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Szanowni Państwo!
Miło mi poinformować, że to już kolejny numer informatora miejskiego. Mam nadzieję, że
znajdziecie w nim Państwo interesujące informacje z życia naszego miasta i jego mieszkańców, a także praktyczne uwagi, ważne w wielu różnych sytuacjach życiowych.
Przed nami wakacje – okres wypoczynku, beztroskiego spędzania wolnego czasu, zabaw
i pięknej pogody. Serdecznie Państwu życzę, aby okres letniego wypoczynku dał Państwu
wytchnienie i pozwolił nabrać nowych sił.
Wszystkim młodym Mieszkańcom naszego miasta, którzy kończą rok szkolny, a także maturzystom, życzę dobrych ocen na świadectwach, pięknie zdanych egzaminów na wybranych
kierunkach studiów i szczęśliwych wakacji.
Wałeckie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Wałeckiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i
merytoryczni pracownicy Urzędu Miasta przygotowali na lato szereg imprez, na które już dziś serdecznie i gorąco Państwa zapraszam.
Pragnę złożyć tą drogą podziękowania i gratulacje dla wszystkich byłych i obecnych Pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej, którzy obchodzili w maju jubileusz 25–lecia Zakładu. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z tej okazji.
Zyczę Państwu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Ciepłe i serdeczne życzenia kieruję również do Pracowników i Emerytów Zakładu Energetyki Cieplnej, którzy 1 lipca
będą obchodzić jubileusz 40–lecia Zakładu. Najserdeczniej Państwu życzę spełnienia planów i marzeń, zdrowia i radości.
Zapraszam Państwa do lektury informatora
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA WAŁCZ 2017
MASZ POMYSŁ - ZŁÓŻ PROJEKT!!!
TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW 23 MAJA-29 LIPCA 2017
Burmistrz Miasta Wałcz mając na uwadze rozwój aktywności lokalnej zaprasza Mieszkańców po raz kolejny
do decydowania o ważnych dla miasta inwestycjach i przedsięwzięciach.
Zgłaszanym projektem może być w szczególności projekt zadania taki jak:
1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
2 ) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.
Projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta oraz muszą być planowane do
realizacji na terenie miasta Wałcz i na gruntach będących własnością Gminy Miejskiej Wałcz.
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każda osoba fizyczna i/lub prawna,
instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Wałcz.

HARMONOGRAM:
23 maja – 29 lipca 2016 r.
Zgłoszenia projektów
01-30 sierpnia 2016 r.
Weryfikacja zgłoszonych projektów
31 sierpnia 2016 r.
Przygotowanie przez Urząd Miasta listy zweryfikowanych projektów
01 - 30 września 2016 r.
Głosowanie mieszkańców na projekty
20 października 2016 r.
Ogłoszenie listy projektów do realizacji
Szczegółowe informacje oraz obowiązujące dokumenty: www.walcz.pl/ dla mieszkańców lub Wydział Spraw Społecznych,
Anna Gródka Naczelnik Wydziału, tel. 67 258 44 71 w. 56, e-mail: budzetobywatelski@umwalcz.pl
Autor: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
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KONTRAKT SAMORZĄDOWY
OFICJALNIE PODPISANY

13 maja 2016 r. w Wałeckim Centrum Kultury uroczyście podpisano
Kontrakt Samorządowy pn. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój
gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego”.
W tym partnerskim projekcie uczestniczą wszystkie gminy naszego powiatu: Miejska Wałcz, Wiejska Wałcz, Mirosławiec, Tuczno, Człopa oraz Powiat Wałecki. Włodarze poszczególnych jednostek
złożyli swoje podpisy na dokumencie, dzięki któremu niemal 37 mln. zł z puli europejskiej trafi do
Wałcza i gmin ościennych, czego efekty będzie można podziwiać już w najbliższych latach.
Zanim jednak zacznie się realizacja poszczególnych projektów zgłoszonych w kontrakcie wałeckim, samorządy będą miały 6 miesięcy na przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim w
Szczecinie właściwych wniosków o dofinansowanie.
Autor: Edyta Kowalczyk
Inspektor ds. Zamówień publicznych i Funduszy pomocowych
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Zadania w trakcie realizacji robót budowlanych
Remont chodników ul.1-go Maja
Wykonano nawierzchnię chodnika o powierzchni ok. 330 m2 z
kostki betonowej „szarej” typu: starobruk. Wjazdy na posesje o powierzchni ok. 45 m2 wykonano z kostki betonowej „czerwonej”.
Z uwagi na planowane zamierzenia inwestycyjne ENEA dot. przebudowy sieci energetycznej, oraz Polskiej Spółki Gazowniczej w
zakresie wymiany sieci gazowej w ulicy, remont pozostałych chodników ul. 1-go Maja, pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kaszubską, zostanie zrealizowany po zakończeniu ww. planowanych robót.

Wykonany nowy fragment drogi i parkingu.

Wykonany chodnik ul. 1 Maja
Przebudowa chodników ul. Południowa
Rozpoczęto przebudowę chodników i budowę miejsc parkingowych na ulicy Południowej. Termin wykonania robót do dnia
30.09.2016 r. Prowadzone prace rozbiórkowe w sąsiedztwie boiska
szkoły RCKU. Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z kostki betonowej. Przebudowie podlegają chodniki ul. Południowej na
odcinku od ul. Bydgoskiej (w rejonie wjazdu do szkoły) do przebudowanej ul. Kolejowej.

