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Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych 
WAŁCZ 2018

DATA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR UWAGI
STYCZEŃ

1.01.2018
godz. 12.00

Bieg Noworoczny Trasa nad Jeziorem 
Raduń

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

1.01 – 28.01. 
2018

„Idą święta...” Kolekcja dziad-
ków do orzechów

Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

1.01. – 28.01. 
2018

Wystawa „Gabinet Figur
 Wojskowych”

Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

5.01.2018
godz.18.00

DKF„Młynarski Piosenka 
Finałowa” - spotkanie 

z reżyserką Alicją Albrecht

Wałeckie Centrum
 Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

Cena 10 zł

14.01.2018
godz. 14.00

 Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy

Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

14.01. – 5.02. 
2018

Salon Doroczny Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

20.01.2018
godz.16.30

Koncert kolęd w wykonaniu 
Zespołu „Między nami”

Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

21.01.2018 Wystawa Edwarda Krefta 
(grafika)

Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

26.01 2018 
godz. 18.00

„Jezioro Łabędzie” Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

Cena 90 zł 
i 80 zł

LUTY
2.02.2017 Wałecka Gala Noworoczna Miejski Ośrodek Sportu

 i Rekreacji
Urząd Miasta Wałcz 

Północna Izba Gospo-
darcza w Wałczu

Cena 
220zł/os

4.02.2018 
godz. 18.00

Koncert Kazika i Kwartetu 
Proforma

Wałeckie Centrum
 Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

Cena 70 zł 
i 80 zł

10.02.2018 Deblowy Turniej Badmintona 
z okazji Wyzwolenia Miasta 

Wałcz

Hala Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

10.02.2018 Zimowy Marsz na Marianowo Grupa Warowna
 Cegielnia

11.02.2018 Wystawa „Luty 1945” Grupa Warowna 
Cegielnia

Grupa Warowna 
Cegielnia

11.02. – 
31.03.2018

Wystawa „W poszukiwaniu no-
wego domu. Migracja ludności 

na Pomorzu Zachodnim w 
latach 1945 – 1950”

Muzeum Ziemi Wałeckiej Muzeum Ziemi
 Wałeckiej

14.02.2018
godz. 17.00

Koncert dla zakochanych – 
Studio Esti 

Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

15.02.2018 Koncert Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska 

Polskiego

Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

16.02.2018
godz. 11.00

„Dziady” spektakl Laboratorium 
Teatralnego WCK

Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

17.02.2018
godz. 17.00

Koncert Wiedeński Wałeckie Centrum 
Kultury

Wałeckie Centrum 
Kultury

Cena 80 zł

18.02.2018 Poranek Muzyczny Muzeum Ziemi Wałeckiej Muzeum Ziemi 
Wałeckiej

MARZEC
4.03 – 31.03. 

2018
Rysunki Sławomira Łosowskie-

go – lidera zespołu Kombi
Muzeum Ziemi

 Wałeckiej
Muzeum Ziemi 

Wałeckiej
31.03.2018 V Wałecka Sztafeta Biegowa 

(edycja Wielkanocna)
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji
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Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością prezentujemy ostatni w tym roku numer 
Informatora Wałeckiego, w którym znajdziecie Państwo szereg cieka-
wych i pożytecznych informacji z życia naszego miasta. Szczególnie 
cieszą  te dotyczące inwestycji - zwłaszcza  remonty dróg i chodników, 
gdyż ułatwiają poruszanie się po i tak zatłoczonym mieście. Myślę, że 
zauważyliście Państwo zmodernizowaną ulicę Królowej Jadwigi, gdzie 
chodniki i jezdnia uzyskały nową nawierzchnię. Na pewno te zmiany w 
połączeniu z odnowionym placem Zesłańców Sybiru podnoszą estetykę 

centrum miasta. Trwają także remonty na oś. Kościuszki i na Zaułku Chełmińskim oraz na ulicy 
Żeromskiego. Łącznie w tym roku zrealizujemy około 40 zadań inwestycyjnych.

Na 2018 rok mamy równie ambitne plany związane z inwestycjami, w tym dotyczącymi remontów 
dróg i chodników, przeczytacie Państwo o tym w informacji Skarbnika Miasta.

Z wielką radością również informuję Państwa o nagrodzie, którą otrzymało nasze miasto od 
Marszałka Województwa  Zachodniopomorskiego za bardzo dobrą współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. Szczegóły znajdziecie Państwo w Informatorze, do którego przeczytania jesz-
cze raz gorąco zachęcam.

Przed nami piękny bożonarodzeniowy czas. Dlatego też życzę Państwu świąt w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze, dających radość i odpoczynek. Niech  Nowy Rok 2018 będzie jeszcze lepszy niż ten, 
który właśnie mija.

Wyróżnienie dla Gminy Miejskiej Wałcz

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że 
Gmina Miejska Wałcz otrzymała wyróżnienie w konkursie 
„Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2017”.
Celem konkursu jest promocja i wspieranie sprawdzonych 
rozwiązań w zakresie fi nansowej i pozafi nansowej współ-
pracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacja-
mi pozarządowymi w naszym województwie. 
Wręczenie nagród nastąpiło podczas XI Zachodniopomor-
skiego Forum Pełnomocników ds. NGO odbywającego się 
w Świnoujściu. 

- Pragnę gorąco podziękować wszystkim organizacjom 
pozarządowym działającym w naszym mieście, a przede 
wszystkim ludziom, którzy te organizacje tworzą. Stowa-
rzyszenia wypełniają w naszym mieście niszę, której nie są 
w stanie wypełnić ani samorząd, ani instytucje, dlatego tak 
ważny jest dla nas ich rozwój   – mówiła Burmistrz Miasta 
Wałcz Bogusława Towalewska odbierając nagrodę.

Fot. Pracownia Pozarządowa
Autor: Małgorzata Ejma, 

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
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Budżet Miasta w 2018 r.
Listopad to miesiąc, w którym (zgodnie z wymogami ustawy 
o fi nansach publicznych),  Burmistrz Miasta Wałcz przedkłada 
Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt 
budżetu na kolejny rok.

Przygotowany projekt budżetu Miasta na rok 2018, zakła-
da dochody w wysokości  105 mln zł, na które składają się:
- dochody własne 44 mln zł,
- udziały w podatkach dochodowych 21 mln zł,
- subwencje 16 mln zł,
- dotacje  z  budżetu państwa 24 mln zł.W projekcie budżetu 
na rok 2018 , znalazły się następujące inwestycje:
1) kontynuacja projektu budowy dróg w ramach partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego (dot. ul. Brackiej, ul. Sienkiewicza i oś. Pia-
stowskiego) oraz wydatki związane z przygotowaniem nowego 
zadania w ramach partnerstwa (dot. ul. Bursztynowej, ul. Brylan-
towej, ul. Szmaragdowej, Chrząstkowa i ul. Wilczej),

2) budowa drogi wraz z infrastrukturą przy al. Zdob. Wału Pomor-
skiego (łącznik),

3) przygotowanie dokumentacji  dot. przebudowy ul. Podgórnej,
4) remont dachów – łącznik ul. Kościuszki i ul. 1-go Maja,
5) montaż wind w szkołach podstawowych,
6) rekultywacja wysypiska śmieci,
7) uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
8) przygotowanie dokumentacji dot. pozyskania środków w ra-

mach Lokalnego Programu Rewitalizacji,
9) budowa obelisku upamiętniającego 100-lecie odzyskania nie-

podległości przez RP (przy Placu Zesłańców Sybiru - skwer).

