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Zawody latawcowe dla młodzieży szkolnej szkół
podstawowych i gimnazjalnych „Miejskie święto
latawca”

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Wałczu

14.10.2017r.

Kabaret „Paranienormalni”

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

14.10. 2017

Jesienny Turniej Badmintona

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

15.10.2017

Zakończenie Sezonu Turystycznego, wystawa
imprez + ognisko

Grupa Warowna Cegielnia

Skansen Grupy Warownej
Cegielnia

20.10.2017

DKF

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

21.10.2017

Wałecki Test biegowy Coopera

Stadion Miejski Wałcz

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

27-29.10.2017

40 Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
„Wobec własnego czasu”

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

27.10.2017

Koncert Michała Bajora

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

28.10.2017

Spektakl teatralny „Bóg Mordu”

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

29.10.2017

Koncert Laureatów Turnieju Sztuki Recytatorskiej

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

LISTOPAD
11.11.2017

Bieg Niepodległości

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

11.11.2017

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
z okazji Święta Niepodległości

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

11-12.11.2017

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w kat „3”

ZSM Nr 1 Dolne Miasto

UKS Volley

12.11.2017 do
stycznia 2018

Gabinet Figur Wojskowych – wystawa

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej

12.11.2017r.

Artur Barciś - Show

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

17.11.2017r.

Zaduszki Muzyczne

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

19.11.2017

Obcy wśród swoich – współobywatele debata,
wystawa

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Fundacja PROSVITA, parafia
grekokatolicka w Wałczu,
Muzeum Ziemi Wałeckiej

24.11.2017

DKF

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

GRUDZIEŃ
02.12.2017

Koncert Trzech Tenorów

Wałeckie Centrum Kultury

Wałeckie Centrum Kultury

3.12.2017 do
stycznia 2018

Wystawa „Ida Święta…”

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej

07.12.2017

Wojewódzki konkurs modelarski modeli kartonowych i plastikowych szkół podstawowych i
gimnazjalnych

Gimnazjum nr 2

Zarząd Rejonowy Ligi Obrony
Kraju w Wałczu

09.12.2017

Mikołajki Miejskie

Wałeckie Centrum Kultury

Urząd Miasta, Wałeckie
Centrum Kultury

16.12.2017r.

„Spektakl świąteczny”

Wałeckie Centrum Kultury

Studio Esti
Wałeckie Centrum Kultury

17.12.2017

Kolędy w Muzeum

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Grudzień 2017

Mikołajkowa Sztafeta Biegowa

Stadion Miejski

MOSIR/AKADEMIA SPORTU
I REKREACJI

Grudzień 2017

Etno-Muzeum

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej
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Drodzy Mieszkańcy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer kwartalnika, a w nim ważne
informacje dotyczące życia w naszym Mieście. Inwestycje to temat,
który nas wszystkich mocno interesuje, w związku z tym zamieszczamy
informację o ich realizacji. W tym roku na inwestycje przeznaczyliśmy
kwotę 10 500 000 zł.
Mam nadzieję, że ucieszy Państwa również możliwość uiszczania opłat
parkingowych przez specjalną aplikację na smartfony. Wydaje się, że
ten sposób opłat znalazł już całą rzeszę zwolenników. W razie jakichkolwiek problemów z użytkowaniem aplikacji proszę o kontakt ze Strażą Miejską.
Wrzesień to początek roku szkolnego 2017/18, początek wdrażania reformy oświaty. Pragnę
Państwa zapewnić, że nasze szkoły są przygotowane na zmiany. Udało nam się zapewnić pracę
dla wszystkich pracowników szkół, zakupiono niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne.
Od września rozpoczynamy również realizację 4 projektów oświatowych w ramach Kontraktu
Samorządowego. Dzięki ich realizacji uczniowie będą mogli uczestniczyć w licznych zajęciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Myślę, że w tym wydaniu znajdziecie Państwo jeszcze wiele informacji, które Państwa zainteresują.
Życzę wszystkim wspaniałej złotej, słonecznej jesieni i miłej lektury!
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

Kontrakt Samorządowy wchodzi w fazę realizacji
strza Mirosławca Pana Piotra Pawlika, Burmistrza Tuczna
Pana Krzysztofa Harę, Burmistrza Człopy Pana Zdzisława
Kmieć oraz Wójta Gminy Wałcz Pana Jana Matuszewskiego przybyłych wraz ze Skarbnikami gmin, zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla projektów ujętych w
tzw. Kontrakcie Samorządowym pn. „Metalowa dźwignia
regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego”.
Miasto Wałcz z pozyskanych środków unijnych zakupi 5
autobusów niskoemisyjnych, wymieni lampy oświetlenia
ulicznego na energooszczędne, uzbroi tereny inwestycyjne w mieście, utworzy publiczny żłobek, a także doposaży i zrealizuje szereg działań edukacyjnych we wszystkich
wałeckich szkołach.
Obecni na spotkaniu goście podkreślali bardzo dobrą,
trwającą niemal 3 lata współpracę wszystkich partnerów
kontraktu, która przyczyniła się do pozyskania środków
unijnych w wysokości niemal 37 mln zł.

