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NOCNY SZAMPAN W STARYM ZAMKU STR. 8-9

DOLNY ŚLĄSK

AKWARIUM NAD JEZIOREM LIDER POMOCY
Turysta znajdzie tu moc atrakcji.  Pływające ryby 
w akwarium, historię powstania zbiornika Jezio-
ra Bystrzyckiego, ale przede wszystkim będzie 
miał możliwość skorzystać z lekcji edukacyjnych, 
związanych z ochroną środowiska, głównie z  
ochroną wody. str. 3

Pewnej nocy w Książu, zaplanowano piknik w zrujnowanej wieży
w lesie. Służba została wysłana tam po południu z porcelanową zastawą, 

szklanymi kieliszkami i srebrnymi sztućcami; stół przygotowano
jak za zamierzchłych czasów w sali bankietowej jakiegoś

starego zamczyska, a wypudrowani lokaje stali za krzesłem
każdego gościa. Niewinne igraszki przeszły jednak w hulankę:

stół został wywrócony, a szkło i porcelana roztrzaskane

Od 1 kwietnia DWUP wdraża elementy związane z 
dopłatami do wynagrodzeń z Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych w związku z 
przestojem ekonomicznym, czy też zmniejsze-
niem godzin pracy w firmach. Wartość tej pomo-
cy to ponad 510 milionów złotych. str. 6

Jeden telefon - tak wiele korzyści
zadzwoń: 502 487 511, 577 997 112

Kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy w miesiącu
Odbiór Twojej reklamy i oferty w całym regionie 

wałbrzyskim, świdnickim i dzierżoniowskim
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Ucieczkę zakończył
przed drzwiami komendy
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Zakończył się pierwszy etap za-
dania inwestycyjnego „Modernizacja 
drogi powiatowej Unisław Śląski - 
Głuszyca”.

W ramach I etapu zadania zamon-
towano bariery energochłonne na dłu-
gości 935 metrów na odcinku Rybnica 
Leśna - Grzmiąca, poprawiające bez-
pieczeństwo na przekazanym odcinku 
drogi. Wartość robót wyniosła blisko 
100 tysięcy złotych. Przypomnijmy: od 
końca 2015 r. Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego toczył nieustanny spór o osta-
teczne rozstrzygnięcie prawa własności 
drogi wojewódzkiej nr 380D Unisław 
Śląski - Głuszyca przez Rybnicę Leśną 
i Grzmiącą. Przekazywane w trybie de-
cyzji powiatowi odcinki dróg albo nie 
miały uregulowanej sytuacji prawnej 
działek, przez które przebiegała droga, 
albo - jak podkreślają pracownicy sta-
rostwa - w przypadku obecnie remon-
towanego odcinka zarząd województwa 
nie wykonał obowiązku przekazania do-
kumentacji drogowej, czym zmusił za-
rząd powiatu do wprowadzenia w trybie 

awaryjnym zakazu ruchu w styczniu br.
Przez lata zaniedbań ta blisko 10-ki-

lometrowa droga w przeważającej części 
nie nadawała się do użytku. W dniu 18 
lutego br. zarząd Powiatu Wałbrzyskie-
go podjął decyzję o wygospodarowaniu 
kwoty 1 700 000 zł i przedłożeniu Ra-
dzie Powiatu Wałbrzyskiego uchwały 
wprowadzającej do budżetu na 2020 r. 
zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja 
drogi powiatowej Unisław Śląski – Głu-
szyca Etap 1. W ramach zadania plano-
wane jest wykonanie nowej nawierzch-
ni i poboczy, oczyszczenie rowów oraz 
wymianę wszystkich przepustów na od-
cinku 2,6 km pomiędzy Unisławiem Ślą-
skim a Rybnicą Leśną, wykonanie ścinki 
poboczy oraz oczyszczenie rowów wraz 
z wymianą przepustów na odcinku Ryb-
nica Leśna – Głuszyca. - Mały Powiat 
Wałbrzyski rozpoczyna remont jednej 
z najgorszych dróg i w przeciwieństwie do 
Zarządu Województwa dba o bezpieczeń-
stwo i komfort użytkowników – powie-
dział wówczas Krzysztof Kwiatkowski, 
starosta wałbrzyski.

(opr)

N A  P O C Z Ą T E K

Teraz bezpieczniej 
Prace na Skalników 

i Sportowej

Trwają prace przy kolejnej, 
dużej inwestycji drogowej - 
przebudowie ulic Skalników 

i Sportowej w Czarnym Borze.

- Prace przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem. Na placu budowy pracuje ciężki 
sprzęt. Zwracam się do mieszkańców, kierow-
ców oraz pieszych użytkowników o wzmożoną 
ostrożność i cierpliwość, którą trzeba się wyka-
zać przy realizacji każdej inwestycji - apeluje 
Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. Jak 
dodaje, realizacja tej inwestycji w sposób 
znaczący poprawi bezpieczeństwo w drodze 
do gminnych placówek oświatowych. - Mam 
tu na myśli przedszkole i szkołę podstawową - 
podkreśla gospodarz gminy.

Aktualnie trwa budowa sieci kanaliza-
cji deszczowej, układane są kable pod nowe 
oświetlenie ulic, przeprowadzane jest kory-
towanie pod warstwy konstrukcyjne drogi 
tzn. wykonanie stabilizacji gruntu cemen-
tem i podbudowy z kruszywa. Gmina na re-
alizację zadania uzyskała dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
80% wartości inwestycji. Wartość prac opie-
wa na kwotę ponad 2,7 mln zł. 

(opr)

30 Rocznica Samorządu Terytorialnego

W piątek, 27 maja 2020 roku, 
przypadała 30. Rocznica 
powołania w Polsce instytucji 

samorządu terytorialnego oraz 
przeprowadzenia w pełni wolnych 
wyborów samorządowych.

Z tej okazji w Gminie Czarny Bór miały 
się odbyć uroczystości rocznicowe, któ-
re zostały odwołane w związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiologiczną. Adam Górecki 
- wójt Gminy Czarny Bór i Marzena Łatka 
- Przewodnicząca Rady Gminy skierowa-
li na piśmie - do aktualnych i byłych rad-
nych Rady Gminy, władz samorządowych na 
szczeblu powiatowym i wojewódzkim, by-
łych i obecnych pracowników Urzędu Gminy 
- życzenia i podziękowania za pracę i zaan-
gażowanie na rzecz lokalnej społeczności 
na przestrzeni ostatnich 30-lat polskiej sa-
morządności. - W polskim samorządzie wie-
le zostało zrobione, ale wiele jest również do 
zrobienia. U podstaw dobrej współpracy leży 
poczucie wspólnoty i wolności, ale właściwie 
zdefiniowane - podkreśla włodarz gminy 
Czarny Bór.

