
- Kiedy pani zadecydowała 
o wyborze drogi zawodowej i 
jaką motywacją się kierowała?

Barbara Mazur – Pewnie 
zabrzmi to dziwnie, ale już w 
trzeciej klasie szkoły podstawo-
wej podjęłam decyzję, że będę 
pracować z dziećmi. Zawsze 
bardzo je lubiłam i niańczyłam 
już  od najmłodszych lat. Moja 
kariera zawodowa zaczęła się 
w wieku 19 lat. Byłam bardzo 
młodą osobą. W roku, kiedy 
zdałam maturę, poszłam do 
pracy, pojechałam na kolonię 
jako wychowawca i wyszłam za 
mąż. Nie musiałam podejmować 
się tych wszystkich obowiąz-
ków, ale jakoś zawsze pchało 
mnie do przodu. Byłam najmłod-
sza w rodzinie. W tamtych cza-
sach nie było nam łatwo. Moje 
starsze rodzeństwo już się usa-
modzielniło, więc i ja chciałam 
pracować, i stać się samodzielną. 

- Przykład szedł od góry?
- Tak, dlatego poszukiwałam 

pracy i znalazłam ją. Do „dio-
rowskiego” przedszkola nr 6 w 
Dzierżoniowie trafiłam bez żad-
nego przygotowania. Nikt mnie 
nie poinformował, co należy 
robić. Nie umiałam prowadzić 
wymaganej dokumentacji. Mój 
pierwszy dzień wyglądał tak, że 
zostałam przedstawiona zmien-
niczce, która weszła ze mną na 
salę, pokazała mi dzieci i po 
chwili po prostu wyszła.

- Skok na głęboką wodę?
- Tak. Zostawiła mnie z trzy-

dzieściorgiem dzieci. Stwier-

dziła, że nowy pracownik nigdy 
nie przychodzi na poranną 
zmianę, lecz na popołudniową.  
Dodała tylko, co wolno dzieciom 
ruszać, a czego nie i tak zostałam 
sama. Przecież dopiero co skoń-
czyłam liceum ogólnokształ-
cące. Nie miałam odpowied-
niej szkoły, przygotowania… Na 
szczęście praca z dziećmi nigdy 
nie stanowiła dla mnie problemu. 
Pomogło mi wyczucie i chyba 
ogromny zapał. To było powo-
łanie. Od pierwszego dnia wie-
działam, a może wyczuwałam, 
co trzeba zrobić. Fakt faktem, 
że prowadzenia dokumentacji 
musiałam się nauczyć, ale zna-
lazłam przyjazne osoby, które 
mi podpowiedziały, jak się robi 
plany, konspekty. Miło wspo-
minam swoją pierwszą grupę. 
Do dzisiaj pamiętam większo-
ści imion tych dzieci. One chyba 
też to czuły i bardzo do mnie 
lgnęły. Bardzo dobrze ukła-
dała mi się współpraca z rodzi-
cami. Nigdy nie miałam konflik-
tów. Minęło pół roku i musia-
łam iść do szkoły. Rozpoczęłam 
zaocznie naukę  w świdnickim 
studium nauczycielskim. Póź-
niej był dom, dziecko, rodzina i 
kiedy już mogłam podjąć decy-
zję, to zrobiłam studia licencjac-
kie w Wałbrzychu, a zaraz potem 
magisterskie w Zielonej Górze. 
Po nich zostałam nauczycielem 
dyplomowanym.

- Ciągłe doskonalenie 
umiejętności pomaga w pani 
pracy…

- Zawsze uważałam, że 
nauczyciel nie może być kimś, 
kto poprzestaje na raz zdoby-
tej wiedzy,  dlatego stale się 
dokształcam. Mam mnóstwo 
kursów, korzystam z forów inter-
netowych z zakresu pedago-
giki, uczę się nowych zabaw, 
zdobywam wszystko, co jest 

potrzebne. Bez tego po prostu 
się nie da.  Przedszkole to spe-
cyficzne miejsce pracy, gdzie 
nie można ograniczyć się sche-
matem. Tutaj każdy dzień może 
przynieść coś nieoczekiwanego, 
ponieważ małe dziecko jest nie-
przewidywalne. Na jego zacho-
wanie wpływa na wiele czynni-
ków. Ono zawsze uzewnętrzni 
to, co je gnębi w środku. Nawet 
jeśli w domu zdarzył się rano 
drobny incydent, to dziecko 
zachowa się inaczej niż zwykle. 

- A na co można sobie 
pozwolić?

- Można przekazać dużo 
wiadomości, bo dzieci są bardzo 
chłonne w tym wieku. Trzeba 
natomiast wiedzieć, że każda 
grupa przedszkolna wymaga 
innej specyfiki pracy. Dzieci 
najmłodsze (słodkie, fajne trzy-
latki) potrzebują mniej wiedzy, a 
bardzo dużo ciepła, bezpieczeń-
stwa, przytulania. W tej grupie 
jest tylko i wyłącznie praca opie-
kuńcza. Oczywiście gdzieś tam 
w tle mieści się nauka piosenek, 
wierszyka, bo one to lubią. Naj-
ważniejsze jednak, by dziecko 
wyczuło, że pani jest serdeczna, 
miła, żeby wzięła na kolana. 
Czterolatki zaś wchodzą w wiek, 
w którym widać ewidentną 
zmianę. To już nie jest dzidziuś, 
tylko przedszkolak. To są głośne 
dzieci i wymagają wprowadza-
nia wielu zmian, czyli zajęcia 
muszą być stale czymś przepla-
tane. Bardzo szybko się wyłą-
czają, a umysł mają najbardziej 
chłonny, więc trzeba przechodzić 
od zajęć statecznych do rucho-
wych. One bardzo dużo rzeczy 
pamiętają, choć czasem spra-
wiają wrażenie, jakby w ogóle 
nie uważały. W rzeczywistości 
wyłapują wszystko.

