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DATA
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MIEJSCE

ORGANIZATOR

UWAGI

Powiatowy Urząd
Pracy w Wałczu

Osoba do
kontaktu:
Joanna
Oppermann,
tel. 672585066,
wew.122
e-mail: joppermann@walcz.
pup.gov.pl

KWIECIEŃ

6.04.2018

VIII Targi Pracy

Budynek byłej
szkoły, hala sportowa
(ul. Sądowa 9)

3.05.2018

Majówka

3.05.2018

Spinningowe Mistrzostwa
Koła

Teren przy budynku Starostwa
Powiatowego

Maj 2018

Dni Otwarte na Uczelni

Campus PWSZ
ul. Wojska
Polskiego 99

Starostwo
Powiatowe
PZW Koło Wałcz
Miasto

Marczewski
Marcin,
Lisowski
Tomasz

PWSZ w Wałczu

Impreza
dedykowana
uczniom szkół
ponadpodstawowych
Szczegóły po 2
lutym

8.04.2018
godz. 12.00

Wojewódzki Przegląd Prac
Artystów Nieprofesjonalnych Wernisaż

Sala klubowa
WCK

Wałeckie Centrum Kultury

Maj 2018

Bieg po zdrowie

Człopa

Akademia Sportu i Rekreacji

8.04.-19.05.
2018

Odkrywanie świata.
Podróże Elżbiety Dzikowskiej i Tonego Halika

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

8.05.2018

Międzyszkolny Wiosenny
Rajd Rowerowy ,,Nasza
mała Ojczyzna”

Wałcz- Nakielno
i okolice

Szkoła Podstawowa nr 1 w
Wałczu

15.04.2018
lub
29.04.2018

Spławikowe Mistrzostwa
Koła

9.05.2018

Dzień Europy – Parad
Schumana

Plac Wolności –
Urząd Miasta

Szkoła Podstawowa Nr 2

11.05.2018
godz. 17.00

Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej

Sala widowiskowa

WCK

15.04.2018

„IV Bunkrowe Spotkanie
Miłośników Pojazdów
Zabytkowych”: Wystawa
„Pojazdy II wojny światowej w akwareli Roberta
M. Jurgi”

Grupa Warowna
Cegielnia

12.05.2018

III Festiwal NGO

Promenada nad
Jeziorem Raduń

Wałeckie NGO

12.05.2018

DKF

WCK, Sala widowiskowa

Zawody w ramach III
Festiwalu NGO

Promenada nad
Jeziorem Raduń

Stowarzyszenie
Miłośników
Wody Drako
Wałcz

Informacja
pod nr
tel. 503339554

12.05.2018

18. Drachenbootcup Königs Wusterhausen Berlin

Berlin

Stowarzyszenie
Miłośników
Wody Drako
Wałcz

Informacja
pod nr tel.
503339554

13.05.2018

Piknik Militarny „Ostatnie dni II wojny światowej”: Pokaz zabytkowych
pojazdów militarnych/
inscenizacja, gra terenowa.
Wystawa: „W poszukiwaniu nowego domu.
Migracje ludności na
Pomorzu Zachodnim w
latach 1945-1950”
Wystawa: „Pojazdy II wojny światowej w akwareli
Roberta M. Jurgi” c.d.

Grupa Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy
Warownej
Cegielnia

14.05
-18.05.2018

Tydzień z patronem

SP4, bunkry, jednostka wojskowa,
muzeum Ziemi
Wałeckiej

SP 4

19.05.2018

Noc Muzeów

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

15.05.2018

V Igrzyska Sportowe
„Mali Olimpijczycy”

Boisko przy
ul. Sądowej 9

SP 5

Koordynator:
A.Juszkiewicz,
A.Pieczyrak

18.05.2018

Festyn szkolny
,,Wałcz –moje piękne
miasto”

Plac i boisko
wielofunkcyjne
przy SP1

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Wałczu

Tradycyjna
impreza kulturalno-sportowa
organizowana
dla społeczności lokalnej

18.05.2018

XIV Miejski Konkurs
Ortograficzny o Złote
Pióro Burmistrza

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 5

Koordynator:
Ł. Moskalewicz

22.05.2018

Sympozjum Humanistyczne

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 5

24.05.2018

Przedszkolada

MOSiR

MOSiR/TKKF

26.05.2018

XXXVII Memoriał im.
Kazimierza Góreckiego

MOSiR

WTS „Orzeł”
Wałcz

26.05.2018
godz. 18.00

„Wesoła wdówka”
operetka

Sala widowiskowa
WCK

Wałeckie Centrum Kultury

27.05.2018

„Wałczanie na misjach
ONZ”

Grupa Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy
Warownej
Cegielnia

20.04.2018
godz. 18.00

PZW Koło Wałcz
Miasto

Skansen Grupy
Warownej
Cegielnia

Bilety 10 zł

Klub Karate
Tradycyjnego w
Wałczu

Data imprezy
zależy od dostępności obiektu i w sytuacji
nadzwyczajnej
może ulec
zmianie
Młodopolska
wiosna - prelekcje, koncert
związane z kulturą, literaturą,
modą okresu
Młodej Polski

XXI Międzynarodowy Puchar Karate W.S.I.Poland

22.04.2018

Wielkie Święto Kultury
- Młodopolska Wiosna
„Echa Młodej Polski” malarstwo przełomu XIX
i XX wieku z kolekcji
prywatnej.

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

Kwiecień
2018

5 Wałecka Sztafeta Biegowa Wielkanocna

Wałcz, Stadion
Miejski

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Fitness
Club PULS

23.04.2018

Uroczysta sesja Rady
Miasta Wałcz z okazji
715 – lecia nadania miastu
Wałcz praw Miejskich.
Konferencja dot. wydania
„Monografii miasta
Wałcz” (prelekcje/prezentacje autorów)

Wałeckie Centrum Kultury

Rada Miasta
Wałcz

Szkoła Podstawowa Nr 4

23.04.2018

Święto Miasta – „Miejska
gra historyczna”

26.04.2018

Występ artystyczny
„P.S. Pozdrowienie
z Wałcza”

Wałeckie Centrum Kultury

Szkoła Podstawowa Nr 5

27.04.2018
godz. 18.00

Teatr Capitol „Kiedy kota
nie ma”

Sala widowiskowa
WCK

Wałeckie Centrum Kultury

28.04.2018

URODZINY MIASTA
WAŁCZ

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury,
Wydział Rozwoju i Promocji
Miasta

MAJ
1.05.2018

3.05.2018

2

Spływ kajakowy
Turniej strzelecki o puchar
Burmistrza Wałcza
z okazji 227 rocznicy
uchwalenia Konstytucji
3 Maja

Otwarcie
sezonu

Wałeckie Centrum Kultury

2122.04.2018

COS OPO Wałcz

Kowalski
Alfred, Lewicki
Franciszek

MOSiR

Strzelnica Ligi
Obrony Kraju
ul. Wojska
Polskiego 56

Bilety

MOSiR

Zarząd Rejonowy
Ligi Obrony
Kraju
w Wałczu

Miejsce zajęć
uzależnione
będzie od
zadania, dnia
tygodnia, grupy
wiekowej

CZERWIEC
1.06.2018

Dzień Dziecka na
MOSiR-ze

MOSiR

1.06.2018

Festyn integracyjny „Baw
się razem z nami”

