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Kalendarz wydarzeń miejskich 2016/2017
Data

Nazwa imprezy

Miejsce

03.12.2016 r.

Sztafeta biegowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Wałeckie Towarzystwo Sportu i Rekreacji miejsce: stadion miejski

6-7.12.2016 r.

I Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– I Międzywojewódzki Bieg na Orientację

UKS „Piątki” , Urząd Miasta Wałcz Makroregionalne TKKF

09.12.2016 r. godz. 18:00

Filharmonia Koszalińska
– „Skrzypek na dachu”

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane, ceny biletów 50 zł i 60 zł

10.12.2016 r.

Mikołajki Wigilia Miejska

Urząd Miasta Wałcz, Wałeckie Centrum Kultury, Przedszkole „Piękny Umysł”, godz. 11.30 Plac Wolności, wspólne ubieranie choinki, występ zespołu „Chabry” godz.
12:00 pochód z Placu Wolności do WCK od godz. 12.30
Wigilia Miejska WCK

10.12.2016 r.

Przepis na Ekonomię
Społeczną

Wydarzenie animacyjne promujące ekonomię społeczną
Godz. 12.30 Wałeckie Centrum Kultury Gmina Miejska
Wałcz – OWES dla regionu szczecineckiego

11.12.2016 r. godz. 20:00

Kabaret Piotr Bałtroczyk –
Tylko Dla Dorosłych

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane /cena biletów 60 zł/

18.12.2016 r. godz. 11.30

Poranek Muzyczny Kolędy

Muzeum Ziemi Wałeckiej

14.01.2017 r. godz.18.00

Wałecka Gala Noworoczna
koncert Katarzyny Skrzyneckiej

Urząd Miasta Wałcz miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji wydarzenie biletowane cena biletu 220 zł/os

15.01.2017 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa

15.01.2017 r. godz. 18.30

Koncert zespołu reggae JAFIA

Wałeckie Centrum Kultury

21.01.2017 r.

Koncert Wiedeński – operetka

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

27.01.2017 r. godz. 18:00

DKF

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane /cena biletów 10 zł/

28.01.2017 r. godz. 18:00

Koncert akustyczny zespołu TSA

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane /cena biletów 50 zł i 40 zł /

09.02.2017 r. godz. 16:30 i 18:30

Występ Centralnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/

10.02.2017 r.

Kabaret Łowcy. B

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

13 – 24.02.2017 r

Ferie Zimowe dla dzieci

Wałeckie Centrum Kultury

24.02.2017 r. godz. 18:00

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

9.03.2017 r. godz. 18.00

Koncert Renaty Przemyk

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane /cena biletów 50 zł i 40 zł /

19.03.2017 r.

Kabaret Młodych Panów

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

24.03.2017 r. godz. 18:00

DKF

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane /cena biletów 10 zł/

25.03.2017 r.

„Pół na pół” Spektakl Polk i Szwedes

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

01.04.2017 r.

Teatr Kapitol „Być jak Elizabeth Taylor”

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

20.04.2017 r. godz. 18:00

Teatr Kamienica – Spektakl ZUS
czyli Zalotny Uśmiech Słonia

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane

28.04.2017r. godz. 18:00

DKF

Wałeckie Centrum Kultury sala widowiskowa/ wydarzenie biletowane /cena biletów 10 zł/
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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy!
Za nami kolejny rok, który mam nadzieję był dla Państwa dobry,
przyniósł dużo radości, szczęścia i spełnienia planów. Przed nami
świąteczny, piękny czas radosnego oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia i Nowego Roku.
Serdecznie Państwu życzę ciepłych, radosnych i szczęśliwych Świąt.
Z okazji Nowego Roku proszę przyjąć życzenia zdrowia, pomyślności
i spełnienia marzeń.
W ferworze przygotowań, zakupów i radosnego klimatu, proszę
znaleźć także czas na rozmowy i spotkania z rodziną i przyjaciółmi.
Będzie nam również bardzo miło, gdy sięgniecie Państwo po nasz
kwartalnik „Wałcz Informator Miejski”, który - mam nadzieję - dostarczy
Państwu wielu interesujących informacji
Bogusława Towalewska
Burmistrz Miasta Wałcz

Pierwsze partnerstwo publiczno – prywatne
w Wałczu
Po trwającej niemal dwa lata procedurze przetargowej w trybie
dialogu konkurencyjnego, w dniu 13.10.2016 r. została zawarta
umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym ze szczecińską firmą Energopol S.A.

Partnerstwo publiczno – prywatne jak sama nazwa wskazuje,
łączy umową podmiot publiczny i partnera prywatnego w celu
realizacji zadań publicznych, a sama umowa reguluje kwestie podziału zadań i ryzyk, które partnerzy ponoszą na zasadach ustalonych podczas dialogu. Dlatego też koszty i ryzyka z takiej umowy
są wypracowane dla obu stron jak najkorzystniej.

Umowa dotyczy realizacji inwestycji polegającej na budowie w
mieście Wałcz ul. Brackiej oraz nowej drogi w rejonie osiedla Piastowskiego, przebudowie i rozbudowie ul. Sienkiewicza wraz z
budową urządzeń infrastruktury technicznej, oraz utrzymaniu i
zarządzaniu tymi drogami i infrastrukturą.

Dla Miasta Wałcz jest to pierwsza tego typu umowa, a jaj rangę
podnosi fakt, iż w całej Polsce jest realizowanych niespełna 20
tego typu umów, zatem nasze Miasto jest pionierem nie tylko na
skalę województwa, ale także całej Polski.