Przypomnijmy: 5 lat temu z okazji 25-le-
cia Samorządu Terytorialnego w hali Gmin-
nego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Czarnym Borze odbyła się podniosła pa-
triotyczna uroczystość. Uczestniczyli w niej 
radni gminy wszystkich kadencji od 1990 
r., przedstawiciele samorządu wojewódz-
twa i powiatu, władze gminy oraz społeczni 
działacze. Uczniowie i grono pedagogiczne 
przygotowało przepiękną patriotyczną uro-
czystość, podczas której wręczono statuetki 
Zasłużony dla Gminy.

(opr)

Akwarium nad jeziorem
Ponad 13 milionów złotych 

kosztowała budowa Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 

w Zagórzu Śląskim. 

W malowniczym sąsiedztwie Jeziora 
Bystrzyckiego powstał budynek o żelbeto-
wej konstrukcji. Łupek, jakim wypełniona 
jest ażurowa elewacja budynku, wykonana 
z grubo ciosanego drewna, szkło i stalowe 
elementy konstrukcyjne wewnątrz, dają 
wrażenie spójności z naturą. Zadaszone 
miejsce wokół budynku pozwoli turyście 
odpocząć przed zanurzeniem się w peł-
ne niespodzianek wnętrze. A we wnętrzu, 
chodząc po wylanej elastyczną żywicą epo-
ksydową podłodze, można odnieść wra-
żenia stąpania po tafli wody, w której - jak 
w lustrze - odbija się nie tylko to, co nad 
głowami, ale i szyba samego akwarium 
z fauną i florą Jeziora Bystrzyckiego. Tury-

sta znajdzie tu moc atrakcji. Pływające ryby 
w akwarium, historię powstania zbiornika 
Jeziora Bystrzyckiego, ale przede wszystkim 
będzie miał możliwość skorzystać z lekcji 
edukacyjnych, związanych z ochroną śro-
dowiska, głównie z ochroną wody. Cen-
trum Obsługi Ruchu Turystycznego to też 

miejsce, z którego turyści będą mogli wy-
ruszyć w góry. Jest tam dość duży parking, 
a w pobliżu kolejne atrakcje - wstęgowa 
kładka łącząca brzegi Jeziora Bystrzyckie-
go, Zamek Grodno z Centrum Bioedukacji 
Multimedialnej, czy zapora wodna. Głów-
nym założeniem wykonanej inwestycji jest 

poprawa organizacji ruchu turystycznego 
na terenie Gminy Walim oraz zmniejszenie 
presji jego oddziaływania na obszary cenne 
przyrodniczo.

Centrum Obsługi Ruchu Turystyczne-
go to ostatnia, trzecia część dużego pro-
jektu zrealizowanego przez Gminę Walim 
pt. „Zwiększenie udostępniania zasobów 
przyrodniczych oraz rozwój nowych form 
edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie 
Turystycznego Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej „Choina” i poprawie organizacji 
ruchu turystycznego w Gminie Walim”. Za-
danie współfinansowane było ze środków 
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi Prio-
rytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 
4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przy-
rodniczych, Poddziałania 4 – 4.4.4 Ochrona 
i udostępnianie zasobów przyrodniczych 
– ZIT AW Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020.

(opr)

www.wiadomosciwalbrzyskie.pl

WRACAMY
DO GRY
Rozpędź z nami

swój biznes

natalia@wiadomosciwalbrzyskie.pl
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Ucieczkę zakończył przed drzwiami komendy

Cztery radiowozy goniły kierowcę, 
który uciekał po Wałbrzychu 
samochodem marki audi. Został 

zatrzymany… przed drzwiami komendy.

Do zdarzenia doszło 17 maja około go-
dziny 17:30. Funkcjonariusze Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjnego Komedy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu zauważyli jadący 
ul. II Armii w Wałbrzychu samochód oso-
bowy na zgorzeleckich tablicach rejestra-
cyjnych. Policjanci niezwłocznie podjęli 
decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli 
drogowej, gdyż mieli podejrzenie, że męż-
czyzna może nie posiadać uprawnień do 
kierowania pojazdami. Kiedy zbliżyli się 
do samochodu, włączyli w radiowozie sy-
gnały świetlne i dźwiękowe. Wtedy kieru-
jący gwałtownie przyspieszył i rozpoczął 
ucieczkę swoim pojazdem. Funkcjonariusze 
poinformowali dyżurnego jednostki o za-
istniałym zdarzeniu i rozpoczęli pościg, do 
którego ostatecznie dołączyły się jeszcze 

trzy wałbrzyskie patrole ruchu drogowego 
oraz prewencji. Mężczyzna, łamiąc przy tym 
szereg przepisów ruchu drogowego, uciekał 

ulicami Sobięcina, gdzie uszkodził zapar-
kowany samochód osobowy oraz autobus 
komunikacji miejskiej, sprowadzając tym 

samym bezpośrednie niebezpieczeństwo 
katastrofy w ruchu lądowym. Ostatecznie 
kierujący został zatrzymany w centrum 
miasta – pod samą jednostką wałbrzyskiej 
komendy, po tym jak po raz kolejny do-
prowadził do kolizji – tym razem z jednym 
z radiowozów. W trakcie czynności wy-
konanych przez policjantów wcześniejsze 
przypuszczenia mundurowych potwierdzi-
ły się. 37-letni mieszkaniec naszego miasta 
nie zatrzymał się do kontroli, gdyż obawiał 
się konsekwencji jazdy bez uprawnień. Miał 
przy sobie także narkotyki w postaci ma-
rihuany, MDMA i metamfetaminy. W wy-
niku interwencji pojazd mężczyzny trafił 
na parking strzeżony. W trakcie czynności 
funkcjonariusze zatrzymali także 57-let-
niego pasażera pojazdu, którego podej-
rzewali o posiadanie narkotyków. W jego 
mieszkaniu wałbrzyscy policjanci znaleźli 
środki psychotropowe w postaci amfetami-
ny, z których można była wykonać ponad 
1700 porcji handlowych tych narkotyków.
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„Walka wciąż trwa”
Od soboty, 30 maja, nie musimy 

zasłaniać nosa i ust w otwartej 
przestrzeni – ale tylko pod 

warunkiem, że możemy zachować 2 
metry odstępu od innych. Maseczki 
będą jednak konieczne w niektórych 
przestrzeniach zamkniętych, m.in. w 
sklepach, kościołach, autobusach czy 
tramwajach. 