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 5

2.06.2018

„Rajd Gwieździsty” –
zakończony ogniskiem

Trasy nad jeziorem Raduń
COS Bukowina

UKS Volley

2.06.2018
godz. 18.00

Spektakl baletowy
Grupy baletowej działającej przy WCK

Sala widowiskowa
WCK

Wałeckie Centrum Kultury

3.06.2018

Turniej Trzech Miast –
Drapieżnik Radunia Ogólnopolskie Spinningowe
z łodzi i z brzegu

PZW Koło Wałcz
Miasto

Hamulski Jerzy,
Kaczorowski
Tadeusz

3.06.2018

Dzień Dziecka – otwarte
zawody spławikowe

PZW Koło Wałcz
Miasto

Kowalski
Alfred, Rzepka
Zbigniew

3.06.2018
godz. 12.00

Wędrowny Festiwal
Kultury Ukraińskiej

4-8.06.2018

„Czwórka łączy pokolenia”
– tydzień twórczości, gier,
zabaw i spotkań pokoleniowych

6-7.06.2018

Międzynarodowa Konferencja Partnerska

8.06.2018

Festyn szkolny „Czwórka
łączy pokolenia”

9.06.2018

9.06.2018

9.06
-10.06.2018

Sala widowiskowa
WCK
Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 4
Starostwo
Powiatowe
Szkoła Podstawowa Nr 4

Biegowy Test Coopera

Stadion Miejski

MOSiR

Rodzinny Turniej Badmintona

Sala gimnastyczna SP1
ul. Robotnicza 23

Zlot Food Trucków

Plac Zesłańców
Sybiru koło WCK

Szkoła Podstawowa nr 1
w Wałczu

ANTONIADA

Ogrody kapucyńskie

Parafia św. Antoniego w Wałczu

17.06.2018

XI Piknik Militany:
- Pokazy sprzętu wojskowego
– 100 i 104 batalion
- Kuchnia polowa
- LOK
Wystawa: „Cisza przed
burzą. Ostatnie lato II RP”.

Grupa Warowna
Cegielnia

Skansen Grupy
Warownej
Cegielnia

Koordynator:
M. Płotka

WCK
Pan Marek
Syrnyk

Szkoła Podstawowa Nr 4 - boisko,
teren rekreacyjny

10.06.2018
godz.
13.0019.00

Organizowany
turniej dla
społeczności
lokalnej

Liga Food
Trucków

19.06.2018

Juwenalia 2018

Campus PWSZ
ul.Wojska Polskiego 99

PWSZ w Wałczu

22.0623.06.2018

Spływ kajakowy Ojców
z Dziećmi

Rz. Dobrzyca

MOSiR

23.06.2018

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

Promenada
Jeziora Raduń

Wałeckie Centrum Kultury

24.06.2.09.2018

W kręgu tajemnic.
Kamienne kręgi Gotów na
pomorzu

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

24.06.2.09.2018

Czar dwóch kółek. Historia kołem się toczy.

MZW

Muzeum Ziemi
Wałeckiej

26.06
-19.08.2018

Siatkarskie Wakacje
z Małgorzatą Glinką

SP 1, SP 2, SP 5

UKS Volley
Wałcz, Fundacja
Małgorzaty
Glinki

28.06.2018

Kino na Trawie

Promenada
Jeziora Raduń

Wałeckie Centrum Kultury

30.06.2018

V Zawody o Złote Wiosło
Jezioraka

Iława

Stowarzyszenie
Miłośników
Wody Drako
Wałcz

Całodniowa
impreza dla
studentów oraz
mieszkańców
miasta. Strefa
kibica MŚ 2018,
koncerty, piknik
naukowy, strefa
malucha.

Ok 250-300
uczestników

Informacja
pod nr tel.
503339554

Szanowni Mieszkańcy !
Przed Państwem pierwsze wydanie Informatora Wałeckiego w 2018 roku. Znajdziecie
w nim Państwo szereg interesujących informacji i planowanych przedsięwzięć kulturalnych
w tym szczególnym dla naszego państwa i miasta roku. Będzie to, bowiem 100- lecie Niepodległości Polski i 715-lecie nadania praw miejskich dla naszego grodu.
Obchody tych jubileuszy rozpoczniemy uroczystą Sesją Rady Miasta w dniu 23 kwietnia, na
którą już serdecznie zapraszamy, a później co miesiąc aż do 11 listopada będą się odbywały
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe i naukowe. Jestem przekonana, że każdy
coś dla siebie znajdzie.
Rok 2018 to także czas wyborów samorządowych, których wyniki zadecydują o przyszłości miasta na najbliższe 5
lat. Będą Państwo podejmowali ważną decyzję.
Wszyscy czekamy z utęsknieniem na wiosnę, ta pora roku zawsze rodzi dobre emocje, pobudza energię i zachęca
do zmian, których Państwu i sobie życzę.
Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć życzenia zdrowia, radości i szczęścia. Życzę Państwu ciepłych,
rodzinnych rozmów przy świątecznych stołach ozdobionych wiosennymi tulipanami i żonkilami.
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz
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Opłata za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd
lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłaty za usługi wodne będą naliczane przez wójtów, burmistrzów
i prezydentów, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na
skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłaty tej nie ponosi się za jezdnie
dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe
lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomo-

cy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację
tych wód. Opłaty tej nie ponoszą
kościoły i inne związki wyznaniowe. Wysokość opłaty ustala
się, jako iloczyn jednostkowej
stawki opłaty, wyrażonej w m2
wielkości utraconej powierzchni
biologicznie czynnej oraz czasu
wyrażonego w latach. Wysokość
stawki określona jest w §9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). Wpływy z tytułu opłat za
usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu
właściwej gminy. Przewiduje się, że osoby zobowiązane do opłat
zostaną powiadomione do końca I kwartału br.
Autor: Janusz Zaremba, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Patronat Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Uprzejmie informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął patronatem uroczystości Jubileuszu 715 - lecia nadania miastu Wałcz praw miejskich oraz 100 – lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości, które rozpoczną się uroczystą sesją Rady Miasta 23 kwietnia 2018 r. a zakończą 11 listopada obchodami 100 – lecia
Odzyskania Niepodległości.
W piśmie otrzymanym z Kancelarii Prezydenta RP czytamy:
„Przygotowane przez Państwa w roku jubileuszu naszej Ojczyzny obchody przypominają dzieje polskiego Wałcza, jego dobre lata w czasach Królestwa Polskiego, niemal dwuwiekowe trwanie polskości na
ziemi wałeckiej i jej powrót do Polski w 1945 roku.”
Z okazji tych wyjątkowych Jubileuszy przygotowaliśmy dla mieszkańców naszego miasta wiele atrakcji i imprez towarzyszących. Szczegóły
tego co będzie działo się w mieście można znaleźć w kalendarzu wydarzeń, a także na naszej stronie internetowej i facebooku. Gorąco
zapraszamy do wspólnego świętowania.