Po wybudowaniu ulic, partner prywatny – Energopol S.A. będzie
zarządzał powstałymi drogami przez 8 lat. W tym okresie, po zakończeniu etapu budowy, Miasto co miesiąc będzie płaciło firmie
tzw. opłatę za dostępność, gdyż najważniejszym celem umowy
jest zaspokojenie potrzeb publicznych – w tym przypadku użytkowanie dróg przez mieszkańców Wałcza. Koszty budowy przedsięwzięcia poniesie firma Energopol S.A, a wartość całego zadania
opiewa na kwotę 4 966 740,00 zł brutto.

Mamy nadzieję, że realizacja tej umowy stanowi początek dla innych inwestycji miejskich, które będą mogły być realizowane w
formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
Autor: Edyta Kowalczyk,
Inspektor ds. Zamówień publicznych i Funduszy pomocowych
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INWESTYCJE

Na koniec października zaawansowanie prac budowlanych na
zadaniu „Przebudowa ul. Okrężnej” wyniosło ok. 90% wartości
kontraktu. W toku robót, z uwagi na zaleganie gruntów spoistych w stanie plastycznym, konieczne okazało się, na kilku wytypowanych odcinkach, wykonanie wymiany gruntu, wzmocnienie istniejącego podłoża warstwą stabilizacji o Rm=5,0MPa
i zastosowaniem geotkaniny. Oprócz tego, remontu wymagało
kilkanaście istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Dodatkowe roboty spowodowały konieczność wydłużenia terminu realizacji, który określono w zawartym aneksie do umowy głównej na dzień 07.11.2016 r. oraz zwiększenie wartości
kontraktu o ok. 142 000 zł (brutto).
Roboty sanitarne wykonane są w całości. W robotach drogowych wykonano większość nawierzchni chodników, ścieżki
pieszo-rowerowej i zjazdów, zaś w ciągu jezdni głównej zakończono roboty bitumiczne związane z warstwą ścieralną. Z
robót energetycznych pozostało wykonanie oświetlenia początkowego odcinka ul. Okrężnej, patrząc od strony ul. Nowomiejskiej.
Wartość odebranych robót wynosi ok. 540 000 zł (brutto)

Zagospodarowanie osiedla mieszkaniowego
przy al. Tysiąclecia w Wałczu
Do października 2016 wykonano roboty drogowe w obrębie
skrzyżowania dróg wewnętrznych, przy blokach 12A, B, C –
w tym nawierzchnia skrzyżowania, chodniki obramowujące
skrzyżowanie i dwa parkingi 4-stanowiskowe dla samochodów
osobowych.
W branży elektrycznej dokonano wyboru wykonawcy: „Zakład Budowlany – Eugeniusz Statucki” ze Śremia. Wykonawca
oświetlenia ma zaawansowane roboty w 80 %.
Łączna wartość wykonanych i odebranych prac wynosi ok.
512.000 zł (brutto).

Wykonanie nowej nawierzchni na placu głównym, na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej w Wałczu
Na powyższym zadaniu, wyłoniona po rozeznaniu rynku firma:
„Zakład Budowlano-Transportowy Janusz Klekot” z Wałcza, dokonała wymiany starej, zdegradowanej nawierzchni na placu
głównym cmentarza wojennego, na nową z kostki kamiennej
granitowej. Roboty odebrano w dniu 29.09.2016 r., na wartość
97 170 zł (brutto).
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, Gmina Miejska Wałcz zawarła w dniu 13.10.2016 r.
umowę z firmą Energopol Szczecin S.A., w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowie w mieście Wałcz ul. Brackiej oraz nowej drogi w rejonie osiedla Piastowskiego, przebudowie i rozbudowie ul. Sienkiewicza wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej,
oraz utrzymaniu i zarządzaniu tymi drogami oraz infrastrukturą przez okres ośmiu lat”
W dniu 27.10.2016 r. Zamawiający przekazał w nieodpłatne
użyczenie, nieruchomości gruntowe związane z w/w przedsięwzięciem. Umowny termin wykonania części inwestycyjnej to
10 miesięcy od daty przekazania nieruchomości.
Całkowita wartość umowy o PPP wynosi 4 966 740 zł (brutto)

Przebudowa ul. Słonecznej w Wałczu
Roboty drogowe i sanitarne zostały zakończone i odebrane z
dniem 26.09.2016 r.. Wartość całkowita prac wraz z robotami
dodatkowymi wyniosła 173 449,51zł (brutto)

Przebudowa ul. Okrężnej w Wałczu
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W ramach budowy Zielonej Siłowni na osiedlu Zatorze w
Wałczu ul. Wojska Polskiego zostały zamontowane dwa słupy
oświetleniowe, wykonano niwelację terenu i posiano trawę.
Firma Starmax z Bąkowa zamontowała sześć urządzeń siłowni:
Wyciąg górny, Wyciskanie siedząc, drabinka, ławka, orbitrek,
wioślarz. W przyszłym roku planuje się w ramach budżetu obywatelskiego uzupełnienie siłowni o kolejne cztery urządzenia.
Aktywność i zaangażowanie mieszkańców osiedla popłaca! W
ramach budżetu obywatelskiego 2015 zrealizowany z funduszy miasta projekt, posłuży dla dobra mieszkańców osiedla i
okolic. W 2016 będzie kontynuacja.