2 sierpnia, w obecności Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicieli wszystkich gmin powiatu wałeckiego – Burmistrza Miasta Wałcz Pani Bogusławy Towalewskiej, Starosty
Powiatu Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza, Burmi-

Autor: Edyta Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych i Funduszy Europejskich
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Nowy rok szkolny, nowe wyzwania, nowe klasy
sprawuje 328 nauczycieli i 109 pracowników obsługi i administracji.
Jesteśmy przekonani, że placówki oświatowe w mieście są doskonale przygotowane na nowe wyzwania i potrzeby uczniów.
Tym najmłodszym obywatelom naszego miasta życzymy wielu
sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Niech szkoła będzie dla nich
fascynującą przygodą oraz miejscem radości i wielu przyjaźni.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. o prawie oświatowym z dniem 1 września 2017 r każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI staje się
ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII.
Miasto Wałcz już od początku roku przygotowywało się do reformy oświaty. Na wszystkie potrzebne i niezbędne remonty,
naprawy, zakupy wyposażenia pracowni dydaktycznych, meble,
ławki i szafki uczniowskie przeznaczyliśmy prawie 600 000 zł.
Wszystkie szkoły podstawowe w naszym mieście od 1 września stały się szkołami o strukturze organizacyjnej klas I -VIII.
Dotychczasowe klasy gimnazjalne weszły w skład szkół podstawowych.
Na dzień dzisiejszy mamy cztery szkoły podstawowe i jeden
zespół szkół, w których uczy się ponad 2100 uczniów, w tym
226 pierwszoklasistów. Wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat,
których rodzice deklarowali chęć korzystania z edukacji przedszkolnej, miasto zapewniło miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego.
W Szkole Podstawowej nr 1 uczy się 510 uczniów, w SP 2 – 293
uczniów, w SP 4 – 685 uczniów, w SP 5 – 639 uczniów i w Zespole Szkół Miejskich nr 2 – 25 uczniów. Do naszych czterech
przedszkoli będzie uczęszczało 551 dzieci. Opiekę dydaktyczną i wychowawczą nad naszymi uczniami i przedszkolakami

Autor: Andrzej Wiśniewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Oświaty

Jezioro Zamkowe
Uprzejmi informujemy, że w terminie od 28 lipca 2017r. do 29 sierpnia 2017r. trwały konsultacje społeczne w sprawie zmiany
nazwy obiektu fizjograficznego z „jeziora Świdno” na „jezioro Zamkowe” zlokalizowanego na terenie miasta Wałcz.
W oznaczonym czasie trwania konsultacji społecznych do Urzędu Miasta wpłynęło 118 ankiet. Z 105 ankiet wypełnionych poprawnie, 103-ech ankietowanych mieszkańcy opowiedziało się
za proponowaną zmianą nazwy obiektu fizjograficznego, na
jezioro Zamkowe.

W trakcie trwania konsultacji społecznych otrzymaliśmy również pozytywną opinię od Starosty Powiatu Wałeckiego w zakresie proponowanej zmiany nazwy obiektu fizjograficznego z
jeziora Świdno na jezioro Zamkowe oraz od Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Kolejny krok, to wystąpienie
Rady Miasta Wałcz w drodze
uchwały z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę nazwy
obiektu fizjograficznego jeziora Świdno na jezioro Zamkowe. Projekt uchwały zostanie
przedłożony na sesję, która
odbędzie się 24 października
2017r.
Dodatkowe informacje można
uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz www.
walcz.pl w zakładce konsultacje społeczne, pod adresem
e-mail: kontakt@um.pl lub pod
nr telefonu 67 258 44 71 w.36.
Autor: Lucyna Kabs - Małecka
Sekretarz Miasta Wałcz
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10 lat razem

Wałcz i Bad Essen świętują jubileusz partnerstwa
Międzynarodowej oraz Edytę
Czapczyńską inspektora ds. promocji w dniach 24 – 27 sierpnia
br. z przebywała rewizytą w Bad
Essen. (Uroczystość jubileuszu
odnowienia partnerstwa w Wałczu miała miejsce 9 lipca br.) W
uroczystościach wziął również
udział Starosta Wałecki Bogdan
Wankiewicz. 10 lat partnerstwa
miasta Wałcz i Bad Essen to
także dziesięć lat współpracy
pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałczu a Powiatem
Osnabrück.
Podczas czterodniowego pobytu nasza delegacja miała okazję
wziąć udział w 43 Jarmarku Historycznym, który odbywa się w
Bad Essen od 1975 roku. Prezentacja starych zawodów, które
dziś już zanikają lub są zastępowane przez najnowocześniejsze
urządzenia zrobiła na wszystkich ogromne wrażenia. Najważniejszym punktem spotkania były przede wszystkim rozmowy
na temat przyszłych projektów i dalszej współpracy.