W środę premier Mateusz Morawiecki 
przedstawił kolejny etap odmrażania. Podczas 
spotkania z dziennikarzami poinformował, 
że od soboty obowiązywać będą nowe zasady 
zasłaniania nosa i ust. Oprócz tego zapowie-
dział otwarcie kin, teatrów, siłowni i salonów 
masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Rząd umożliwił także organizację wesel do 
150 osób. - Mimo że odchodzimy od wielu obo-
strzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. 
Wciąż będziemy musieli zachować szczególną 
ostrożność w kontaktach z innymi – podkre-
ślił prezes Rady Ministrów. - Zapanowaliśmy 
nad pandemią dużo sprawniej niż najbogatsze 
kraje świata – liczba zgonów spowodowanych 
przez koronawirusa wynosi w Polsce 27 na mi-
lion mieszkańców. To prawie 4 razy mniej niż w 
Niemczech – podkreślił premier. - Przed nami 
nowa rzeczywistość, w której musimy się nauczyć 
żyć. Mam nadzieję, że przy odpowiedniej dyscy-
plinie będziemy mogli szybko wrócić do normal-
ności gospodarczej – zaznaczył szef rządu. 

Znoszenie kolejnych ograniczeń doty-
czących COVID-19 jest możliwe, ponieważ 
w większości województw liczba zachoro-
wań spada. - Stale obserwujemy także sytuację 
epidemiczną i monitorujemy wydolność służby 
zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i re-
spiratorów. Na tej podstawie podejmujemy od-
powiedzialne decyzje – podkreślają decydenci. 

(opr)

Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?
W przestrzeni otwartej: albo dystans społeczny

albo maseczka (od 30 maja)
- Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 

metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. 
Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, 

parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy 
zachowasz odpowiedni dystans społeczny. Uwaga! Jeśli nie jesteś 
w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu 

od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas 
musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeń-

stwo.
Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu 
społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi 

opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby 
niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i 
nos. To: autobusy i tramwaje, sklepy, kina i teatry, salony masażu 
i tatuażu, kościoły, urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do 
urzędu). Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać 

usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?
W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości 

między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne oraz w restaura-
cji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

Zniesione limity osób – w sklepach, na targu, poczcie,
w restauracjach (Od 30 Maja)

Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługo-
wym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona 

powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje 
obowiązywać. Obecnie trwają również rozmowy ze związkami 

sportowymi na temat limitu osób na stadionach.
Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zacho-
wana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim 
usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują 

również nadal wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. dezynfekcja 
rąk i stolików. Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na 
poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie 

także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca 

sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje 
obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami 

pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 
osób. Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać 

usta i nos.

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe
do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest 
organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w 
których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak 

zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny. 
Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze 
względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub kon-
certy plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja 

należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)
Rząd umożliwił również organizację wesel i uroczystości rodzin-

nych, w których bierze udział do 150 osób. Uwaga! Weselnicy nie 
muszą nosić maseczek.

Hotele otwarte w pełni
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i 

serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w 
hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness. 

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady 
sanitarne.

Kultura, sport, salony masażu, targi (od 6 czerwca)
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warun-
kach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, 

kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony 
masażu i tatuażu. Możliwa będzie także organizacja targów, 
wystaw i kongresów. Zalecenia sanitarne dla poszczególnych 

branż podane będą po zakończeniu procesu konsultacji z 
przedsiębiorcami.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie!     tel. 502 487 511
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Kultura w sieci

Biblioteka + Centrum Kultury 
w Czarnym Borze została 
beneficjentem programu Kultura 

w sieci. Operatorem programu jest 
Narodowe Centrum Kultury. Projekt 
„ W sieci Jana Pawła II „ uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł.

W ramach zadania stworzona zostanie 
gra mobilna o życiu i działalności jedne-
go z najwybitniejszych Polaków - Karola 
Wojtyły. Zostanie zaprojektowana i zapro-
gramowana w aplikacji ActionTrack, trzech 
trybach (Flow, z użyciem kodów QR oraz 
GPS) oraz w dwóch wariantach ze względu 
na wiek odbiorcy: 1. dzieci szkolne (ucznio-
wie szkół podstawowych); 2. młodzież 
(szkoły średnie), dorośli, seniorzy. Dzięki tej 
inicjatywie uczestnicy projektu będą mie-
li szansę zapoznania się z technologią gier 
mobilnych, a dzięki tematyce i wartościom 
merytorycznym gra będzie mieć nie tylko 
charakter rozrywkowy ale również eduka-
cyjny i wychowawczy. Integralną częścią 
zadania będzie również wirtualny konkurs 
plastyczny i literacki inspirowany postacią 
Jana Pawła II, a jego rezultaty umieszczo-
ne zostaną na specjalnej podstronie inter-
netowej stworzonej do prezentacji efektów 
zadania. Zaproponowanie mieszkańcom 
Gminy wirtualnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym zainicjuje wdrażanie nowych 
metod pracy z czytelnikiem oraz odbiorcą 
wydarzeń kulturalnych.

(opr)

Sfinansują inwestycję
wodno-kanalizacyjną

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
wspólnie z Wałbrzyskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji uzbroi teren inwestycyjny 
przy ul. Villardczyków w dzielnicy 
Poniatów. Wartość projektu sięga blisko 
6 mln złotych. Sieć wodociągowa będzie 
przebiegała przez teren inwestycyjny 
strefy oraz działki należące do gminy 
Wałbrzych. 

– Inwestycja w dużej mierze finan-
sowana jest ze środków WSSE i ma zostać 
przeprowadzona szybko, w ciągu najbliż-
szych kilku miesięcy. To przedsięwzięcie 
wodno-kanalizacyjne będzie korzystne dla 
mieszkańców Wałbrzycha i okolic ale przede 
wszystkim dla przedsiębiorców krajowych 
i zagranicznych, którzy właśnie przy ulicy 
Villardczyków będą mogli prowadzić swoją 
działalność gospodarczą i realizować swoje 
projekty. Mamy nadzieję, że inwestycja za-
kończy się w pierwszym kwartale przyszłego 
roku – wyjaśnia dr Piotr Sosiński, prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „Invest-Park”. Zadanie zakła-
da budowę sieci wodociągowej o łącznej 
długości ponad 2 kilometrów oraz 1,5 

km sieci kanalizacyjnej. Uzbrojone zo-
stanie ponad 28 ha terenu, co wpłynie na 
ich atrakcyjność inwestycyjną. Ze stro-
ny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „Invest-Park” porozumienie 
podpisali - dr Piotr Sosiński prezes WSSE 

oraz Krzysztof Drynda wiceprezes WSSE, 
a ze strony Wałbrzyskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji - Marek 
Mielniczuk prezes WPWiK i jego zastępca 
Tomasz Senyk. 

(opr)

Dolny Śląsk liderem pomocy
Ponad 2.100 wniosków rozpatrzył 

pozytywnie Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy w sprawie 

dopłat do wynagrodzeń. Pozwoli to na 
ochronę ponad 117 tysięcy pracowników 
dolnośląskich przedsiębiorstw. Tak 
przedstawia się bilans funkcjonowania 
rządowej Tarczy Antykryzysowej 
po prawie dwóch miesiącach jej 
obowiązywania. DWUP realizuje te 
zadania najskuteczniej w Polsce.