- Ile lat pracy ma pani za 
sobą? Czuje się pani spełniona 
zawodowo?

- Pracuję już 23 lata i przez 
ten czas nie było ani jednego 
dnia, żebym pomyślała, że chcia-
łabym robić coś innego. Po 
prostu nigdy mi to przez myśl 
nie przeszło. To dar i albo się 
go ma, albo nie. Jeżeli ktoś nie 
miał powołania, to (przy takich 
małych dzieciach jak w przed-
szkolu) minie 10 lat i będzie 
pracą zmęczony. Nie pomoże mu 
wykształcenie, doświadczenie: 
nic. Dzieci z roku na rok są inne. 
Pojawiają się inne oczekiwa-
nia, więc jeśli ktoś nie czuje tej 
pracy, to szybko czeka go wypa-
lenie zawodowe. Jestem osobą 
bardzo energiczną. Nie odna-
lazłabym się w miejscu, gdzie 
panuje stagnacja, gdzie nie mogę 
działać, gdzie nie widać zmian. 
Do takiej pracy na pewno bym 
się nie nadawała. Nie czułabym 
się spełniona. Do pracy w przed-
szkolu zawsze szłam z ochotą. 
Umiałam sobie wytłumaczyć 
wszystkie chwilowe trudności. 
Zresztą od koleżanek, z którymi 
pracuję, słyszę czasem: „O jejku, 
to dziecko jest takie trudne, że 
już nie mogę z nim wytrzymać”. 
Wtedy mówię, że trzeba sobie 
w tym dziecku znaleźć chociaż 
jeden, jedyny powód, dla któ-
rego się je lubi. I zawsze takiego 
czegoś szukamy. Każe z dzieci 
jest inne i trzeba w inny sposób 
do niego dotrzeć. Więc może ta 
różnorodność tak mnie fascy-
nuje. 

- Wygląda na to, że jakaś 
część pani osobowości znalazła 
odzwierciedlenie w tym zawo-
dzie…

- Zawsze się pamięta te 
dzieci, z którymi było najtrud-
niej. Mogę powiedzieć na przy-
kład o chłopcu, który w tej chwili 
ma 17 lat. Mateusz pół roku    
siedział przy moim biurku, choć 
był już sześciolatkiem. Bardzo 

mądry, grzeczny, ułożony chłop-
czyk. Miał jednak taką potrzebę, 
żeby siedzieć przy mnie. Nigdy 
tego nie krytykowałam. Uważa-
łam natomiast, że dzięki temu 
rozwija się. Największym suk-
cesem okazał się jego występ 
z wierszykiem z okazji Dnia 
Matki. Odważył się wystąpić 

przed publicznością, bo zapew-
niono mu poczucie bezpieczeń-
stwa. 

- A inne sukcesy?
- Za sukces uważam pomoc 

dzieciom z rodzin ubogich, 
które mają problemy. Los tych 
dzieci, jest mi najbliższy. Jeżeli 
do przedszkola trafia dziecko z 
domu dziecka, to należy mu się 
od nas szczególnie dużo serca. 
Tak samo, gdy zdarzy dziecko z 
rodziny mniej zaradnej, czasem 
patologicznej. Uważam, że 
trzeba stanąć za nim, bo jemu już 
nikt nie pomoże. Jest zostawione 
samo sobie, nie ma się do kogo 
zwrócić. Kiedy więc zapropono-
wano mi, żebym zaangażowała 
się w działalność Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, to pomyśla-
łam: „Dlaczego nie, skoro dzięki 
temu będę mogła pomagać dzie-
ciom”.

- Plany na przyszłość…
- Poprawa bezpieczeństwa i 

wyposażenia przedszkola. Warto 
by zapewnić dzieciom więk-

sze możliwości rozwoju: kółka 
popołudniowe, dodatkowe zaję-
cia czy na przykład opiekę logo-
pedy. W tym roku mamy opraco-
wane nowe dokumenty rekruta-
cyjne i na listach rezerwowych 
jest tylko pięcioro dzieci, pod-
czas gdy w ubiegłym roku było 
ich trzynaścioro. Na 150 miejsc, 
uważam, że jest to bardzo dobry 
rezultat. Życzyłabym sobie, żeby 
w przyszłym roku udało mi się 
wdrożyć z powodzeniem pro-
jekt unijny, który poszerzy ofertę 
przedszkola. Tymczasem roz-
poczynamy poważną inwesty-
cję. Remontujemy trzy łazienki 
i korytarz, więc można nam 
życzyć pomyślnie zakończonych 
prac.
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Dzieci zawsze do mnie lgnęły
Barbara Mazur, Dyrektor Przedszkola Publicznego i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piławie Górnej
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Obchody 20. rocznicy usta-
nowienia samorządu terytorial-
nego rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. Maryi Matki 
Kościoła. O godzinie 10.30                  
w sali kina „Zbyszek” przewod-
niczący Rady Powiatu Dzier-
żoniowskiego otworzył jubile-
uszową sesję połączonych rad. 
Przedstawił przewodniczących 
rad siedmiu gminy, a ci przywi-
tali burmistrzów, wójtów, człon-
ków zarządów, radnych i zapro-
szonych gości. Przy dźwiękach 
hymnu państwowego celebro-
wano okrągłą rocznicę jednej                     
z najbardziej potrzebnych i ocze-
kiwanych przemian ustrojowych 
w Polsce. 