Realizacja robót al. Tysiąclecia
Przebudowa ul. Słonecznej w Wałczu
Przebudowa ul. Słonecznej obejmuje odcinek o długości 100 mb,
od skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Żabią. Przebudowie podlegać będzie nawierzchnia ulicy,
zjazdów i chodników wraz z całościową wymianą krawężnika.
Powierzchnia łączna wszystkich nawierzchni wyniesie ok. 780 m2.
Obecnie trwa wymiana instalacji gazowej, która prowadzona jest
przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., oddział w Poznaniu.
Przewidywane rozpoczęcie robót drogowych nastąpi w czerwcu
2016 r., zaś zakończenie przebudowy do końca lipca 2016 r.

Realizacja robót ul. Południowa
Zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego przy al. Tysiąclecia w Wałczu
W ramach w/w zadania Gmina Miejska Wałcz zamierza w roku 2016
przebudować istniejące nawierzchnie dróg wewnętrznych, chodników i miejsc postojowych przed blokiem 16B, pomiędzy blokami 12A, 14A, 16A, a blokami 12B, 14B, 16B oraz wzdłuż bloku 12B i
16 do połączenia z ul. 1-go Maja. Łącznie zamierzamy wykonać ok.
4150m2 nawierzchni w technologii betonowej kostki brukowej, o
grubości 8 cm (jezdnie i parkingi) i gr. 6 cm (chodniki).
Oprócz tego zaplanowana została wymiana części kanalizacji
deszczowej, a w części jej renowacja metodą bezwykopową – tzw.
rękawem uszczelniającym . Łączna długość robót kanalizacyjnych
wyniesie ok. 200 mb.
Również przewidziana jest budowa nowego oświetlenia – w obrębie przebudowanych dróg, parkingów i chodników.
Zaawansowanie robót wynosi na dzień 16.05.2016 ok. 15%.

Realizacja wymiany gazociągu
Realizacja budżetów obywatelskich.
W czerwcu br. planuje się rozpoczęcie realizacji robót na 3 spośród 5
zadań. Pozostałe 2 zadania znajdują się w fazie projektowania.
Zadania w fazie projektowania:
1. Ulica Żeromskiego – zakończenie realizacji projektu w terminie do
04.11.2016 r.
2. Ulice: Zaułek Chełmiński, Zbożowa, Gdańska.
3. Ul. Bursztynowej, Brylantowej i części ulic Szmaragdowej oraz
Chrząstkowo w Wałczu.
4. ul. Kościuszki 17 - 19 parking pomiędzy budynkami oraz parking.
5. ul. Chłodna budowa drogi wraz z chodnikiem.
6. ul. Wilcza.
Autor: Sławomir Zych, Naczelnik Wydziału Inwestycji
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40 lecie działalności
Zakładu Energetyki cieplnej Sp. z o.o.
w Wałczu

● rok 2014.- wdrożenie systemu zarządzania w zakresie ochrony środowiska (PN-EN 14001)
● rok 2016 r. – wdrożenie systemu zarządzania w zakresie bhp
(PN-EN 18001) z certyfikacją we wrześniu 2016 r.
Ważną dla funkcjonowania ZEC Wałcz była data:
● 01 marca 2008 r. – wprowadzenie się do własnej siedziby
przy ul. Budowlanych 9/4

Trochę historii
Spółka istnieje na rynku 19 lat. Kontynuuje dobre tradycje i wieloletnie doświadczenie waleckiego ciepłownictwa, działającego
wcześniej w innych formach organizacyjnych i własnościowych.
Od 1976r. jako Wojewódzki Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Pile, a sześć lat później jako Wojewódzki Zakład Energetyki Cieplnej. Jemu to podlegała jednostka w Wałczu. Kolejnymi
ważnymi etapami dla zakładu były dwie daty:
● 1 czerwca 1991 r. - po likwidacji i podziale majątku WPEC oraz
uchwałą Rady Miasta Wałcza powołano Zakład Energetyki
Cieplnej jako jednostkę budżetową,
● październik 1997 r., - w wyniku ówczesnych decyzji zarządu Miasta Wałcza, zakład uzyskał osobowość prawną i przekształcono go w spółkę prawa handlowego,
z Miastem Wałcz, jako jednoosobowym właścicielem.
W nowej formie prawnej ZEC Sp. z o.o. funkcjonuje do
dzisiaj, zmieniła swoją strukturę wewnętrzną oraz dostosowała się do potrzeb i wymagań klientów. Ogromna dynamika działań dostosowujących się do potrzeb
i wymagań klientów została uwieńczona otrzymaniem
w roku 2005 certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2001.
W roku 2004 rozpoczęto proces wdrażania Zintegrowanego
Systemu Zarządzania, który trwa do dziś. Jego kolejne etapy
wiążą się z następującymi datami:
● 25-26 września 2005 r. – przyznanie Spółce Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009,