Od 1 kwietnia DWUP wdraża elemen-
ty związane z dopłatami do wynagrodzeń 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w związku z przestojem 
ekonomicznym, czy też zmniejszeniem go-
dzin pracy w firmach. – Chronimy miejsca 
pracy i jak wynika ze statystyk Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej robimy to 
najsprawniej w Polsce. Liczby mówią same za 
siebie. Ponad 2.100 pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków, które uratują blisko 120 tysięcy 
miejsc pracy to najlepszy wynik w kraju. War-
tość tej pomocy to ponad 510 milionów złotych, 
które już od kwietnia trafiają do przedsiębior-
ców – mówi Cezary Przybylski, marszałek 
województwa dolnośląskiego. – Pomoc sa-
morządu województwa dla przedsiębiorców, 
to również Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. 
Warty w sumie miliard złotych i sfinansowany 
głównie ze środków unijnych system wsparcia, 
skierowany został do dolnośląskich przedsię-
biorców i za jego pośrednictwem można tak-
że sięgnąć po pomoc finansową, ułatwiającą 
przetrwanie trudnych chwil kryzysu – dodaje 
marszałek Przybylski.

Tarcza antykryzysowa realizowana 
przez DWUP, to dofinansowanie zatrudnie-
nia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych przewidziane dla firm w kło-
potach. Trafia ono do przedsiębiorcy, które-
mu w czasie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu spadły obroty po 
1 stycznia. W zależności od okresu porów-
nania spadek ten musi wynosić min. o 15 lub 
25 proc. Pomoc przysługuje firmom zatrud-
niającym już od 1 pracownika. W przypadku 
przestoju ekonomicznego pracodawcy mogą 
liczyć nawet na ponad 1,5 tys. zł przez trzy 
miesiące na osobę, a w przypadku obniżone-
go wymiaru pracy nawet na ponad 2,6 tys. zł 
na pracownika. Obecnie ocenianych jest 315 
wniosków, dotyczących ochrony ponad 14 
tys. miejsc pracy. – Ta pomoc jest bezzwrot-
na, a dzięki nowelizacji ustawy może z niej 
skorzystać więcej osób, na korzystniejszych 
zasadach – mówi Bartosz Kotecki, pełniący 
obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

O wsparcie w DWUP mogą się starać 

obecnie również organizacje pozarządowe, 
organizacje prowadzące działalność po-
żytku publicznego oraz państwowe osoby 
prawne w rozumieniu ustawy o finansach 
publicznych. Warunkiem otrzymania po-
mocy jest utrzymanie zatrudnienia tyl-
ko przez okres jej otrzymywania, czyli np. 
przez 3 miesiące. – Ustawowe zmiany, mimo 
że wprowadzone po połowie kwietnia obowią-
zują od 1 kwietnia. Co ważne, wszystkie wnio-
ski, które zostały rozpatrzone przed zmianą 
ustawy z automatu obowiązują na nowych 
zasadach. Nie ma konieczności aneksowania 
umów – dodaje dyrektor Kotecki i zachęca 
do składania wniosków w najbezpieczniej-
szy sposób, czyli drogą elektroniczną. – W 
portalu praca.gov.pl można kompletnie zreali-
zować wniosek. Jednak przed złożeniem wnio-
sku konieczne jest zapoznanie się nie tylko z 
dokumentami ale też instrukcją wideo wypeł-
nienia wniosku, czy też najczęściej zadawany-

mi pytaniami i odpowiedziami. To pozwoli na 
złożenie poprawnego wniosku, dzięki czemu 
szybciej zostanie rozpatrzony. Niestety wpły-
wa do nas sporo błędnie wypełnionych wnio-
sków, co ma wpływ na szybkość załatwienia 
sprawy. A jest całkiem sporo wniosków np. 
nie wypełnionych do końca, albo wysyłanych 
bez załączników, z błędnymi nazwami firm, 
których dotyczą – podkreśla. Szczegółowe 
informacje, informator i dokumenty do po-
brania znajdują się na stronie ministerstwa. 
Przedstawiciele DWUP zachęcają do zapo-
znania się z materiałami. Wszystko po to, 
by wnioski zostały przygotowane dobrze, a 
wsparcie udzielone możliwie jak najszyb-
ciej. Wysyłka wniosków pocztą tradycyjną, 
złożenie ich w skrzynce w DWUP we Wro-
cławiu, niekompletne wnioski lub zawie-
rające błędy wydłużają czas przekazania 
wsparcia. 

(opr)
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Nocny szampan na Starym Książu
Romantyczne ruiny Starego 

Książa to jedna z największych 
atrakcji Książańskiego Parku 

Krajobrazowego i nieodzowny cel wielu 
wycieczek odwiedzających Zamek Książ 
w Wałbrzychu. Zapraszamy do poznania 
fascynującej historii „Alte Burga”, 
a szczególnie jednego, wyjątkowego 
wydarzenia sprzed 118 lat kiedy to 
ówczesna właścicielka obu zamków, 
księżna Daisy von Pless zaprosiła swoich 
gości na pewną, nocną wyprawę. 

Artykuł Harolda Nicolsona, angielskie-
go dyplomaty i pisarza ukazał się w maga-
zynie The Spectator z  22 lipca1943, niecały 
miesiąc po śmierci księżnej Daisy von Pless                         
w Wałbrzychu. Autor znał ostatnią Panią na 
Książu osobiście, ba był nawet z nią spowi-
nowacony i gościł w Książu. Żoną Nicolso-
na była kuzynka księżnej, kontrowersyjna 
pisarka Vita Sackville-West, która przeszłą 
do historii jako wieloletnia partnerka Vir-
ginii Wolf. Tłumaczenie tekstu Nicolsona 
dokonała biografka księżnej Daisy,  Barbara 
Borkowy.

Szczególnie jeden fragment tego cieka-
wego, wspomnieniowego tekstu zasługu-
je na uwagę, bo dotyczy wydarzenia, które 
miało miejsce w nieistniejących już wnę-
trzach Starego Książa. 

„Młodzi niemieccy hrabiowie, baronowie i 
oficerowie zapraszani do Książa, choć bardzo 
chętni do uczestnictwa w zabawach o angiel-
skim charakterze, nigdy nie wyczuwali kie-
dy należy ją przerwać. Pewnej nocy w Książu, 
zaplanowano piknik w zrujnowanej wieży w 
lesie. Służba została wysłana tam po południu 
z porcelanową zastawą, szklanymi kieliszkami 
i srebrnymi sztućcami; stół przygotowano jak 
za zamierzchłych czasów w sali bankietowej 
jakiegoś starego zamczyska, a wypudrowani 
lokaje stali za krzesłem każdego gościa. Nie-
winne igraszki przeszły jednak w hulankę: stół 
został wywrócony, a szkło i porcelana roztrza-
skane. W pamięci jednego z uczestników po-
został obraz wielkiego srebrnego świecznika, 
leżącego na podłodze z wciąż płonącymi świe-
cami, których wosk kapał do olbrzymiej kałuży 
szampana”.