Pierwsze wolne wybory              
do samorządu terytorialnego 

odbyły się 27 maja 1990 roku. 
Obywatele wybrali wówczas 
swoich przedstawicieli do pierw-
szego samorządu miast i gmin. 
Przywrócenie po II wojnie świa-
towej lokalnej samorządno-

ści uznano za jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w budowie 
demokratycznego państwa. Nieco 
wcześniej, 8 marca 1990 roku, 
Sejm przyjął ustawę o samorzą-
dzie terytorialnym. Był to koniec 
nadzorowanych centralnie, przez 
PZPR, terenowych organów 
administracji państwowej. Koń-
czyły się też smutne czasy, gdy 

prawie wszystko było państwowe 
i tymczasowe. Nastąpił renesans 
społeczności lokalnych. Szybko 
okazało się, że samorządy gminne 
dobrze zaspokajają potrzeby 
mieszkańców i potrafią podej-
mować odpowiedzialne decyzje.          
W 1998 roku zadecydowano 
więc o utworzeniu samorządu 
wojewódzkiego i szczebla powia-
towego. Reforma samorządowa                                                                       
z 1990 roku przyniosła pozy-
tywne i nieodwracalne zmiany. 
Po dwudziestu latach nikt                 

nie ma wątpliwości, że była 
ważną  decyzją. Zapoczątko-
wany proces społeczny trwa do                                 

dzisiaj. Usprawnienie funkcjono-
wania samorządu terytorialnego 
tak jak trwałe wprowadzenie w 
nim dobrych obyczajów poli-
tycznych wyznacza kierunek dal-
szych przemian. 

Ducha pozytywnych prze-
mian ustrojowych oddawały 
wypowiedzi radnych i gości. Uro-
czystość dwudziestolecia samo-
rządu terytorialnego w Dzierżo-
niowie zamknął program arty-
styczny w wykonaniu uczniów 
miejscowej szkoły muzycznej, 
zespołu „Poloneziaki” z Bielawy 
oraz Męskiego Zespołu Śpiewa-
czego „CORD” z Piławy Dolnej. 

Renesans demokracji lokalnej
Władze Piławy Górnej 28 maja wzięły udział w 

obchodach święta „XX Lat Odrodzenia Samo-
rządu Terytorialnego”. Uroczystość zorganizowaną 
w Dzierżoniowie przygotowały rady wszystkich 
gmin oraz Rada Powiatu Dzierżoniowskiego.
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Profesor Ryszard Legutko 
od 2009 roku jest posłem do Par-
lamentu Europejskiego. Udział 
w pracach parlamentu daje mu 
możliwość bezpośredniej obser-
wacji mechanizmów, jakim pod-
lega Unia Europejska. Nauko-
wiec, polityk i publicysta znany 
z racjonalnych, opartych na wni-
kliwym krytycyzmie poglą-
dów, dostrzega problemy, które 
zwykle uchodzą uwadze innych 
polityków czy większości mass 
mediów. Mogą jednak okazać się 
kluczowe dla budowania pozycji 
Polski w Europie. 

Na przykład wiele państw 
europejskich sukces swojej poli-

tyki zagranicznej oparło na 
wysoko postawionych, wpły-
wowych urzędnikach unijnych. 
W opinii profesora nie zabie-
gamy skutecznie o obsadza-
nie takich stanowisk. Jako ewi-
dentną porażkę profesor wskazał 
zaś budowę gazociągu północ-

nego. Wśród wielu kwestii poru-
szanych na spotkaniu nie zabra-
kło również komentarzy do ostat-
nich wydarzeń w kraju. Ryszard 
Legutko odniósł się do sytuacji 
Polaków, którzy podczas powo-

dzi stracili dorobek całego życia. 
Wskazał na konieczność wysto-
sowania rezolucji w tej spra-
wie. Pomoc, jakiej spodziewa 
się Polska z tak zwanego Fun-
duszu Solidarności, ma wynieść 
przeszło 100 mln euro. Ze wstęp-
nie szacowanych strat dziś już 

wiadomo, że na pokrycie szkód 
będziemy potrzebowali znacznie 
więcej. 

O krajowym wymiarze pro-
blemów omawianych na spo-
tkaniu „Silna Polska w Euro-
pie” mówiła Poseł RP Anna 
Zalewska. Przypomniała między 
innymi 44 inwestycje przeciwpo-

wodziowe przygotowane przez 
Grażynę Gęsicką, Minister Roz-
woju Regionalnego  poprzed-
niego rządu. Poinformowała też 
zebranych o swojej interwen-
cji w sprawie braku dofinanso-
wania budowy hali sportowej w 
Piławie Górnej. Zdaniem poseł 
Zalewskiej wspieranie inwesty-
cji innych dolnośląskich gmin 
znacznie bogatszych od Piławy 
Górnej, stoi w rażącej sprzeczno-
ści z wyrównywaniem szans edu-
kacyjnych - jedną z kluczowych 
zasad dysponowania środkami 
unijnymi. 

Mimo iż zebrani w piław-
skim magistracie kierowali coraz 
więcej pytań pod adresem prele-
gentów, spotkanie musiało dobiec 
końca. Była to druga wizyta pro-
fesora w Piławie Górnej. Być 
może następnym razem nada-
rzy się okazja do dłuższej dys-
kusji. Na zakończenie przeszło 
godzinnego spotkania Ryszard 
Legutko i Anna Zalewska otrzy-
mali pamiątkowe upominki od 
Burmistrz Zuzanny Bielawskiej. 