Nie byłoby partnerstwa, gdyby wcześniej nie zawiązała się
przyjaźń.
Przyjaźń, która stanowi mocny filar partnerstwa trwającego już
10 lat pomiędzy miastem Wałcz a gminą Bad Essen. Przyjaźń,
która ma swoje początki we wspólnej historii naszych narodów.
Wielu bowiem obecnych i byłych mieszkańców Bad Essen urodziło się w Wałczu i z sentymentem wraz z rodzinami do niego
powraca. Dopełnieniem tych relacji były dwie wybitne osobowości, które nadały formalny kształt naszym wzajemnym kontaktom: Gerhard Hofmeyer – honorowy obywatel miasta Wałcz
i Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz. Ich determinacja i
chęć wspólnego rozwoju doprowadziły do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy naszymi miastami w dniu 13 lipca
2007r. w Bad Essen.

Gorąco dziękujemy burmistrzowi gminy Bad Essen Timo Natemeyer i staroście Powiatu Osnabrück dr Michael’owi Lübbersmann za ciepłe przyjęcie i przepiękną uroczystość. A
wszystkim mieszkańcom Bad Essen życzymy, aby czerpali z tej
wspólnej przyjaźni jak najwięcej satysfakcji.

Autor: Małgorzata Ejma
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

Od tego momentu w ciągu następnych dziesięciu lat udało
nam się wspólnie zrealizować wiele projektów, których celem
była jedność naszych narodów, wzajemna tolerancja i budowa
zjednoczonej Europy. Faktem jest bowiem, że to właśnie kontakt osobisty między ludźmi różnych narodowości i regionów
prowadzi do lepszego zrozumienia, do przełamywania uprzedzeń i strachu, a tym samym jest kolejnym krokiem prowadzącym do trwałego, pokojowego współistnienia. Partnerstwo
pomiędzy Wałczem a Bad Essen stanowi drogę do Europy, tworzy mosty ponad granicami państw oraz umacnia i pogłębia
związek między ludźmi różnych narodowości. To największy
ruch obywatelski, ponieważ w ramach wzajemnej współpracy
spotykają się setki ludzi, dla których wolność, poszanowanie
drugiego człowieka i demokratyczny ład społeczny jest priorytetem.
Dlatego też, aby uczcić te dziesięć lat wspaniałej współpracy delegacja z Wałcza reprezentowana przez: Joanną Rychlik
– Łukasiewicz Wice Burmistrz, Marię Minkowską Radną Rady
Miasta Wałcz, Franciszka Rydera Prezesa Klubu Współpracy
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INWESTYCJE W MIEŚCIE
Zagospodarowanie Oś. Tysiąclecia - naprzeciw Szkoły podstawowej nr 4
Rozpoczęto realizację kolejnego etapu modernizacji dróg wewnętrznych, na osiedlu
przy al. Tysiąclecia (wjazd na osiedle od strony ul. Kaszubskiej, za blokiem nr 10).

„Remont i przebudowa
ul. Chłodnej w Wałczu”
Zakończono przebudowę ulicy Chłodnej.

Plac zabaw i siłownia - Park przy 1000 lecia
Zakończono montaż urządzeń siłowni terenowej w parku.

Zakończono montaż urządzeń zabawowych

Wymieniono lampy typu parkowego na LED.

„Budowa dróg wewnętrznych na ul. Sądowej i Orlej na odcinku od ul. Kościuszkowców do ul. Wąskiej” - remont ulicy na finiszu.
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„Budowa pomostu na jeziorze Raduń i Zamkowym w Wałczu”

Budowa parkingu na osiedlu
przy ul. Kościuszki 11-17
Rozpoczęto budowę parkingu dla samochodów osobowych (54 miejsca parkingowe), na osiedlu przy ul. Kościuszki, pomiędzy blokami 11 a 17.
Wartość robót ok. 518.000 zł.

Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, ul. Sienkiewicza, os. Piastowskie – realizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
1. ul. Bracka – kontynuacja robót drogowych:
a. wykonano w całości ścieżkę pieszo-rowerową wraz ze zjazdami do posesji, wraz z podbudową zasadniczą z kruszywa w ciągu jezdni głównej.
b. Z uwagi na kolizję z gazociągiem średniego ciśnienia, nastąpiło wstrzymanie robót do czasu
jej usunięcia.

„Remont i przebudowa
ul. Żeromskiego w Wałczu”
Zakończył się remont ul. Żeromskiego. W tym
roku planowany jest jeszcze remont chodników od ul. Kołobrzeskiej do Klonowej

2. ul. Sienkiewicza – trwa przebudowa ulicy zmierzająca do jej poszerzenia z 3,5 m do 5,00 m

Wymiana ogrodzenia Publicznego
Przedszkola nr 9
w Wałczu ul. Wojska Polskiego 53
Zakończono prace związane z wymianą
ogrodzenia Przedszkola nr 9. Wartość robót ok. 68.000 zł

Budowa parkingu dla samochodów osobowych, przy ul. Robotniczej w Wałczu
Zakończono budowę parkingu wraz z
jego oświetleniem, odwodnieniem i oznakowaniem poziomym i pionowym. Prace
zostały odebrane i zafakturowane na łączną kwotę 243.765,75 zł. Parking został oddany do użytku publicznego.
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Remont chodnika
na ul. Królowej Jadwigi od ul. Spokojnej
do ul. Kościuszki w Wałczu
Zakończono budowę chodnika . Wartość
robót wyniosła 158 885,00 zł.
Chodnik został oddany do użytku publicznego.

Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk” –
projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu.
Projekt „Myślę, tworzę, działam – świadomy młody Europejczyk” w ramach działania 8.5 ma na celu wspieranie przedsięwziąć
w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy, posługiwania się technikami informacyjno – komunikacyjnymi oraz językami obcymi (angielski i
francuski). Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli II etapu
edukacyjnego z włączeniem grupy dzieci młodszych.
W ramach projektu powstanie szereg kół zainteresowań i innowacji pedagogicznych. Odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, robotyki, języka francuskiego przy wykorzystaniu ICT. Połączenie tradycyjnych metod nauki z nowoczesnym kształceniem
będzie efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia się i optymalnym instrumentem do realizacji celu projektu i potrzeb grupy
docelowej.
W ramach kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i
umiejętności niezbędnych na rynku pracy będą prowadzone innowacje:
-„Mały przedsiębiorczy Europejczyk”. Uczestnicy tego przedsięwzięcia nabędą wiadomości z zakresu przedsiębiorczości. Pragniemy przygotować uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
-„Gry i zabawy matematyczne z zastosowaniem multimediów” jako atrakcyjna forma wyrównywania braków powstałych w
toku lekcyjnym.
-„Mały konstruktor, czyli programowanie z wykorzystaniem
klocków lego” – zdobywanie umiejętności z zakresu programowania poprzez zabawę, jako metoda rozwijania kreatywności, umiejętności matematycznych, analitycznego myślenia, znajomości
technologii, czyli cech niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy.
-„Ciekawscy mądrale” – będziemy przeprowadzać doświadczenia i eksperymenty, które w prosty sposób ukazywać będą przebieg zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie.
Kolejnym działaniem będzie rozwijanie u dzieci sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez organizację zajęć terapeutycznych. Dodatkowo na takich zajęciach uczniowie przy użyciu technik

informacyjno – komunikacyjnych będą usprawniać ortografię i poznają zasady pisania cv i listu motywacyjnego. Następnym etapem
realizacji projektu będzie utworzenie klas o profilu ekonomicznym
(oswajanie uczniów z wiedzą z dziedziny zawodoznastwa i biznesu)
oraz językowym (lepszy i skuteczniejszy sposób na komunikację w
danym języku). W realizacji tych działań wspierać nas będą lokalni
przedsiębiorcy i potentaci biznesu, którzy będą uczyć dzieci efektywnego organizowania warsztatu pracy. Część zajęć będzie realizowana poza szkołą – wizyty w zakładach pracy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Planujemy cykl warsztatów wyjazdowych i spotkania
z psychologiem biznesu.
W realizacji projektu ważnym elementem będzie doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W tym celu
będą organizowane szkolenia i kursy z różnych zakresów mające na
celu wspieranie rozwoju uczniów. Nawiążemy również współpracę
z ośrodkiem szkolno – wychowawczym w celu poznania specyfiki
pracy i funkcjonowania tej placówki.
Aby w pełni zrealizować założone cele w projekcie niezbędne będzie doposażenie naszej placówki w sprzęt specjalistyczny i
komputerowy oraz zatrudnienie specjalistów z zakresu psychologii.
Sale lekcyjne zostaną wyposażone w zestawy multimedialne, które
uatrakcyjnią pracę uczniów na zajęciach. Planujemy także zakup
sprzętu specjalistycznego, m.in. sprzęt korygujący wady postawy,
powiększalnik stacjonarny, aby ułatwić funkcjonowanie dzieci niedowidzących, sprzęt do badania metodą Biofeedback - metoda ta
pomoże odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, zwiększy kreatywność i pozytywne myślenie, poprawi szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

Już w najbliższym czasie w Szkole
Podstawowej nr 4 im.
Zdobywców Wału
Pomorskiego w Wałczu w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego będzie realizowany projekt „ Po
nitce do kłębka”.
Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności
oraz innowacyjności.
Z pozyskanych funduszy w szkole powstanie nowoczesna
pracownia techniczna, gabinet logopedyczny. Doposażone zosta-

ną klasopracownie: przyrodniczo – biologiczna i matematyczne.
Powstanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV –
VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów
klas I – III. Modernizacji zostanie poddana istniejąca już serwerownia. Zakupiony zostanie sprzęt do pracy z uczniami z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną.
Już we wrześniu rozpocznie się rekrutacja uczniów na organizowane zajęcia dodatkowe.
● Odbywać się będą zajęcia :
● literacko – dziennikarskie,
● logopedyczne,
● dla uczniów z dysleksją
● teatralne;
● szachowe,
● fotograficzne,
● z gimnastyki korekcyjnej,
● taneczne,
● sportowe – ogólnorozwojowe,
● doradztwo zawodowe.
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Tytuł projektu: „Podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe, wyposażenie pracowni chemicznej i naukę programowania”.