Przebudowa chodników ul. Południowa
ZGK Wałcz zrealizował przebudowę chodników i budowę miejsc
parkingowych na ulicy Południowej, na odcinku od ul. Bydgoskiej (w rejonie wjazdu do szkoły) do ul. Kolejowej. Przewidywany koszt robót ok. 305.000 zł. Podstawowe roboty zostały zakończone we wrześniu 2016 r. Wykonano oznakowanie poziome
jezdni. Użytkownicy ulicy mogą korzystać z dziewięciu miejsc
parkingowych, usytuowanych równolegle do jezdni.

Zagospodarowanie terenu ul. Miła-Jasna – zadanie
zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2015.
Zakład Gospodarki Komunalnej w październiku 2016r. zakończył podstawowe roboty w ramach zagospodarowania terenu przy budynkach mieszkalnych ul. Miłej i Jasnej. Wykonano
drogę wewnętrzną z kostki betonowej oraz chodnik łączący z
utwardzeniem terenu przy miejscach parkingowych. Miasto
dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców osiedla oraz
mieszkańcom miasta, którzy głosowali w ramach budżetu obywatelskiego na ten projekt, zyskało kolejny zagospodarowany
fragment infrastruktury komunikacyjnej. Koszt robót drogowych wyniesie około 130.000 zł.

Ścieżka rowerowa ul. Ciasna Zatorze – zadanie
zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2015
Zakład Gospodarki Komunalnej we wrześniu 2016 r. zakończył
budowę fragmentu ścieżki rowerowej ul. Ciasnej, na odcinku
od wjazdu na teren jednostki wojskowej do kompleksu garaży.
Pozostały odcinek ścieżki zostanie wykonany w 2017 r. Ścieżkę
wykonano z nawierzchni z kostki betonowej „czerwonej” bezfazowej gr. 8 cm. Należą się gratulacje dla pomysłodawców i
zaangażowanych mieszkańców miasta, którzy wiele trudu włożyli w opracowanie wniosku i rozreklamowanie projektu wśród
wałczan, którzy oddali na projekt swoje głosy.

Półwysep w Strącznie
To jedno z piękniejszych miejsc na Pojezierzu Wałeckim. Zgodnie z założeniami uchwały nr VII/SVIII/42/15 Rady Miasta Wałcz
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie półwyspu Strączno, projektowane jest jego zagospodarowanie na
potrzeby usług z zakresu turystyki i funkcji towarzyszących w
sposób pozwalający na zachowanie naturalnych walorów terenów związanych z położeniem w obszarach objętych formami
ochrony przyrody. P. Janusz Bieleń, reprezentujący firmę „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, 78-642 Strączno 108, do dnia
05 grudnia 2016 zaprojektuje i przedstawi projekt zagospodarowania terenu.
Autor: Sławomir Zych, Naczelnik Wydziału Inwestycji

Zielona Siłownia Wałcz ul. Wojska Polskiego Zatorze – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2015
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Podsumowanie
Programu Rodzina 500 +
w Wałczu
● Wypłacone środki od 1 kwietnia do 30 października: 7 627 415,00 zł.
● Liczba świadczeń wypłaconych od 1 kwietnia do 31 października: 15 293.
● Liczba przyjętych wniosków: 1236 na pierwsze i kolejne dzieci oraz 645 od drugiego dziecka (bez kryterium dochodowego).
● Liczba wydanych decyzji: 1782 (mniej niż złożonych wniosków, część pozostawiona bez rozpatrzenia, kilka wniosków złożonych w jednej sprawie, wnioski przekazane do Urzędu Marszałkowskiego).
● Liczba decyzji, od których złożono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie: 6, z czego 5 decyzji utrzymanych w mocy, 1 sprawa w toku.
● Liczba złożonych skarg: 0.
Autor: Maria Tyma,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Środki unijne dla
wałeckich przedszkoli
projektu wynosi 1 219 216,38 zł, z czego 1 032 463,65 to kwota
dofinansowania.
Środki popłyną do dwóch wałeckich przedszkoli - Nr 5 „Jaś i Małgosia” i Nr 6 „Stokrotka”. W projekcie ujęto utworzenie 75 nowych
miejsc przedszkolnych w istniejących placówkach oraz rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Pomimo, iż projekt skierowany jest do dzieci w
wieku 3-4 lat, zajęcia dodatkowe będą prowadzone dla wszystkich dzieci w tych placówkach. Utworzenie nowych miejsc dla
przedszkolaków to również szansa dla rodziców na powrót do
aktywności zawodowej. Projekt obejmuje m.in. prace remontowo – budowlane; zakup wyposażenia; zajęcia dodatkowe w tym
specjalistyczne (np. logopedyczno - terapeutyczne, taneczno muzyczne); doskonalenie pracowników, a także wyjścia do kina,
teatru, czy poranki muzyczne. Realizacja projektu trwać będzie
od 1 lipca 2016 do 31 sierpnia 2017 roku.