Wizyta posłów w Piławie Górnej
Europoseł Ryszard Legutko podczas spotka-

nia 26 maja w piławskim Urzędzie Miasta 
przybliżył aspekty polskiej polityki zagranicznej 
mniej znane odbiorcy popularnych komunikatów 
medialnych. Towarzyszyła mu Anna Zalewska, 
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, która komento-
wała omawiane zagadnienia.

Spotkanie otworzyła Burmistrz Zuzanna BielawskaSpotkanie otworzyła Burmistrz Zuzanna Bielawska
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Dawid Wnuk i Daniel Mar-
kiewicz od dawna snuli plany o 
wyprawie. Nie pamiętają dokład-
nie, kiedy zrodził się pomysł. 
Być może podczas jednej z rowe-
rowych wycieczek po Dolnym 

Śląsku. W ubiegłym roku zapadła 
decyzja. Pojadą do Wenecji. Na 
swoich rowerach górskich nieraz 
przejeżdżali Góry Sowie, docie-
rając do Wałbrzycha, Kudowy, 
Nowej Rudy lub Srebrnej Góry. 
Dotychczas jednak nie zapusz-
czali się dalej niż do Wrocławia, 
a Karpaty czy Alpy to przeszkody 
innego kalibru niż nasze rodzime 
wzniesienia. 

Przygotowania trwały jakiś 
czas. Na szczęście znalazło się 
wsparcie. Dariusz Pająk, pra-
codawca Dawida, postanowił 
pomóc im w realizacji marzeń. 
Pieniądze przeznaczyli na sprzęt, 

wyposażenie i podróż, podczas 
której trzeba przecież sycić się 
czymś więcej niż tylko pięk-
nymi widokami. Rowery B’Twin 
kupili we wrocławskim Decathlo-
nie. Popularnie zwane kolarkami 
lepiej nadawały się na drogę, jaka 
ich czekała. Wyruszyli o 21:00. 
Żegnały ich rodziny, grono naj-
bliższych i przyjaciół od początku 
dopingujących, i wspierają-
cych w zamiarach. Trasę liczącą 
950 km wytyczyli tak, by omi-
jała najbardziej ruchliwe arterie i 
umożliwiała w miarę bezpieczny 
przejazd. Wiodła przez Bobo-
szów, Lanškroun, Svitavy, Poli-
čkę, Ždár nad Sázavou, Jihlavę, 
Waidhofen an der Thaya, Zwettl, 
Trieben, Villach, Tarvisio, Mestre 
do Wenecji. Już pierwszej nocy 
spotkało ich jednak rozczarowa-
nie. Liczyli, że pokonają znacznie 
większą część Czech, a udało im 
się przejechać ok. 150 km. 

- Ciągłe zjazdy i strome pod-
jazdy dały nam się we znaki. Nie 
sądziliśmy, że czeskie góry są 
tak trudne – mówi Daniel Mar-
kiewicz. I po chwili dodaje - W 
Alpach, wbrew pozorom, jechało 
się łatwiej… 

Na wysokości od 1200 do 
1400 m npm podziwiali ośnie-
żone trzytysięczniki. Nie trwało to 
jednak długo, ponieważ znaczną 
część Alp pokonali w ciemno-
ściach. Równie trudno było im 
się przyzwyczaić do przejmują-
cego chłodu i siąpiącego desz-
czu. Nad ranem przekroczyli gra-

nicę austriacko-włoską i rozpo-
czął się długi, szaleńczy zjazd. 
Praktycznie nie pedałowali, choć 
o hamowaniu trudno by było 
zapomnieć przy mokrej, śliskiej 
nawierzchni i prędkości docho-
dzącej do 76 km na godzinę… W 
malowniczej miejscowości Tarvi-
sio zrobili sobie przerwę, a godzi-
nie 16:00 w piątek byli w Wene-
cji. Do tej pory spali zaledwie 
kilka razy, więc musieli znaleźć 
sobie miejsce na nocleg. Kiedy 
rozbili namiot, zjawiła się włoska 
policja. Po dopełnieniu formal-
ności, które we wszystkich kra-
jach wyglądają tak samo, mogli 
wreszcie zasnąć. Niestety o dru-
giej w nocy obudził ich deszcz 
oraz woda sącząca się do przecie-
kającego namiotu. 

Prawdziwym problemem 
była kontuzja Dawida. Kolano 
zaczęło go boleć w Alpach, jesz-
cze przed granicą. Potem było już 
tylko gorzej. Do Wenecji doje-
chali więc bardzo wolno, tak by w 
miarę możliwości nie przeciążać 
lewej nogi. Na miejscu Dawid 
udał się do lekarza, który kate-

gorycznie zabronił mu wracać 
do domu na rowerze. Z pomocą 
przyjechali rodzice. Tak zakoń-
czyła się wyprawa życia. Mimo 
iż obaj odczuwają niedosyt, osią-
gnęli przecież cel i dziś śmiało 
mogą powiedzieć, że spełniło się 
ich marzenie. W drodze powrot-
nej planowali skręcić w Villach 
i przez Kalgenfurt, Graz poje-
chać do Wiednia. Być może trafią 
tam jeszcze. Wszystko zależy od 
zdrowia Dawida. Tymczasem 
gratulują im bliscy i trzymają za 
nich kciuki.  