Mając na uwadze ogromne potrzeby związane z remonta-
mi dróg i chodników w naszym mieście, zakres wydatków 
inwestycyjnych zostanie zwiększony w trakcie roku budże-
towego 2018, po ustaleniu wysokości wolnych środków 
fi nansowych (co nastąpi po zamknięciu roku budżetowe-
go 2017). Ponadto planowane jest zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych w kwocie 2,4 mln zł (również na remonty 
dróg i chodników), których źródłem pokrycia będą stop-
niowo uwalniane w trakcie roku budżetowego środki, po-
chodzące z zabezpieczonych wydatków na ew. wypłaty 
poręczeń i gwarancji (poręczenia kredytów udzielonych 
jednostkom miasta)

Jak każdego roku budżet uwzględnia również wydatki 
związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem mia-
sta.  Najważniejsze z nich, to:
1) Komunikacja miejska – 1,4 mln zł,
2) Bieżące utrzymanie dróg (remonty) – 0,6 mln zł,
3) Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta – 3,3 mln zł,
4) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – 0,6 mln zł,
5) Funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic i stołówek 

– 30,5 mln zł,
6) Ochrona zdrowia – 0,6 mln zł,
7) Pomoc społeczna i wspieranie rodzin – 29,6 mln zł (w tym 

program 500+ 13 mln zł)
8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,8 mln zł 

(w tym na gospodarka odpadami – 3,3 mln zł, oczyszczanie 
ulic – 1 mln zł, utrzymanie zieleni – 1,1 mln zł, oświetlenie 
ulic – 1 mln zł),

9) Finansowanie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego – 

2,3 mln zł oraz kultury fi zycznej – 1,2 mln zł.

Ponadto budżet zapewnia środki na:
1) obsługę długu publicznego w wys. 0,6 mln zł (odsetki od 

udzielonych kredytów),
2) rezerwy ogólne i celowe w wys. 0,8 mln zł.

Wydatki roku 2018, poza realizacją zadań własnych gminy oraz 
zadań zleconych, stanowią również koszty planowanych inwe-
stycji i programów dofi nansowywanych ze środków Unii Euro-
pejskiej.
W nadchodzącym roku budżetowym miasta tempa nabierze 
realizacja programów wynikających z zawartego Kontraktu sa-
morządowego.  Poza kontynuacją projektów prowadzonych w 
szkołach podstawowych, tj.:
- Dotknąć, poznać, zrozumieć, podniesienie jakości nauczania 

w Szkole Podstawowej nr 5,
- Myślę, tworzę, działam, świadomy Europejczyk w Szkole Pod-

stawowej nr 1,
- Podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 2,
- Po nitce do kłębka, rozwój kształcenia podstawowego w 

Szkole Podstawowej nr 4

o łącznych nakładach 1,9 mln zł (z tego w roku 2018 – 442 
tys. zł), których  realizacja rozpoczęła się w 2017r., w zasad-
niczą fazę wejdą zadania inwestycyjne, a wśród nich:

- wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny o wart. 5,5 mln zł 
(z tego w roku 2018 – 5 mln zł),

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz, o wart. 
4,7 mln zł (z tego w roku 2018 – 3,8 mln zł),

- rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy eko-
nomicznej w Wałczu, o wart. 0,7 mln zł (z tego w roku 2018 
– 0,5 mln zł).

W ramach Kontraktu samorządowego planowane są również 
w roku 2018 wydatki na zadanie pn. Utworzenie żłobka w mie-
ście Wałcz (całkowita wartość projektu 2,6 mln zł, z tego w roku 
2018 – 1,1 mln zł).

Ponadto w roku 2018 rozpocznie się realizacja zadania: 
Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna Sieć 
Muzealna Göhren-Karlino-Wałcz (całkowita wartość pro-
jektu 3,1 mln zł, z tego w roku 2018 – 0,7 mln zł) oraz konty-
nuowany będzie projekt: Sieć Zachodniopomorska Ośrod-
ków Wsparcia Ekonomii Społecznej (całkowita wartość 
projektu 1 mln zł, z tego w roku 2018 – 0,4 mln zł).

Autor: Rafał Fischer
Skarbnik Miasta Wałcz
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STYPENDIA NAUKOWE

UWAGA KLUBY SPORTOWE!

Glinka Academy
W październiku br. 
Burmistrz Miasta 
Wałcz przyznała po 
raz kolejny stypen-
dia naukowe dla 
uczniów wałeckich 
szkół za rok szkolny 
2016/2017. 

Z przyjemnością informujemy, iż w
bieżącym roku otrzymało je siedmio-
ro uczniów: Weronika Garlikowska, 
Zuzanna Krzyżanowska, Julia Ole-
szyńska oraz Maja Kaźmierczak re-
prezentujące Publiczne Gimnazjum 
Nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu 
(obecnie Szkoła Podstawowa Nr 2), a 
także Nikola Każak, Kinga Wszędy-
równa i Marta Szulga z Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 1 im. Polskich Olimpij-
czyków w Wałczu (obecnie Szkoła 
Podstawowa Nr 5). 
Stypendium naukowe przyznawane 
jest na okres jednego roku, jednak 
nie dłużej niż na 12 miesięcy.
Do tej pory o stypendium naukowe 
z Miejskiego Programu Stypendial-
nego mogli ubiegać się uczniowie 

wałeckich gimnazjów, którzy otrzymali co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania oraz spełnili nie mniej niż dwa z wymienionych 
kryteriów:
- otrzymali tytuł laureata w określonych konkursach,
- osiągnęli wybitne wyniki w nauce, przy średniej ocen co naj-
mniej 5.5,
- reprezentowali miasto lub szkołę w konkursach, turniejach, 
przeglądach bądź innych imprezach z zakresu nauki na szcze-
blu co najmniej wojewódzkim w zakresie wyróżnień indywidu-
alnych.
Ze względu na zmianę w systemie oświaty wynikającą z likwida-
cji gimnazjów od roku szkolnego 2017/2018 o stypendium na-
ukowe będą mogli ubiegać się uczniowie szkół podstawowych.
Serdecznie gratulujemy tegorocznym stypendystom i życzy-
my dalszych sukcesów w doskonaleniu własnych umiejętności 
oraz wszelkiej pomyślności w dalszej edukacji i w życiu.

Autor: Julita Kłos
Podinspektor ds. Oświaty

UKS Volley działający przy SP 4 w Wał-
czu znalazł się w wybranej grupie 25 
klubów w kraju objętych wsparciem 
Fundacji Małgorzaty Glinki, które 
tworzą Glinka Academię. Głównym 
celem Fundacji Małgorzaty Glinki 
jest pomoc najmłodszym adeptom 
piłki siatkowej w ich rozwoju, pomoc 
klubom siatkarskim, w tym także 
rozwój trenerów prowadzących pra-
cę szkoleniową z dziećmi. Kolejnymi 
obszarami, które wspierać będzie 
Fundacja Małgorzaty Glinki, to pro-
mocja aktywności fi zycznej wśród 
wszystkich grup społeczeństwa i 

promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem 
upowszechniania aktywności fi zycznej i sportu wśród rodzin. Gmi-
na Miejska Wałcz aktywnie włączyła się w realizację tego projektu. 
W listopadzie br. zostało podpisane trójstronne porozumienie, któ-
rego celem jest organizacja wspólnych projektów i przedsięwzięć 
promujących piłkę siatkową oraz imprez i wydarzeń o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, zwiększających aktywność i efektywność 
działań w rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży
W ramach działania Glinka Academy wałecki klub skorzysta m.in. z:
- warsztatów szkoleniowych dla trenerów prowadzonych przez au-

torytety siatkarskie z kraju i zza granicy, 
- wsparcia rzeczowego dla klubu w postaci sprzętu sportowego,
- udziału w obozach szkoleniowych w kraju i za granicą dla najmłod-

szych zawodników z możliwością spotkań znanych zawodników i 
trenerów,

- udziału w turniejach siatkarskich organizowanych i współfi nanso-
wanych przez Fundację Glinka Academy.

Warto również podkreślić, iż Wałcz w ramach Glinka Academy sta-
nie się miejscem letniego wypoczynku dla ponad 1000 zawodni-
ków, którzy aktywnie spędzać będą wakacje korzystając z uroków 
oraz bazy sportowej miasta.