ZEC Wałcz – charakterystyka i potencjał techniczny Spółki
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu swoją działalność skupia na produkcji, przesyle oraz dystrybucji ciepła na
potrzeby centralnego ogrzewania, podgrzania ciepłej wody
użytkowej oraz potrzeb technologicznych.
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czych do wzrastających
wymogów środowiskowych w zakresie emisji
gazów cieplarnianych
i efektywności energetycznej,
● poszukiwanie nowych
odbiorców ciepła i przyłączanie ich do m.s.c.,
● zamianę niebezpiecznych
podgrzewaczy
gazowych na instalacje ciepłej wody w budynkach mieszkalnych
Osiedla Zatorze II oraz
Wałeckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej,
● wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie
jakości, ochrony środowiska i bhp - poszukiwanie sposobu
na ciągłe zwiększenia efektywności organizacji i jej rozwoju
gwarantując dostawę ciepła o parametrach wyspecyfikowanych i oczekiwanych przez klientów ,
● utrzymanie wiodącej pozycji na lokalnym rynku w zakresie
zaopatrzenia mieszkańców Wałcza oraz podmiotów gospodarczych w ciepło,
● opracowanie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej na
potrzeby kotłowni KR-3 przy ul. Budowlanych z wykorzystaniem dotacji dla Odnawialnych Źródeł Energii.

Potencjał techniczny ZEC Wałcz to system ciepłowniczy składający się ze źródeł wytwarzania, do których należą dwie kotłownie rejonowe znajdujące się po przeciwległych stronach miasta
Wałcza. Jedna z nich KR-2 mieści się przy ul. 12-go Lutego na
Osiedlu Dolne Miasto, druga KR-3 przy ul. Budowlanych 85.
Poza źródłami wytwarzania najważniejszymi elementami infrastruktury ciepłowniczej są sieci ciepłownicze, przyłącza oraz
węzły ciepłownicze.
Łączna moc zainstalowana w kotłowniach KR-2 i KR-3 wynosi 58,335 MW.
System ciepłowniczy Spółki to także
sieć ciepłownicza
o długości łącznej
26,906 km.
Sieci wykonane w
technologii preizolowanej stanowią
69,5 % ogółu sieci
ciepłownicz ych.
Ciepło rozdzielane
jest poprzez 171 węzłów cieplnych ogółem (163 zautomatyzowanych - własne i obce), z czego 89 stanowi własność Spółki.
Przez 40 lat działalności wspólne zaufanie budowaliśmy poprzez umacnianie partnerskich kontaktów z naszymi odbiorcami, dostawcami i partnerami oraz na utrzymaniu standardów
jakościowych świadczonych przez nas usług i budowaniu wizerunku Zakładu poprzez realizację przyjętej polityki i strategii
Spółki. W wyniku tych działań dzisiaj jesteśmy firmą rozpoznawalną, kojarzoną z nowoczesnością i wysoką jakością świadczonych usług w społeczności wałeckiej. Należymy także do
grona przedsiębiorstw ciepłowniczych, które realizując swoje
projekty, przyczyniają się do rozwoju całej branży ciepłowniczej.

Podsumowując minione 40 lat z całą odpowiedzialnością
stwierdzamy, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, czego dowodem jest dzisiejsza dobra kondycja Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu. Z powodzeniem odnaleźliśmy się i
działamy w nowej rzeczywistości po zmianie ustroju i wejściu
do Unii Europejskiej, osiągamy sukcesy, otrzymujemy nagrody
i certyfikaty. Czterokrotnie otrzymaliśmy tytuł Gazeli Biznesu,
dwukrotnie Geparda Biznesu oraz nagrodę Forbesa.
40 lat naszego konsekwentnego rozwoju potwierdza zdobyty
w latach 2005-2016 certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości (PN-EN 9001), środowiska ( PN-EN
140001) i bhp (PN-EN 18001).

Ciepła woda
Odbiorcom
naszego
ciepła Spółka proponuje usługę doposażenia
węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej, którego rozwiązanie spełnia wszystkie
obowiązujące
normy
bezpieczeństwa. Taka
modernizacja istniejącego w budynku węzła jest
doskonałą alternatywą
dla innych sposobów
podgrzania wody. Ciepła
woda użytkowa przygotowana w węzłach cieplnych, charakteryzuje się stałą temperaturą i jest dostępna przez całą dobę, zapewniając komfort i
wygodę użytkowania.

Autor: Andrzej Maślanka,
Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Kierunki rozwoju Spółki
40 lecie działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Wałczu zamyka pewien etap jego funkcjonowania, ale stawia
przede wszystkim nowe wyzwania, które będą obowiązkiem
nowej jakości. Z myślą o tych zadaniach mamy na uwadze:
● dalszą modernizację istniejącego systemu grzewczego poprzez dostosowywanie go do wymogów dyrektyw unijnych,
a także dostosowywanie posiadanych aktywów wytwór7

Ćwierć wieku ZGK

Tak to się zaczęło

tym została przeprowadzona restrukturyzacja. Miała ona na
celu dostosowanie organizacji Zakładu do bieżącej działalności. W tym czasie Zakład Gospodarki Komunalnej, dzięki dobrej
współpracy z Gminą Wiejską Wałcz oraz Gminą Miejską Wałcz,
utworzył Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.
Od roku 2013, wraz ze wzrastającymi możliwościami budżetowymi miasta, zwiększał stopniowo swój udział w realizacji inwestycji miejskich. Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej w
Wałczu jest Samorządowym Zakładem Budżetowym. Działa na
podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu,
przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr VI/SXXXVIII/221/13 z dnia
25 czerwca 2013 roku. Jest samofinansującą się jednostką, która utrzymuje się z prowadzonej przez siebie działalności, bez
korzystania z dotacji z budżetu miasta.