Przez Alpy na dwóch kółkach
Dwaj młodzi mieszkańcy Piławy Górnej posta-

nowili zrealizować marzenie o podróży życia. 
Wybrali się na rowerową wyprawę do Wene-
cji. Wyruszyli spod domu 2 maja. Jechali cztery 
doby. W deszczu, chłodzie, a często też i w noc-
nych ciemnościach pokonali Karpaty, Alpy i osią-
gnęli cel.

Zwyczajem Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Piławie Górnej 
są spotkania z czytelnikami orga-
nizowane w ramach „Tygodnia 
Bibliotek”. To okazja do złoże-
nia podziękowań za całoroczną 

współpracę. Spotkania mają też 
akcentować wartość czytelnictwa. 
„Tydzień Bibliotek” przypadał 8 
– 15 maja. Tym razem piławscy 
bibliotekarze postanowili podkre-
ślić obecność w życiu placówki 
specjalnych grupy odbiorców: 
rodziców i dzieci oraz dziadków 
i wnuków. Rodzice i dziadkowie 

wnoszą bowiem ogromny wkład 
w rozwój czytelnictwa, bo to wła-
śnie oni od najwcześniejszych lat 
zaszczepiają młodemu pokoleniu 
miłość do literatury. 

Gości 13 maja przywi-

tała dyrektor Anna Siedziako. 
Podziękowała i wręczyła drobny 
książkowy upominek wyróżnio-
nym czytelnikom, wśród któ-
rych znaleźli się: Renata Kania 
z synami Gracjanem i Marty-
nem, Beata Krzemieniecka z 
synami Mateuszem i Michałem, 
Anna Palka z synem Filipem, 

Anna Rybak z dziećmi – Karo-
liną i Patrykiem, Renata Kraw-
czyk z dziećmi – Katarzyną, 
Michałem i Wojciechem, Kata-
rzyna Serafin z córką Kamilą, 
Karolina Maciejwska z synem 
Mateuszem, Gracja Tomaszew-
ska z synem Mateuszem, Maria 
Matuła z wnukiem Jakubem, 
Czesława Winiarska z wnukiem 
Marcinem i Juliusz Bocian z 
wnuczką Zuzanną.

Podziękowania za cało-
roczną współpracę oraz pomoc 
przy organizacji imprez na tere-
nie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej otrzymały również Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Piławie 
Górnej Teresa Budzyk, nauczy-
cielki Małgorzata Kołodziej 
i Monika Starościk, a także 
Marek Kowalski i Janina Bie-
lecka. Do podziękowań złożo-
nych przez dyrekcję i pracowni-
ków biblioteki dołączyła się Bur-
mistrz Piławy Górnej Zuzanna 
Bielawska. 

 
Impreza miała uroczysty cha-

rakter. Oprawę muzyczną zapew-
niła jej sekcja wokalna „Reme-
dium” działająca przy Miejskim 
Ośrodku Kultury, a zwieńcze-
niem uroczystości był wspólne 
zjedzony tort.

Kochają i uczą kochać książki
Z okazji Ogólnopolskiego „Tygodnia Bibliotek” 

w piławskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej 
13 maja odbyło się tradycyjne spotkanie z czytel-
nikami. Tegorocznemu świętu bibliotekarzy przy-
świecała idea kultywowania tradycji czytelni-
czych w rodzinie. 

Jeśli doświadczasz prze-
mocy domowej i szukasz wspar-
cia w trudniej sytuacji, jesteś 
świadkiem rodzinnego dramatu 
i chcesz pomóc ofiarom, wystar-
czy wybrać numer 0801 12 00 
02 (płatny pierwszy impuls), by 
skontaktować się z psychologami 
i prawnikami.

Konsultanci Ogólnopol-
skiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebie-
ska Linia” codziennie poma-
gają w zmianie życia każdemu, 

kto chce się uwolnić od prze-
mocy. Według badań co trzeci 
Polak (36%) przyznaje, że przy-
najmniej raz doświadczył któ-
rejkolwiek z form przemocy. 
Nieco mniej, bo 30% badanych 
doświadczyło przemocy więcej, 
niż raz, natomiast co dziewiąty 
(11%) doświadczał jej wielokrot-
nie (TNS OBOP 2007 r. na zle-
cenie Ministerstwa Polityki Spo-
łecznej)

 
Badanie przeprowadzone 

przez Państwową Agencję Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w 2008 roku wyka-
zało, że zdecydowana większość 
(ponad 89%) przypadków zaob-
serwowanej przemocy w rodzinie 
miała związek z alkoholem.

 
W Gminie Piława Górna 

ofiary przemocy mogą zgłaszać 
się do Punktu Konsultacyjno - 
Informacyjnego znajdującego 
się przy ulicy Sienkiewicza 32 w 
Piławie Górnej lub pod numerem 
telefonu (74) 837 29 90,  a także 
do Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ulicy A. Mickiewicza 5 lub 
pod numerem telefonu (74) 8371 
425

„Niebieska Linia” pomaga ofiarom 
przemocy
W lipcu 2010 roku mija 15 lat od uruchomie-

nia przez Państwową Agencję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych Ogólnopol-
skiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie              
„Niebieska Linia”. 