Wydarzenie to zostało także opisane w 
wydanych drukiem pamiętnikach księżnej 
Daisy, pt. „Lepiej przemilczeć”.  Szczegóły 
znacznie się od siebie różnią, ale bez wąt-
pienia doszło do niego w grudniu 1902 roku. 
Księżna von Pless miała wówczas 29 lat, 
od 10 lat był żoną, dziedzica jednej z naj-
większych europejskich fortun, księcia Jana 
Henryka XV, a od dwóch lat także mamą Jana 
Henryka XVII. 

11 grudnia 1902. Książ:
„Odkąd wróciliśmy do Książa, mamy dom 

pełen ludzi na polowania. Pierwsi goście zja-
wili się 4-go...Pogoda na czas pobytu naszych 
gości dopisała i tylko przez parę pierwszych dni 
było zimno, osiemnaście do dwudziestu stopni 
poniżej zera. Jednej nocy poszliśmy po obiedzie 
na sanki; pełnia księżyca, bezwietrznie, każda 
gałązka na drzewach pokryta szronem. Kaza-
łam powiesić chińskie lampiony na drzewach 
biegnących wzdłuż toru saneczkowego i jako 
dodatkową niespodziankę, zapalić bengalskie 
ognie u wylotu alejek oraz po obu stronach 
wzgórza. Całe miejsce żarzyło się na czerwo-
no, by potem przejść w kolor blado niebieski i 
zielony; było to coś tak pięknego, że niektórym 
z nas chciało się aż płakać; pragnęłam wtedy 
przytulić się do kogoś, lecz pozostało mi tylko 
westchnienie.

Była to naprawdę zwariowana noc; każdy 
z moich pięciu arabskich koni ciągnął sanie z 
takim pędem, że fruwały nad śniegiem. Poje-
chaliśmy do Riesengrab popatrzeć na Zamek 

z drugiego końca doliny; przy świetle księżyca 
wyglądał ogromny i bardzo odległy, ale i tak 
zauważyłam uspokajające światełko w oknie 
pokoiku Dzieciątka. Potem popędziliśmy pola-
mi w kierunku Alterburgu, czyli Starego Zam-
ku. Kiedy tam przybyliśmy rozszczekały się psy. 
Nikt nie zareagował na dzwonek, więc dwóch 
panów, pomimo mojego sprzeciwu, wyważyło 
bramę. Bałam się, że spuszczone z łańcucha 
psy mogą się na nas rzucić, ale jak się okazało 
jeden mały kundelek z krzywymi łapkami po-
machał na nasz widok ogonkiem, a drugi, choć 
znacznie większy, powarczał trochę i uciekł do 
budy. Narobiliśmy tyle hałasu, że w końcu do-
zorca w nocnej koszuli pokazał się w oknie. Po-
wiedziałam mu, żeby się nie bał, bo to tylko ja. 
Nie wyglądał wcale na zaskoczonego, przyniósł 
lampę i poprowadził nas po schodach. Potem 
ktoś ją od niego wziął i przeszliśmy po upiornie 
wyglądających komnatach. Kiedy doszliśmy do 
Kaplicy, jakiś dowcipniś zgasił płomień i tylko 
światło księżyca wpadało przez okna. Bałam 
się tak bardzo, że chwyciłam się największego 
w naszym towarzystwie mężczyzny i szybko 
stamtąd uciekłam.”

Historia Starego Książa
Stary Książ powstał prawdopodobnie 

przed 1288 rokiem i do niego w 1290 roku 
książę Bolko I Surowy przeniósł swoją sie-
dzibę z Lwówka Śląskiego. Swoje znacze-
nie warownia straciła po przejściu księstwa 
świdnicko-jaworskiego do Korony Czeskiej 
w 1392 roku. W 1428 roku zostaje zdobyty 
przez powstańców husyckich. W następ-
nych latach staje się on bazą wypadową 
rycerzy-rozbójników i jako ich siedziba zo-
staje zniszczony w 1484 roku. Pozbawiony 
właściciela zamek powoli popada w ruinę. 
W 1509 roku wraz z całą okolicą zakupił go 
rycerski ród Hobergów, w których posiada-
niu pozostał aż do 1943 roku. 

Istnienie średniowiecznej ruiny vis-a-
-vis Książa potwierdzają XVIII źródła iko-
nograficzne, zachowane m.in. w Muzeum 

Narodowym we Wrocławiu i Instytucie Her-
dera w Marburgu. Widać na nich wyraźnie 
niskie relikty budowli na których podstawie 
wybudowano później „Stary Książ”. Także 
badania archeologiczne z lat 1991-92 po-
twierdziły, że obiekt, który dziś znamy jako 
ruiny Starego  Książą na powstał na pozo-
stałościach zamku średniowiecznego.

W roku 1794 właściciel zamku Książ, 
hrabia Jan Henryk VI von Hochberg zlecił 
swojemu dawnemu nauczycielowi rysun-
ku, architektowi Christianowi Wilhelmowi 
Tischbeinowi (1751-1824) urządzenie oto-
czenia zamku. Architekt i malarz ze znanej 
rodziny artystycznej urządził w książąń-
skim parku tzw. „dziką promenadę”. Teren 
wokół Książa, wzdłuż koryta rzeki Pełcznicy 
przekształcono w ogromnych rozmiarów, 
romantyczny park, tylko nieznacznie inge-
rujący w ukształtowanie, a uwzględniający 
liczne, naturalne atrakcje książańskiego 
wąwozu, m.in. skały i historyczne drzewa. 
Obszar leśny zwany Fürstensteingrund za-
aranżowano w ten sposób, że poprzecinano 
naturalną gęstwinę siecią krętych dróg. 

Kulminację „dzikiej promenady” sta-
nowił, położony po drugiej stronie Pełcz-
nicy tzw. „Alte Burg” czyli Stary Zamek. 
Tischbein wykorzystał istniejące w tym 
miejsce relikty siedziby rycerskiej do wybu-
dowania stylizowanej na gotyk, romantycz-
nej ruiny. Rozpoczęta w 1794 roku budowa 
trwała trzy lata i zakończyła się 1797. W jej 
wyniku powstała letnia rezydencja kryjąca 
dwukondygnacyjny, bogato wyposażony 
pałacyk, który przystosowano do przyjmo-
wania gości. 

Budowlę otoczono fosą i murem obron-
nym, a wejście do niego prowadziło przez 
bramę z dwoma wieżyczkami. W budynku 
głównym połączonym z wieżą znajdowa-
ła się sala reprezentacyjna, sądowa, zbro-
jownie i sypialnie. Pod kaplicą połączoną z 
głównym budynkiem krużgankami mie-
ścił się loch pochodzący z zamku średnio-
wiecznego. Podczas rozbudowy użyto wiele 
oryginalnych elementów renesansowych 
i barokowych przeniesionych z innych 
obiektów m.in. portale drzwiowe z odzie-
dziczonego przez Hochbergów na początku 
XVIII wieku pałacu w Trzebieniu (Kittlitzre-
ben).