W roku 1991 podjęta została Uchwała nr 1/104/91 Rady Miejskiej w Wałczu w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wałczu. Zlikwidowano PGKiM, a na bazie
jego majątku utworzono Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
który przejął zakres działalności oraz wszelkie prawa i wierzytelności majątkowe dotychczasowego Wydziału Gospodarki
Mieszkaniowej, oraz Zakład Gospodarki Komunalnej, który
przejął obowiązki, prawa i wierzytelności majątkowe dotychczasowego Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W telegraficznym skrócie
Pierwsza siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej zlokalizowana była przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 60. Pierwszym dyrektorem ZGK został Zbigniew Augustyniak, który
piastował stanowisko od 1.11.1991 do 31.07.1996. Zastąpił go
Kazimierz Misztal, kierujący firmą od 1.08.1996 do 23.03.2012
r. ZGK zajmował się wywozem odpadów od mieszkańców
miasta, firm i instytucji, oczyszczaniem miasta, pielęgnacją
zieleni miejskiej, administrowaniem składowiska odpadów,
cmentarzami oraz świadczeniem usług pogrzebowych. W
styczniu 1994 roku oddano do użytku i uruchomiono miejskie
składowisko odpadów komunalnych innych, niż obojętne i
niebezpieczne. Od lutego 2004 roku firma, dzięki operatywności dyrektora Kazimierza Misztala, rozpoczęła realizację prac
budowlanych i stopniowo zwiększała swój udział w inwestycjach miejskich. Zbudowano ekipę budowlano-remontową i
utworzono nowe miejsca pracy. 10 marca 2008 roku decyzją
Burmistrza Zdzisława Tuderka siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej została przeniesiona na ulicę Budowlanych 9.
23 marca 2012 roku po wielu latach pracy odszedł na zasłużoną emeryturę długoletni dyrektor ZGK Kazimierz Misztal,
a zastąpił go Piotr Borowiec, który piastuje to stanowisko od
16.07.2012 roku do chwili obecnej. Od 1 lipca 2013 roku, w wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ZGK przestał prowadzić działalność
związaną z wywozem odpadów komunalnych. W związku z

ZGK dzisiaj
Czym obecnie zajmuje się zakład?
• prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
• sprawuje nadzór i
rekultywuje miejskie
składowisko
odpadów
komunalnych
innych, niż obojętne i
niebezpieczne;
• utrzymuje w czystości i porządku ulice, place, drogi, ciągi
piesze, parkingi miejskie oraz inne tereny,
stanowiące własność
Gminy Miejskiej Wałcz
oraz użytkowane bezpośrednio przez Gminę;
• utrzymuje w czysto8

nie tylko samorządowcy, ale również byli i obecni pracownicy
wałeckiego ZGK. Jubileusz był okazją do podziękowań i wręczenia wyróżnień. Burmistrz Wałcza Bogusława Towalewska
nagrodziła pracowników, którzy w ZGK przepracowali 25 lat,
czyli byli zatrudnieni od pierwszego dnia istnienia firmy.
Nagrody Burmistrza otrzymali:

ści i pielęgnuje tereny zielone, skwery i
parki miejskie;
• zajmuje się zimowym utrzymaniem
ulic, placów, dróg,
ciągów
pieszych
i parkingów miejskich;
• zarządza miejską
strefą płatnego parkowania;
• organizuje i zarządza
targowiskiem
miejskim;
• zarządza cmentarzami komunalnymi
i świadczy usługi pogrzebowe;
• zajmuje się dekorowaniem miasta oraz
utrzymaniem miejskich słupów ogłoszeniowych;
• świadczy usługi
transportowe
dla
podmiotów gospodarczych;
• prowadzi, utrzymuje w czystości i
konserwuje szalety
miejskie;
• realizuje zadania
wynikające z ustawy
o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku oraz uchwały Rady Miasta w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;
• prowadzi prace społeczno-użyteczne i roboty publiczne
oraz uczestniczy w realizacji projektów Powiatowego Urzędu
Pracy, mających na celu minimalizowanie bezrobocia na terenie Gminy;
• wykonuje prace ogólnobudowlane (budowy i remonty ulic,
placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich i ścieżek
rowerowych) i uczestniczy w realizacji inwestycji miejskich;
• wykonuje prace remontowobudowlane budynków i innych
obiektów użyteczności publicznej;
• świadczy usługi konserwacyjne
i stolarsko-ślusarskie dla budynków i innych obiektów użyteczności publicznej.
W piątek 20 maja w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji z Wałczu odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia działalności Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Wałczu. W uroczystości wzięli udział

Barbara Świętoń
Urszula Mularczyk
Jan Cywiński
Jan Mroczek
Marek Moryson
Ryszard Wiliński.
Dyrektor ZGK Piotr Borowiec przyznał z kolei nagrody wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem pracownikom.
Odebrali je:
Stanisław Wilkanowski
Marta Wilińska
Przemysław Załucki
Krzysztof Mitras
Piotr Świebodziński
Brygida Chowańska
Edward Boruch.