Projekt „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu
oraz narzędzi TIK w Szkole Podstawowej nr 5 w Wałczu” realizowany będzie w latach 2017-2019.
Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji
kluczowych, niezbędnych do zaistnienia na współczesnym
rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozbudzenie i poszerzanie zainteresowań
przedmiotami matematyczno – przyrodniczymi.
W ramach projektu pozyskano 650 tys. zł. Środki te przeznaczone są na doposażenie klasopracowni matematyczno
– przyrodniczych, pracowni informatycznej oraz utworzenie
nowej, mobilnej, pracowni komputerowej w celu unowocześnienia szkolnej bazy technologiczno – informacyjnej.
Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów wyrażających chęć poszerzenia wiedzy z przedmiotów bloku matematyczno – przyrodniczego.
Zakłada on także objęcie wszystkich uczniów szkoły
zajęciami z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt
obejmie również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, tak, aby mogli rozwijać swój warsztat
pracy w oparciu o nowoczesne technologie i metodę eksperymentu, a tym samym wpisać się w cele programowe projektu.
Projekt zakłada rozbudowaną współpracę z Uniwersytetem
Szczecińskim oraz Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia, a
także możliwość pozyskiwania wiedzy poprzez doświadczanie
i wyjście poza szkolną ławę. W tym celu przewidziane jest organizowanie rajdów pieszych po najbliższej okolicy, wycieczki
do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo –
Technologicznego oraz wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie.
Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani Ewa
Bronowicka, a stanowisko rekrutatora – ewaluatora objęła pani
Anna Potępa.

Celem głównym projektu jest stworzenie możliwości rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły podstawowej nr 2, im. Roberta Schumana w Wałczu, w takim zakresie
aby po jego ukończeniu mieli większą świadomość i potrzebę
dalszego uczenia się i doskonalenia swych umiejętności oraz
tak aby kompetencje uczniów były adekwatne do lokalnych
potrzeb rynku pracy. Cel ma zostać zrealizowany do 30.06.2020
r.
Celem szczegółowym projektu jest doskonalenie kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz
rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące
do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Stworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie doradztwa
zawodowego dla uczniów oraz ich rodziców.
2. Organizacja zajęć grup terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dla innych uczniów
potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów poprzez
dokształcanie w tym zakresie kadry pedagogicznej.
4. Zakup i wyposażenie pracowni przyrodniczej.
5. Zakup mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w
pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).
6. Zakup Sali Doświadczania Świata.
7. Szkolenia dotyczące korzystania z technologii komputerowej i multimedialnej.
8. Stworzenie i realizacja programu edukacyjnego z programowania, na dodatkowych zajęciach dla uczniów ponadprzeciętnie zdolnych.
9. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej
(TIK).
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu jest
realizatorem projektu. Osobą decyzyjną oraz osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację projektu jest Dyrektor Szkoły
– p. Andrzej Łojewski. Koordynatorem Merytorycznym została
p. Bożena Ledeman-Berdysiak. Natomiast funkcję RekrutatoraEwaluatora pełni p. Anna Komorowska.
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Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy
„Radość z Życia” już działa

Od 1 września 2017r. w Wałczu rozpoczął swoją działalność Ośrodek
Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy. W uroczystości otwarcia placówki udział wzięli nowi podopieczni, ich rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Ten wyjątkowy dzień był okazją żeby wszyscy obejrzeli świeżo wyremontowane sale oraz bliżej się poznali. Po krótkiej integracji podopieczni z zapałem przystąpili do szkolnych obowiązków! Czeka na
nich rok wytężonej pracy przepełniony masą atrakcji i ciekawych
wydarzeń! Czas poznawania otaczającego ich świata i rozwijania
zainteresowań.
Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką oraz ze sprzężeniami. Dzieci z niepełnosprawnością głęboką mogą uczęszczać do placówki od 3 roku życia
i przebywać do skończenia 25 lat.
- Dzieci przychodzące do naszej placówki realizują obowiązek
szkolny poza szkołą - opowiadał dyrektor OREW Błażej Sokołowski.
- Zostają oddelegowane do nas za zgodą rodziców i szkół macierzystych, a my podpisujemy trójstronne porozumienie. W tym momencie uczęszcza do nad dziewięcioro dzieci z terenu Wałcza i powiatu

w wieku od 15 do 19 lat. Jest to nasza druga - po prowadzonej w
Gudowie w powiecie drawskim - placówka tego typu. Pięć lat temu
rozpoczynaliśmy tam pracę z 12 dziećmi, w tej chwili mamy już 160
podopiecznych.
Placówka nadal przyjmuje wszystkie kwalifikujące się dzieci. Zgłoszenia w październiku czy listopadzie nadal będą pozytywnie rozpatrywane.

Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, które
weszły w życie 1 marca 2015r., cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Interesanci mogą:
w wybranym urzędzie stanu cywilnego uzyskać dokumenty:
● odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony
● zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
● zaświadczenie o stanie cywilnym
● zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku
małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy
● zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
● dokonanie administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska
Łatwiej również jest załatwić sprawę z zakresu:
przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (transkrypcji), odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicz-

nego dokumentu stanu
cywilnego, rejestracji
zdarzeń, które nastąpiły
za granicą i nie zostały
tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia
aktu stanu cywilnego.
Te sprawy załatwiane
będą bez konieczności
prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę.
Autor: Ewa Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 sierpnia 2017 r.
w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta
Wałcz wprowadzono możliwość zapłaty za parkowanie pojazdów samochodowych za pomocą telefonów
komórkowych zgodnie z instrukcją operatora płatności mobilnych, która zostanie umieszczona na wszystkich parkomatach w SPP. Powyższe dotyczy parkingów miejskich zlokalizowanych na ulicach: Pocztowej,
Bankowej, Robotniczej, Placu Zesłańców Sybiru, Szczęśliwej, Ks. B. Domańskiego, Kilińskiego, Papieża Jana
XXIII, Placu Wolności.
Jednocześnie informujemy, że:
Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Wałczu
obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 18:00.
CZAS PARKOWANIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO OPŁACA SIĘ
POPRZEZ:
1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, płacąc monetami o nominale: 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr.

Za parkowanie pojazdów samochodowych w sposób blokujący
kilka miejsc parkingowych, wymagana jest opłata za każde wyłączone w ten sposób stanowisko parkingowe.
WAŻNE! Dowód uiszczenia opłaty: bilet parkingowy, kartę
abonamentową , identyfikator systemu płatności (do pobrania w Biurze Strefy Płatnego Parkowania – Komenda Straży
Miejskiej) lub kartę parkingową osób niepełnosprawnych należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, w sposób
umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości,
co do ich treści i ważności z zewnątrz pojazdu, niezwłocznie po
zaparkowaniu pojazdu.

Uwaga: parkomat nie wydaje reszty!

2) wykupienie abonamentu w kasie Urzędu Miasta Wałcz.
3) uiszczenie opłaty w systemie płatności mobilnych poprzez aplikację mobilną zainstalowaną w telefonie komórkowym.

OPŁATY ZA PARKOWANIE POJAZDÓW WYNOSZĄ:

Autor: Janusz Zaremba, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej,
Gospodarki Komunalnej i Środowiska

1) Opłaty jednorazowe:
● 0,50 zł za parkowanie do 30 minut (opłata minimalna),
● 1,00 zł za pierwszą godzinę,
● 1,20 zł za drugą godzinę,
● 1,40 zł za trzecią godzinę,
● 1,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę.

2) Abonament – miesięczny obowiązujący od dnia 14 sierpnia
2017 r. wynosi:
● opłata abonamentowa z oznaczeniem lokalizacji parkowania,
uprawniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym, na wskazanej w abonamencie
ulicy w Strefie Płatnego Parkowania wykupiona na dany okres,
dla mieszkańców zameldowanych przy tej ulicy wynosi :
w okresie jednego tygodnia - 15,00 zł,
w okresie dwóch tygodni - 30,00 zł,
w okresie jednego miesiąca - 50,00 zł,
● opłata abonamentowa bez oznaczenia lokalizacji parkowania,
uprawniająca do parkowania jednego pojazdu samochodowego
o określonym numerze rejestracyjnym w Strefie Płatnego Parkowania wykupiona na dany okres czasu wynosi:
w okresie jednego tygodnia - 35,00 zł,
w okresie jednego tygodnia - 70,00 zł,
w okresie jednego tygodnia - 120,00 zł.

Strefa Płatnego Parkowania w Wałczu – zapłać za postój
pojazdu w SPP za pomocą telefonu komórkowego!

Poniżej zamieszczamy instrukcję operatora płatności mobilnych
umożliwiającą płatność za pomocą telefonu komórkowego w SPP
w Wałczu (obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2017 r. ) :

UWAGA! W razie nie wniesienia opłaty przez parkującego pojazd
samochodowy, nalicza się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
Opłata dodatkowa ulega zmniejszeniu do kwoty 20,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty wskazanej w wezwaniu w kasie Urzędu
Miasta Wałcz lub przelewem w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia wystawienia wezwania. Za dzień dokonania opłaty
uważa się datę jej wpływu na konto Gminy Miejskiej Wałcz.
Opłaty, o których mowa dotyczą parkowania jednego pojazdu
samochodowego na jednym stanowisku parkingowym w strefie
płatnego parkowania.
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Budynek byłej „rzeźni” zniknie z wałeckiego krajobrazu

Gmina Miejska Wałcz już wkrótce stanie się właścicielem terenu przy ul.
Chłodnej. Zdewastowany budynek po byłej rzeźni od wielu lat straszy
swym widokiem. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Wałcz podjęte zostały
działania związane z wykupem tego terenu od obecnego właściciela.
- Od dawana dążyliśmy do uporządkowania miejsca po byłej rzeźni, które bezpośrednio przylega do promenady jeziora Raduń. Kilka
lat wcześniej wyburzone zostały budynki komunalne znajdujące się

obok. Teraz przyszedł czas na rzeźnię. Na ten moment szczególnie zależy nam na uporządkowaniu tego terenu, a o docelowym sposobie
zagospodarowania będziemy decydować w późniejszym czasie. Z całą
pewnością jednak, nieruchomość będzie przeznaczona na cele rekreacyjne i będzie stanowiła integralną część urządzonej już promenady
– deklaruje Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta .
Przejecie terenu zaplanowano na październik br.
Autor: Lucyna Kabs - Małecka Sekretarz Miasta Wałcz