Autor: Arkadiusz Nie� edowicz

Informujemy, że z dniem 
2 stycznia 2018 roku (ze 
względu na to, iż 31.12 i 
01.01 są dniami wolnymi 
od pracy) upływa termin 
składania wniosków o 

przyznanie stypendiów sportowych na rok 2018.
Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1. dane osobowe kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych stypendysty,
2. informację o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym 
przyznanie stypendium oraz opis zamierzeń sportowych w roku 

jego przyznania,
3. informację o innych stypendiach pobieranych w roku ubiegania 
się o stypendium sportowe Burmistrza Miasta Wałcz i okresie ich 
pobierania.
Wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/SXXI/124/16
Rady Miasta Wałcz z dnia 26 kwietnia 2016 r., znajduje się na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta Wałcz  w zakładce Aktualności.
Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz, 
Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.
Kontakt: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Wałcz, tel. 67 2584471 w. 68, pokój 223.

Autor: Julita Kłos
Podinspektor ds. Oświaty
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Jak co roku Urząd Miasta Wałcz oraz miejskie zakłady i spółki przy-
gotowują się do sezonu zimowego. Był to jeden z głównych tema-
tów podczas spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego w dniu 16 listopada 2017 r.
Gmina została podzielona na trzy strefy odśnieżania. Zakład Go-
spodarki Komunalnej jest wyposażony w pługopiaskarkę, kopar-
ko-ładowarkę, trzy ciągniki z pługami oraz mikrociągnik z posypy-
warką i pługiem do odśnieżania chodników. Zakład jest również 
wyposażony w sprzęt do ręcznego odśnieżania oraz jest w trakcie 
postępowania zakupowego i doposażenia się w cztery odśnieżarki 
chodnikowe. Zakup ten spowoduje odciążenie pracowników, któ-
rzy będą ręcznie posypywać, chodniki piaskiem, ale nie będą już 
musieli ich ręcznie odśnieżać co znacznie poprawi szybkość reago-
wania i usuwania skutków zimy. Na tę chwilę zakład ma zabezpie-
czone 200 ton mieszanki piaskowo-solnej oraz 500 ton piasku. Na 
terenie miasta Zakład Gospodarki Komunalnej rozstawił skrzynie z 
mieszanką piaskowo-solną do zabezpieczania chodników.
W tym miejscu należy przypomnieć o obowiązku odśnieżania 
chodników, które znajdują się przy budynkach prywatnych. Obo-
wiązek taki spoczywa na właścicielach lub zarządcach obiektów. 
Osoby mogą odśnieżać chodniki samodzielnie albo zawierać umo-
wy z podmiotami, które świadczą takie usługi, np. z Zakładem Go-
spodarki Komunalnej.
Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w mieście 
jest ok. 43 osób bezdomnych. Jest to więcej niż w poprzednim se-
zonie zimowym, kiedy było to ok. 35 osób. 20 z tych osób zostało 
umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych. MOPS oraz Straż 
Miejska monitorują pozostałe osoby i w razie potrzeby udzielają 
pomocy. 
MOPS zapewnia gorące posiłki od poniedziałku do piątku. Doży-
wia w sumie ok 330 osób, z czego ok. 110 to osoby dorosłe, a reszta 
dzieci. MOPS dopłaca do zakupu opału dla najuboższych rodzin. 
Trwają prace nad przygotowaniem ogrzewalni dla bezdomnych. 
Rozpoczęto też wydawanie paczek żywnościowych z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W podprogramie 
2017 umowę z Pilskim Bankiem Żywności w imieniu wałeckiego 
stowarzyszenia podpisał Polski Związek Głuchych, Terenowy Od-
dział Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego w Wałczu.
W chwili obecnej z pierwszej dostawy żywności skorzystało ok. 
450 osób. W tym roku z racji podwyższonego progu dochodowe-
go (dla osoby samotnie gospodarującej – 1268,00 zł, dla osoby w 
rodzinie – 1028,00 zł) więcej osób może korzystać z paczek żyw-
nościowych, m.in. emeryci i renciści. Do rozdysponowania jest 19 
palet produktów, które cyklicznie będziemy pozyskiwać z Banku 
Żywności. 

Autor: Michał Bulwan, Inspektor ds. Wojskowych i OC
przy współpracy z: Wydz. OSS, SM, MOPS i ZGK

Ogrzewalnia 
dla osób bezdomnych 

w mieście Wałcz

Przygotowania 
do zimy

Bezdomność to w dzisiejszych czasach problem, który dotyczy wszyst-
kich krajów na świecie. Nie ma znaczenia czy są to państwa biedne, czy 
bogate. Bezdomni żyją wszędzie, a każdy kraj stara się w miarę możli-
wości radzić sobie z tym problemem.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się 
„osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepi-
sów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie 
niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych”.
-Jednak jak podkreśla wielu badaczy, bezdomność jest przede wszyst-
kim zjawiskiem społecznym, niepoddającym się opisowi w kategoriach 
czysto prawniczych. Ani formalne prawo do zamieszkania w danym 
lokalu, ani brak tego prawa nie przesądzają bowiem niczego w kwestii 
bezdomności. 
Jak wielu jest bezdomnych, tak z pewnością wiele powodów, z jakich 
osoby te straciły swoje miejsce zamieszkania. Wśród powodów wymie-
nia się najczęściej: alkoholizm, utratę pracy, powodującą w konsekwen-
cji brak środków do życia i eksmisję z miejsca zamieszkania, rozpad 
rodziny, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, prze-
moc w rodzinie, likwidację hoteli pracowniczych, opuszczenie domu 
dziecka, czy szpitala psychiatrycznego bez określonego miejsca powro-
tu. Powodem takim może być również brak tolerancji i zrozumienia dla 
osób przebywających ciężkie, a czasem nawet śmiertelne choroby.
Zima to okres szczególnie trudny dla osób bezdomnych, często to wal-
ka o przetrwanie, dlatego też na terenie naszego miasta Wałcz powstaje 
ogrzewalnia zapewniająca tymczasowe schronienie dla osób bezdom-
nych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej ogrzewalnia świadczyć będzie usługi w okresie od 1 października 
do 30 kwietnia w godzinach od 18.00 do 8.00. 
Osoby korzystające z ogrzewalni mają zapewnione: miejsce siedzące w 
ciepłym pomieszczeniu, możliwość skorzystania z łaźni, środki czysto-
ści, wymianę odzieży i gorące napoje.
Formalności przy przyjęciu do ogrzewalni są ograniczone do niezbęd-
nego minimum - nie ma wywiadu środowiskowego, nie trzeba mieć 
„skierowania” od pracownika pomocy społecznej. Prawo do pobytu 
w ogrzewalni mają osoby, które same się tam zgłoszą lub zostaną przy-
wiezione przez policję, straż miejską czy pogotowie. 
Ogrzewalnia powstanie przy ul. Budowlanych w budynku siedziby 
spółek miejskich. Obecnie trwają tam prace remontowo-adaptacyjne, 
które zakończą się przed Świętami Bożego Narodzenia.
Burmistrz Miasta Wałcz ogłosiła otwarty konkurs ofert na prowadzenie 
ogrzewani, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wo-
lontariacie. Na realizację zadania miasto przeznaczyło kwotę 50 000 zł.

Autor: Małgorzata Ejma, 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
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Dzikie wysypiska – dlaczego należy z nimi walczyć?