Rodziny czytelników w biblioteceRodziny czytelników w bibliotece

Dawid i Daniel u celuDawid i Daniel u celu
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Zadanie związane z remon-
tem dróg na Placu Piastów Ślą-
skich, oprócz frezowania starej 
nawierzchni i położenia nowej o 
powierzchni 2,8 tys. m2 z masy 
mineralno-bitumicznej, przewi-
duje między innymi wymianę 
zniszczonych krawężników oraz 
regulację studzienek kanaliza-
cyjnych. Prace remontowe miały 
zakończyć się najpóźniej 20 maja 
2010 r. Niestety potrwają dłużej. 
Podczas realizacji zadania oka-

zało się bowiem, że kanalizacja 
burzowa biegnąca wzdłuż budyn-
ków od nr 3 do 7 jest w bardzo 
złym stanie. Jak oszacowano, ma 
już blisko 30 lat. Rury kamion-
kowe, w które powrastały korze-
nie drzew, są zanieczyszczone 
ziemią, spękane i pokruszone. 
Woda przez wiele lat wydrążyła 
sobie ujście w ziemi i zamiast 
przepływać przez kanał, dostaje 
się do piwnic pobliskich budyn-
ków. Penetracja gruntu doprowa-

dziła też do zapadnięcia się drogi, 
a w dalszym czasie może spowo-
dować zapadnięcie się chodnika. 
Urząd Miasta zamierza napra-
wić wadliwą kanalizację jeszcze 
przed ułożeniem asfaltu, gdyż 
pozostawienie jej w takim sanie, 
tylko odsunęłoby problem w 
czasie.

Niestety podobne sytuacje 
zdarzają się bardzo często, ponie-
waż trudno jest przewidzieć 
dodatkowe roboty ziemne przed 
wykryciem awarii. Na remont 
dróg na Placu Piastów Śląskich 
Gmina Piława Górna przewi-
działa kwotę ok. 200 tys. zło-
tych W związku z naprawą kana-
lizacji, która ma kosztować ok. 
50 tys. zł, urząd zmuszony jest 
wygospodarować środki kosztem 
innych zadań, aby zakończyć pro-
wadzoną inwestycję. 

Zniszczona kanalizacja burzowa 
opóźnia zakończenie prac 
remontowych
Już od miesiąca trwa remont dróg na Placu 

Piastów Śląskich. Zakończenie prac odwleka 
konieczność naprawy kanalizacji burzowej w 
katastrofalnym stanie. Prawdopodobnie głównymi 

powodami realizacji inwestycji 
był brak na terenie miasta lokali 
mieszkalnych dla rodzin ocze-
kujących na listach przydziału 
mieszkań oraz brak możliwo-
ści wykwaterowania wszystkich 
mieszkańców budynku położo-
nego przy Placu Piastów Śląskich 
4, będącego w bardzo złym stanie 
technicznym. Osoby, które otrzy-
mały mieszkania o wysokim stan-
dardzie, są zadowolone. Uzyska-
nie nowych 32 lokali w żaden 
sposób nie wpłynęło jednak na 
zmniejszenie liczby rodzin ocze-
kujących na przydział, ponieważ             
nowe mieszkania powstały                 
w miejsce mieszkań znajdują-
cych się w budynku wyłączo-
nym z eksploatacji.

 
Koszt budowy budynku to 

kwota 2.859.581 zł (obiekt oraz 

przyłączenie mediów), a obliga-
cje zaciągnięte na ten cel wyno-
szą 2.650.000 zł. Pozostałe środki 
(koszty i odsetki do obligacji) to 
kwota około 1 miliona zł, która 
spłacana będzie do 2015 roku. 
Łączny koszt budowy budynku 
wyniósł ponad 4 miliony zł.

 
Zakładano wówczas, że war-

tość środków uzyskanych z czyn-
szów najmu lokali mieszkalnych 
i użytkowych znajdujących się w 
budynku pokryje spłatę obligacji. 
Dzisiaj wiemy jednak, że jest to 
niemożliwe, przez co gmina zmu-
szona jest dopłacać brakujące 
środki. 

 
Słysząc głosy mieszkań-

ców, że przez ostatnie 4 lata nie 
wybudowano żadnego kolejnego 
budynku, informuję, że dzisiaj 
nie jest dużym problemem wybu-

dowanie domu mieszkalnego, 
gdy zaciąga się na ten cel kolejne 
pożyczki, kredyty czy obligacje. 
Musimy jednak pamiętać o tym, 
że budżet gminy jest niewielki i 
ograniczony, wobec czego posta-
wienie kolejnego budynku odby-
łoby się kosztem remontów dróg, 
chodników, dachów czy kanaliza-
cji w mieście.

 
Przypomnę tylko, że gdy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Dzierżoniowie zamierzała wybu-
dować w Piławie Górnej (przy ul. 
Kościuszki) nowe mieszkania w 
cenie 3.100 zł za 1 m2, zgłosiły 
się tylko 4 osoby chętne. Przypo-
mnę również, że Gmina Piława 
Górna spłaciła zobowiązania 
przypadające na 2009 r. w wyso-
kości 725.944,57 zł. Na rok 2010 
zaplanowana jest do spłaty kwota 
872.122,96 zł, a na 2011 r. kwota 
970.865,96 zł. Wobec powyż-
szego odpowiedź na pytanie 
zadane we wstępie pozostawiam 
samym mieszkańcom miasta.

Czy powinniśmy wybudować kolejny 
nowy budynek mieszkalny?
W 2005 roku Gmina Piława Górna wybudowała 

przy ulicy Młynarskiej 6, nowy 32-rodzinny 
budynek mieszkalny. Łączny koszt budowy 
wyniósł ponad 4 miliony zł.

W chwili obecnej za stan tech-
niczny budynków odpowiada nie 
tylko gmina, ale również właściciele 
lokali mieszkalnych, gdyż w wielu 
przypadkach oni decydują o koniecz-
nych do wykonania remontach w czę-
ściach wspólnych budynków (dachy, 
elewacje, korytarze, klatki scho-
dowe).