Autor: Małgorzata Ejma,
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
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Wspaniały jubileusz 104-lecia
najstarszej wałczanki
26 lutego br. wałczanka Maria Gąsiorowska obchodziła swoje 104 urodziny. Tak piękny Jubileusz, to
doskonała okazja do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z życia Jubilatki.
Pani Maria Gąsiorowska
urodziła się 26 lutego 1914r.
w Biskupiczach Ruskich
na Wołyniu, gdzie spędziła lata młodości a także
wyszła za mąż i urodziła
dzieci. Z uwagi na niebezpieczeństwo, które groziło
ludności polskiej na tych
terenach w 1944r. rodzina
Pani Gąsiorowskiej opuściła Wołyń, przekroczyła nielegalnie granicę i zatrzymała się we wsi
Skarżysko-Kamienna, w obecnym województwie świętokrzyskim.
Tam borykając się z trudnościami i ciężkimi warunkami bytowymi dotrwała do końca wojny. Rodzina Pani Marii jako jedna
z pierwszych trafiła na Ziemie Odzyskane do Wałcza. Ze względu
na stan zdrowia męża i zalecenie zmiany klimatu przez lekarzy,
Pani Maria z rodziną w 1947r. trafiła do Jeleniej Góry, a następnie
do Cieplic. Do Wałcza wróciła w 1960r. i odtąd już go nie opuściła.
Doskonale pamięta czas wojny. Wspólnie z mężem Antonim Gąsiorowskim była zaangażowana w działalność konspiracyjną na
Wołyniu, działając pod pseudonimem „Ruta”.
Wiele osób pamięta męża Pani Marii - Antoniego Gąsiorowskiego, charakterystycznej dla Wałcza postaci fotografa. Antoni Gąsiorowski fotografował piękno Ziemi Wałeckiej, jej przyrodę i historię, upamiętniał wydarzenia ważne dla miasta i jego mieszkańców.
Pani Maria urodziła dwoje dzieci Bożenę i Jerzego. Doczekała się 4
wnuków, 7 prawnuków i 2 praprawnuków. W swoim codziennym
życiu zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci, lubiła pra-

cować w ogrodnictwie. Obecnie jubilatka cieszy się dobrym stanem zdrowia.
Jak mówi rodzina Pani Marii, jej „recepta” na długowieczność to
ciężka praca.
Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań.
Zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Pan Waldemar Lechnik oraz
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich /…/ Pani Lilla Możejko
złożyli Jubilatce gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia
spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Na ręce Pani Marii
przekazali również list gratulacyjny, kwiaty oraz słodki upominek
od władz miasta.
Autor: Lilla Możejko, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
Wojskowych i Obrony Cywilnej

Wałcz aktywnie sięga po środki unijne
Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, iż Miasto Wałcz znalazło się na bardzo wysokiej
pozycji w rankingu pozyskanych środków unijnych.
Według zestawienia, jakiego dokonał Główny Urząd Statystyczny, ponad
45 mld 743 mln zł wyniosła na koniec 2016 r. wartość umów (lub decyzji) o dofinansowanie projektów realizowanych na terenie polskich gmin,
w tym również miast na prawach powiatu.
Łącznie zestawienie dotyczące perspektywy unijnej 2014-2020 obejmuje
2 238 samorządów (90 proc. gmin w Polsce).
Miasto Wałcz uplasowało się na najwyższym spośród wszystkich gmin
powiatu wałeckiego - 222 miejscu z kwotą poniesionych wydatków
ogółem według stanu na 31 12.2016 r. sięgającą 34 223 741,49 zł.
Jak podkreślił GUS, dane dotyczą projektów realizowanych na terenie
danej jednostki samorządu terytorialnego i uwzględniają środki pozyskane przez wszystkich beneficjentów (gminę, przedsiębiorców, organiza-

cje pozarządowe, itp.) Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów
o dofinansowanie. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020
dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO
Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które
mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. W zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) i PO RYBY.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego
sukcesu.
Autor: Edyta Kowalczyk,
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
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INWESTYCJE
„Remont i przebudowa ulic: Zaułek Chełmiński, Zbożowa, Piaskowa, Gdańska w Wałczu”

Zagospodarowanie Oś. Tysiąclecia - naprzeciw Szkoły podstawowej nr 4

Wykonawca robót - Zakład
Budowlano Transportowy Janusz Klekot Wałcz. Do dnia
15.05.2018r. planowane jest zakończenie ul. Zaułek Chełmiński
42 do 30 i ul. Gdańskiej o wartości 722 220,98 zł brutto. W roku
2018 planowane jest wykonanie
kolejnych części zadania. Obecnie
trwa ocena złożonych w przetargu
ofert.

Zakończono realizację kolejnego etapu modernizacji 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.
120.000zł. Wybudowano drogę dojazdową wraz z chodnikiem i parkingiem o łącznej powierzchni 510m2.
Wykonano kanalizację deszczową
między garażami za blokiem nr 10
oraz wykonano oznakowanie pionowe całego osiedla przy Al. Tysiąclecia – łącznie 36 znaków.

Remont chodników ul. Żeromskiego
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wałczu realizuje zadanie pod
nazwą: remont chodników na ul.
Żeromskiego na odcinku od ul.
Kołobrzeskiej do ul. Klonowej, dz.
nr: 256/2, 328/1. Wartość inwestycji 153 016,91 zł brutto. Z uwagi
na okres zimowy roboty przerwano. Planowany termin zakończenia robót do dnia 31.05.2018r.
Remont nawierzchni ul. Królowej Jadwigi od ul. Kościuszki do placu Zesłańców Sybiru w Wałczu
Wykonawca firma Energopol –
Szczecin S.A. wykonała nową nawierzchnię ulicy. Z uwagi na okres
zimowy roboty przerwano. Do
dnia 30.04.2018r zostaną odtworzone - wymalowane znaki drogowe poziome. Wartość zadania
268 920,90 zł brutto.

„Budowa drogi wewnętrznej i parkingu na os. Kościuszki 17-19
w Wałczu”
Ciąg dalszy robót przy budowie parkingu oraz prowadzącej
do nich drogi dojazdowej, na
osiedlu Kościuszki w Wałczu.
Z uwagi na to iż wystąpiły roboty
dodatkowe oraz niesprzyjające
warunki atmosferyczne (ciągłe
opady deszczu), termin wykonania zadania został przedłużony
do 15.05.2018r. Zaawansowanie
prac 85%

„Budowa chodnika, łączącego bloki przy ul. Wojska Polskiego od nr
18 do 24A w Wałczu”
Zakończono
roboty
związane
z budową chodnika o długości 120m
i szer. 2,0m wraz ze zjazdem do posesji.
Z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne, roboty bitumiczne – remont nawierzchni asfaltowej
wzdłuż krawężnika – wykonane zostaną w terminie do 31.03.2018r.
Wartość zadania ok. 80.000zł.
„Most wiszący – podjazdy + iluminacja”
W grudniu 2017r. zakończył się remont mostu i została wykonana dokumentacja techniczna na wykonanie
podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W 2018r. nastąpi realizacja
podjazdów i wykonanie iluminacji
mostu – planowana wartość zadania
– 195.000 zł.
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ul. Kołobrzeska-Nowomiejska
(Kontrakt samorządowy)
W 2017r. została zawarta umowa
z p. Bogdanem Mikołajczakiem „HYDRAULIK” Piła w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
wodociągowej na części strefy ekonomicznej SSSE ul. Kołobrzeska-Nowomiejska.
Wartość opracowania dokumentacji
i realizacji zadania: 2.948.703,19 zł,
W ramach zawartej umowy z przystąpiono do prac przygotowawczych: została wykonana w styczniu-lutym 2018r. wycinka drzew w pasach drogowych (zakres ujęty w kontrakcie samorządowym).
Autor: Jolanta Wielgoławska, Inspektor ds. Inwestycji

