
STRAŻ MIEJSKA 
W WAŁBRZYCHU

REALIZACJA PROGRAMU 

„ZMIEŃ WIDOK ZA SWOIM OKNEM”



UCZESTNICY PROGRAMU 
ORAZ GENEZA JEGO POWSTANIA

UCZESTNICY:
- Biuro ds. Rewitalizacji Miasta
- Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej

- Stowarzyszenie Edukacyjno Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej "Azymut"
-  Straż Miejska w Wałbrzychu (jako koordynator zadania)

Realizując zadania Zarządzenia nr 922/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 listopada 2015 r. 
w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrażania programu w zakresie poprawy porządku 
publicznego, czystości i estetyki miasta Wałbrzycha nasza jednostka począwszy od listopada 2015 roku 
rozpoczęła realizację zadań określonych w zarządzeniu. 

W pierwszej kolejności wyznaczono zespół pracowników straży, któremu powierzono prowadzenie 
powyższych działań. W początkowym etapie dokonano inwentaryzacji nieruchomości uszkodzonych przez 
graffiti. Wykonano około 3500 zdjęć dokumentujących uszkodzenia ponad 1000 obiektów. Kolejny etap 
obejmował działania polegające na ustalaniu właścicieli, zarządców lub innych podmiotów władających 
nieruchomościami. W następnej kolejności do w/w podmiotów przekazano informację o stwierdzonych 
uszkodzeniach wraz z prośbą o usunięcie graffiti.



AKCJA 
  REWITALIZACJA

                

Końcem 2016 roku znacząco spadła liczba odnawianych obiektów. W związku z powyższym nasza 
jednostka wystąpiła z propozycją zaangażowania organizacji pożytku publicznego 
w realizację zadań polegających na poprawie wizerunku Wałbrzycha. W pierwszym kwartale 2017 
roku doprecyzowano założenia tego przedsięwzięcia i od maja przystąpiono do jego realizacji. 
Zaangażowano dwie organizacje:
- Hufiec ZHP Ziemi Wałbrzyskiej,
- Stowarzyszenie Edukacyjno Wychowawcze Ziemi Wałbrzyskiej „Azymut”
Pozyskano środki finansowe z programu mikrograntów  na  aktywizację i rozwój społeczności 
lokalnej obszaru rewitalizacji Miasta Wałbrzycha. 
Program zakładał działania w 6 rewitalizowanych dzielnicach: 
Śródmieście, Stary Zdrój, Nowe Miasto, Biały Kamień, Sobięcin, Podgórze. 



      OBSZAR OBJĘTY AKCJĄ

„ZMIEŃ WIDOK ZA SWOIM OKNEM”

W każdej z 6 dzielnic wytypowano 
od 12 do 14 obiektów, na których 
planowano usunąć graffiti.
Program zakładał usunięcie 
graffiti z minimum 60 obiektów, 
po 10 w każdej dzielnicy.  

W celu zapewnienia fachowości prowadzonych prac, 
przeprowadzono konsultacje z plastykiem miejskim, 
konserwatorem zabytków, a w zakresie doboru materiałów, 
z kierownikiem zakładu remontowego MZB. Omówiono 
również zasady wykonywania prac przez osoby nieletnie z 
inspektorem BHP. Przyjęto założenie, że prace będą 
wykonywane materiałami wysokiej jakości, z uwzględnieniem 
maksymalnego  doboru kolorystyki do danego budynku. 



NO I RUSZYŁO …
W ostatnich dniach maja 2017 roku na ulicy 1 Maja 17 pojawiła się 

dziwnie wyglądająca ekipa, która wzbudziła zaniepokojenie 
lokatorów. Padały pytania, czy doszło do jakiegoś skażenia 

budynku, czy też może chodzi o deratyzację? 
Sprawa szybko się wyjaśniła, gdy w rękach harcerzy 

pojawiły się pędzle, 
a z samochodu straży miejskiej wypakowano farby.

Jeden z harcerzy powiedział do zaciekawionych lokatorów: 
„Za darmo usuniemy graffiti z waszego budynku !”



CO ZROBIONO DO TEJ PORY 
 
. 