Na terenie naszego miasta pozo-
stało zaledwie 16 budynków 100% 
gminnych i jedynie w tych budyn-
kach gmina może sama decydować 
o potrzebach remontowych, pozo-
stałych 96 budynków są własnością 
Wspólnot Mieszkaniowych z udzia-
łem gminy i tam o remontach części 
wspólnych budynków decydują wła-
ściciele lokali mieszkalnych „więk-
szością głosów”, którzy wielokrot-
nie z powodu braku środków finanso-
wych głosują na „nie”.

Pomimo realizacji w ostatnim 
okresie wielu robót mających bez-
pośredni wpływ na stan techniczny 

budynków oraz bezpieczeństwo ich 
mieszkańców, takich jak: remonty 
lub wymiana pokryć dachowych, 
wymiana instalacji, wykonanie przy-
łączy kanalizacyjnych nadal stan 
techniczny wielu budynków należy 
uznać za jedynie dostateczny. 

Mimo wielu trudności, gmina 
w miarę swoich możliwości finanso-
wych, czyni starania, aby zdegrado-
wane budynki komunalne zmieniały 
sukcesywnie swój wygląd.

Od wielu lat w celu poprawy 
estetyki miasta, udzielane jest ze środ-
ków budżetu gminy dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z remon-
tem i modernizacją części wspólnych 
nieruchomości. Taka forma pomocy 
zyskała duże uznanie wśród wspólnot 
mieszkaniowych, wobec czego kon-
tynuowana jest do chwili obecnej.

W ramach powyższego pro-
gramu w ostatnich 3-ech latach wyko-
nano:

- remonty lub wymianę pokryć 

dachowych na 15 budynkach,
- remonty elewacji na 3                

budynkach,
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej 

do 5 budynków
- wymianę drzwi frontowych w 8 

budynkach
Ponadto, gmina w roku bie-

żącym przystąpiła do opracowa-
nia Lokalnego Programu Rewitali-
zacji, którego celem działania jest 
wspieranie przedsięwzięć w zakre-
sie renowacji części wspólnych wie-
lorodzinnych budynków miesz-
kalnych, przyczyniających się do 
poprawy warunków mieszkaniowych 
osób zamieszkujących zdegradowane 
obszary miasta.

Jednak efekty tych działań 
widoczne będą dopiero w 2011 roku.

Uzyskanie poprawy warunków 
mieszkaniowych ludności będzie 
możliwe jedynie przy wielostron-
nej pomocy państwa, bezpośrednich 
działaniach samorządów lokalnych 
oraz samej ludności. Tylko wspólne 
działanie wszystkich tych grup może 
przyczynić się do rozwiązania kwestii 
mieszkaniowej w Polsce.

Dlaczego nie remontujemy budynków 
komunalnych?
Budynki stanowiące mieszkaniowy zasób gminy to 

budynki w większości wybudowane przed 1945 
rokiem. Niestety, w okresie ich wieloletniej eksploatacji 
nie przeprowadzano w nich – z uwagi na brak środków 
finansowych – żadnych kapitalnych remontów, co dopro-
wadziło w konsekwencji do znacznej ich degradacji. 

Dziura w nawierzchni ulicyDziura w nawierzchni ulicy
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Przypominamy, że w trak-
cie realizacji pierwszego etapu 
wspólnie z przedstawicielami 
Policji w Piławie Górnej wyzna-
czono 3 punkty montażu kamer 
monitoringu, przekazujących 
obraz do systemu rejestrującego 
w Komisariacie Policji w Piławie 
Górnej (przy Urzędzie Miasta, 
targowisku i Placu Piastów Ślą-
skich). Obecnie do istniejącego 
systemu zostaną dołączone 3 
kolejne kamery, monitorujące 
miejsca wskazane przez Policję, 
uzgodnione z Urzędem Miasta.

Podjęta inicjatywa już przy-

czyniła się do poprawy bezpie-
czeństwa, jak również pomogła 
zidentyfikować osoby dopusz-
czające się aktów wandalizmu. 
W wyniku działania systemu 
zostały zatrzymane 3 kolejne 
osoby, które dopuściły się wybi-
cia szyb w gablocie ogłoszeń 

Urzędu Miasta. Bezpieczniejszy 
stał się również Plac Piastów Ślą-
skich. Mamy nadzieję, że urucho-
mienie kolejnego etapu monito-
ringu, ulicy Piastowskiej (skwer 
przy ul. Polnej, Wąskiej) i kom-
pleksu sportowego KS „Piła-
wianka” (wejście, boiska), znacz-
nie wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa całej społeczności 
lokalnej. Informujemy również, 
że w ostatnim czasie z parku przy 
ul. Szkolnej skradziono 2 ławki, 
a przy łączniku ulic Sienkiewi-
cza i Stawowej metalową barierę. 
W obydwu sprawach prowa-
dzone jest postępowanie. Przy-
pominamy, że każdy akt wanda-
lizmu należy zgłaszać w Komi-
sariacie Policji w Piławie Górnej, 
gdyż wszyscy musimy szanować 
mienie publiczne. 

Monitoring miasta Piławy Górnej
Urząd Miasta w Piławie Górnej informuje, że 

w najbliższym czasie w trosce o poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta, 
zostanie uruchomiony drugi etap wdrażania sys-
temu monitorującego. 