6

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE
KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO
Realizacja Kontraktu Samorządowego stanowi niezaprzeczalnie jedną z największych inwestycji miasta w zakresie pozyskanych środków unijnych z tak szerokim spektrum oddziaływania na rożne podmioty i społeczność lokalną. Wartość wszystkich projektów Miasta to kwota ponad 17,5 mln zł, z czego ok. 13 mln zł zostanie sfinansowane ze środków
unijnych.
Postanowiliśmy więc na bieżąco informować Państwa o tym, co w ramach projektów jest realizowane.
1. Projekt: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz”
W wyniku przeprowadzonych przetargów w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Wałcz”
(SSSE ul. Kołobrzeska-Nowomiejska)”, firma Z.U.H. Hydraulik B. Mikołajczak z Piły za kwotę 2 948 703,19 zł wykona dokumentację, a następnie
roboty budowlane w zakresie: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, budowy rurociągu tłocznego w rejonie ul. Kołobrzeskiej, budowy
przepompowni ścieków, sieci kanalizacji deszczowej oraz wycinki drzew
w pasach drogowych. Wybrany został także inspektor nadzoru branży sanitarnej oraz podpisano umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego dot. planowanej inwestycji.
2. Projekt: „Rozbudowa infrastruktury technicznej istniejącej strefy
ekonomicznej w Wałczu”
W styczniu 2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu
dokonał aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W I kwartale 2018 roku
zostanie ogłoszony przetarg na prace budowlane dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu.
3. Projekt: „Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”
W I kwartale 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg na dostawę 5 autobusów niskoemisyjnych komunikacji miejskiej. Planuje się, że do końca 2018
roku autobusy zostaną zakupione.
4. Projekt: „Mama i tata do pracy wraca – utworzenie żłobka w mieście
Wałcz”
W związku z tym, iż umowa na dofinansowanie projektu została podpisana dopiero 21 września 2017r., w wyniku reorganizacji placówek oświatowych oraz powstałych potrzeb edukacyjnych w salach, w których miał
być utworzony żłobek zaplanowano i utworzono Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych. Ustalono więc nowe
miejsce lokalizacji i wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji
remontu pomieszczeń, dostosowujących obiekt do potrzeb żłobka. Rozpoczęcie działalności nowej placówki planowane jest na wrzesień 2018 r.
5. Projekt: „Podniesienie jakości pracy Szkoły Podstawowej Nr 2
w Wałczu poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe, wyposażenie
pracowni chemicznej i naukę programowania”
Od września do końca grudnia 2017 r. w szkole odbyło się łącznie 150 h
zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym: 11 h zajęć z doradcą zawodowym,
32 h zajęć wspierających dla uczniów wymagających wsparcia (4 h zajęć
z logopedą, 14 h konsultacji z psychologiem, 14 h z pedagogiem), 16 h
zajęć z chemii, 23 h z fizyki, 20 h zajęć z biologii, 22 h z geografii, 28 h zajęć
laboratoryjnych z chemii, 22 h zajęć z programowania i 35 h zajęć z wykorzystaniem technologii informatyczno-technologicznej. Łącznie zajęciami
objętych było 122 uczniów. Wyposażono również w nowy sprzęt mobilną

pracownię komputerową m.in. w komputery i tablice interaktywne.
6. Projekt: „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk”
Od września do końca grudnia 2017 r. odbyło się w szkole 237 h zajęć
dodatkowych, w których uczestniczyło 221 uczniów. W ramach zajęć odbyło się 40 h zajęć wprowadzających innowacje pedagogiczne, 44 h zajęć
koła multimedialnego, 18 h zajęć dla uczniów uzdolnionych, 20 h zajęć
dla uczniów klasy o profilu matematycznym, 20 h zajęć w klasie o profilu
językowym – j. francuski, 22 h zajęć przyrodniczych, 9 h zajęć komputerowych. 62 h to zajęcia wspierające dla uczniów wymagających wsparcia,
w tym 34 h konsultacji psychologicznych oraz zajęcia z logopedą czy dla
dzieci z otyłością. W ramach zakupów wyposażono szkołę m.in. w sprzęt
specjalistyczny, w tym sprzęt do terapii sensorycznej, komputery, materiały dydaktyczne do zajęć matematycznych, programowania i doradztwa
zawodowego.
7. Projekt: „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałczu”
Od września do końca grudnia 2017 r. odbyło się 139 h zajęć wyrównawczych: 48 h z matematyki dla uczniów klas IV – VI, 32 h z matematyki dla
uczniów klas VII i gimnazjalnych, 9 h z fizyki, 13 z biologii, 11 z chemii, 26
h przygotowania z matematyki do egzaminu gimnazjalnego. Przeprowadzono 234 h zajęć rozwijających zainteresowania, w tym: 48 h zajęć koła
matematycznego i 24 h przyrodniczego dla klas IV-VI, natomiast dla klas
starszych: 34 h koła matematycznego, 22 h biologicznego, 10 h fizycznego,
17 h chemicznego, 21 h informatycznego i 58 h zajęć z doradcą zawodowym. W zajęciach wzięło udział 457 uczniów. Częściowo wyposażono
również klasopracownię matematyczno – fizyczną i biologiczno – chemiczną.
8. Projekt: „Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu
Od września do końca grudnia 2017 r. odbyło się łącznie 294 h zajęć,
w tym: 74 h zajęć z logopedą, 66 h dla dzieci z dysleksją, 59 h zajęć sportowo-ogólnorozwojowych, 48 h zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 47 h zajęć
fitness. Ponadto przeprowadzono 76 h zajęć rozwijających zainteresowania, w tym 20 h zajęć technicznych, 38 h zajęć literacko-teatralnych oraz
18 h przyrodniczych. W ramach konsultacji z psychologiem przeprowadzono 11, 5 h spotkań. Zajęciami objętych było 241 uczniów. W ramach
zakupów wyposażono salę do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyposażono także częściowo pracownię przyrodniczą i techniczną.
Autor: Edyta Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
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REJESTR WYBORCÓW
Każdorazowo, gdy są przeprowadzane wybory występują takie sytuacje, że wyborca chce zagłosować, a nie ma go w spisie
wyborców. Zgłaszając się do komisji chce
oddać swój głos i okazuje się, że nie może
tego uczynić. Mimo, że przed wyborami
podawana jest do publicznej wiadomości
informacja o wyłożeniu spisów do wglądu
i można sprawdzić, czy jest się w nim ujętym, rzadko kto korzysta z tego prawa. Dlatego też, aby uniknąć takich sytuacji warto
odpowiednio wcześniej zadbać o to, żeby
być ujętym w stałym rejestrze wyborców,
który prowadzony jest przez cały rok, a na
jego podstawie drukowane są spisy do konkretnych wyborów.
Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Obejmuje osoby
zameldowane na pobyt stały (osoby takie
wpisywane są do rejestru wyborców z urzędu), a także osoby, które stale zamieszkują
na terenie tej gminy bez zameldowania, jeśli złożą w urzędzie wniosek o wpisanie do
rejestru.
Osoby zameldowane na pobyt czasowy
oraz osoby, które nie posiadają zameldowania na pobyt stały nie figurują w rejestrze
wyborców i w związku z tym nie są ujmowane w spisach.