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Pomimo zakończonej dużej inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej dla miasta Wałcz” Zakład Wodociągów nie zaprzestał prac związanych z rozbudową i modernizacją
sieci wod-kan. Zwracając uwagę na potrzeby bieżące w mieście
na podstawie wieloletniego planu ZWiK prowadzi prace mające
na celu rozbudowę sieci, celem dotarcia do jak największej liczby
mieszkańców oraz jej zmodernizowanie aby zminimalizować ilość
awarii.
Od początku roku pracownicy Spółki wybudowali ok. 550 mb sieci
wodociągowej wraz z przyłączami umożliwiając podłączenie się
do 24 nowych działek na os. Piastowskim.
W związku z przebudową nawierzchni ulicy Sądowej ZWiK Sp. z
o.o. wykonał bezwykopową renowację wyeksploatowanej sieci
kanalizacji deszczowej na odcinku 242 mb dzięki czemu uzyskaliśmy „nową” sieć bez konieczności wykonywania kosztownych
robót ziemnych.

ok. 100 mb. Zapewni to dwustronne zasilenie w wodę ulicy Chłodnej i osiedla Piastowskiego, a tym samym pewność dostawy wody
mieszkańcom.
W roku bieżącym zastąpiona została sieć DN 40 mm w ulicy Sienkiewicza siecią DN 150 i tym samym zakończona została budowa
drugiego zasilenia osiedla Dolne Miasto.
W celu usprawnienia naszych prac i przyspieszenia usuwania awarii zakupiono nowy samochód, wywrotkę, marki Iveco. W lutym
zakupione zostały także: samochód ciężarowy Renault TRAFIC
oraz samochód ciężarowy Dacia DOKKER VAN.
Jedną z większych inwestycji naszego zakładu stanowi budowa
sieci wodociągowej na osiedlu „Widełki” pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską. Obecnie wykonano ok. już 538 mb sieci
wodociągowej o średnicach od DN 100 do DN150. Zakończenie I
etapu budowy sieci wodociągowej planowane jest do października 2017roku.

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia bieżącego roku wybudowano odcinek sieci wodociągowej na ulicy Chłodnej o długości

Autor: Wojciech Szalwach
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu
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WAŁCZ – STREFĄ ZDROWEGO MYŚLENIA
O ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH
Słowa, definicje, określenia, etykiety. W naszym świecie mają
one kluczowe znaczenie i dużą moc. Słowa mogą otworzyć
nowe możliwości, mogą też jednak burzyć, zamykać, odcinać.
Podobnie jest ze słowami, których używamy na co dzień określając różne zjawiska. Warto uświadomić sobie jakie skojarzenia
mamy z określeniem „chory psychicznie”, jakich SŁÓW używamy, gdy myślimy, mówimy o kimś chorym. „Wariat”, „lunatyk”,
„pomylony”, „leń”, „czubek”? Czy może: „cierpiący”, „potrzebujący
zrozumienia”, „walczący”? . Z badań wynika jednak, że ok. 60 %
pytanych o to, jak określają osoby chore psychicznie, przyznało
się do wyrażeń negatywnych. Stereotypy są najbardziej „zaraźliwe” wśród osób, które nie mają wystarczającej wiedzy na temat
chorób psychicznych, i którym brak własnych doświadczeń w
kontaktach z osobami chorymi. Zanim „pójdziemy na skróty” i
odwołamy się do potocznego rozumienia osoby chorej psychiczne, warto dowiedzieć się czegoś więcej o zaburzeniach
psychicznych, codziennym funkcjonowaniu osób cierpiących
psychicznie. Takie cele przyświecają projektowi „ Strefa Zdrowego Myślenia”:, który od maja 2017 r. realizują Środowiskowy
Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi wraz ze Stowarzyszeniem „ Przyjazny Dom” Zamierzeniem
projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi poprzez aktywizowanie społeczne tej grupy odbiorców, działania szkoleniowe
i wspierające skierowane do rodzin, akcje edukacyjno informacyjne skierowane do środowiska lokalnego Miasta Wałcz i Regionalnego Województwa zachodniopomorskiego.
Przedsięwzięcie realizowane jest w trzech modułach adresowanych do różnych grup odbiorców:
Moduł” Wsparcie dla potrzebujących” składa się z takich zadań
jak: treningi umiejętności społecznych dla podopiecznych ŚDS
realizowane w lokalnych instytucjach publicznych i instytucjach
kultury, zajęcia aktywizująco – społeczne z zakresu oligofrenopedagogiki dla osób z głębsza niepełnosprawnością intelektualną, organizacja wyjazdu organizacyjno – poznawczego do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, organizacja VI Turnieju Zadań
Praktycznych i Życiowych dla 12 śds z terenu Woj. Zachodniopomorskiego.
Moduł „ Wsparcie dla wspierających” w ramach modułu zrealizowano szkolenie z zakresu „ Seksualność ON” prowadzone przez
Prof. Remigiusza Kijaka, odbywając się zajęcia wspierające z Jogi