- Jak widać, ZGK realizuje szereg zadań niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania miasta. Zadań ważnych dla
mieszkańców i wpływających na poprawę estetyki Wałcza, a
wszystko to jest możliwe dzięki sprawdzonej załodze – mówił
Piotr Borowiec .
Autor: Rafał Orlikowski, Pojezierze Wałeckie
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Wałcz stawia na czyste powietrze
Problem tzw. niskiej emisji, czyli zawieszonych na niskim pułapie (do 40 m) szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych i ich
negatywnego wpływu na stan naszego zdrowia, stał się przyczyną podjęcia przez Miasto Wałcz decyzji o opracowaniu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

zewnętrznego w zakresie m.in. termomodernizacji budynków,
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła, zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (np. mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę), budowy obiektów
pasywnych/energooszczędnych, wymiany urządzeń na energooszczędne, wykorzystania energii odpadowej czy modernizacji
sieci dystrybucyjnej.

Na wykonanie tego dokumentu Gmina Miejska Wałcz pozyskała
dotację ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Dwa ważne zadania ujęte w PGN dotyczą projektów, na które
Miasto uzyskało środki z tzw. Kontraktu Samorządowego. Są
nimi: „Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”, w ramach
którego zostanie zakupionych pięć nowych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej oraz „Wymiana lamp oświetlenia
ulicznego na energooszczędne”, w ramach którego planuje się
wymianę ok. 1000 sztuk lamp na energooszczędne typu LED.

Celem strategicznym PGN jest poprawa stanu powietrza
atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki
niskoemisyjnej na terenie Wałcza.
Wdrożone rozwiązania w znaczący sposób mają przyczynić się
zmniejszenia zanieczyszczeń w powietrzu, poprzez m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie niskiej emisji do
powietrza, rozwój odnawialnych źródeł energii, redukcję emisji
pyłu zawieszonego i bezo/a/pirenu, oszczędność energii czy
zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na
środowisko naturalne.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem na naszej stronie internetowej pod adresem: www.walcz.pl zakładka:
Dla mieszkańców - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Autor: Edyta Kowalczyk
Inspektor ds. Zamówień publicznych i
Funduszy pomocowych

Dodatkowo, działania ujęte w PGN zgłoszone przez instytucje
i mieszkańców Wałcza mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia

Mieszkańcy Wałcza!
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Plac Polski 1, 78-600
Wałcz.
Stan sanitarno-higieniczny i techniczny dwóch stacji uzdatniania wraz z urządzeniami uzdatniającymi jest dobry.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pracownicy
Sanepidu w Wałczu pobrali do badań laboratoryjnych z wodociągu Wałcz 16 próbek w zakresie monitoringu kontrolnego i 3
w zakresie monitoringu przeglądowego. Częstotliwość pobierania próbek wody dostosowana była do wielkości produkcji
wody dostarczanej przez producenta.
Na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej przez
inspekcję sanitarną i przez przedsiębiorstwo wodociągowe w
ramach kontroli wewnętrznej oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów na dzień 31 grudnia 2015 r. wodę pochodzącą z wodociągu Wałcz oceniono jako przydatną do
spożycia.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu prowadząc monitoring nad jakością
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał obszarowej oceny jakości wody dla obszaru m.in. miasta Wałcz za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
Podstawę oceny w roku 2015 stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Mieszkańcy Wałcza zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez jeden wodociąg publiczny
w Wałczu posiadający dwa ujęcia wody. Ujęcia wody zasilane
są dziewięcioma studniami głębinowymi. Uzdatnianie wody
pochodzącej ze studni głębinowych odbywa się poprzez zastosowanie napowietrzania, a następnie filtrację na filtrach
składających się ze złóż mineralnych odżelaziających i odmanganiających. W miarę potrzeb dezynfekcję wody prowadzi się
podchlorynem sodu.
Producentem i jednostką odpowiedzialną za jakość wody jest

Autor: Anna Szymczak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska
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Obowiązek meldunkowy
nie został zniesiony
zwalają na dokonanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
wraz z dokonaniem wymeldowania z dotychczasowego miejsca
pobytu (sprawę załatwia się w urzędzie właściwym ze względu na
nowe miejsce pobytu osoby). Formalności może załatwić również
ustanowiony pełnomocnik.
Obowiązek meldunkowy zgodnie z polskim prawem wymaga,
aby osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zameldowała się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca (w
przypadku cudzoziemca spoza Unii Europejskiej termin jest krótszy – ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej
czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca).
Wszystkich, którzy mieszkają na terenie naszej gminy, a nie dopełnili jeszcze obowiązku meldunkowego, zapraszamy do Wydziału
Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej (pokój nr
26 w budynku B Urzędu Miasta). Szczegółowe informacje w sprawach meldunkowych, a także druki do pobrania umieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
Wojskowych i Obrony Cywilnej
Beata Jędrowska

Nie ma tygodnia, aby pracownicy Urzędu nie słyszeli od mieszkańców naszej gminy, że obowiązek meldunkowy został zniesiony. Niektóre osoby o to pytają, inne są przekonane, że obowiązek
taki już nie istnieje.
- Nie trzeba się meldować, bo przecież w nowych dowodach osobistych nie wpisuje się już adresu – tłumaczą interesanci. – Już
dawno pisali o tym, że obowiązek ten zostanie zniesiony – dodają.
W dowodach osobistych, wydawanych od 1 marca 2015 roku,
rzeczywiście nie umieszcza się już informacji o adresie. Zmiana
miejsca pobytu nie wiąże się więc z koniecznością wymiany dowodu. Nie oznacza to jednak, że na mieszkańcach nie ciąży już
obowiązek meldunkowy. Media oczywiście wielokrotnie informowały, że zostanie on zniesiony z początkiem bieżącego roku.
Nie do wszystkich dotarła jednak informacja, że do zapowiadanych zmian w prognozowanym wcześniej terminie nie dojdzie.
Ze względu na charakter i rozmiar całego przedsięwzięcia, termin
zniesienia meldunków został przesunięty o dwa lata. W tej chwili
szacuje się, że zmiana wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2018 r.
Dziś zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma
potwierdzać fakt pobytu w danym lokalu. Obecne przepisy po11