PRZETERMINOWANE LEKI A ODPADY KOMUNALNE

Dzikie wysypiska nie posiadają 
określonej prawem defi nicji. Ale 
nie powinniśmy udawać, że takie 
miejsca nie istnieją! Dzikie wy-
sypiska można ogólnie określić 
jako  miejsca, w których nielegalnie 
składowane są odpady. Aby zrozu-
mieć czym jest dzikie wysypisko i 
jakie zagrożenia stwarza dla środo-

wiska, należy najpierw zrozumieć, czym jest składowisko odpadów.
Składowisko odpadów jest miejscem bądź obiektem zlokalizowanym 
i urządzonym zgodnie z restrykcyjnymi przepisami prawa, przeznaczo-
nym do składowania odpadów. Od takiego obiektu / miejsca wymaga się 
zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie. Jest to obiekt / 
miejsce  o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji 
trwającym kilkadziesiąt lat.
Dzikie wysypiska w odróżnieniu od składowiska odpadów są to miejsca 
niezabezpieczone i nieprzystosowane do składowania odpadów, stano-
wiące szczególne niebezpieczeństwo dla środowiska i człowieka.
Zagrożenia płynące z powstawania nielegalnych składowisk:
Dla środowiska:
• chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód powierzchnio-
wych i podziemnych,
• chemiczne i mikrobiologiczne skażenie gleb sąsiadujących z dzikim wy-
sypiskiem,
• zanieczyszczenie gleb i wód metalami ciężkimi głównie przez odpady 
niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory, opakowania z resztkami 
farb, lakierów, oleju samochodowego, lekami, środkami ochrony roślin),
• zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi m.in. siarkowodorem 
i metanem, który w zetknięciu z powietrzem może powodować samo-
zapłony,

• wysokie zagrożenie pożarowe,
• niszczenie walorów estetycznych krajobrazu i niszczenie bioróżnorod-
ności,
Dla człowieka:
• zagrożenie epidemiologiczne, ze względu na możliwość występowania 
w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych 
grzybów,
• zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów poprzez nadmierny 
rozwój owadów, gryzoni i ptaków,
• emisja nieprzyjemnego odoru z gnijących substancji organicznych,
Dla zwierząt:
• leśne zwierzęta traktują napotkane odpady jako pożywienie. Szczegól-
nie niebezpieczne są zjadane przez nich kawałki plastikowej folii, które 
powodują zaburzenia przewodu pokarmowego, często kończące się 
śmiercią zwierzęcia,
• dla ptaków niebezpieczne są kawałki sznurków z tworzyw sztucznych, 
które wykorzystywane są jako budulec gniazd. Nitki tworzące sznurek 
wpaijają się mocno w skórę piskląt i często blokują dopływ krwi do koń-
czyn, co powoduje zakażenia oraz często kończy się okaleczeniem lub 
śmiercią młodych.
W pobliżu dzikich wysypisk odnotowuje się podwyższone koncentracje 
metali ciężkich, szczególnie: rtęci, kadmu, miedzi, chromu czy ołowiu.
Jedna tylko bateria może zanieczyścić metalami ciężkimi aż 400 l wody 
lub 1 m3 gleby.
Zastanówmy się zatem zanim z własnej woli zaczniemy zanieczyszczać 
otaczającą nas naturę. Drodzy Mieszkańcy nasze miasto i okolice zasłu-
guje na czysty wygląd i bezpieczeństwo!  

Autor: Edyta Kosmalska
 Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Dlaczego nie należy wyrzu-
cać leków wraz z innymi od-
padami komunalnymi?
Leki zawierają substancje 
wpływające negatywnie 
na środowisko naturalne, a 
nawet zdrowie i życie ludzi. 
Związki chemiczne zawarte 
w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich rośli-
ny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilkadziesiąt lat. Z 
tego powodu nie wolno wyrzucać leków wraz z innymi odpadami komu-
nalnymi do przydomowych koszy. Substancje te wymagają oddzielnej, 
kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia.
Nigdy nie należy wyrzucać leków do toalety ani odpływu umywal-
ki czy wanny niezależnie od formy leku (np. w kroplach lub syropie). 
Oczyszczalnie nie są w stanie odfi ltrować ze ścieków substancji zawar-
tych w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten sposób do rzek i prze-
nikają do wód gruntowych.

Gdzie można legalnie wyrzucić leki?
W wielu gminach  tak jak 
i w naszej organizowane 
są specjalne punkty zbió-
rek - Punkty Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w których można 
legalnie i bezpłatnie oddać 
przeterminowane leki. W 

Wałczu punkt taki znajduje się przy byłym, nieczynnym już wysypisku 
odpadów komunalnych na ulicy Bydgoskiej przy wyjeździe z miasta.
Od  stycznia 2018 roku zostaną również umieszczone w wałeckich ap-

tekach specjalne pojemniki na przeterminowane leki. Lista aptek zaopa-
trzonych w pojemniki zostanie na początku roku zamieszczona na stronie 
internetowej Urzędu Miasta.

Jak wyrzucać leki?
Szczegółowe instrukcje wrzucania leków do specjalnych pojemników. 
Do pojemników wyrzucić możemy zarówno leki wydawane na receptę, 
bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople), jak i suplementy diety.
1. Do pojemnika możemy wrzucać leki w różnej formie: 
• tabletki lub kapsułki można wrzucić do pojemnika w blistrach lub po-

jemniczkach zbiorczych, 
• syropy wyrzucamy w buteleczkach, ale należy zachować ostrożność, 

aby opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania w pojemniku,
• maści i kremy wyrzucamy w tubkach,
• aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
• zastrzyki w ampułkach.
2. Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – te wrzucamy do 
kosza na odpady suche albo oddajemy do punktów zbiórki makulatury.
3. Jeśli pojemnik jest pełny zapytaj farmaceutę, czy mógłby przyjąć od 
ciebie przeterminowane leki i przekazać fi rmie opróżniającej pojemnik. 
Farmaceuta nie ma obowiązku wyrazić zgody na takie postępowanie, ale 
może spełnić Twoją prośbę.

Nie wrzucaj do pojemnika na leki:
• papierowych opakowań,
• zużytych środków opatrunkowych,
• strzykawek i igieł,
• termometrów rtęciowych –  niektóre punkty przyjmują termometry 

oddzielnie.
Autor:  Edyta Kosmalska 

Inspektor ds. Ochrony Środowiska
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INWESTYCJE
W ostatnim kwartale tego roku udało się zakończyć kilka zadań inwestycyjnych wcześniej rozpoczętych, jak również dość znacząco za-
awansować prace na pozostałych i rozpocząć nowe zadania. Prezentujemy kilka ważniejszych zadań spośród wielu realizowanych w tym 
okresie.

Budowa parkingu na osiedlu przy 
ul. Kościuszki 11-17
Zakończona została budowa parkingu osiedlo-
wego fi nansowanego wspólnie przez Wałecką 
Spółdzielnię Mieszkaniową i Gminę Miejską 
Wałcz. Oddany do użytku w dniu 21.10.2017 r.
parking pomieści 54 samochody osobowe. 
Wykonawcą robót był Zakład Budowla-
no-Transportowy Janusz Klekot oraz Enea 
Oświetlenie. Wartość robót budowlanych 
496.634 zł.

Miejsce pochówku dzieci utraconych – 
cmentarz Dolne Miasto
Zakończono prace związane z wybudowa-
niem miejsca pochówku dzieci utraconych. 
Urny z prochami dzieci będą mogły być 
złożone  w sześciu niszach. Część podziem-
ną grobowca i zagospodarowanie otocze-
nia wykonał ZGK Wałcz. Nagrobek z granitu 
wykonała fi rma „Wyrób nagrobków” p. Pio-
tra Dominiaka. Wartość robót 29.399 zł.

Zielona siłownia Zatorze II 
(budżet obywatelski) 
Dokończono również kolejne zadanie z bu-
dżetu obywatelskiego.
Wykonano remont chodnika o pow. 108,21 m2

przy budynku mieszkalnym ul. Wojska Pol-
skiego 68. Zamontowano trzy stoliki (stolik 
szachowy, piłkarzyki, stół do ping-ponga) 
oraz grill. Wartość robót budowlanych i wy-
posażenia wynosi 41 773 zł.