Co należy zrobić?

Aby zagłosować w nadchodzących wyborach samorządowych już dziś można
sprawdzić w urzędzie, czy jest się ujętym
w rejestrze wyborców, w miejscu obecnego zamieszkania. Jeśli wyborca nie posiada
zameldowania na pobyt stały i stale zamieszkuje na terenie miasta Wałcz - może
złożyć wniosek o wpisanie go do rejestru
wyborców. Zostanie wówczas wydana decyzja administracyjna, która umożliwi
jemu głosowanie w wyborach, nie tylko sa-

morządowych, ale i kolejnych.
Więcej informacji na ten temat można
uzyskać telefonicznie (67 258 44 71 w. 49)
lub osobiście w pokoju nr 26 w budynku
B Urzędu Miasta Wałcz (Wydział Spraw
Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej).
Autor: Beata Jędrowska, Z-ca Naczelnika
Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej

Karta Dużej Rodziny
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę
aplikacji na smartfony.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:
• tradycyjnej (tj. plastikowej)
• elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z obu form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej
oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form. Warto jednak pamiętać,
że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21
zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do
31.12.2017 r. złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej złożył
do 31.12.2019 r.
Poniżej przedstawiamy jak zainstalować i korzystać z aplikacji Karty Dużej Rodziny.
Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu na podany adres
e-mail zostanie przesłany numer karty, a na numer telefonu
podany we wniosku otrzymamy jednorazowe hasło. Dane te są wymagane
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przy logowaniu w aplikacji. W kolejnym kroku aplikacja poprosi o zmianę
hasła na własne. Karta Dużej Rodziny w aplikacji jest dostępna po zalogowaniu i wybraniu ikony lub zdjęcia osoby, której kartę chcemy wyświetlić.
Autor: Alicja Klejdysz Inspektor ds. Społecznych

Źródło: http://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/karta-duzej-rodziny-aplikacja-znizki-wniosek-wazne-informacje

Obowiązek meldunkowy
nie został zniesiony
Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności z dniem 1 stycznia 2018r. miał być zniesiony obowiązek meldunkowy. Jego zniesienie zapowiadano już od kilku lat. Przyjęcie nowelizacji ustawy
o ewidencji ludności spowodowało utrzymanie obowiązku meldunkowego, jednakże z początkiem 2018 r.
wprowadzone zostały pewne zmiany.
Pozostawiając obowiązek meldunkowy zaproponowano istotne uproszczenia jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano
możliwość elektronicznego meldunku, czyli
bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.
Powstała specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany
ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) może dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy przez
Internet. Rozwiązanie to ułatwia spełnienie
obowiązku meldunkowego, przede wszystkim przez możliwość jego zrealizowania poza
godzinami pracy urzędu. Do tej pory możliwość taka przewidziana była tylko przy zgłoszeniu wymeldowania się z miejsca pobytu
stałego lub czasowego, a także zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
oraz powrotu z takiego wyjazdu.
Wprowadzono także nowe, prostsze do wypełniania formularze meldunkowe. Zmiana
formularzy pozwala obecnie na dokonanie
zameldowania na pobyt stały i jednoczesne
wymeldowanie z pobytu czasowego oraz analogicznie, dokonanie zameldowania na pobyt
czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem

z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza meldunkowego (dotychczas trzeba było
wypełniać dwa – na zameldowanie i wymeldowanie).
Od 1 stycznia 2018r. numer PESEL nadawany
jest wszystkim cudzoziemcom dokonującym
zameldowania na pobyt stały lub czasowy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to gromadzenie informacji o wszystkich
cudzoziemcach zameldowanych w naszym
kraju w centralnym rejestrze PESEL. Do tej

pory dane cudzoziemców, którzy nie posiadali numeru PESEL były gromadzone tylko
w rejestrach zamieszkania cudzoziemców,
prowadzonych przez gminy właściwe ze
względu na miejsce zamieszkania (każda
gmina prowadziła własny rejestr).
Autor: Beata Jędrowska, Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych
i Obrony Cywilnej

Kolejny etap
budowy obwodnicy
5 lutego br. około godz. 13.22 uroczyście zakończono nasuwanie ostatniego segmentu estakady E2. To kolejny etap budowy
obwodnicy Wałcza.
Estakada mierzy 760 metrów i składa się z 13 przęseł, a 11 z nich
mają rekordową długość ponad 61 metrów. Najpierw je montowano, później nasuwano na swoje miejsca, a właśnie 5 lutego ostatnie
spoczęło tam, gdzie powinno. Sama operacja przesunięcia 18 tysięcy ton o ostatnie dwa metry trwała około 20 minut, a kulminacją
było rozbicie butelki szampana.
W uroczystym zakończeniu kolejnego etapu obwodnicy udział
wzięła Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska oraz Wice
Burmistrz Waldemar Lechnik
Autor: Małgorzata Ejma,
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta
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Zmiana nazwy ulicy 12 Lutego na ulicę
Generała Władysława Andersa
Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 ze zmianami)
oraz Zarządzeniem Zastępczym Nr 8/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r.
poz. 5267) ulica 12 Lutego otrzymała nową nazwę: ulica Generała Władysława Andersa.
Ponadto informujemy, że zgodnie z xxxxart. 5 ust. 1 i 2
w/w ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach
urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są

wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy
nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę
dotychczasową.
Autor: Ewelina Orwat, Inspektor ds. Komunalnych

Zużyte leki
Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że od 20.02.2018 r w 10 aptekach na terenie naszego miasta Mieszkańcy
mogą bezpłatnie i legalnie oddawać przeterminowane leki.
Żółte pojemniki na leki ustawiono w widocznych miejscach aptek, których adresy podano poniżej oraz na stronie
www.umwalcz.pl Urzędu Miasta w zakładce aktualności.
Zapraszamy do włączenia się w działania usuwania przeterminowanych leków w bezpiecznych sposób.