Do Starego Książa prowadziło 355 drew-
nianych stopni. W XIX wieku przemierza-
ła je coraz liczniejsza rzesza turystów. To 
dla nich urządzono we wnętrzach zamku 
restaurację i pokoje noclegowe, a w pozo-
stałych pomieszczeniach rodzaj muzeum. 
Znajdowało się ono w cylindrycznej wieży, 
w pomieszczeniu zwanym Klosett. Obok 
portretów rodzinnych Hochbergów oraz 
spokrewnionych z nimi Stolbergów i Bibra-
nów, umieszczono tam cenne zbiory mili-
tariów (m.in. zbroje i broń biała), obrazów i 
mebli. Znalazło się wśród nich nawet łóżko 
polowe Fryderyka Wielkiego na którym spał 
podczas bitwy pod Dobromierzem. 

Restauracja w pomieszczeniach na par-

terze wychodziła na dziedziniec zamkowy, 
gdzie przygotowano miejsca dla 200 bie-
siadników. Górne piętra zajmowała sala 
bankietowa i pokoje gościnne urządzo-
ne w średniowiecznym stylu. Na początku 
XX wieku restaurację prowadził Stephan 

Schmela,w latach 20-tych Fritz Busse a 
przed II wojną światową obiekt prowadził 
C. Busse. 

Zamek spłonął 19 lub 20 maja 1945 roku, 
podpalony przez żołnierzy radzieckich (in-
formacja od p. Doris Stempowskiej z Książa, 

datę 19 maja podaje Stanisław Kozłowski - 
pierwszy starosta wałbrzyski w piśmie do 
wojewody wrocławskiego).

Mateusz Mykytyszyn
– Zamek Książ w Wałbrzychu
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P R A C A  D A M
• Zatrudnimy dwie kucharki w gastrono-
mii, atrakcyjna wypłata, 12-15 zł na rękę 
za godzinę. Umowa o pracę, pełny etat. 
Praca w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 14 
DELUX Kebab, tel. 514-134-143

U S Ł U G I
• ANTENY SATELITARNE – montaż, 
serwis i ustawianie w najlepszej cenie 
i najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

OGOSZENIA DROBNE

sekretariat@wiadomosciwalbrzyskie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
przyjmujemy do wtorku poprzedzającego wydanie.

Dotrzyj do tysięcy mieszkańców powiatu wałbrzyskiego!
sekretariat@wiadomosciwalbrzyskie.pl

„Etatowy” złodziej
Odpowie przed sądem za 

popełnienie dwóch włamań oraz 
dwóch kradzieży, których dokonał 

w ostatnich tygodniach na terenie 
naszego miasta.

Wałbrzyska policja zatrzymała na No-
wym Mieście 34-latka. Realizując zebrane 
wcześniej informacje i prowadząc czynności 

operacyjne policjanci drugiego komisariatu 
ustalili, że na przełomie kwietnia i maja tego 
roku to właśnie ten wałbrzyszanin dwukrot-
nie włamał się do piwnic przy ul. Przywodnej 
w Wałbrzychu, z których wykradł wartościo-
we przedmioty. Funkcjonariusze udowodni-
li mężczyźnie popełnienie kolejnych prze-
stępstw. W tym samym okresie podejrzany 
dwukrotnie dokonał kradzieży wyrobów 

a l k o h o l o w y c h 
i cukierniczych 
w marketach 
usytuowanych na 
terenie naszego 
miasta, o łącznej 
wartości blisko 4 
tysięcy złotych. 
W trakcie czyn-
ności proceso-
wych sprawca 
przyznał się do 
zarzucanych mu 
czynów i złożył 
wyjaśnienia. 

(opr)

Co wy wyprawiacie?!
Dwóch nietrzeźwych kierujących 

zatrzymali w ostatnich dniach 
policjanci. Jeden z mężczyzn 

miał ponad 3,5 promila alkoholu 
w organizmie. 

Pierwszy z kierujących - 45-letni miesz-
kaniec naszego miasta - został zatrzymany 
przez policjantów ruchu drogowego w pią-
tek przed godziną 21:00 na ul. Uczniowskiej 
w Wałbrzychu. Mężczyzna chcąc wyjechać 
z pola na drogę publiczną, wpadł do przy-
drożnego rowu. Wałbrzyszanin miał 2,58 
promila alkoholu w organizmie i nie posia-
dał uprawnień do kierowania pojazdami. Na 
miejscu potrzebna była pomoc straży pożar-
nej, gdyż w wyniku kolizji doszło do wznie-
cenia ognia. Dzień później – około godziny 
13 – w ręce funkcjonariuszy z Boguszowa-
-Gorc w Witkowie wpadł jadący motorowe-
rem 41-letni mieszkaniec tej miejscowości. 
Badanie wykazało u podejrzanego aż 3,64 
promila alkoholu w organizmie. Obaj spraw-
cy staną teraz przed sądem i za jazdę w stanie 
nietrzeźwości mogą trafić za kraty więzienia 
na dwa lata. Grozi im także wieloletni zakaz 

kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.
Apelujemy po raz kolejny. Jeżeli wiedzą 

Państwo, że osoba chce jechać pojazdem, 
a wcześniej spożywała alkohol, uniemoż-
liwimy jej to. Należy także powiadomić dy-
żurnego Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego, który przekaże informację dyżurnemu 
wałbrzyskiej komendy, a ten wyśle na miej-
sce zdarzenia patrol. Przypominamy. Bar-
dzo ważny jest brak społecznego przyzwo-
lenia na tego typu zachowania, które mogę 
w ostateczności zakończyć się poważnym 
wypadkiem drogowym.

(opr)

Niebezpieczne zdarzenia
Jedna osoba trafiła do szpitala 

w wyniku wypadku, do którego 
doszło w piątek, 22 maja, na 

ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu. 
Wyjeżdżający z ul. Bystrzyckiej 
samochód ciężarowy zderzył się 
z jadącym od strony Jedliny-Zdroju 
pojazdem dostawczym. 