WAŁCZ PIĘKNIEJE
Uprzejmie informujemy, że jesienią ubiegłego roku na terenie miasta dokonano nasadzeń roślin cebulowych. Rośliny zostały posadzone: wzdłuż ścieżki spacerowej na promenadzie jez. Raduń, na skwerze przy ul. Kilińszczaków, przed szkołą na os. Dolne Miasto oraz na
skwerze przy ul. Bydgoskiej. W sumie zostało posadzonych około 8000 szt. cebul. Efekt widzimy dzisiaj.

Ponadto w maju bieżącego roku posadzono wieloletnie rośliny ozdobne na skwerze przy ul. Kilińszczaków, a do nasadzeń przygotowany jest teren miejski przy ul.
Mazowieckiej/1 Maja.

skwer przy ul. Kilińszczaków

Do 4 czerwca bieżącego roku pojawią się rośliny jednoroczne na rabatach i w gazonach przy ulicach: Kilińszczaków, Kościuszki, Kościuszkowców, Bydgoskiej i Sądowej.
Pelargonie zobaczymy w drewnianych donicach na Promenadzie jez. Raduń,
na latarniach miejskich przy Pl. Wolności oraz w trzech wieżach kwiatowych na
skwerze przy ul. Kilińszczaków i jednej dużej wieży przy ul. Bydgoskiej. W sumie
zostanie posadzonych około 10 000 szt. roślin.
Należy dodać, że wkład w estetyzację miasta mają również działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Raduń. Ich dziełem jest część nasadzeń na skwerze
przy ul. Kilińszczaków.
Mamy nadzieję, że liczni mieszkańcy Wałcza włączą się w akcję upiększania naszego miasta.
Autor: Anna Szymczak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki
Komunalnej i Środowiska
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Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że posiada działki na sprzedaż przeznaczone pod
zabudowę mieszkalną jednorodzinną usytuowane w bardzo atrakcyjnych miejscach:

w pobliżu Morzycówki i jeziora Raduń na os. Nowe Morzyce:
działka nr 2369/6 o pow. 1298 m2
działka nr 2369/10 o pow. 772 m2
Dla działek jest obowiązujący miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Przy ul. Kołobrzeskiej
działka nr 1839/4 o pow. 1358 m2
działka nr 1839/3 o pow. 1223 m2

Więcej informacji na temat w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Wałcz pokój nr 113 lub pod nr telefonu 67 258 44 71
w. 30. oraz na stronie internetowej www.walcz.pl w zakładce „gmina sprzedaje nieruchomości.” Zapraszamy.
Autor: Lucyna Kabs – Małecka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania
projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane na terenie miasta Wałcz.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Wałcz
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miasta Wałcz uchwały nr VII/SXXI/125/16 z dnia 26
kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miasta Wałcz uchwały nr VII/SXX/115/16
z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane na terenie miasta Wałcz.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, pokój nr 7, w terminie do dnia
5 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Wałcz
Bogusława Towalewska

Burmistrz Miasta Wałcz
Bogusława Towalewska
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Jak uniknąć tragedii
towość do podjęcia walki. Istnieje jeszcze wiele zachowań pośrednich u psów, które przeciętnemu człowiekowi trudno jest
rozpoznać.
Każdy pies jest inny
Podobnie jak wśród ludzi nie ma dwóch identycznie takich
samych psów. Nawet gdy zewnętrznie dwa psy są prawie do
siebie podobne, to ich cechy psychiczne na pewno różnią się
zasadniczo. Jeden pekińczyk czy jamnik może być przyjacielski, a inny w stosunku do ciebie nieprzyjazny. Nie kieruj się
więc wyglądem psów, a do każdego nowo spotkanego zachowaj pewien dystans, inaczej możesz się srodze rozczarować.
Jeśli bawiłeś się wspaniale ze spanielem u Piotrka nie myśl, że
u Krzyśka, który też ma podobnego spaniela, będziesz mógł
zrobić to samo.
Unikaj zębów
Porównaj swoje zęby z psimi, a wówczas zauważysz, jaka jest
między nimi różnica. Ty do przytrzymywania czegoś masz ręce,
pies zaś zęby i większość czynności wykonuje właśnie nimi.
Człowiekowi zęby służą do spożywania pokarmu, psu również,
ale wykonuje jeszcze przy ich pomocy wiele innych czynności.
Kły psa są zawsze zagięte do wewnątrz; ma to znaczenie wówczas, gdy chce coś nimi przytrzymać. W sytuacji, gdy pies chwyci cię zębami, nie ciągnij w przeciwną stronę, gdyż kły mocniej
wbiją się w twoje ciało, doprowadzając do powstania ran szarpanych. Bawiąc się z psem unikaj jego zębów i nie pchaj w nie
żadnej części swojego ciała. Nie zaglądaj też do psiego pyska
i nie próbuj jakichkolwiek manipulacji przy nim. Psy nie lubią,
jak się im zagląda do pyska, a pozwalają tylko to zrobić temu
najważniejszemu – przewodnikowi stada.