Przypominamy

Do pojemnika można wrzucać leki w różnej formie:
• tabletki lub kapsułki w wielu gminach można wrzucić do pojemnika w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych, chociaż np. w Lublinie należy wyrzucić je luzem,
• 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
Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – te wrzucamy do kosza na odpady suche albo oddajemy do punktów
zbiórki makulatury.
Wykaz aptek na terenie miasta Wałcza zaopatrzonych w pojemniki :
1. Apteka Cefarm 36,6
ul . Ks.Domańskego 13
2. Apteka Cefarm 36,6
ul. Kołobrzeska 44
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3. Apteka Cefarm 36,6
ul. Kościuszkowców 10
4. Apteka Cefarm 36,6
ul. 12 – Lutego 9 ( obecnie gen. Władysława Andersa )
5. Apteka Cefarm 36,6
ul . Tysiaclecia 10
6. ”GEMINI”
ul. Kilińszczaków 50
7. „Centrum Zdrowia”
ul. Wojska Polskiego 13/25
8. „Dbam o zdrowie”
ul Budowlanych 1 B
9.Apteka Centralna
ul. Kilińszczaków 53
10. Apteka „Pod Orłem”
ul. Wojska Polskiego 12/14
Autor: Edyta Kosmalska, Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
7 lutego br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Miasta
Wałcz podziękowała przedstawicielom klubów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2017.
Podsumowując miniony rok należy zaznaczyć, że Miasto Wałcz aktywnie współpracuje z 15 stowarzyszeniami i klubami sportowymi, w których
trenuje ponad 1000 zawodników, w ponad 11 dyscyplinach sportowych.
W roku 2017 Gmina Miejska Wałcz wsparła finansowo w ramach udzielonych kluby sportowe na łączną kwotę 279 000 zł.
Współpraca finansowa z klubami sportowymi to nie tylko dofinansowanie
ich działalności sportowej w ramach udzielanych dotacji, ale także wsparcie finansowe i organizacyjne zawodów sportowych czy imprez, w których
zawodnicy klubowi biorą udział.
W roku 2017 r. w ramach dofinansowania klubów sportowych na zakup
nagród, sfinansowania przejazdów itp. Gmina Miejska Wałcz wydatkowała ponad 25 000 zł. W ramach współpracy finansowej Burmistrz Miasta Wałcz corocznie wspiera zawodników wałeckich klubów sportowych
osiągających wysokie wyniki sportowe stypendiami sportowymi. W roku
2017 przyznano 18 stypendiów sportowych na łączną kwotę 49 800 zł.
W ramach współpracy pozafinansowej Miasto wspiera także kluby sportowe i stowarzyszenia poprzez przygotowanie oraz utrzymanie na wysokim
poziomie obiektów sportowych na których kluby trenują. W roku 2017
udało się częściowo wyremontować pomieszczenia na stadionie miejskim,
co zwiększyło komfort ich użytkowania.
Zaangażowanie samorządu we wspierania funkcjonowania klubów i stowarzyszeń sportowych ma swoje odzwierciedlenie w wynikach sportowych i osiągnięciach na arenie krajowej i międzynarodowej.
Zgodnie z Komunikatem Instytutu Sportu Nr 10/201 z dnia 26.01.2018r.
- Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży miasto
Wałcz zajmuje 73 miejsce z ilością 371,15 pkt, powiat wałecki 94 miejsce co świadczy o tym, że rok 2017 obfitował w wiele ważnych sukcesów
sportowych, na które złożyły się wyniki sportowe poszczególnych klubów
sportowych.
Do najważniejszych sukcesów sportowych należy zaliczyć:
• Brązowy medal mistrzostw Świata Juniorów dla Patryka Kowalskiego
podopiecznego WTS „Orzeł” w konkurencji C-4 na 500m oraz Brązowy medal mistrzostw Europy podopiecznego WTS „Orzeł” w tej samej
konkurencji. Dzięki właśnie takim wynikom wałecki kajakarz znalazł się
w gronie 100 najbardziej perspektywicznych polskich sportowców. Zawodnik WTS ORZEŁ Wałcz został objęty nowym programem „team100”.
Program powstał z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki oraz dzięki
Fundatorom Polskiej Fundacji Narodowej we współpracy z Instytutem
Sportu.
• Miłosz Polaczek – I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
• Noel Czepe – I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
• Krystian Krzyżanowski – II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Hubert Pora - II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Julia Sulik – I miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików
• Zuzanna Lesner – II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Agnieszka Cybulska – I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Julia Szuber – I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Julianna Wójcik – I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Paulina Żydowiec – I miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów
• Anna Góralska – I miejsce na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski IX
miejsce na Mistrzostwach Europy Seniorów
• Zawodniczki UKS SP Orzeł 2010 - brązowe medalistki Mistrzostw Polski
Juniorów
• Wojciech Gawęda zawodnik KS ŻAK” zdobył srebrny medal na Mistrzostwach Polski U16.
W spotkaniu uczestniczyli także sportowcy seniorzy – którzy są przykładem zaangażowania i wytrwałości i dowodem na to, że sport to miłość na
całe życie. Burmistrz Miasta podziękowała:

• Pani Teresie Piwowarskiej lekkoatletce, wielokrotnej medalistce która
w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters zdobyła 3
Złote Medale; w pchnięciu kulą- 9,29 m, rzucie młotem - 25,30m, rzucie
ciężarkiem - 10,30.
• Panu Antoniemu Kargolowi i Panu Tadeuszowi Lasce, wielokrotnym
medalistom mistrzostw Polski , Europy i świata, którzy 9 września 2017
r. w Zielonej Górze podczas XII Międzynarodowego Mityngu Weteranów w Lekkiej Atletyce zwyciężyli w swoich konkurencjach poprawiając
rekordy Polski. Tadeusz Laska w rzucie dyskiem osiągnął wynik w kat.
70+ -45,75 m a Antoni Kargol w kat. 80+ rzucił ciężarkiem na odległość
17,76 m.
• Panu Ireneuszowi Marcinkowskiemu i Panu Markowi Marcinkowskiemu, złotym medalistom XX Mistrzostw Polski Masters w Kajakarstwie oraz
• Panu Maciejowi Żebrowskiemu i Panu Pawłowi Żebrowskiemu, którzy w roku 2017 zostali wicemistrzami Polski w kategorii jachtów klasy
FD.
Była to także okazja do wręczenia kółek olimpijskich dla zawodników
Uczniowskiego Klubu Sportowego Ateny oraz Klubu Sportowego Korona.
Odznaki te oznaczają wytrwałość , ciężką pracę a na koniec sukces w wygrywanych zawodach. Odznaki otrzymali:
1. Wiktoria Górecka
2. Barbara Jęchorek
3. Ewelina Lefik
4. Dominika Majchrzyk
5. Małgorzata Stasiak
zawodniczki UKS „Ateny”, które otrzymały drugie kółko olimpijskie.
1. Grzegorz Żmuda
2. Jakub Rura
3. Hubert Adrych
4. Aleksandra Kucybała
5. Dominika Pogrzebska
6. Inez Jóźwiak
7. Anna Bezhubka
zawodnicy Klubu Sportowego „KORONA”.
Kółka olimpijskie wręczył Pan Stanisław Kopeć Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
Dziękując za osiągnięte wyniki Pani Burmistrz podziękowała Prezesom klubów sportowych i kadrze szkoleniowej życząc dalszych sukcesów, efektywnej współpracy i realizacji wszystkich ambitnych planów
oraz niesłabnącego entuzjazmu do działania.
Autor: Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
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Bieg Stulecia na 100-lecie
Odzyskania Niepodległości
Miasto Wałcz jest jednym z organizatorów Biegu Stulecia na 100 leci Odzyskania Niepodległości.
11 listopada 2018 roku świętować będziemy na różne sposo- we formacje muzyczne: Czerwone Gitary, No To Co, Trubadurzy,
by 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z takich elementów może być sport, którego wielkim orędownikiem
był Józef Piłsudski. Zainteresowania Marszałka wychowaniem fizycznym wynikały z jego filozofii czynu; z dbałości o zdrowie fizyczne oraz moralne dzieci i młodzieży; z troski o dobro, trwałość
i obronność państwa.
100 Biegów Niepodległości w 100 miastach z udziałem 100000
osób ma być największym biegiem świata. Ambasadorami projektu, mającego w dużej części elementy edukacyjne, zostały kulto-

Skaldowie, TSA oraz Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego (w 2018 obchodzić będzie 70-lecie). Wszyscy zadeklarowali występ w galowym koncercie 100-lecia w Sali Kongresowej w Warszawie 11 listopada.