Zagospodarowanie Oś. Tysiąclecia - naprze-
ciw Szkoły podstawowej nr 4
Zakończono realizację kolejnego etapu mo-
dernizacji dróg wewnętrznych, na osiedlu 
przy al. Tysiąclecia (wjazd na osiedle od strony 
ul. Kaszubskiej, za blokiem nr 10). Wykonawcą 
robót jest ZGK Wałcz. Wartość prac ok. 120.000 
zł. Wybudowano drogę dojazdową wraz z 
chodnikiem i parkingiem o łącznej powierzch-
ni 510m2. Odwodniono teren między garażami 
za blokiem nr 10 oraz wykonano oznakowanie 
pionowe całego osiedla przy Al. Tysiąclecia – 
łącznie 36 znaków.

Ul. Żeromskiego – remont chodników
Po zakończeniu remontu nawierzchni ul. Że-
romskiego, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Wałczu realizuje remont chodników na 
ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Kołobrze-
skiej do ul. Klonowej. Planowane zakończe-
nie w 2017 r. Wartość remontu chodników 
153 017 zł.

Remont ul. Zaułek Chełmiński
Trwa realizacja zadania  „Remont i przebudo-
wa ulic: Zaułek Chełmiński, Zbożowa, Piasko-
wa, Gdańska w Wałczu”. Wykonawcą jest Za-
kład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot 
Wałcz. W ramach podpisanej umowy  plano-
wane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i 
nawierzchni drogowej na długości ok 400 m . 
Wartość zadania 722 221 zł. W bieżącym roku 
zostanie wykonane około 50 % prac objętych 
umową.
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Plac zabaw i siłownia – Zaułek Chełmiński
Zakończono prace przy kolejnym zadaniu 
z budżetu obywatelskiego.
Zamontowano urządzenia placu zabaw fi r-
my AKTIV Place Zabaw Plewiska tj. Zestaw 
Duża Forteca, Zestaw Sportowy, piaskow-
nicę, huśtawkę podwójną, huśtawkę waż-
kę, dwa bujaki: zebra i koń, karuzelę tarczo-
wą, Stożek – linearium, ławkę.
Zamontowano urządzenia siłowni fi rmy 
Starmax Marek Starczewski Bąkowo tj. or-
bitrek,  twister,  stepper, prasę nożną, wio-
ślarza, wyciąg górny, wyciskanie siedząc, 
wahadło, biegacza, rowerek, jeźdźca. Prace 
związane z ukształtowaniem terenu wy-
konywane były przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej oraz Zakład Transportowo-
Budowlany Janusz Klekot. Łącznie koszt 
wykonania zadania wyniósł 125 000 zł.

Budowa chodnika łączącego blok nr 27 przy ul. Wojska Polskiego z blokiem nr 9-15 przy Al. Tysiąclecia w Wałczu  
Wybudowano chodnik o długości 130 m i szer. 2,0 m wraz ze zjazdem do sklepów za blokiem Tysiąclecia 9-15 
oraz przebudową zjazdu z trylinki przy bloku Wojska Polskiego 27. Wykonawcą robót jest ZGK Wałcz, wartość 
robót ok. 85.000 zł.

Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwi-
gi od ul. Kościuszki do placu Zesłańców 
Sybiru 
Po wykonaniu remontów chodników 
przystąpiono do remontu nawierzchni 
jezdni.Wykonawcą jest fi rma Energopol 
– Szczecin S.A. Szczecin. Wartość zadania 
268 921zł  . Planowany termin zakończenia 
– do 17.12.2017 r.

Budowa drogi wewnętrznej i  parkingu 
na os. Kościuszki 17-19 
Przystąpiono do prac przy budowie parkingu 
oraz prowadzącej do nich drogi dojazdowej. 
Wykonawcą jest  fi rma „Zakład Budowlano-
Transportowy Janusz Klekot” z Wałcza. Za-
kończenie tego zadania ułatwi komunikację 
w tej części osiedla i zwiększy ilość miejsc 
parkingowych. Wartość zadania 805 502 zł. 
Pierwotnie planowano zakończenie prac do 
15.12.2017r., jednak z uwagi na konieczność 
wykonania robót związanych z wymianą 
gruntu całkowite zakończenie zadania nastą-
pi w przyszłym roku. W bieżącym roku zosta-
ną zakończone główne prace budowlane.

Autor: Sławomir Zych, 
Naczelnik Wydziału Inwestycji
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Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach

Muzeum Ziemi Wałeckiej corocznie przygotowuje wnioski o dofi nan-
sowanie różnorodnych działań związanych z wystawiennictwem i po-
pularyzacją historii. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt o nazwie 
„Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć o ludziach i wydarzeniach” re-
alizowany przy fi nansowym wsparciu Ministra Kultury i Ochrony Dzie-
dzictwa Narodowego w ramach programu WSPIERANIE SAMORZĄDO-
WYCH INSTYTUCJI KULTURY – OPIEKUNÓW MIEJSC PAMIĘCI 2017.
Przyznana dotacja wynosi 82.615 zł. Projekt jest realizowany od czerwca 
2017 roku, a jego realizacja zostanie zakończona w grudniu 2018.
Głównym założeniem projektu jest dotarcie do niepublikowanych 
dokumentów, zdjęć, a także wspomnień związanych z zakładaniem 
wałeckiego Cmentarza Wojennego. Przy tej okazji tworzona jest baza 
danych dotycząca osób tam pochowanych oraz  baza danych doty-
czących miejsc pamięci w regionie wałeckim. Dzięki uzyskanemu do-
fi nansowaniu prowadzone są kwerendy w archiwach państwowych i 
redakcyjnych, zbierane są wspomnienia, relacje, wykonywane kopie 
dokumentów. Przygotowany został wirtualny spacer  oraz  interaktyw-
ny plan Cmentarza Wojennego, w przyszłym roku będzie wykonana in-
teraktywna mapa Pojezierza Wałeckiego. To wszystko zamieszczone zo-
stanie na wykonanym już portalu internetowym, na którym znajdzie się 
również indeks nazwisk osób pochowanych na cmentarzu wojennym, 

opis miejsc i przebiegu walk w regionie, wykaz miejsc pamięci – ist-
niejących pomników i tablic. Będą tam również wspomnienia i relacje, 
które uda się zgromadzić w trakcie realizacji projektu. Spacer wirtualny 
zostanie również zamieszczony na Google Maps, będzie więc dostępny 
w ten dodatkowy sposób, nie tylko z poziomu portalu, co wzmocni jego 
oddziaływanie informacyjne. Na portalu, przy wirtualnym spacerze, bę-
dzie możliwość podglądu każdej tablicy z nazwiskami poległych z bli-
ska. Umożliwi to rodzinom pochowanych tam ofi ar II wojny światowej 
odwiedzić miejsce pochówku, nawet jeśli odległość czy stan zdrowia 
nie pozwoli na osobistą wizytę.
Dzięki realizacji tego projektu powstanie ogólnodostępna, internetowa 
baza danych o pochowanych tam żołnierzach i innych ofi arach wojny 
oraz o działaniach wojennych w regionie Pojezierza Wałeckiego, po-
zwoli to wszystkim zainteresowanym problematyką na łatwe dotarcie 
do uzyskanych w ramach projektu danych. Interaktywna mapa regionu 
oraz interaktywny plan cmentarza w nowoczesny sposób zwizualizują 
część informacji podawanych na portalu, będąc nie tylko ciekawym 
uzupełnieniem, ale i zachętą dla młodzieży w poznawaniu historii. Ze-
brane dane i przygotowany portal z dodatkowymi sposobami prezen-
tacji zawartych tam materiałów, czyli wirtualny spacer, interaktywny 
plan cmentarza i interaktywna mapa regionu, a także materiały ikono-
grafi czne będą wykorzystywane w prowadzeniu lekcji muzealnych.
Każdy może mieć swój udział w projekcie:
Warto porozmawiać z rodziną, znajomymi: może pamiętają działania 
związane z tworzeniem Cmentarza Wojennego, może znają kogoś, kto 
przy tym pracował? Może słyszeli wspomnienia ludzi, którzy byli świad-
kami działań wojennych i powojennych? Może znają historię kogoś, kto 

jest pochowany na tym cmentarzu?
Czekamy na takie wspomnienia i informacje: 
e-mail: cw-walcz@tlen.pl