Co roku zdarza się w Polsce wiele pogryzień dzieci przez psy, z
których nagłaśniane są tylko te najtragiczniejsze, dlatego przytoczę kilka przykładów postępowania w spotkaniu z psami,
które (mam nadzieję) pozwolą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i być może zapobiegną niejednej tragedii. Pamiętać musisz, że postępowanie z własnym psem, z którym mieszkasz niejednokrotnie latami, będzie zgoła odmienne aniżeli
z psami obcymi, tobie nieznanymi. Ze swoim czworonogiem
możesz zrobić wiele rzeczy, nawet takich, których psy na ogół
nie lubią, np. chwytanie za ogon, zaglądanie do pyska, targanie
za uszy itp. Wymienione przykłady są przykładami niewłaściwego postępowania z psami i powinieneś je wyeliminować w
kontakcie z własnym czworonogiem. Natomiast z psem obcym
nie rób tego, co ze swoim, nawet nie próbuj, bo możesz zostać
dotkliwie pogryziony. Dobrze wychowany pies na pewno nie
zaczepi nikogo, a tym bardziej dziecka. Ale przecież są i takie,
które wychowano źle albo wcale i od nich grozi ci największe
niebezpieczeństwo. Wśród tych dobrze wychowanych, a nawet
szkolonych znajdą się psy, którym od początku wpajano nieufność do obcych, bowiem wymagały tego potrzeby użytkowe.
Do takiego psa nie powinno się w ogóle podchodzić, ponieważ nie zna on twoich intencji i na każdą próbę zbliżenia może
odpowiedzieć agresją. Żaden pies nie powinien przebywać w
miejscu publicznym bez opieki właściciela. Wyprowadzany na
spacer ma być trzymany na smyczy, a do swobodnego wybiegania można go puścić tylko w miejscach, gdzie nikomu nie
będzie zagrażał oraz przeszkadzał. Jednak nagminną praktyką
w naszym kraju jest wypuszczania psa samego, ponieważ właścicielowi nie chce się z nim wyjść

Ogon
Jest dla psa czymś bardzo ważnym, używa go do wyrażania
stanów emocjonalnych. Machanie ogonem, ogon naprężony
czy podwinięty to wyraz aktualnego stanu emocjonalnego.
Schowany pomiędzy nogi oznacza strach, machający – przyjazny stosunek do kogoś, naprężony – gotowość do podjęcia
walki. Nie zbliżaj się do psa, gdy ten ma ogon naprężony lub
wciśnięty między nogi. Pies zdradzający oznaki strachu, może
być dla ciebie niebezpieczny, szczególnie w sytuacji, gdy nie
ma możliwości ucieczki, wówczas jedynym jego wyjściem będzie reakcja agresywna. W zabawie nigdy nie ciągnij psa za
ogon, nawet go nie dotykaj, gdyż możesz zostać pogryziony.
Uważaj również, by przypadkowo nie przydepnąć psiego ogona – to bardzo boli.
Uszy, nos i oczy
Pies nie lubi, gdy jest pociągany za uszy lub, gdy ktoś pcha mu
palec czy inny przedmiot do nosa lub oka. Po pierwsze – to
bardzo boli, po drugie – instynkt samozachowawczy podpowie mu, by od tych ważnych narządów odpędzać każdego intruza, ponieważ może mu je uszkodzić. Gdy spotkasz obcego
psa, pamiętaj, by nie patrzeć mu w oczy, ponieważ oznacza to
dla niego wyzwanie do walki. Lepiej skieruj swój wzrok zupełnie gdzieś indziej, a sytuacja wyklaruje się na twoją korzyść.

Zachowanie psa
Pies swoje stany emocjonalne wyraża szczekaniem, warczeniem, skomleniem i wyciem. Jest to jego mowa, którą chce wyrazić: ból (skomleniem), agresję (szczekaniem i warczeniem),
osamotnienie i niezadowolenie (wyciem). Ponadto swoje stany psychiczne wyraża zewnętrznym zachowaniem. Machanie
ogonem - oznacza wyraz zadowolenia, ogon naprężony (trzymany sztywno) - gotowość do ataku, ogon wciśnięty między
nogi - strach, uszy położone po sobie - strach i podporządkowanie, najeżona sierść - podobnie jak usztywniony ogon - go-

Nie uciekaj!
Na otwartej przestrzeni nie masz żadnych szans, ponieważ pies
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będzie zawsze szybszy od ciebie. Chęć pogoni za czymś leży w
jego naturze i bardzo trudno to wykorzenić. Tak naprawdę, to
nigdy do końca nie da się u psa wyeliminować tego zjawiska.
Każda próba ucieczki z twojej strony wyzwoli automatycznie u
psa chęć pogoni, więc nie rób tego, a pozostań lepiej na miejscu.
Goniący pies, gdy dopadnie zdobycz, stara się ją zawsze przytrzymać zębami, a ty szarpiąc się pogorszysz swoją sytuację.