Wyjątkowość tego przedsięwzięcia, to:
• wszystkie biegi odbędą się 11 listopada 2018 roku na dystansie 10
km ze startem o godz. 11:11;
• wszystkie osoby pobiegną w jednakowych koszulkach;
• wszyscy uczestnicy, niezależnie od miasta w którym pokonywać
będą 10 km, otrzymają na mecie jednakowe medale i dyplomy,
a zwycięzcy - jednakowe nagrody.
Wszelkie informacje i zapisy odbywają się na stronie internetowej
www.biegstulecia.pl
Autor: Andrzej Wiśniewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych

Wałeccy weterani sportowi w światowej czołówce
Wałecki sport dochował się Mistrzów Świata, Europy i wielu medalistów największych imprez w wielu dyscyplinach
sportu. To niewątpliwe ogromny sukces tego 25—tysięcznego miasta.

Sport rozwija się nadal i wciąż liczymy na kolejne, wielkie osiągnięcia.

Upływający czas sprawił jednak, że Ci, którzy odnosili największe sukcesy
kilkadziesiąt lat temu są dziś weteranami, ale nie stracili kontaktu z wielkim sportem. Są wśród nich pasjonaci biegów długodystansowych jak
choćby Henryk Więzik oraz Irena i Mirosław Lasotowie. Są też prawdziwi
wyczynowcy specjalizujący się w konkurencjach technicznych: dyskobol
– Tadeusz Laska i młociarz – Antoni Kargol, wielokrotni mistrzowie i medaliści imprez mistrzowskich na całym świecie.
W dniu 12 lutego br. wiceburmistrz miasta Wałcz Joanna Rychlik – Łukasiewicz spotkała się właśnie z Antonim Kargolem, który opowiadał o swej
bogatej karierze sportowej. Już w roku 1956 został Mistrzem Polski Juniorów w rzucie młotem. Później wielokrotnie reprezentował barwy Wałcza
i województwa koszalińskiego na imprezach rangi mistrzowskiej. Od roku
1998 staruje w Mistrzostwach Świata i Europy w kategorii Masters. W różnych przedziałach wiekowych zdobył wiele tytułów i medali. Był m.in.
Mistrzem Europy w kategorii M – 65 w rzucie młotem. Osiągnął wówczas
równe 52 m, które były rekordem Europy a do dziś są rekordem Polski.
Na Mistrzostwach Świata w Puerto Rico zdobył srebrny medal. Startował
także w takich krajach i miastach jak:
• Aarhus (Dania) – srebro ME
• Sindelfingen (Niemcy) – srebro w młocie i brąz w rzucie ciężarkiem
(Halowe MŚ)
• San Sebastian (Hiszpania) – złoty medal MŚ
• Budapeszt (Węgry) – złote medale HMŚ w rzucie młotem i rzucie ciężarkiem.
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Takie same wyniki powtórzył na otwartym powietrzu w:
• Izmirze (Turcja)
• Daegu (Korea Południowa) w kategorii M
– 80, złote medale HMŚ
w rzucie młotem i rzucie
ciężarkiem
• Aarhus (Dania) złote
medale ME w rzucie młotem i ciężarkiem.
Łącznie na najwyższym
podium stawał 10 razy
zdobywając złote medale.
Pan Antoni ma dziś ponad 80 lat, jednak pomimo wieku nadal pozostaje
aktywny i bierze udział
w licznych zawodach.
Gratulujemy
naszemu
Mistrzowi dorobku i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.
Źródło: Edyta Czapczyńska, Inspektor ds. Promocji

WSPIERAJ SENIORÓW I RODZINY
W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta programami lojalnościowymi
Burmistrz Miasta Wałcz gorąco zachęca podmioty gospodarcze i instytucje funkcjonujące na terenie miasta
Wałcz do współpracy w niniejszych projektach:
1. Zachodniopomorska Karta Seniora - od początku 2017 r. przyjęliśmy
213 wniosków od wałeckich Seniorów i wydaliśmy 210 Kart uprawniających do ulg. Przystępującym do programu oferujemy promowanie firmy
poprzez:
- umieszczenie Firmy i danych teleadresowych w opublikowanym na stronie internetowej Gminy katalogu podmiotów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny
oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora,
- informowanie w mediach, na stronie internetowej Gminy oraz we własnych publikacjach Gminy o fakcie uczestnictwa Podmiotu w realizacji
zadań objętych niniejszym Porozumieniem,
- promocja zadań objętych niniejszym Porozumieniem,
- opublikowanie na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.rops.wzp.pl danych Podmiotu wraz z proponowanymi przez
Podmiot ulgami i uprawnieniami dla seniorów.
2. Karta Dużej Rodziny- Warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę
Dużej Rodziny. Do programu dołączyć może każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są
zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Do tej pory
wydano prawie 1,9 mln Kart dla 417 tys. rodzin wielodzietnych. Zniżki
oferuje ponad 3,3 tys. firm i instytucji w ponad 14 tys. lokalizacji.
Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego
do dużych rodzin
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
• realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jak zgłosić swoją firmę do programu?
• określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
• wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny dostępną na

stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
• po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją
szczegółowe warunki współpracy
• Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju) lub Związek Dużych Rodzin
“Trzy Plus” (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze
z twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom
wielodzietnym.
Mamy nadzieję, że proponowana przez nas oferta wpłynie pozytywnie
na wizerunek Państwa firmy i pozwoli pozyskać nowych klientów. Mając
na uwadze powyższe zachęcamy do zapoznania się z niniejszym porozumieniem i przystąpienia do programów jako partner wspierający lokalne
działania na rzecz seniorów i dużych rodzin. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Wałcz.
Osoby do kontaktu:
1. Karolina Izbicka-Pęcak- podinspektor ds. oświaty
tel. 67 258 44 71 wew. 57, email: kpecak@umwalcz.pl
2. Alicja Klejdysz- inspektor ds. społecznych
tel. 67 258 44 71 wew. 57, email: aklejdysz@umwalcz.pl
Autor: Karolina Izbicka- Pęcak, Podinspektor ds. Oświaty

„Złote Gody”
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu serdecznie zaprasza małżonków, którzy w 1968 roku zawarli
związek małżeński do składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które
przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O nadanie odznaczenia występuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę samych jubilatów lub ich bliskich (rodzina, znajomi). Wszystkie pary
obchodzące w 2018r. jubileusz Złotych Godów zapraszamy do składania
wniosków ww. sprawie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu, Plac Wolności 1, pok. Nr 6, tel. 67 258 28 57.
Wniosek do pobrania oraz dodatkowe informacje znajdują się pod
linkiem http://www.bip.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=299
Autor: Ewa Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Kwalifikacja wojskowa w 2018 r.
W dniu 30 stycznia na terenie województwa zachodniopomorskiego rozpoczęła się
kwalifikacja wojskowa. W powiecie wałeckim odbywać się będzie w dniach od 4 do
19 kwietnia 2018 r. Dla mieszkańców miasta
Wałcz, zameldowanych w Wałczu na pobyt
stały lub czasowy, wyznaczony został termin
w dniach:

• od 4 do 9 kwietnia – dla mężczyzn,
• 18 kwietnia – dla kobiet.