W wyniku wypadku jedna osoba – kie-
rujący busa - trafiła do szpitala. Funk-
cjonariusze ustalili, że obaj mężczyźni 
w wieku 60 i 61 lat byli trzeźwi. Pomimo 
cyklicznie prowadzonych działań profi-
laktycznych, informacyjnych i prewencyj-
no-kontrolnych oraz ciągłych apeli wał-
brzyskich policjantów ruchu drogowego, 
w środę w Wałbrzychu na ul Żeromskiego 
doszło do kolejnego, poważnie wyglądają-
cego zdarzenia drogowego. Około godziny 
15:30 na łuku drogi samochód zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Trzy osoby tra-
fiły do szpitala. Na szczęście nic poważne-
go im się nie stało. Z ustaleń wałbrzyskich 
policjantów ruchu drogowego wynika, 
że 29-letni wałbrzyszanin na łuku dro-
gi - w wyniku nieprawidłowego manewru 
wymijania - kierowanym przez siebie sa-
mochodem przeciął oś jezdni i zderzył 
się z jadącą prawidłowo innym pojazdem 
z przeciwnego kierunku 39-letnią miesz-
kanką Jedliny-Zdroju. Funkcjonariusze po 
wykonaniu czynności nałożyli ostatecznie 
na sprawcę mandat karny w maksymalnej 
kwocie 500 złotych oraz zatrzymali elek-
tronicznie oba dowody rejestracyjne po-
jazdów za uszkodzenia. Dużo szczęścia, że 
przy tym zdarzeniu nikt nie odniósł po-
ważniejszych obrażeń. Ruch na ul. Żerom-
skiego w Wałbrzychu przez kilkadziesiąt 
minut kierowany był wahadłowo.

Apelujemy po raz kolejny do osób pro-
wadzących różnego typu pojazdy oraz pie-
szych o zachowanie ostrożności na dro-
gach. Pamiętajmy, aby wyprzedzać tylko 
w miejscach dozwolonych. Zanim roz-
poczniemy wykonywanie manewru po-
winniśmy upewnić się, że nie spowoduje to 

zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Na ścinajmy zakrętów i nie zjeż-
dżajmy na przeciwległy pas ruchu. Chwila 
nieuwagi może zakończyć się poważnym 
wypadkiem. Warto także wspomnieć o do-
stosowaniu prędkości do panujących wa-
runków na drodze i nie przekraczaniu tej 
dozwolonej.

 Wszystkim przypominamy także inne 
ważne przepisy Kodeksu drogowego. Wy-
przedzanie przed lub na przejściu dla pie-
szych oraz omijanie pojazdu, który jechał 
w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się 
celem udzielenia pierwszeństwa pieszym, 
a także nieudzielne pierwszeństwa pie-
szemu na drodze są innymi powodami wy-
padków drogowych, tym razem z udziałem 
niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego. Dlatego pamiętajmy, aby przy do-
jeżdżaniu do przejścia dla pieszych zawsze 
zachować szczególną ostrożność. Widząc 
pieszego zwolnijmy, by w przypadku jego 
wejścia na jezdnię w sposób bezpieczny 
zatrzymać swój pojazd. Apelujemy także 
do pieszych. Przy niesprzyjającej pogodzie 
oraz w porze od zmierzchu do świtu obo-
wiązkowo używajmy odzieży z elementa-
mi odblaskowymi. Kierujący będą w stanie 
zobaczyć nas w dalszej odległości, a to daje 
możliwość szybszej reakcji na wystąpienie 
ewentualnych zagrożeń na drodze. Pamię-
tajmy także, że przed wejściem na jezdnię 
należy się rozejrzeć. Wtargnięcie pod nad-
jeżdżający pojazd także na przejściu dla 
pieszych jest niedozwolone. Korzystanie 
przez pieszego z drogi dla rowerów nato-
miast jest dozwolone tylko w razie braku 
chodnika lub pobocza albo niemożności 
korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem 
osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej 
drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca ro-
werowi. Należy także pamiętać, że kierują-
cy pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla 
rowerzystów, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa rowerowi znajdującemu się na 
przejeździe.

 (opr)

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o.
w Wałbrzychu informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
oraz Miejskim Zarządzie Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Andersa 
48 wywieszono zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha „Wykaz 
nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę”. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 12.05.2020 r. do dnia 02.06.2020 r. oraz 
umieszczono  na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o.
w Wałbrzychu informuje, że

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
oraz Miejskim Zarządzie Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Andersa 
48 wywieszono zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha „Wykaz 
nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę”. 
Wykaz wywieszono na okres od dnia 21.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r. oraz 
umieszczono  na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
• wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne; • oby-
watelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, • co najmniej czte-
roletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których 
mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym 
stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej 
czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o 
których mowa w art. 2 w/w ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy 
na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sekto-
ra finansów publicznych; • pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych, • niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, • nieposzlakowana opinia, • znajomość oraz umiejętność 
stosowania ustaw: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o samorządzie powia-
towym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Wymagania dodatkowe:
odporność na stres rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność i 
wysoka kultura osobista, znajomość obsługi komputera, dobra orga-
nizacja pracy własnej

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
kierowanie pracą Biura Rady; zapewnienie właściwej organizacji pracy 
w zakresie terminowości i toku wykonywania zadań w starostwie; ko-
ordynowanie opracowywania projektów aktów prawa Starostwa oraz 
jednostek organizacyjnych powiatu; nadzorowanie toku przygotowy-
wania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją 
posiedzeń Zarządu; koordynowanie prac dotyczących przygotowywania 
i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów 
przedstawianych przez Zarząd; zapewnienie przestrzegania przepisów 
wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej; wykonywa-
nie innych zadań powierzonych przez Starostę

4. Warunki zatrudnienia:
• wymiar czasu pracy – pełny etat w równoważnym systemie czasu pra-
cy; • miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, • praca biurowa 
przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, 
skaner, • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo – bariery architektoniczne (schody – brak windy);.

5. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; • kserokopie dokumentów 
poświadczających wykształcenie; • kserokopie dokumentów poświad-
czających wymagany staż pracy; • oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub 
innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte 
są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; 
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, • oświadczenie o pełnej zdolności do 
czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; • oświad-
czenie o nieposzlakowanej opinii, • oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kon-
kursowego; • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
zatrudnienia na stanowisku; • kserokopie dokumentów poświadczają-
cych znajomość języka polskiego1 (poświadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem); • kserokopie dokumentów potwierdzającego 
niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają skorzystać z upraw-
nienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych.
1 dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, któ-
rym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspól-
notowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej koper-
cie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 
24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 – parter z dopiskiem: Dotyczy 
naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w terminie do 9 czerwca 2020 
roku do godz. 16.30. • Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone 
podpisem kandydata. • Do dokumentów sporządzonych w języku ob-
cym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. • W przypadku 
dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data 
stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego 

w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
• Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wy-
magane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

7. Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidu-
alnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. • Informacja o wyniku nabo-
ru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej /www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy infor-
macyjnej • w siedzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24. • W miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w 
Wałbrzychu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 
więcej niż 6%

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1)Administrator - Administratorem Państwa danych przetwarzanych 
w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje 
Starosta Wałbrzyski.
2) Inspektor ochrony danych - Mogą się Państwo kontaktować z wy-
znaczonym przez Starostę Wałbrzyskiego inspektorem ochrony danych 
osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wy-
zwolenia 20-24; s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl
3) Cel i podstawy przetwarzania - Państwa dane osobowe w zakresie 
wskazanym w przepisach prawa pracy1 i będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast 
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie.
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu będzie przetwarzało Państwa dane 
osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Pań-
stwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która 
może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 
ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowniczej; ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w ogłoszeniu re-
krutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed rosz-
czeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W 
tym celu przetwarzać możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w 
oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 
dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
4) Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcą Państwa danych osobowych 
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w za-
kresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
5) Okres przechowywania danych - Państwa dane zgromadzone w 
obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 
miesięcy po dniu przesłania aplikacji. Po ww. terminie zostaną wybra-
kowane.
6) Prawa osób, których dane dotyczą - Mają Państwo prawo do: 1.prawo 
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2.prawo do spro-
stowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3.prawo do ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych; 4.prawo do usunięcia danych 
osobowych; 5.prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7) Informacja o wymogu podania danych - Podanie przez Państwa da-
nych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie 
przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

Wałbrzych, 26.05.2020 r.