Autor: Beata Stankiewicz, 
Muzeum Ziemi Wałeckiej

W dniu 28 listopada w 
Wałeckim Centrum Kul-
tury odbyło się spotka-
nie dotyczące Programu  
Wspierania Rodziny w 
Gminie Miejskiej Wałcz 
na lata 2017-2019. W 
spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele insty-
tucji zajmujących się 
wspieraniem rodziny w 

naszym mieście. 
Rodzina pełni szereg funkcji mających na celu zaspokajanie potrzeb 
swoich członków. Przede wszystkim warunkuje prawidłowy roz-
wój biologiczny i psychospołeczny dziecka. Jest pierwszą instytucją 
wychowawczą, w której przebiega proces socjalizacji dzieci, kształ-
towanie ich osobowości oraz przygotowanie do przyszłych ról spo-
łecznych. Rodzina oddziałuje na dziecko poprzez określony i swoisty 
układ stosunków społecznych, na których podłożu dziecko przyswaja 
sobie określone wartości i wzory osobowe.
Celem programu jest rozszerzanie i doskonalenie systemu wsparcia 
rodzin i dzieci. Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża bo-
wiem szereg czynników, wśród których istotną rolę odgrywają zja-
wiska patologiczne. Ich oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunk-
cjonalną, czyli taką, która nie potrafi  sprostać swoim obowiązkom 
względem dzieci i innych członków rodziny oraz pomyślnie rozwią-
zywać swoich problemów w sytuacjach kryzysowych. Do zjawisk pa-
tologicznych zalicza się: alkoholizm, narkomanię, przestępczość oraz 
przemoc w rodzinie. Są one najczęstszą przyczyną niedostosowania 
społecznego dzieci.

Stworzenie lo-
kalnego systemu 
wspierania ro-
dziny daje możli-
wość świadczenia 
komplementar-
nego wsparcia 
rodzinom, które 
stają się bezradne 
i marginalizowa-
ne. W systemie 
takim ważne jest, 
by prowadzone 

działania oprzeć na przekonaniu, że naturalnym i koniecznym śro-
dowiskiem wychowania dziecka jest rodzina. W pierwszej kolejności 
system ten powinien być nastawiony na pomoc w rozwiązywaniu ży-
ciowych problemów rodziny, zanim nastąpi rozkład więzi rodzinnych 
oraz zaistnieją okoliczności zmuszające do rozłączenia rodziny. Nale-
ży przy tym pamiętać, iż efektywna praca z rodziną musi być stała, 
intensywna i dotyczyć jej ważnych problemów.
Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Wałcz został opra-
cowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przy 
merytorycznym wsparciu Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i 
Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie. Jest on zgodny z art. 176 
pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.), który w 
ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację 
3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”. 

Autor: Małgorzata Ejma
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Wałcz na lata 2017-2019
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Aktywnie i Twórczo – Bez Ograniczeń

Kontrakt Samorządowy - już widać pierwsze efekty!

Ponad 125 seniorów z 
miasta Wałcz skorzysta-
ło z zajęć edukacyjnych. 
Były one adresowane 
do osób w wieku 60+. 
Spotkania odbywały 
się ramach projektu 
„Aktywnie i Twórczo – 
Bez Ograniczeń” niemal 
przez cały 2017 rok. 

Środki pozyskane na przedsięwzięcie pochodzą z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 i są efektem 
współpracy Gminy Miejskiej Wałcz ze  Stowarzyszeniem Kobiet Aktyw-
nych i Twórczych „Ewa”. 
Dzięki realizacji zadania seniorzy mogli skorzystać z bogatej oferty za-
jęć adresowanych właśnie do nich. Warsztaty ceramiczne, fi lcowania 
i decoupage cieszyły się ogromną popularnością. Udział w zajęciach 
umożliwił seniorom rozwijanie swojej kreatywności, improwizacji oraz 
twórczej ekspresji. W trakcie warsztatów powstały oryginalne i koloro-
we dzieła. Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia sportowe oraz 
taneczne. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej odbyły się zajęcia komputerowe ułatwiające poznanie technologii 
i dostępności do e-usług. Bogaty wachlarz przedsięwzięć uzupełniły 
spotkania z dietetykiem, rehabilitantem oraz warsztaty z idei wolonta-
riatu. 

Aktywne spędzanie czasu uatrakcyjniły wyprawy i wycieczki, np. week-
endowa wizyta w Koszalinie i okolicach, na którą wyruszyło blisko 
100 uczestników projektu „Aktywnie i Twórczo – Bez Ograniczeń” czy 

wyjazd na listopadowy 
spektakl „Księżyc nad 
Buff alo”, wystawiony na 
dużej scenie Bałtyckiego 
Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie. 
Projektem objęto rów-
nież 10 seniorów z cho-
robami otępiennymi, za-
mieszkujących w Domu 
Pomocy Społecznej w 
Wałczu. Grupa ta została 
objęta wsparciem spe-
cjalistów realizujących 
zajęcia z treningu pa-
mięci oraz działaniami 
o charakterze prewen-
cyjnym.
Projekt „Aktywnie i Twór-
czo – Bez Ograniczeń” 
realizowany był przez 
Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych i Twórczych 
„Ewa” i Miasto Wałcz. 
Wartość przedsięwzię-
cia to ponad 180 tys. zł. 
Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecz-
nej dofi nansowało za-
danie kwotą 168.000,00 
tys. zł.

Autor:  Tomasz Albrecht

Zgodnie z założonymi we 
wnioskach o dofi nanso-
wanie harmonogramami 
działań, realizacja projek-
tów wchodzących w skład 
Kontraktu Samorządowe-
go nabiera rozpędu.
Pierwsze efekty można 
zobaczyć we wszystkich 
wałeckich szkołach pod-
stawowych, gdzie już teraz 
dla niemal 900 chętnych uczniów prowadzone są dodatkowe zajęcia z 
wielu dziedzin, w tym: z fi zyki, matematyki, chemii, biologii, geografi i, 
przyrody, techniki, zajęcia sportowe, z gimnastyki korekcyjnej, techno-
logii informacyjno – komunikacyjnych, multimedialnego koła ortogra-
fi cznego, koła literacko – teatralnego, zajęcia logopedyczne. Uczniowie 

klasy V Szkoły Pod-
stawowej nr 1 
mają możliwość 
nauki drugiego 
języka obcego 
– języka francu-
skiego. Wszyscy 
uczniowie biorą 
udział w zajęciach 

z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Zarówno uczniowie jak i ro-
dzice mogą także uzyskać wsparcie psychologa.
W projektach zatrudnionych jest już ponad 50 nauczycieli, a obecnie 

10 z nich podnosi swoje kompe-
tencje, uczestnicząc w szkoleniach, 
warsztatach oraz studiach pody-
plomowych. 
Szkoły pozyskują nowe wypo-
sażenie w postaci m.in. sprzętu 
do rozwijania podstawowych 
kompetencji cyfrowych uczniów, 
w tym tablic multimedialnych, 
doposażenia pracowni do pra-

cy na zajęciach logopedycznych, czy też 
pracowni przyrodniczej w specjalistyczne 
mikroskopy.
W ramach projektu dot. uzbrojenia stref in-
westycyjnych, wyłoniono wykonawcę, któ-
ry opracuje dokumentację i wykona roboty 
budowlane dotyczące kanalizacji sanitarnej 
na obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej przy ul. Kołobrzeskiej.