dla rodziców i opiekunów, wspólnie rodziny Osób Niepełnosprawnych brały udział w 2 dniowym wyjeździe integracyjnych
do „ Gospodarstwa 7 Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim.
W ramach modułu „ Chorzy psychicznie są wśród nas” rozpisany został konkurs literacki adresowany do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych dotyczący społecznego wizerunku Osób
Chorych Psychicznie. Finalnym akcentem tego modułu jest Wałecki Dzień Poparcia i Akceptacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi planowany na 18 października 2017.
Zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Poparcia i Akceptacji
na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w naszym Mieście.
Program tego szczególnego dnia przewiduje:
● Marsz poparcia ulicami Wałcza,
● Instalację artystyczną przed WCK dot. społecznych postaw
wobec. Chorych psychicznie,
● Stoisko interaktywne dotyczące zdrowia psychicznego w holu
WCK,
● Roztrzygnięcie konkursu literackiego,
● Debatę oksfordzką miedzy uczniami szkół ponadgimnazjalnych dot. społeczności lokalnej jako miejsca przyjaznego osobom cierpiącym psychicznie,
● Film z ankiety ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców
Miasta Wałcz sondującej postrzeganie problematyki zdrowia
psychicznego.
Projekt jest dofinansowany ze środków FIO 2017 r.
Autor: Anna Baculewska
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu
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Wspólny System Segregacji Odpadów
Od 1 lipca 2017r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO) obowiązujący na terenie całego kraju
Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na
cztery główne frakcje + odpady zmieszane:
● PAPIER (kolor niebieski),
● METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
● SZKŁO (kolor zielony*)
● BIO (kolor brązowy).
* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:
● szkło bezbarwne (kolor biały),
● szkło kolorowe (kolor zielony).
W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne
przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w
miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można
pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w
sposób widoczny dla korzystających z pojemników.
Warunki spełnienia wymogów Wspólnego Systemu Segregacji
Odpadów
1. Gminy powinny zapewnić na terenach przeznaczonych do użytku publicznego możliwość selektywnej zbiórki odpadów zgodnie
ze Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.
2. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych procesów ich
przetwarzania.

3. Na wymianę pojemników we właściwych
kolorach gminy będą
miały pięć lat. Czyli
gminy będą musiały to
zrobić maksymalnie do
30 czerwca 2022 r.
4. Obecne pojemniki
oznacza się oznakowaniem, o którym mowa powyżej w terminie
nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Wspólnego
Systemu Segregacji Odpadów.
5. Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w
życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy
niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
Najważniejsze terminy
● 1 lipca 2017 - dzień wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów,
● do 31 grudnia 2017 - czas na odpowiednie oznakowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,
● do 30 czerwca 2022 - czas na wymianę pojemników na nowe,
zgodne z Wspólnym Systemem Segregacji Odpadów.
Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie Ministerstwa
Ochrony Środowiska: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się 8
sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, jednogłośnie została
przyjęta uchwała nr VII/SXXXVI/249/17 w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz”.
Decyzja ta pozwoliła wystąpić Gminie Miejskiej Wałcz do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o akceptację programu rewitalizacji, a po wpisaniu go na listę wojewódzką programów rewitalizacji,
otworzy drogę do pozyskania na
ujęte w programie projekty (zarówno inwestycyjne jak i społeczne), środków unijnych.
Dla zobrazowania obszaru Wałcza, na którym będą mogły być
realizowane projekty, załączamy
mapę z naniesionymi lokalizacjami projektów priorytetowych i
komplementarnych, zgłoszonych
przez różne podmioty (publiczne,
społeczne czy prywatne), których
kompleksowa realizacja ma się
przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.
Ubieganie się o środki zewnętrzne
na ten cel, będą natomiast możliwe dopiero po akceptacji naszego
programu rewitalizacji przez Urząd
Marszałkowski w Szczecinie.
Zachęcamy do zapoznania się z

treścią programu, który jest dostępny pod adresem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaWalcz/document/430579/Uchwa%C5%82a-VII_SXXXVI_249_17
lub o kontakt bezpośredni z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, tel. 67 258 44 71 wew. 30.
Autor: Edyta Kowalczyk,
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Lokalny Program Rewitalizacji miasta
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KASZUBSKA 1

TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu 28.09.2017r. o godz. 1100 odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 102,40 m2 usytuowanego przy ul. Kaszubskiej 1 w Wałczu, szczegóły na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz, w siedzibie
spółki przy ulicy Budowlanych 9/2 w Wałczu i na stronie internetowej www.tbswalcz.pl

KILIŃSZCZAKÓW 68

TBS spółka z o.o. w Wałczu informuje, że w dniu 28.09.2017r. o godz. 1000 odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 22,00 m2 usytuowanego przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu, szczegóły na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wałcz, w siedzibie spółki przy ulicy Budowlanych 9/2 w Wałczu i na stronie internetowej www.tbswalcz.pl
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