Wniosek pn. „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz”, złożony przez
Miasto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, działanie 8.1.
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, został pozytywnie
oceniony i we wrześniu br. otrzymał dofinansowanie. Wartość

Autor: Edyta Kowalczyk,
Inspektor ds. Zamówień publicznych
i Funduszy pomocowych
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„Aktywnie i Twórczo
- Bez Ograniczeń”

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych „EWA” wraz z
Urzędem Miasta w Wałczu realizują projekt „Aktywnie i Twórczo Bez Ograniczeń”, finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
W ramach projektu dla seniorów zamieszkujących miasto Wałcz,
do końca roku realizowany jest szereg zajęć o bardzo różnorodnej tematyce. Seniorzy uczestniczą w licznych zajęciach z zakresu pierwszej pomocy i zasad opiekuńczych, zajęciach z dietetyki,
rehabilitacji, tanecznych, sportowych oraz z zakresu filcowania
i decoupage. Seniorzy w ramach projektu uczestniczą również
w poradach prawnych, gdzie uzyskują pomoc specjalisty. W
ramach projektu mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli w
wyjeździe studyjnym do Poznania, gdzie wraz z przewodnikami
zwiedzili wiele atrakcyjnych miejsc. Natomiast w grudniu br. zorganizowany zostanie wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie
na spektakl „Przyjazne Dusze”. Udział w projekcie nie kończy się
jednak na uczestnictwie w zajęciach oraz wyjazdach – Seniorzy
biorą udział w zajęciach z zakresu wolontariatu, gdzie dowiadują
się, jakie korzyści płyną ze świadczenia Wolontariatu. Seniorzy
mają również zapewnione narzędzia w postaci finansów na pomoc potrzebujących seniorom, zamieszkującym miasto Wałcz.

Działania zaplanowane w projekcie cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów. Mieszkańcy mają możliwość rozwijania
swoich umiejętności oraz poszerzenia swojej wiedzy bez ponoszenia kosztów.
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50. urodziny Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wałczu
18 listopada br. Szkoła Podstawowa Nr 4
w Wałczu obchodziła swoje 50 urodziny.
Urodziny szkoły to ważny powód do przypomnienia jej historii.
Popularna „Czwórka” to Pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego. Jej budowę wymusiły potrzeby rozwojowe miasta. Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału
Pomorskiego w Wałczu została otwarta
30 października 1966 roku o godz. 11.00.
Cała uroczystość odbywała się w obecności zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej. Mimo uroczystego otwarcia
szkoły, lekcje i zajęcia odbywały się nadal
w Szkole Podstawowej nr 2 i LO. Dopiero
w dniu 21 listopada 1966 roku odbyły się
po raz pierwszy normalne zajęcia w nowo
zbudowanej szkole. Placówka przystosowana była do 800 uczniów i posiadała 15
izb lekcyjnych, pracownie przedmiotowe
biologii, fizyki z chemią i pracownie zajęć
technicznych dla dziewcząt i chłopców. Pracownię dla chłopców wygospodarowano
w pomieszczeniach piwnicznych. Do zajęć
wf wybudowano także salę gimnastyczną,
gabinet lekarski i świetlicę dla dzieci rodziców pracujących, stołówkę i kuchnię. W
pierwszym roku nauki szkołę ukończyło 65
absolwentów. Nauczyciele pierwszej rady
pedagogicznej posiadali wymagane kompetencje i wykształcenie pedagogiczne do
nauczania od I – VIII klasy. W nauczaniu zatrudnionych było 24 nauczycieli, a w świetlicy i bibliotece po dwóch nauczycieli. Z 28
nauczycieli 19 było z wykształceniem w zakresie studium nauczycielskiego, 8 ze średnim pedagogicznym i jeden z wykształceniem wyższym bez tytułu magistra.
Uroczystym momentem w historii szkoły
było przekazanie sztandaru, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, Jednostkę
Wojskową 2016 i Miejską Radę Narodową
w Wałczu w 1969 r., a wręczenie sztandaru
odbyło się 10 maja 1969 r. W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili:
Danuta Gąsiorowska, Dorota Binek i Bogdan Syganiec.
DYREKTORZY
Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 był Mieczysław Świekatowski,
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Gdańsku i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 września 1966 r. otrzymał
nominację na kierownika Szkoły Podstawowej nr 4 i funkcję tę sprawował do 31
stycznia 1974 r. To z jego inicjatywy rozpoczęto budowę jednopiętrowego obiektu
szkolno – oświatowego obok głównego
budynku.
Drugim dyrektorem Szkoły Podstawowej

nr 4 był Henryk Piskuła. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1 września 1966 r. został powołany na
stanowisko zastępcy kierownika Szkoły
Podstawowej nr 4, a 1 lutego 1974 r. został
dyrektorem tej placówki i kierował nią do
1991 r. To za jego kierownictwa nastąpiła
rozbudowa szkoły – pan dyrektor Piskuła
został pełnomocnikiem Miejskiej Rady Narodowej do realizacji zadania „Rozbudowa
SP 4”. W sierpniu 1988 r. dokonano odbioru części dydaktycznej. Zbudowana część
szkoły zwiększyła się o 2.400 m2.
Kolejnym dyrektorem szkoły był Waldemar
Rojek. Jest absolwentem Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1 września
1991 r. w drodze konkursu objął funkcję
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. Z krótką przerwą, spowodowaną obowiązkami
radnego, sprawował ją do 1998 r.
Kolejnym dyrektorem była Elżbieta Maliga.
Jest ona absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 1984 r.
została wicedyrektorem SP nr 4, natomiast
w latach 1998 – 2002 pełniła funkcję dyrektora tej placówki. Odeszła na emeryturę po
36 latach pracy.
Piątym dyrektorem SP nr 4 była Danuta Benyskiewicz. Ukończyła geografię w
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku,
studia podyplomowe z zakresu geografii
fizycznej na Uniwersytecie im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Szczecińskim. Stanowisko dyrektora sprawowała w
latach: 2003 – 2014. To jej zawdzięczamy
sprawne, dynamiczne przeprowadzenie
trwającego kilka lat kapitalnego remontu
budynku szkolnego.
Od 1 września 2013 r. stanowisko dyrektora pełni Alina Typiło, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i Zarządzania oświatą i
otrzymała tytuł „Menedżera Oświaty”. Jest
ekspertem ds. awansu zawodowego.
NASZE SUKCESY
W roku 1999 nastąpiły zasadnicze zmiany
w polskiej oświacie. Od 1 września tego
roku SP nr 4 zaistniała jako 6-letnia szkoła
podstawowa. Wiązało się to ze zmianą kadrową w obsadzie etatów. Część nauczycieli odeszła do pracy w wałeckich gimnazjach, natomiast z byłej SP nr 3 nauczyciele
nauczania zintegrowanego (8 osób)
poszerzyli szeregi kadry pedagogicznej
„Czwórki”.
Był to także czas inicjowania różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć o charakterze
ogólnopolskim i wojewódzkim, wspoma8