jego pyska spokojnie cofasz się, a kiedy będziesz już bezpieczny, puszczasz przedmiot i chowasz się. Jadąc rowerem nie
próbuj uciekać przed psem, lecz zatrzymaj się, stań po drugiej
jego stronie i osłaniaj się przed atakami psa. Najlepiej wyczekaj
do ostatniej chwili i nadstaw nagle koło roweru w kierunku biegnącego czworonoga. Jeżeli on zderzy się boleśnie z nadstawionym kołem, prawdopodobnie minie mu ochota do walki.
Może jednak zdarzyć się i tak, że zostaniesz przewrócony przez
psa. W tej sytuacji musisz błyskawicznie zwinąć się w kłębek, co
pozwoli osłonić przednią część ciała przed psimi zębami. Następnie dłonie spleć na karku, łokciami osłaniaj twarz, a przedramieniem lewej i prawej ręki zasłoń tętnice szyjne. Przez cały
czas leż spokojnie, nie wykonuj żadnych ruchów, nie krzycz.
Taka postawa z twojej strony doprowadzi do tego, że pies zostawi cię w spokoju. Może zostaniesz pogryziony, ale rany nie
będą miały skutku śmiertelnego, a to jest przecież najważniejsze.
Leonard Wiesław Wach

Gdy psy ze sobą walczą
Nie próbuj pod żadnym pozorem ich rozdzielać. Sam nie dasz
rady, a możesz zostać przez rozeźlone psy pogryziony. Pamiętaj, że gdy dojdzie do prawdziwej walki pomiędzy psami, w tym
momencie interesują się tylko sobą i nie słyszą co się dookoła
nich dzieje. Jeżeli masz możliwość, wezwij na pomoc osoby
dorosłe, gdy w pobliżu nikogo nie ma - odejdź na bok. Wkrótce
przekonasz się, że po pewnym czasie ta groźnie wyglądająca
walka zakończy się bez większego uszczerbku dla walczących.
Nawet dorosły i silny człowiek nie będzie w stanie w pojedynkę
rozdzielić walczących psów i co dziwniejsze, jeżeli ktoś próbuje
je rozdzielać, walka ich staje się jeszcze ostrzejsza.
W czasie posiłku
Nie podchodź w tym czasie do niego, a tym bardziej nie zabieraj mu pożywienia. Jedzenie dla psa jest czymś bardzo ważnym, ponieważ instynkt życia podpowiada mu, że bez jedzenia
dalsza jego egzystencja stanie się niemożliwa. Podczas posiłku
każdy pies zachowa się agresywnie w stosunku do zbliżającego się intruza. Będzie warczał, pokazywał kły i jeżył sierść,
starając się takim zachowaniem odstraszyć każdego, kto chce
dokonać zamachu na jego posiłek. Na pewno będzie zdecydowanie bronił pożywienia, wszelkimi dostępnymi mu środkami.
Pokarm może zabrać mu tylko i wyłącznie przewodnik stada
i jemu z pewnością się podporządkuje. Zapamiętaj raz na zawsze, że jedzący pies nie potrzebuje twojego towarzystwa,
dlatego w tym czasie zostaw go w spokoju.

Nie zabieramy psu
przedmiotu,który
uznał za własny.

Nagłe podejście do
psa od tyłu, może
sprowokować go do
ataku.

Gdy pies zaatakuje
Jeżeli pies przygotowuje się do ataku, nie uciekaj, a cofaj się
bardzo powoli twarzą zwróconą do niego. Cofać się możesz
tylko wtedy, gdy masz możliwość ukrycia się. Jeżeli takiej możliwości nie widzisz, stój spokojnie, obróć się bokiem do atakującego psa i (jeśli jesteś chłopcem) zasłoń krocze. Wykonywanie
jakichkolwiek ruchów (im gwałtowniejsze tym gorzej) wyzwoli
u psa jeszcze większą agresję. Gdy stoisz spokojnie, oznacza to,
że nie masz zamiaru podejmować z nim walki. Niewykluczone,
że zostaniesz ugryziony, a jeśli już tak się stanie nie wyrywaj
trzymanej części ciała z psiego pyska, takim postępowaniem
bowiem doprowadzisz do powstania ran szarpanych. W zdecydowanej większości przypadków, widząc ciebie stojącego
bez ruchu (to bardzo trudne), przerwie atak i odejdzie usatysfakcjonowany. Poczekaj jeszcze chwilę, aż oddali się na
bezpieczną odległość i wtedy możesz odejść. Jeżeli będziesz
miał możliwość wziąć do ręki kij lub inny odpowiednio długi
przedmiot, wówczas stojąc spokojnie wysuń go spokojnie w
kierunku szarżującego psa. Na pewno chwyci on podany mu
przedmiot, traktując go bowiem jako najdalej wysuniętą część
ciała. W dalszym ciągu stój spokojnie, nie wyrywaj przedmiotu
z psiego pyska, a gdy się dostatecznie zmęczy, sam go wypuści i prawdopodobnie zostawi cię w spokoju. Kiedy już tak się
stanie, stój dalej nieruchomo, trzymaj przedmiot w ręku, lecz
nie wymachuj nim. Dopiero, gdy pies oddali się na bezpieczną
odległość, możesz ruszyć się z miejsca. W przypadku, gdy pies
chwyci podany mu przedmiot, a ty masz możliwość wycofania
się do jakiegoś schowka, wówczas nie wyrywając przedmiotu z

Jeżeli masz jakiś
przedmiot, podaj go
atakującemu psu.

Do szarżującego psa
najlepiej ustawić się
bokiem.

Podczas ataku psa
przyjmujemy pozycję, która zminimalizuje skutki ewentualnego pogryzienia.
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