz ze wskaźnikami rezultatów. Wartość projektu to 5,5 mln.
zł, a dofinansowanie wynosi 85%. Okres realizacji projektu
przewidziany jest na lata 2017 – 2019.
Autor: Maciej Szymczak, Prezes Zarządu Zakładu
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Wałczu

INFORMACJE O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH
W URZĘDZIE MIASTA
W ramach stałej współpracy nawiązanej z Lokalnym Punktem
Informacyjnym Funduszy Europejskich, działającym przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku, Miasto Wałcz organizuje
cykliczne, bezpłatne spotkania dotyczące aktualnych informacji o środkach pomocowych, tzw. Mobilne Punkty Informacji o
Funduszach Europejskich.

● wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Informacje o aktualnych terminach spotkań zamieszczane są
na stronie urzędu: www.walcz.pl
Zachęcamy do kontaktu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
ul. 28 Lutego 16, 78 – 400 Szczecinek
Tel. 94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

Podczas indywidualnych konsultacji ze specjalistami ds. funduszy europejskich można otrzymać informację m.in. o:
● środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
● dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności
gospodarczej,
● finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
● zasadach pozyskania dofinansowania,
● aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków,

Autor: Edyta Kowalczyk Inspektor ds. Zamówień
publicznych i Funduszy pomocowych
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KREW

RATUJE ŻYCIE
W dniu 29 września 2016 r. w godzinach 10.30-14.00 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w
Wałczu (wejście F, III piętro obok gabinetu endoskopii) mieszkańcy powiatu wałeckiego będą mieli
możliwość honorowego oddawania krwi w ramach akcji Poboru Krwi, organizowanej przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (oddział terenowy w Szczecinie).
Kto może zostać honorowym dawcą krwi:
Dawcą może być każda zdrowa osoba w wieku od 18-tu do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn o wadze powyżej 50 kg, która czuje się zdolna do oddania krwi. Wiek i waga są podstawowymi kryteriami,
które muszą być bezwzględnie spełnione.
Zachęcamy, aby osoby które chcą oddać krew po raz pierwszy zapoznały się z warunkami i przeciwwskazaniami w tym zakresie: www.wckik.pl

NUMERY PORZĄDKOWE NIERUCHOMOŚCI
Komenda Straży Miejskiej w Wałczu oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz przypomina,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele
nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w
widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Podstawy prawne:
1. Art. 47b ust.1, 2 i 4 rozdziału 8a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015r. poz. 520 ze zmianami).
2. Art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1970r. Kodeks wykroczeń.
Autor: Lucyna Kabs - Małecka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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Wsparcie dla Ekonomii Społecznej

10 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie
umów na realizację projektów wspierających ekonomię społeczną w województwie zachodniopomorskim pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
postaci spółdzielni socjalnej. Przewidziano m.in.
usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym,
umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej i partycypacji społecznej.
Informowaniem, edukowaniem społeczeństwa,
łamaniem stereotypów na temat ekonomii społecznej mają się zająć ośrodki jej wsparcia. W podzielonym na 4 subregiony (szczeciński, koszaliński, szczecinecki i stargardzki) województwie
poprowadzi je, dzięki wygranemu konkursowi
- SZOWES. Tworzą ją doświadczeni już w prowadzeniu takich działań partnerzy: 4C Krzysztof Musiatowicz, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Gmina Pyrzyce, Gmina Miejska Wałcz, Fundacja Nauka dla
Środowiska, Fundacja Pod Aniołem i Koszalińska
Agencja Rozwoju Regionalnego SA (lider projektów w 4 subregionach). Na ten cel z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dostała
ponad 18 mln zł.
Autor: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest pomoc osobom
w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w

Burmistrz Miasta Wałcz oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
rozpoczynają dystrybucję żywności dla mieszkańców miasta Wałcza
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w okresie wrzesień 2016 - maj 2017.
Celem PO Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących.
Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Produkty (paczkę) żywnościową mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS. Zgodnie z wytycznymi, progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł,
- dla osoby w rodzinie – 771 zł.
Ww. osoby powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wałczu do pracowników socjalnych po skierowanie, kwalifikujące
do odbioru żywności.
Przed wydaniem skierowania prosimy o wypełnienie oświadczenia, które jest dostępne na holu MOPS Wałcz (piętro I) oraz u
rejonowych pracowników socjalnych ośrodka. Pracownicy socjalni
przyjmują klientów w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-15.00.
Skierowania będą wydawane od 29 sierpnia 2016 r. i ważne
będą do maja 2017 roku.
Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w lokalnej organizacji dystrybuującej żywność.
W ramach Podprogramu 2016 wydawane będą następujące
artykuły żywnościowe:
• makaron jajeczny (max. 5 kg)
• ryż biały (max. 5 kg)