gających proces dydaktyczny. Uczniowie
szkoły osiągali sukcesy w różnego rodzaju
konkursach, na różnych szczeblach.
W latach 2000 – 2006 szkoła plasowała
się w czołówce najlepszych w województwie zachodniopomorskim w konkursach
przedmiotowych, ale także szczyciliśmy się
sukcesami sportowymi w różnych dyscyplinach sportu.
W 2007 r. szkoła uzyskała tytuł „Szkoła na
medal”. W 2008 r. edukację rozpoczęły
dzieci 6 – letnie, powstały oddziały przedszkolne.
W 2010 r., w wyniku starań ówczesnego
dyrektora pani Danuty Benyskiewicz oraz
nauczycieli wychowania fizycznego, powstała kl. IV o profilu sportowym – mini piłka siatkowa. Szkoła od tego czasu funkcjonuje jako szkoła z oddziałami sportowymi,
co na pewno wpłynęło na osiąganie sukcesów sportowych SP nr 4 na najwyższych
szczeblach. W roku szkolnym 2013/2014
zdobyliśmy I miejsce w Mistrzostwach
Polski w Mini Piłce Siatkowej Chłopców.
W roku 2014 nasi uczniowie - zdobyli tytuł Mistrza Polski – I miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
Piłce Siatkowej Chłopców.
Istotnym wydarzeniem dla rozwoju placówki było uroczyste otwarcie nowych boisk i terenów rekreacyjnych wokół szkoły
– 1 czerwca 2010 roku. Na boiskach realizowany jest program „Otwarte strefy boisk i
terenów rekreacyjnych współfinansowany
z funduszy norweskich – wszyscy dbamy o
sprawność fizyczną młodego pokolenia”.
We wrześniu 2010 r. wprowadzono język
niemiecki pilotażowo w kl. IV.
Przez wszystkie te lata po najwyższe laury
sięgali także nauczyciele. W ostatnim czasie aż 7 pedagogów otrzymało zaszczytny
tytuł „Nauczyciela z klasą”, przyznawany
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
10 października br. pani Mirosława Rojek
otrzymała nominację do tytułu „Nauczyciela Roku” – konkursu organizowanego
przez Głos Nauczycielski.
W roku szkolnym 2010/2012 szkoła realizowała międzynarodowy projekt unijny „Comenius” – „Zjednoczeni przez środowisko”
we współpracy z placówkami z, Turcji, Hiszpanii i Bułgarii. Dzięki udziałowi w projekcie „Comenius” uczniowie i nauczyciele SP
nr 4 rozwinęli i rozszerzyli poczucie przynależności do Unii Europejskiej, poprawili
swoje kompetencje językowe.
Nad całością projektu czuwała ówczesna
wicedyrektor SP nr 4 – Alina Typiło oraz
pan Michał Staszewski – nauczyciel języka
angielskiego.

W 2013/2014 r. praca świetlicy szkolnej została doceniona przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty. Na spotkaniu dla
dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli organów prowadzących z całego
województwa, została przedstawiona prezentacja multimedialna o pracy świetlicy
SP nr 4 jako przykład dobrej praktyki.
JAK JEST OBECNIE?
Obecnie do SP nr 4 uczęszcza 665 uczniów
rozmieszczonych w 31 oddziałach klasowych. Dodatkowo przy szkole funkcjonują
oddziały przedszkolne dla dzieci pięcio- i
sześcioletnich. Ważnym zadaniem jest edukacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których m.in. uruchomiona
została sala sensoryczna – sala doświadczania świata. Poza godzinami lekcyjnymi
dzieci mają zapewnioną opiekę w dwóch
świetlicach dziennych oraz w świetlicy
popołudniowej. W szkole jest stołówka i
kuchnia, wydająca obiady w godzinach
dostosowanych do potrzeb uczniów.
W latach 2013-2016 nastąpiły znaczne inwestycje w rozwój technologii informacyjno - komunikacyjnej. Do dyspozycji dzieci
są trzy pracownie komputerowe z łączami
internetowymi, w każdej izbie lekcyjnej
zainstalowano komputery z dostępem do
internetu, wprowadzany jest e-dziennik,
lekcje są prowadzone z wykorzystaniem tablic interaktywnych. W szkole znajduje się
dobrze wyposażona biblioteka i czytelnia
multimedialna, w której można korzystać z
komputerów z dostępem do Internetu .
Uczniowie mają do dyspozycji dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne, salę dostosowaną do zajęć gimnastyki korekcyjnej
oraz do zajęć wychowania fizycznego dla
uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Na
terenie szkoły są obiekty sportowe, w skład
których wchodzi: boisko do piłki siatkowej
i nożnej oraz teren rekreacyjny połączony z
placem zabaw dla uczniów młodszych.
Szkoła za pracę dydaktyczno – wychowawczą została doceniona wieloma certyfikatami, m.in. „Nauczyciel z klasą”, „Szkoła
Odkrywców Talentów”, „Szkoła z klasą”,
„Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”. Placówka od wielu lat współpracuje z Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Korzysta z jej funduszy, realizując zadania opiekuńczo – wychowawcze,
w ramach funkcjonującej od 1998 r. świetlicy popołudniowej o charakterze socjoterapeutycznym.
Doświadczenie całej kadry wraz z nabywanymi umiejętnościami służy realizacji podstawowych zadań szkoły, której celem jest
wychowanie młodego człowieka: kulturalnego, uczciwego, kreatywnego, obowiązkowego, tolerancyjnego i ambitnego.