Autor: Edyta Kowalczyk
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

i Funduszy Pomocowych
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Od czego zależy cena ciepła?

Infrastruktura obrony cywilnej

Cena ciepła zależy od wielu czynników i 
okoliczności. Bardzo często nasi  Odbiorcy 
zadają nam pytanie następującej treści:

Jakie są przyczyny rozbieżności po-
między stawkami za ogrzewanie  w 
różnych miastach?

Odpowiadam, że cena ciepła nie jest dowolnie kształtowana przez Za-
kład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, ale jest  ustalana i zatwierdza-
na przez Urząd Regulacji Energetyki w drodze długiego postępowania 
administracyjnego. W taryfach zostają uwzględnione tylko uzasadnio-
ne koszty działalności naszego przedsiębiorstwa. Na marginesie dodam, 
że Urząd Regulacji Energetyki stoi na straży interesów Odbiorców ciepła. 
Głównym składnikiem ceny ciepła jest paliwo, z którego jest uzyskiwa-
ne ciepło oraz sposób jego wytwarzania. Najpopularniejszym paliwem 
wciąż jest miał energetyczny, z którego uzyskujemy 100 procent ciepła.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę ciepła jest stan infrastruk-
tury ciepłowniczej. Przez wiele lat, podobnie jak wiele innych obszarów 
działalności polskiej gospodarki, fi rmy energetyczne nie inwestowały 
w rozwój i modernizację istniejącej infrastruktury. Stracony czas musi-
my nadrobić i dlatego od lat intensywnie inwestujemy.

Dlaczego?
Jest to konieczne z kilku powodów, m.in. ze względu na coraz wyższe 
wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz oczekiwania naszych 
Odbiorców, którzy cenią sobie komfort. Pamiętamy jeszcze wielodnio-
we przerwy w dostawie ciepłej wody, co w dzisiejszych czasach byłoby 
nie do zaakceptowania. Prowadzone przez nas  inwestycje pozwalają 
na zredukowanie strat energii oraz podniesienie stabilności dostaw 
ciepła.

Co zawierają opłaty stałe i zmienne?
Koszty stałe  są związane z ciągłą gotowością systemu do dostarcza-
nia ciepła oraz konieczną modernizacją i serwisowaniem infrastruktury 
przez cały okres eksploatacji - nie tylko zimą. Prawo nakłada obowiązek 
zapewnienia ciepła do poziomu -16 stopni Celsjusza. Takie przypadki 
zdarzają się rzadko, zimą temperatury utrzymują się w dolnych grani-
cach na poziomie -8 do -10 stopni. Koszty zmienne są odzwierciedle-
niem zużytego ciepła. Dlatego klienci powinni racjonalnie zamawiać 
moc potrzebną do ogrzania budynku. Zawsze mają możliwość zrewi-
dowania swoich potrzeb energetycznych. Chociażby ze względu na 
ochronę środowiska naturalnego warto oszczędzać energię. Należy 
jednak pamiętać o zachowaniu minimalnej temperatury oraz cyrku-
lacji powietrza, by nie pogarszać stanu technicznego budynku przez 
zagrzybienie, zacieki, zawilgocenie.

Czy rzeczywiście tak jest, że producent lub dostawca ciepła może 
decydować o cenie ciepła?  
Jak wspomniałam na początku, zadaniem Urzędu Regulacji Energetyki, 
który zatwierdza taryfę dla ciepła,  jest m.in. równoważenie interesów 
odbiorcy ciepła oraz  przedsiębiorstwa energetycznego. Gwarantuje to 
ceny na optymalnym poziomie. Zmiana cen ciepła jest w dużej mierze 
elementem zależnym od sytuacji gospodarczej, ponieważ ceny węgla 
niezbędnego do wytwarzania ciepła są kształtowane przez rynki świa-
towe. Należy jednak pamiętać, że każdy wzrost kosztów działalności 
zakładu jest oceniany przez URE pod kątem zasadności ewentualnej 
podwyżki ceny.

Autor: Anna Szymelfening
Prezes Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu

Teoretycznie żyjemy w 
spokojnych czasach. 
Od zakończenia ostat-
niej wojny na teryto-
rium naszego państwa 
(nie licząc tzw. stanu 
wojennego) minęło 
już ponad 70 lat. Jest 
to najdłuższy w naszej 
historii okres pokoju. 
Tym niemniej nie ozna-

cza to gwarancji, że tak już będzie zawsze zwłaszcza, że na miejsce 
starych zagrożeń wchodzą nowe.

Prawo nakłada na sa-
morządy obowiązek 
realizacji zadań z zakre-
su obronności. Dlatego 
miasto Wałcz utrzymu-
je infrastrukturę służą-
cą temu celowi.
W mieście znajduje się 

sieć sześciu syren służących do alarmowania i wczesnego ostrze-
gania ludności. Jedna z nich (zamontowana na budynku Urzędu 
Miasta) to syrena elektroniczna, pozostałe to syreny mechaniczne. 
Syreny są zlokalizowanie w różnych miejscach na terenie miasta 
m.in. na budynku poczty, elewatorze Polskich Zakładów Zbożo-
wych czy wieżowcu na Osiedlu Dolne Miasto. Syreny są przynaj-
mniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji. Ostatnie 
tego typu działania miały miejsce w listopadzie br. Miasto stara 
się również systematycznie wymieniać starsze syreny na nowsze 
modele.
W tym miejscu warto wspomnieć o tym, jak się zachować w przy-

padku usłyszenia alarmu. Wszystkie syreny są podłączone do sieci 
i uruchamiane zdalnie z budynku Urzędu Miasta. Aktualnie obo-
wiązują dwa rodzaje sygnałów akustycznych. Alarm ogłasza się 
poprzez modulowany dźwięk trwający trzy minuty, natomiast 
odwołuje się poprzez ciągły dźwięk trwający trzy minuty. W inter-
necie można się jeszcze natknąć na nieobowiązujący już podział 
na alarm o klęskach żywiołowych, alarm o skażeniach i alarm po-
wietrzny. Po usłyszeniu alarmu należy zachować spokój i postę-
pować zgodnie z dodatkowymi komunikatami przekazywanymi 
za pomocą środków masowego przekazu oraz przez uprawnione 
osoby.
Syreny są uruchamiane nie tylko w trakcie prawdziwych alarmów 
czy testów, ale również dla uczczenia ważnych wydarzeń, np. rocz-
nic wybuchu II Wojny Światowej czy Powstania Warszawskiego. W 
razie planowanego włączenia syren, które nie jest alarmem, na 

stronie internetowej Urzędu Miasta 
pojawia się odpowiednio wcześniej 
stosowna informacja.
Urząd Miasta zarządza sześcioma 
schronami obrony cywilnej. Schrony 
znajdują się m.in. pod budynkiem 
Urzędu Miasta, pod budynkiem Wa-
łeckiego Centrum Kultury oraz w 
innych miejscach na terenie miasta. 
Większość jest obiektami podziem-
nymi w formie tunelu w kształcie li-
tery „S”. Większość można rozpoznać 
po charakterystycznych zielonych 
metalowych włazach. Schrony mogą 
łącznie pomieścić ok. 600 osób. 