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1. Średnie/wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na sta-
nowisku pracy; 2. 2letnistaż pracy; 3. spełnianie warunków określonych 
w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzą-
dowych dla stanowisk urzędniczych,

2. Wymagania dodatkowe:
1.dobra znajomość przepisów: 1) znajomość ustawy o samorządzie 
powiatowym, 2) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, 3) 
znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego 4) znajo-
mość ustawy Prawo prasowe, 5) znajomość ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej, 6) podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 7) znajomość ustawy o finansach publicznych 2. znajomość 
powiatu Wałbrzyskiego (historia, specyfika), 3. znajomość Statutu Po-
wiatu Wałbrzyskiego; 4. biegła obsługa komputera, wysoka kultura oso-
bista, 5. rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność. 6. Mile widziane 
doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Udział w targach i imprezach promujących powiat. 2. Określanie 
celów i kierunków promocji Powiatu Wałbrzyskiego. 3. Opracowanie 
planów i prowadzenie działań promocyjnych powiatu. 4. Współudział 
i koordynacja w rozliczaniu zadań z zakresu promocji powiatu. 5. Kre-
owanie marki Powiatu Wałbrzyskiego. 6. Przygotowywanie wydawnictw 
promocyjnych. 7. Opracowywanie kampanii promocyjnych powiatu. 8. 
Organizacja imprez o charakterze promocyjnym. 9. Współpraca z jed-
nostkami Powiatu w zakresie organizowania imprez kulturalnych. 10. 
Prowadzenie spraw związanych z wydarzeniami promocyjnymi, aktywna 
obecność i promocja Powiatu Wałbrzyskiego w sieci Internet, mediach.
11.Udział w programach międzynarodowych, przygotowanie i realiza-
cja projektów z zakresu turystyki i promocji dofinansowanych z fundu-
szyzewnętrznych. 12. Udział w targach, konferencjach, organizowanie 
spotkań, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie 
promocji i turystyki.

4. Warunki zatrudnienia:
1)wymiar czasu pracy –pełny etat w równoważnym systemie czasu pra-
cy; 2) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Aleja Wyzwo-
lenia 20-24 Wałbrzych, teren powiatu wałbrzyskiego – możliwe częste 
wyjazdy służbowe. 3) praca biurowaprzy komputerze oraz/lub przy 
użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner, 4) budynek nie jest przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

5. Wymagane dokumenty:
1.list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221§ 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub 
innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte 
są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO; 
3. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 4. oświadczenie o pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; 5. 
oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 6. oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzebypostępowania 
konkursowego; 7. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
zatrudnienia na stanowisku;8.kserokopie dokumentów potwierdzają-
cych wymagane wykształcenie i staż pracy; 9. kserokopie dokumentów 
poświadczających znajomość języka polskiego1(poświadczone przez 
kandydata za zgodność z oryginałem);10.kserokopie dokumentów 
potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób, które zamierzają 
skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 li-
stopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.1dotyczy obywateli 
Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie 
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przy-
sługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

6 . Sposób składania dokumentów:
1.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej ko-
percie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Aleja Wy-
zwolenia 24 w punkcie kancelaryjnym pok. nr 21 –parter z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru nastanowisko Podinspektora ds.promocji powiatuw 
Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty”w terminie do 9 czerw-
ca 2020 r.r.do godz.16.30.Wszystkie dokumentypowinny być opatrzo-
ne podpisemkandydata. 2. Do dokumentów sporządzonych w języku 
obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.3.W przypadku 
dokumentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie data 

stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzu-
lą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach 
-wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie da-
nych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

7. Informacje dodatkowe:
1.Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej, w 
trakcie której zostanie sprawdzona znajomość przepisówprawa wska-
zanych w pkt 2 ogłoszenia.2.Informacja o wyniku naboru zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /
www.bip.sp walbrzych.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w sie-
dzibie Starostwa przy Al. Wyzwolenia 24.3.W miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił więcej niż 6%.

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Administrator - Administratorem Państwa danych przetwarzanych 
w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
jako pracodawca, za którego czynnościz zakresu prawa pracy dokonuje 
Starosta Wałbrzyski.
2) Inspektor ochrony danych - Mogą się Państwo kontaktować z wy-
znaczonym przez Starostę Wałbrzyskiego inspektorem ochrony danych 
osobowych pod adresem:1)Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Al. Wy-
zwolenia 20-242)s.lewandowski@powiat.walbrzych.pl
3) Cel i podstawy przetwarzania - Państwa dane osobowe w zakresie 
wskazanym w przepisach prawa pracy1i będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego; 2, natomiast 
inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody; 3, która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie.Starostwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych na-
borach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może 
zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są 
dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa 
zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowol-
nym czasie.1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 
2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie dokumentacji pracowni-
czej; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1260ze zm.).2 Art. 6 ust. 1 lit. b Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 
zm.) (dalej: RODO);3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;5Art. 
9 ust. 2 lit. a RODO.Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawar-
te w ogłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotycząprowadzonej przez 
nas rekrutacji. W tym celu przetwarzać możemy przetwarzać Państwa 
dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegają-
cy na ustaleniu, dochodzeniulub obrony przed roszczeniami w postępo-
waniu przed sądami lub organami państwowymi.
4) Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcą Państwa danych osobowych 
mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w za-
kresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
5) Okres przechowywania danych - Państwa dane zgromadzone w 
obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 
miesięcyod dniaprzesłania aplikacji. Po ww. terminie zostaną wybrako-
wane/zwrócone.
6) Prawa osób, których dane dotyczą - Mają Państwo prawo do:1.pra-
wo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2.prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3.prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4.prawo do usunięcia 
danych osobowych;5.prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na 
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 War-
szawa).7)Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa 
danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie 
przezPaństwa innych danych jest dobrowolne.

Wałbrzych, 26.05.2020 r

Starosta Wałbrzyski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Sekretarz Powiatu
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