Śródmieście

1. ul.1 Maja 17
2. Wyzwolenia 8
3. Wyzwolenia 9
4. Wyzwolenia 12
5. Wyzwolenia 18
6. Wyzwolenia 18 II
7. Wyzwolenia 25
8. Wyzwolenia 35
9. Wyzwolenia 46
10.Wyzwolenia 50
11.Sienkiewicza 4
12.Sienkiewicza 7
13.Limanowskiego 7
14.Chrobrego 23
15.Chrobrego 23 II
16.Mickiewicza 9

Nowe Miasto

1.Piłsudskiego 37
2.Piłsudskiego 41
3.Piłsudskiego 58
4.Piłsudskiego 59
5.Piłsudskiego 83
6.11 Listopada 138
7.11 Listopada 206
8.11 Listopada 146
9.11 Listopada 146 K
10.11 Listopada 152
11.11 Listopada 164
12.11 Listopada 166

Biały Kamień

1.Wańkowicza 2
2.Wańkowicza 2 p
3.Wańkowicza 2a p II
4.Wańkowicza 4a
5.Andersa 72
6.Andersa 113
7.Andersa 115
8.Andersa 115 II
9.Andersa 127
10.Andersa 131
11.Andersa 133
12.Andersa 137
13.Andersa 137 II
14.Andersa 137 III
15.Andersa 138
16.Andersa 140
17.Andersa 141
18.Andersa 143
19.Andersa 143 II
20.Andersa 143 III
21.Andersa145
22.Andersa 147
23.Andersa 148
24.Andersa 149
25.Andersa 168
26.Andersa 170
27.Andersa 171

Stary Zdrój

1.11 Listopada 72
2.11 Listopada 74
3.11 Listopada 95
4.11 Listopada 95 b
5.11 Listopada 97
6.11 Listopada 97 b
7.11 Listopada 99
8.11 Listopada 99 b
9.11 Listopada 107
10.Armii Krajowej 13
11.Armii Krajowej 17
12.Armii Krajowej 22
13.Armii Krajowej 26
14.Armii Krajowej 54
15.Armii Krajowej 85

Podgórze

1.Świdnicka 27
2.Świdnicka 64
3.Mickiewicza 57
4.Okrężna 
5.Piotra Skargi 2
6.Piotra Skargi 26
7.Pohulanki 1
8.Kaszubska 16
9.Kaszubska 16 II
10.Niepodległości 19
11.Niepodległości 21
12.Niepodległości 29
13.Niepodległości 30
14.Niepodległości 66
16.Niepodległości 70

Sobięcin

1.1 Maja 106
2.1 Maja 121
3.1 Maja 130
4.1 Maja 142 cent.
5.1 Maja 142 szafka
6.1 Maja 163
7.1 Maja 163 kom.
8.Karkonoska mur
9.Kresowa 1
10.Zachodnia 2
11.Zachodnia 17
12.Puszkina 7

ZHP 55 obiektów AZYMUT 43 obiektów



 SKUTECZNIE I EFEKTYWNIE
Porządkowanie przestrzeni publicznej przez usuwanie z elewacji aktów 
wandalizmu daje najlepszy efekt, gdy udaje się doprowadzić do należytego 
stanu całe ciągi komunikacyjne. Przykładem takiego działania może być Aleja 
Wyzwolenia, gdzie w ramach naszej akcji pomalowano 10 obiektów, ZDKiUM – 
2 obiekty, inni administratorzy - 5 obiektów. Oczywiście nie wszystkie graffiti 
zostało usunięte w tym rejonie, jednak ogólny wizerunek ulicy został 
zdecydowanie poprawiony. 



Małe i duże 
W trakcie prowadzonych działań graffiti usunięto z 98 obiektów. Zamalowywane powierzchnie miały rozmiar od 1 do ponad 200 

metrów kwadratowych. 
Średni koszt usunięcia graffiti z jednego obiektu wyniósł około 120 złotych. 

Całość zadań zrealizowano w trakcie 24 dni, pracując od 4 do 6 godzin każdorazowo. 

Siły i środki zadysponowane 

do realizacji programu:

 Straż Miejska w Wałbrzychu:

2 funkcjonariuszy, 

2 pracowników gospodarczych, 1 samochód,

 ZHP, Stowarzyszenie AZYMUT:

od 4 do 12 osób, 

1 samochód.

  

małe duże



JAK AKCJĘ ODBIERAJĄ 
MIESZKAŃCY WAŁBRZYCHA

Zdecydowana większość mieszkańców naszego miasta działania w ramach akcji „Zmień 
widok za swoim oknem” odbierała pozytywnie, a wręcz entuzjastycznie. Lokatorzy 

odnawianych budynków częstowali harcerzy wodą mineralną, ciasteczkami, w 
dzielnicy Biały Kamień mieszkanka kamienicy przyniosła dla młodych malarzy 

bombonierkę. Czasami lokatorzy sami włączali się do pracy pomagając w malowaniu 
harcerzom. graffiti.