Jesteśmy dumni z naszej Szkoły – naszych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, emerytów, uczniów -byłych i obecnych - i ich rodziców.
Autor: Alina Typiło,
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
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Miasto zmienia się i stroi na święta
Szanowni Mieszkańcy Wałcza
Klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia poczujemy już na początku grudnia. Z tej okazji,
jak co roku, Nasze Miasto zostanie udekorowane. Elementy przestrzenne zostaną umieszczone
na placu Wolności, skwerze przy ul. Kilińszczaków oraz na rondzie im. Armii Krajowej. Ledowe
dekoracje świetlne ozdobią latarnie wzdłuż ulic: Kilińszczaków, Bydgoskiej, Zdobywców Wału Pomorskiego, Wojska Polskiego oraz Kościuszki.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców oraz zakłady pracy do zadbania o świąteczny wystrój zewnętrzny budynków i posesji. Pomysłowa iluminacja nie jest znaczącym wydatkiem, a tworzy
przyjazny wizerunek.

Na co dzień często nie zdajemy sobie sprawy, jaki istotny i wieloraki wpływ wywiera na miasta i ich mieszkańców zieleń. Drzewa w mieście to nie tylko piękny widok, ale przede wszystkim
produkcja tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla, schronienie
przed upałem, miejsce, w którym żyją liczne ptaki i ssaki. Tereny zieleni to miejsce relaksu i odpoczynku. Mamy tego świadomość i dlatego na terenie naszego miasta posadziliśmy nie
tylko drzewa, ale również krzewy oraz rośliny cebulowe. Nowe
rośliny w mieście to m.in.:
- głogi na osiedlu Dolne Miasto (skwer koło kościoła)
- graby, jarzęby oraz klony na os. Dolne Miasto
- klony tatarskie na Promenadzie jez. Raduń
- świerki, żywopłot z ligustra oraz berberysów na os. Tysiąclecia
ABCD
- cebule żonkili na osiedlu Dolne Miasto
Autor: Anna Szymczak, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Uwaga! Dowód zgłoszony jako utracony - staje się nieważny!
Posługiwanie się unieważnionym dowodem osobistym powoduje negatywne konsekwencje dla jego posiadacza przy przekraczaniu granic na podstawie dowodu i przy dokonywaniu
czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
w Wałczu przypomina: dowód osobisty, zgłoszony jako utracony (kradzież, zagubienie)
zostaje natychmiast i nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych i
Systemie Informacyjnym Schengen, a także w wykazie dowodów
osobistych.

Autor: Lilla Możejko, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Wojskowych i Obrony Cywilnej

Ułatwienia dla obywateli wprowadzone nową ustawą
Prawo o aktach stanu cywilnego
1. Odmiejscowienie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, czyli możliwość uzyskania w każdym, dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego między innymi następujących dokumentów:
• odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
• zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
• zaświadczenia o stanie cywilnym,
• zaświadczenia 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.
W wybranym przez obywatela USC można również dokonać:
• administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska
• transkrypcji – czyli wpisania do polskiego rejestru stanu cywilnego

zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
• odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
• rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane.
2. Zwolnienie obywatela z obowiązku przedkładania w USC odpisów
aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego.
3. Uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: transkrypcji, 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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Program rewitalizacji
z unijnym dofinansowaniem
W odpowiedzi na ogłoszony w sierpniu br. konkurs w ramach Programu
Operacyjnego
Pomoc
Techniczna, Miasto złożyło wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lokalny
Program
Rewitalizacji
Gminy Miejskiej Wałcz na

ki przy ul. Wojska Polskiego oraz powstał klaster transportowy przy ul.
Wojska Polskiego – swoją siedzibę znalazło tam wiele firm branży transportowej.
Wykonawca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie miał za
zadanie przeprowadzić pełną diagnozę służącą wyznaczeniu obszarów
zdegradowanych oraz zdefiniować dotykające je problemy, a następnie
wyznaczyć obszar rewitalizacji, na podstawie którego opracuje projekt.
Program rewitalizacji będzie zawierać również listę planowanych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wykonawca
będzie zobowiązany do zaangażowania społeczności lokalnej do tworzenia programu rewitalizacji tak, aby różne grupy interesariuszy mogły współdecydować o kształcie obszaru rewitalizowanego na każdym
etapie tego procesu, zgodnie z wytycznymi programu oraz zasadami
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Wałcz.
Stworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu poprawienie
jakości życia mieszkańców miasta, szczególnie tych, którzy żyją na tzw.
terenach zdegradowanych oraz ożywienie terenów, które lata świetności mają dawno za sobą. Program umożliwia również pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zawartych w nim celów.
O kolejnych działaniach w ramach projektu będziemy Państwa informować w następnych wydaniach kwartalnika.