Kwalifikacja wojskowa w Wałczu zostanie
przeprowadzona, podobnie jak w poprzednich latach, w Klubie Wojskowym Brygady
Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego
Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2.
Celem kwalifikacji jest zebranie informacji
o stanie zdrowia młodych ludzi, pod kątem
ich predyspozycji do służby w wojsku. Zawieszenie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni
urodzeni w 1999 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej. Do stawienia
się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby urodzone w latach 1997-1998, które uznane zostały przez powiatowe komisje
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdro-

wia oraz osoby, które ukończyły 18 lat życia
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwu podlegają również kobiety urodzone w latach 1994-1999, wskazane
przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
Każdy, kto po raz pierwszy stawi się przed
komisją, powinien przedstawić następujące
dokumenty: dowód osobisty (a w przypadku
jego braku inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości); dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
posiadaną dokumentacje medyczną w tym
wyniki badań specjalistycznych z okresu
ostatnich 12 miesięcy. Należy również przynieść zdjęcie do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy.
Do wszystkich osób podlegających kwalifikacji zostaną skierowane wezwania imienne na
określone dni. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą zgłosić się w wyznaczonym
terminie, mogą się zwrócić do Burmistrza
Miasta Wałcz o wyznaczenie innego terminu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie
zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest
wymagalny na podstawie rozplakatowanego
na terenie miasta Wałcz obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji
wojskowej. W takim przypadku należy nie-

zwłocznie uregulować ten obowiązek, gdyż
wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny nakłada się
grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza
przymusowe doprowadzenie przez policję.
Sprawy związane z kwalifikacją wojskową
mieszkańców miasta Wałcz prowadzone są
przez Wydział Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Obrony Cywilnej (pokój nr 26 w budynku B Urzędu Miasta, wejście od ul. Kilińszczaków), nr tel. 67 258 44 71 w. 49.
Autor: Beata Jędrowska, Z-ca Naczelnika
Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych
i Obrony Cywilnej

Sztandar dla
1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu
Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru
dla 1 Regionalnej Bazy Logistycznej wychodzi z inicjatywą nadania sztandaru dla
1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu
(1RBLog).
Mając na uwadze szczere oddanie, służbę ojczyźnie oraz odwagę i honor z jakim
pełnią swoją rolę żołnierze i pracownicy
resortu obrony narodowej, a także ogromne zaangażowanie w kreowaniu wizerunku
współczesnego wojska w lokalnej społeczności zwracamy się do Państwa z prośbą
o wsparcie idei ufundowania sztandaru.
Darczyńcy, którzy wpłacą kwotę minimum 2.500 zł zostaną uhonorowani
w sposób szczególny (maksymalnie 3 osoby) przez wbicie okazjonalnego „gwoździa”
na drzewcu sztandaru.
Wszyscy ofiarodawcy, którzy dokonają
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nej społeczności za to, że przez dziesiątki
lat żołnierze 1RBLog wytrwale służą naszej
ojczyźnie.
Z wyrazami szacunku
Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 1 Regionalnej Bazy Logistycznej
w Wałczu
wpłat na rzecz wykonania sztandaru zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia
sztandaru 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu, którą planujemy 25 sierpnia
2018 r.
Pozostając w nadziei na przychylność
z Państwa strony wierzymy, iż wspólnie
ufundowany sztandar stanie się symbolem żołnierskiej godności i tradycji. Będzie
również dowodem uznania ze strony lokal-

Każdy, kto zechce wesprzeć tę szczytną
inicjatywę może dokonać wpłaty na konto bankowe: Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 1 Regionalnej Bazy
Logistycznej – Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów, Filia w Wałczu
Nr konta 07 8941 0006 0120 6764 2000
0010 z dopiskiem „Sztandar dla 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu”.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2018
Zabudowa wielorodzinna
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego, Bracka,
Jasna, Miła, Obrońców Westerplatte,
Osiedle Dolne Miasto, Sienkiewicza, Zamkowa
Miesiąc
Rok

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

23

20

18

15

13

Dni
2018

11

8

8

5

5

2

26

28

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2018
Zabudowa wielorodzinna
3 Maja, Al. Marszałka J. Piłsudskiego, Bankowa, Chopina, Chrząstkowo,
Kilińskiego, Kołobrzeska, Konopnickiej, Kościuszkowców, Królowej Jadwigi,
Ks. Bolesława Domańskiego, Leśna, Nowomiejska, gen. Leopolda Okulickiego,
Osiedle Moje Marzenie, Piastowska, Plac Wolności, Poniatowskiego,
Robotnicza, Rzeczna, Spokojna, Staszica, Szczęśliwa, Szkolna, Tęczowa
Miesiąc
Rok

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

16

13

11

8

6

Dni
2018

4

1

1

24

21

21

19

29
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2018
Zabudowa wielorodzinna
1 Maja, Ciasna, Emilii Plater, Kaszubska, Kilińszczaków, Kościelna,
Kościuszki, Mazowiecka, Orla, Papieża Jana XXIII, Pocztowa,
Przedmiejska, Sądowa, Wąska, Wronia
Aleja Tysiąclecia nr 9-11-13-15, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 14, 14A, 14B, 16, 16A, 16B, 18
Wojska Polskiego nr 7-9-11, 13-15-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-31-33-35,
37, 39, 43, 45, 55, 57
Miesiąc

Rok

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

18

15

15

12

10

7

5

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

2

27

25

22

20

Dni
2018

30
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2018
Zabudowa wielorodzinna
Bydgoska, Chełmińska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Południowa
Aleja Tysiąclecia nr 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 5, 7
Wojska Polskiego nr 8, 10, 12, 12A, 14, 14A, 18, 20A, 22, 24, 24A, 26, 28,
30, 32, 34, 40-42, 44-46, 50, 52A, 58, 60, 62, 63, 63A, 64, 65-67, 66, 68,
69-71-73-75, 75A, 75B, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Miesiąc

Rok

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

25

22

22

19

17

14

12

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

9

6

4

3

27

Dni
2018

29

Wystawiamy: stare meble, sprzęt AGD i RTV, opony. Odpady należy wystawiać do godziny 6:00 w dniu odbioru.

UWAGA:

Poza wyznaczonymi terminami powyższe odpady należy dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK) - ul. Bydgoska (teren dotychczasowego składowiska), gdzie przyjmowane są nieodpłatnie.
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