JAK AKCJĘ ODBIERAJĄ 
MIESZKAŃCY WAŁBRZYCHA

Jedynie w czterech przypadkach lokatorzy byli niezadowoleni, 
jednak nie wstrzymało to prowadzonych prac, 

gdyż wcześniej uzyskaliśmy zgodę administratorów na usunięcie graffiti.

Ja się nie 
zgadzam !!!

Najpierw macie pomalować 
klatkę schodową  !!!

Ten kolor mi się 
nie podoba !!!

Macie pomalować 
do pierwszego piętra !!!



PONOWNE DEWASTACJE
Od rozpoczęcia działań liczyliśmy się z możliwością ponownej dewastacji 

obiektów. Ostatecznie okazało się, iż jedynie w ośmiu przypadkach 
doszło do takich zdarzeń. Byliśmy na to przygotowani. 

Wszystkie obiekty zostały ponownie odnowione w terminie od 3 do 5 dni. 
W trzech przypadkach obiekty zdewastowano po raz trzeci.



KSG Górnik Wałbrzych
dewastacje pseudokibiców

Końcem września 2017 roku, w ciągu jednego tygodnia w dzielnicy Biały Kamień, pseudokibice Górnika Wałbrzych 
zdewastowali 15 kamienic malując na nich symbole klubu. Po przeanalizowaniu sytuacji przez zespół usuwający 

graffiti, zapadła decyzja o natychmiastowym zamalowaniu dewastacji. Usunięcie graffiti zajęło naszemu 
zespołowi dwa dni. Pracę tą wykonali harcerze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wałbrzychu.  
W dniu 21 października pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 ponownie dokonano dewastacji trzech obiektów.  Graffiti 

usunięto 23 października. Biały Kamień jest pod stałym nadzorem funkcjonariuszy straży miejskiej. W 
przypadku ponownych dewastacji nasza ekipa jest przygotowana do natychmiastowej reakcji.



DZIAŁANIA PREWENCYJNE
W celu zapobiegania dewastacjom mienia, niszczeniu elewacji budynków przez 

malowanie graffiti, a także eliminowania wybryków chuligańskich,  Straż Miejska 
w Wałbrzychu wspólnie z Policją, wiosną tego roku uruchomiła wspólne patrole, 

które działają w godzinach wieczornych i nocnych. Patrole te kontrolują rejony 
szczególnie zagrożone występowaniem zjawisk patologicznych przy ścisłej współpracy 

z obsługą monitoringu wizyjnego. Niektóre efekty działania patroli, zarejestrowane 
przez kamery monitoringu prezentujemy poniżej.



Zgrana ekipa
Sześciomiesięczne działania dowiodły, iż niewielkim nakładem środków finansowych można efektywnie 

wpływać na poprawę wizerunku naszego miasta. Zaangażowanie organizacji pożytku publicznego przy 
współudziale naszej jednostki dowiodło słuszności naszej inicjatywy. Pomimo zakończenia programu, 
uzgodniono z ZHP i Stowarzyszeniem AZYMUT, iż nadal usuwane będą graffiti, które pojawią się na 

odnowionych w czasie akcji elewacjach, teksty o treściach wulgarnych lub wielkogabarytowe dewastacje 
nowych elewacji w rewitalizowanych dzielnicach. 



PODSUMOWANIE

Przystępując do realizacji opisanego projektu mieliśmy wiele wątpliwości. 
Nasuwały się pytania: 

 - czy dzieci i młodzież podołają stawianym im wyzwaniom? 
- czy nasza praca nie wywoła wielkiej fali dewastacji?

- czy efekt naszych działań będzie zauważalny i… 
- czy zainwestowane środki uda się efektywnie wykorzystać. 

Finalnie okazało się, że wszelkie obawy były bezpodstawne. 
Niewielkim nakładem finansowym w sposób znaczący poprawiono wizerunek miasta.  

Wypracowano metody postępowania z wyjątkowo szkodliwym i uciążliwym zjawiskiem 
dewastacji nieruchomości.



PODSUMOWANIE

Czy w przeszłości uda się całkowicie wyeliminować graffiti z ulic Wałbrzycha? 
Na pewno nie, ale wspólnymi siłami możemy w znacznym stopniu ograniczyć to zjawisko.

 
Gwarancją sukcesu jest ciągłe zaangażowanie 

wszystkich zarządców i właścicieli nieruchomości, Policji, straży miejskiej, 
mieszkańców miasta oraz organizacji pożytku publicznego. 

Obecnie najważniejszym zadaniem dla naszej jednostki jest poczynienie starań, 
aby od wiosny wznowić działania i kontynuować zmianę wizerunku Wałbrzycha.  
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