Autor: Michał Bulwan
Inspektor ds. Wojskowych i OC
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Zmiany stawek abonamentowych 
w Strefie Płatnego Parkowania

Nowy bus 
dla podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Wałczu

Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 listopada br. nastąpiła 
zmiana zasad dotyczących nabycia i wysokości stawek kart abo-
namentowych obowiązujących w Strefi e Płatnego Parkowania na 
terenie miasta Wałcz.  
Obecnie kartę abonamentową z oznaczeniem lokalizacji może 
nabyć nie tylko mieszkaniec, lecz każdy właściciel lub użytkownik 
pojazdu samochodowego bez względu na adres zameldowania.
Poniżej przedstawiamy wysokość opłat abonamentowych:
1. Karta abonamentowa z oznaczeniem lokalizacji parkowania, 
która uprawnia do parkowania pojazdu bez obowiązku wnosze-
nia opłaty jednorazowej w wyznaczonym obszarze Strefy Płatne-
go Parkowania:
● przez okres jednego tygodnia w cenie 15,00 zł
● przez okres dwóch tygodni w cenie 30,00 zł
● przez okres jednego miesiąca w cenie 50,00 zł
2. Karta abonamentowa bez oznaczenia lokalizacji parkowania, 
która uprawnia do parkowania bez obowiązku wniesienia opłaty 
jednorazowej w całej Strefi e Płatnego Parkowania:
● przez okres jednego tygodnia w cenie 35,00 zł
● przez okres dwóch tygodni w cenie 70,00 zł
● przez okres jednego miesiąca w cenie 120,00 zł

Autor: Ewelina Orwat
Inspektor ds. Komunalnych

W ramach złożonego w lutym tego roku wniosku o dofi nansowa-
nie pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup 9-cio miejsco-
wego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnospraw-
nych” z programu PRFON „Program wyrównywania różnic między 
regionami III, obszar D”, Gmina Miejska Wałcz otrzymała środki w 
wysokości 80 000,00 zł. Całość projektu to kwota 117 300,00 zł, a 
wkład własny zostanie wniesiony w wysokości 37 300,00 zł. Bus 
będzie służył podopiecznym Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Wałczu.

Autor: Autor: Edyta Kowalczyk
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

i Funduszy Pomocowych
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SZLACHETNA PACZKA 
w WAŁCZU

W tym roku w Wałczu wystartowała XVII edy-
cja Szlachetnej Paczki, ogólnopolskiego programu 
pomocowego realizowanego przez Stowarzyszenie 
Wiosna, skierowanego do osób, rodzin naprawdę 
potrzebujących pomocy. W całym kraju w progra-
mie uczestniczyło blisko 20 tysięcy rodzin. Z utwo-
rzonego rejonu Wałcz do programu włączono 44  
rodziny. Z przyjemnością pragniemy poinformować, 
iż wszystkie rodziny znalazły swoich Darczyńców. 

Poza mieszkańcami Wałcza Szlachetne Pacz-
ki dla naszych rodzin przygotowywali mieszkańcy 
między innymi: Piły, Brzostowa, Witankowa, Lon-
dynu, Szczecina, Poznania, Brukseli, Choszczna, 
Gniezna. Ogółem, ponad 2200 osób uczestniczyło 
w ufundowaniu paczek dla rodzin rejonu Wałcz. W 
trakcie Wielkiego Finału, który  odbył się 9 i 10 grud-
nia br. do naszych rodzin trafi ło blisko 500 paczek 
o szacunkowej łącznej wartości prawie 90 tysięcy 
złotych. Wśród Szlachetnych Paczek można było 
znaleźć sprzęt AGD, żywność, odzież, opał, środki 
czystości, a także meble, remont mieszkania czy tur-
nus rehabilitacyjny.

Wszystko to zrealizowała 14-osobowa grupa 
wolontariuszy z Wałcza, Zdbic i Różewa, którzy po-
święcili swój czas i energię, aby inni chociaż przez 
chwilę mogli znaleźć odrobinę szczęścia i radości. 
Wśród tych niesamowitych osób znaleźli się: Gra-
żyna Szefer, Robert Nazaruk, Weronika Wojtanek, 
Patryk Szczechowski, Elżbieta Taźbierska, Justyna 
Woźniak, Małgorzata Krawczyk, Karolina Falkowska, 
Rafał Falkowski, Agnieszka Jóźwiak, Jerzy Kuśmirek, 
Wiesława Kuśmirek, Katarzyna Sobczak i Andrzej 
Stec.

W organizacji pracy wolontariuszy i Finału Szla-
chetnej Paczki bardzo pomogli: żołnierze 104 Bata-
lionu Logistycznego Ziemi Wałeckiej i 100 Batalionu 
Łączności, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, fi rma 
Albor Bolesław Rafałko Wałcz, Ewa i Grzegorz Jan-
kowscy, Victoria Cymes, Urząd Miasta Wałcz, Urząd 
Gminy Wałcz, Klub BWD WKPW Wałcz, uczniowie I 
LO Wałcz oraz PCKZiU w Wałczu.

Dziękujemy wszystkim, którzy ufundowali 
Szlachetne Paczki i wsparli działania wolontariuszy. 
Zapraszamy za rok.

Autor: Andrzej Stec
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PRZETARGI
Os. Nowe Morzyce
W dniu 22 listopada 2017 roku weszła w 
życie uchwała Rady Miasta Wałcz podjęta 
w dniu 26 września 2017 roku, dotycząca 
zmiany planu miejscowego zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego na os. Nowe Morzyce w Wałczu. 
Zgodnie z uchwałą zmianie uległo prze-
znaczenie części terenów gminnych, które 
do tej pory były przeznaczone pod pas zie-
leni i drogę wewnętrzną. Obecnie tereny 
te mogą stanowić uzupełnienie sąsiednich 
działek budowlanych, nadal jednak nie są 
przeznaczone pod zabudowę (nie wyzna-
czono na nich linii zabudowy). Pozostałe 
zmiany dotyczą możliwości zabudowy 
wolnych działek budowlanych budynkami 
o wysokości do trzech kondygnacji, a nie o 
trzech kondygnacjach, jak było do tej pory. 
Umożliwi to realizację budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych o wysokości jednej, dwóch lub trzech 
kondygnacji.
Na terenie objętym zmianą planu Gmina posiada jeszcze wolne 
działki do sprzedania. Przetargi na sprzedaż tych nieruchomości 
będą ogłoszone w pierwszym kwartale 2018r.

Ul. Kołobrzeska
W dniu 12 stycznia 2018 r. w sali nr 11 Urzędu Miasta Wałcz Pl. Wolno-
ści 1 w godzinach: 9:00, 9:30 i 10:00 Burmistrz Miasta Wałcz organizuje 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Miejskiej Wałcz:
1) działki nr 5661/45, położonej w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej, 
o powierzchni 3500 m2, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usłu-
gowym, w tym rzemieślniczym, z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej właściciela. Cena wywoławcza działki wynosi 342.350 zł,
2) działki nr 5661/46, położonej w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej, 
o powierzchni 3372 m2, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usłu-
gowym, w tym rzemieślniczym, z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej właściciela. Cena wywoławcza działki wynosi 329.900 zł,
3) działki nr 5661/47, położonej w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej, 
o powierzchni 2872 m2, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usłu-
gowym, w tym rzemieślniczym, z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej właściciela. Cena wywoławcza działki wynosi 3272.200 zł.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej (ul. Kołobrzeska) przez 
działki nr 5661/115 i 5661/114. Teren objęty jest „Miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy 
ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską w mieście Wałcz” – oznacze-
nie w planie symbolem 4Um. W pobliżu działek przebiega sieć 
energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna - ewentu-
alne możliwości podłączenia do mediów należy uzgodnić z ich 
dysponentem. 
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości i przetargu 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami po-
kój nr 112, 113, 114 lub telefonicznie 67 – 258 44 71 w. 55, 30.
Zapraszamy do udziału w przetargu

Autor: Katarzyna Pyka, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami



16

Wałcz Informator Miejski
ISSN 2450-9833
Wydawca:
Urząd Miasta w Wałczu, Wałcz, pl. Wolności 1
Projekt, skład i druk:
Drukarnia Pojezierze,
Wałcz, ul. Sienkiewicza 3, tel. 67 258 90 74
Redakcja tekstów:
Wydział Promocji Urzędu Miasta Wałcz
Wałcz, pl. Wolności 1, tel. 67 258 44 71
Nakład 5000 egz.
Bezpłatny biuletyn informacyjny miasta Wałcz