lata 2016 – 2020”.
W listopadzie otrzymaliśmy informację, iż naszemu zadaniu przyznano
dofinansowanie w wysokości 95 500,00 zł. Całość projektu opiewa na
kwotę 106 500, 00 zł, a Miasto poniesie jedynie 10% wkładu własnego.
Działania ujęte w projekcie zakładają m.in. organizację konferencji dot.
rewitalizacji, akcje promocyjną dot. projektu, spotkania z mieszkańcami, wizyty studyjne w terenie, czy opracowanie programu rewitalizacji
w sposób kompleksowy, w oparciu o dokonaną dogłębną analizę problemów. Zadanie jest planowane do realizacji w przyszłym roku.
Zakończona została również procedura wyboru wykonawcy opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program ten został powołany do
życia uchwałą Rady Miasta Wałcz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wałcz na lata 2016 - 2020. Poprzedni Lokalny Program Rewitalizacji
stracił ważność w 2013 roku. Przy jego pomocy została wykonana modernizacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu – budyn-

Autor: Katarzyna Pyka – inspektor ds. planowanie przestrzennego
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Edyta Kowalczyk, Inspektor ds. Zamówień publicznych
i Funduszy pomocowych

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA WAŁCZ

ZMIANA PLANU MIEJSCOWEGO
NA OS. NOWE MORZYCE

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Wałcz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz. Podjęcie tej uchwały
było spowodowane wynikami przeprowadzonej „Oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz i Oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Wałcz” oraz opinią Gminnej
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Wałczu, z których wynika,
że obecnie obowiązujące Studium straciło aktualność z powodu zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiany lokalizacji ponadlokalnych celów publicznych (drogi
krajowej nr 10 i jej powiązania z drogami: krajową nr 22 i wojewódzką
nr 163). Konieczna jest też korekta zapisów w zakresie wyłączenia gruntów rolnych z zabudowy, wyznaczonych obszarów pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i terenów aktywizacji gospodarczej, a także szereg
innych drobniejszych zmian.
Latem tego roku wyłoniono projektanta Studium i pod koniec października złożona została wstępna wersja projektu. Projekt będzie analizowany przez pracowników Urzędu, a następnie przekazany do opiniowania
i uzgadniania organom, które zostały do tego ustawowo upoważnione.
Zmiana Studium jest dosyć skomplikowanym procesem, dlatego Wydział Gospodarki Nieruchomościami przewiduje około roku na dokończenie prac i przedstawienie projektu uchwały Radzie Miasta.
Autor: Katarzyna Pyka – inspektor ds. planowanie przestrzennego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W dniu 27 września
2016 roku podjęta została uchwała
Rady Miasta dotycząca zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w
rejonie os. Nowe
Morzyce. Obecny
plan miejscowy, na podstawie którego realizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obowiązuje od 2002 r. W trakcie
realizacji zabudowy okazało się, że część zapisów tego planu jest
nieadekwatna do możliwości tego terenu i oczekiwań przyszłych
mieszkańców. Zmianie ulegnie wysokość planowanych budynków
(obecnie planowane są tam budynki mieszkalne jednorodzinne
trzykondygnacyjne) oraz sposób zagospodarowania pasa terenu
pomiędzy obecną zabudową, a ulicą Morzyce, a także komunikacja terenu objętego planem z ulicą Morzyce. Zakończenie prac nad
zmianą planu przewidziane jest na koniec 2017 roku.
Autor: Katarzyna Pyka – inspektor ds. planowanie przestrzennego
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
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Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że posiada działki na sprzedaż
przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną usytuowane
w bardzo atrakcyjnym miejscu:

Ul. Bracka w pobliżu jeziora Zamkowego:
● działka nr 4641/9 o pow. 757 m2
● działka nr 4641/3 o pow. 1201 m2
● działki nr 4642 i 4615/3 o łącznej pow. 769 m2 (zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 9 przeznaczonym do rozbiórki przez nabywcę
nieruchomości).
Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy dostępny na stronie internetowej www.

bip.walcz.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” –„plany zagospodarowania przestrzennego” – plan nr 18.
Z warunkami przetargu – po jego ogłoszeniu, można będzie zapoznać
się na stronie internetowej www.bip.walcz.pl w zakładce „sprzedaż/
dzierżawa/najem nieruchomości”, w Urzędzie Miasta Wałcz pokój nr
113 lub pod nr telefonu 67 258 44 71 w. 30. Zapraszamy.
Autor: Lucyna Kabs - Małecka, Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami

„ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii SpołecznejOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii SpołecznejOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”. Obejmuje on swoim zasięgiem pięć powiatów: świdwiński, szczecinecki, łobeski, drawski, wałecki. OWES dla regionu szczecineckiego oferuje kompleksowe usługi w zakresie Podmiotów Ekonomii
Społecznej (PES) oraz Przedsiębiorstw Społecznych (PS) w środowisku lokalnym. Wspiera tworzenie koalicji i inicjatyw ekonomii społecznej, które przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy również dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem
w nowo powstałych i istniejących PES/PS.
Do projektu zapraszamy:
A. Jednostki Samorządu Terytorialnego i jednostki organizacyjne jst;
B. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów , Kluby Integracji
Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej (Podmioty Ekonomii Społecznej);
C. Przedsiębiorstwa Społeczne;
D. Mieszkańców , którzy chcą poznać korzyści płynące z działalności w sferze ekonomii społecznej;
Oferujemy bezpłatnie: szkolenia podstawowe, specjalistyczne i eksperckie, wsparcie doradcze doradców kluczowych, biznesowych, doradztwo
zawodowe, dla PES/PS – również doradztwo prawne, księgowo - podatkowe, marketingowe, oraz wizyty studyjne.
Dane kontaktowe:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego
ul. Okulickiego 32
78-600 Wałcz
e-mail: biuro@biznesspleczny.org.pl,
tel. 530 909 892
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Firma OZEN Sp. z o.o.
poszukuje pracowników na stanowiska:
Operator RRC
Obchodowy RRC
Operator HDS
Operator EC
Pakowacz
Firma zapewnia transport dla pracowników spoza Wałcz
Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie oraz wynagrodzenie adekwatne do osiąganych
wyników.
Więcej informacji pod numerem telefonu
672589680 wew.18
lub pod adresem email:
kadry@ozen.pl
Prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)".
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Albatros Aluminium Sp. z o.o. producent światowej klasy profili aluminiowych, w związku z rozwojem swojej działalności, poszukuje kandydatów / kandydatek
na stanowisko:

OPERATOR MASZYN
Miejsce pracy: Wałcz
Zadania:






Cięcia profili na pile. Kontrola długości i jakości cięcia, kształtu i powierzchni zgodnie z istniejącymi normami.
Korekcja profili , wykonywanie procesu korygowania profili z kontrolą kształtu i powierzchni. Pakowanie profili zgodnie z standardami (włącznie z
przygotowaniem palet)
Obsługa maszyn CNC, pił i innych urządzeń do obróbki.
Wykonywanie podstawowych operacji skrawaniem: wykrawanie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie itp. detali, z wykorzystaniem dokumentacji
konstrukcyjnej i programów obróbczych.
Pakowanie profili w kartony, folię.

Oczekiwania:




Wykształcenie zawodowe,
Zaangażowanie,
Chęć do pracy.

Oferujemy:




Pracę w młodym, dynamicznym zespole,
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do drogą elektroniczną na adres: d.spychala@albatros-aluminium.com.
Prosimy również o dołączenie do aplikacji poniższej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Albatros Aluminium Sp. z .o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r., Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z
póź. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
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Firmę Power-Tech Janusz Marcin Ejma w Wałczu tworzą ludzie młodzi, kreatywni,
czerpiący z realizacji własnych pomysłów ogromną satysfakcję. Tym co nas łączy i
sprawia, że firma to coś więcej niż miejsce pracy to chęć tworzenia najlepszych,
najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn na świecie.
W związku z dynamicznym rozwojem obecnie szukamy osób,
które chcą dołączyć do naszego zespołu na następujące stanowiska:
SERWISANT
TOKARZ CNC
FREZER CNC
TECHNOLOG
Szczegóły ofert są na naszej stronie www.powertech.com.pl.

44

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na
adres:rekrutacja@powertech.com.pl
lub Power-Tech, ul. Nowomiejska7 4E, 78-600 Wałcz
Niezbędne jest zawarcie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji (Ustawa z dnia 29.08.1997 O ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133,
poz. 833)

Serdecznie zapraszamy do składania CV i listów motywacyjnych !!!

Kabel
Kabel-Technik-Polska
Spółka z o.o. w związku
z dynamicznym rozwojem poszukuje:
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI
miejsce pracy: Czaplinek
WYMAGANIA:
 wykształcenie min. zawodowe
 zdolności manualne
 umiejętność pracy w zespole
 długotrwała współpraca

OFERUJEMY:
 umowę o pracę
 atrakcyjne wynagrodzenie
 dowóz do pracy
 możliwość rozwoju zawodowego i awansu na stanowisko lider zmiany, kontroler jakości, inżynier procesu, planista produkcji
MILE WIDZIANE:
 uprawnienia na wózki widłowe

Więcej informacji pod numerem telefonu
664-150-921
lub wyślij sms o treści PRACA
Oddzwonimy
CV przesili na adres: rekrutacja_ktp@pkcgroup.com
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem / am poinformowany / a o dobrowolności
podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
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BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ ZAPRASZA NA

11.30 – WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY – PLAC WOLNOŚCI
12.00 – MIKOŁAJKOWY KOROWÓD Z PLACU WOLNOŚCI DO WAŁECKIEGO CENTRUM KULTURY
12.30 – WYSTĘPY DZIECI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – SALA WIDOWISKOWA WCK
15.00 – JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE – TEATR PRAWDZIWY Z WROCŁAWIA – SALA WIDOWISKOWA WCK
16.00 – PLAC PRZED WCK
KONCERT DZIECI Z ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1
RODZINNA ZUMBA W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE – MARLENA ZUMBA & JUMPING FROG WAŁCZ
MAGICZNY TEATR „ŚWIATŁO I DŹWIĘK”
ŚWIĄTECZNY POKAZ MODY DLA DZIECI I DOROSŁYCH
KONCERT ŚWIĄTECZNY DZIECI I MŁODZIEŻY – STUDIO PIOSENKI ESTI ESTERY NACZK

ATRAKCJE – MIASTECZKO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, KONKURSY, ANIMACJE DLA DZIECI

KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH, ŚWIĄTECZNE KAWIARENKI PRZEDSZKOLA PIĘKNY UMYSŁ, STOWARZYSZENIA
POJEZIERZA WAŁECKIE I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
ORGANIZATORZY

SPONSORZY- MAREK PAWŁOWSKI, POSEŁ NA SEJM RP PAWEŁ SUSKI, ROMAN WIŚNIEWSKI,
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