• herbatniki (max. 2 kg)
• mleko UHT ((max. 9 l)
• groszek z marchewką (max. 3,2 kg)
• fasola biała (max. 3,2 kg)
• koncentrat pomidorowy (max. 1,28 kg)
• powidła śliwkowe (1,20 kg)
• gulasz wieprzowy z warzywami (max. 4,25 kg)
• filet z makreli w oleju (max. 1,36 kg)
• cukier biały (max. 4 kg)
• olej rzepakowy (max. 4 l)
• szynka drobiowa (2,7 kg)
* oznaczenia max. ilości oznaczają ilość żywności przysługującą na
1 osobę w okresie trwania programu tj. wrzesień 2016- maj 2017.
W ramach dystrybucji produktów żywnościowych i związanych z
tym działań towarzyszących Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu
zorganizuje warsztaty z zakresu wykorzystania żywności i zdrowego odzywania.
Szczegółowych informacji udziela :
MOPS w Wałczu tel. 67 258 00 65 oraz Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Wałcz, tel. 67 258 44 71 w. 56.
Żywność wydawana będzie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji ul. Chłodna 12, o czym zainteresowane osoby informowane będą w formie wywieszenia informacji w siedzibie MOPS w
Wałczu oraz Urzędzie Miasta Wałcz.
Pierwsza dystrybucja żywności planowana jest we wrześniu 2016.
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Wykaz instytucji oraz organizacji pomocowych działających na terenie Wałcza, udzielających wsparcia osobom
pokrzywdzonym, z uzależnieniami, dotkniętych przemocą lub zagrożonych przemocą oraz osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy można zgłaszać się do:
Lp.
1
2
3
4

Nazwa
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wałczu
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wałczu
Dzienny Dom Pomocy
w Wałczu
Dom Pomocy Społecznej
w Wałczu

Adres
ul. Nowomiejska 4
78-600 Wałcz
ul. Nowomiejska 4
78-600 Wałcz
ul. Kościuszki 15a
78-600 Wałcz
ul. Orla 35
78-600 Wałcz

67 258 00 65

kancelaria@mopswalcz.pl

Adres strony
internetowej
www.bip.mops.
walcz.pl

67 258 94 75

dlasds@go2.pl

www.sds.walcz.pl

Telefon

67 258 42 60

e-mail

-

67 387-37-77 admin@abip.pl

www.bip.mops.
walcz.pl
www.bip.dps.powiatwalecki.pl

5

Caritas Parafii
p.w św. Antoniego
w Wałczu

ul. Orla 11
78-600 Wałcz

663 696 331

-

6

Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

Al. Zdobywców Wału
Pom. 54
78-600 Wałcz

67 345 05 37

interwencjawalcz@
op.pl

www.interwencjakryzysowa.pl

67 345 05 36

pcprwalcz@o2.pl

www.bip.pcpr.
powiatwalecki.pl

609 507 217
Rejestracja:
67 350 99 59

walcz@monar.org

7

8

Powiatowe Centrum Pomocy Al. Zdobywców Wału
Pomorskiego 54
Rodzinie w Wałczu
78-600 Wałcz
Stowarzyszenie MONAR
Aleja Zdobywców Wału
Poradnia Profilaktyczno-Kon- ul. Okulickiego 32
sultacyjna w Wałczu
78-600 Wałcz

-

NZOZ Poradnia Zdrowia
10 Psychicznego J. Molęda &
H. Iżyk

ul. Kościuszkowców 10
78-600 Wałcz

67 387 37 21

-

11 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wałczu

ul. Południowa 10 b
78-600 Wałcz

67 387 20 14

pppwalcz@o2.pl

67 258 37 00

straz@umwalcz.pl

67 258 45 12

sekretariat.walcz@
sc.policja.gov.pl

Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

67 258 44 71

mkrpa@umwalcz.pl www.walcz.pl

ul. Nowomiejska 4
78-600 Wałcz

67 258 00 65
608 593 185

interdyscyplinarny@ www.bip.mops.
mopswalcz.pl
walcz.pl

ul. Zdobywców Wału
Pomorskiego 54
78-600 Wałcz

67 345 05 36

pcprwalcz@o2.pl

17 Zespół Kuratorów Sądowych

ul. Sądowa 2
78-600 Wałcz

67 250 1931

kurator@walcz.
sr.gov.pl

18 Sąd Rejonowy w Wałczu

ul. Sądowa 2
78-600 Wałcz

67 250 1946

bp@walcz.sr.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Wałczu
Miejska Komisja Rozwiązy14 wania Problemów Alkoholowych w Wałczu
Zespół Interdyscyplinarny w
15
Wałczu
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Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej

Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
ul. Kościuszki 33
78-600 Wałcz

15

Dyżury:
poniedziałek
15:30-17:30
lipiec- sierpień
przerwa
Poniedziałek, środa,
piątek
7:30-15:30
Czwartek
12:00-18:00
Poniedziałek-Piątek
7:30-15:30

Harmonogram
zostanie ustalony
od 1.10.2016
Harmonogram
zostanie ustalony
od 1.10.2016
Poniedziałek
8:00-17:00
Wtorek, czwartek
7:00-16:00
Środa 7:00-17:00
Poniedziałek,
wtorek, czwartek
www.pppwalcz.com 8:00-17:00
Środa, piątek
8:00-15:00
Poniedziałek- piąwww.walcz.pl
tek 7:30-15:30
www.walcz.policja.
24h
gov.pl

573 992 331

12 Straż Miejska

-

-

ul. Okulickiego 32
78-600 Wałcz

9

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Korona”

-

Godziny
otwarcia
Poniedziałek- Piątek
7:15-15:15
Poniedziałek- Piątek
7:30-15:30
Poniedziałek- Piątek
7:00-15:00

Poniedziałek- piątek 7:30-15:30

Poniedziałek- Piątek
7:15-15:15
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek
www.bip.pcpr.
9:30-13:30
powiatwalecki.pl
Czwartek
14:00-18:00
Poniedziałek:
8:00 - 16:00
www.walcz.sr.gov.pl
Wtorek - Piątek:
7:30 - 15:30
Poniedziałek
www.walcz.sr.gov.pl 7:30-18:00
Wtorek-Piątek
7:30-15:30
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