Celem badania było zapozna-
nie się z poglądami mieszkańców 
na temat jakości pracy Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej. Przy-
gotowano ogółem 400 ankiet, z 
czego uzyskano zwrot 175. W 
ramach wspomnianego projektu 
została przeprowadzona analiza 
zwróconych ankiet, a na jej pod-
stawie opracowany został raport. 
Stawiając pytania o zadowolenie 
z usług, termin załatwiania spraw, 
kompetencje obsługi, dostęp-
ność informacji, uprzejmość i 
warunki obsługi klienta osiągnę-
liśmy wynik na poziomie 85% 
zadowolenia ankietowanych, 
co daje średnią ocenę na pozio-

mie  4,11. Mimo dobrego wyniku 
zdajemy sobie sprawę z obsza-

rów pozostających do doskona-
lenia i poprawy. Wszystkie suge-
stie zawarte w ankietach zostaną 
uwzględnione celem poprawy 
zadowolenia z usług świadczo-
nych w naszym Urzędzie. W tym 
miejscu chcielibyśmy serdecznie 
podziękować za Państwa udział 
w badaniu, które na pewno przy-
czyni się do doskonalenia pracy 
Urzędu Miasta, a tym samym 
wpłynie na poprawę obsługi 
Mieszkańców Miasta.

Badanie Satysfakcji Klientów 
w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej
Urząd Miasta w Piławie Górnej zgodnie z 

Uchwałą Rady Miejskiej nr 166/XXXII/2009 z 
27 maja 2009 przystąpił do projektu pod nazwą 
,,Program doskonalenia jakości usług publicz-
nych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z 
wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w 
Dzierżoniowie”. W ramach tego projektu w okre-
sie od 20 stycznia do 15 lutego 2010 r. miesz-
kańcy Naszego Miasta uczestniczyli w ,,Badaniu 
Satysfakcji Klientów”.

Jedna z trzech Jedna z trzech 
kamer dotychczas kamer dotychczas 
monitorujących miastomonitorujących miasto

  Pami  miasta tworz  ludzie i ich czyny. 

i firmom:  

Pi awa Górna, czerwiec 2010   

Ju  dzisiaj, przed uroczystym zako czeniem pierwszego etapu rewitalizacji Placu Piastów l skich  

podzi kowania w a cicielom pi awskich zak adów kamieniarskich  

przez Urz d Miasta w Pi awie Górnej, Burmistrz Zuzanna Bielawska sk ada serdeczne  

 Alicja, Henryk i Stanis aw Faron, Eugeniusz Faron, Anna i Andrzej Junka,  
 Robert Kaczorowski, Marcin Klimczak, Witold i Stefan Krzemienieccy,  
 Alicja i Aleksander Olewicz, Ma gorzata i Tomasz Bielawscy,  
 Remigiusz Oszywa, Wojciech i Kazimierz Szcze niak, Tadeusz Wójcik 

Slag Recycling Sp z o. o. Kopalnia Przedborowa; Prezes Anna Bana  

Zak ad Ogólnobudowlany Kazimierz Strzelecki; Bielawa 
„Sjenit” S.A. Kopalnia Ko min;Prezes Mariusz ossowski  

w osobach: 

Piramida Sp. z o. o. Kostrza (kamie  strzegomski) ;Prezes Bogus aw Solima  

Ustawianie fontannyUstawianie fontanny
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W Piławawie Górnej przy ul. Piastowskiej 58 (była portiernia BOBO) działa firma wykonująca 
komplkeksowe usługi pogrzebowe. 
Telefon całodobowy: 606 647 471

Kompleksowe usługi pogrzebowe

Wyborca zameldowany na 
pobyt stały na obszarze gminy, 
który nie złożył wniosku o wpisa-
nie do stałego rejestru wyborców 
w innym miejscu oraz wyborca 
wpisany do rejestru wyborców 
na własny wniosek zostanie wpi-
sany z urzędu do spisu wyborców 
sporządzonego dla obwodu gło-
sowania właściwego dla miejsca 
zamieszkania wyborcy. Wyborca, 
który czasowo przebywa na tere-
nie Piławy Górnej, będzie mógł 
wziąć udział w głosowaniu w 
miejscu czasowego pobytu, jeżeli 
złoży wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców najpóźniej do 
dnia 10 czerwca 2010 roku. 
Osoby wpisane do spisu wybor-
ców - w związku z głosowaniem 
w dniu 20 czerwca br. - będą ujęte 
w tym spisie wyborców rów-
nież w przypadku przeprowa-
dzania ponownego głosowania 
(tzw. II tury wyborów). Wzięcie 
udziału w ponownym głosowaniu 
w innym obwodzie będzie moż-
liwe wyłącznie po otrzymaniu z 
urzędu gminy, który sporządził 

spis wyborców, zaświadczenia o 
prawie do głosowania. 

 Wyborca, który zamierza 
zmienić miejsce pobytu przed 
dniem wyborów może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głoso-
wania. Z zaświadczeniem takim 
można głosować w dowolnym 
obwodzie głosowania w kraju, 
za granicą lub na polskim statku 
morskim. Wniosek o wydanie 
zaświadczenia o prawie do gło-
sowania składa się najpóźniej 
do dnia 18 czerwca 2010 roku. 
W przypadku przeprowadzania 
ponownego głosowania wyborca 
zmieniający miejsce pobytu po 
dniu pierwszego głosowania, a 
przed ponownym głosowaniem, 
może otrzymać zaświadczenie o 
prawie do głosowania w dniu 
ponownego głosowania. Wnio-
sek o wydanie takiego zaświad-
czenia składa się po dniu pierw-
szego głosowania w urzędzie 
gminy, w której wyborca jest 
ujęty w spisie wyborców, do dnia  
2 lipca 2010 roku.

Wyborca niepełnosprawny 

może głosować w wybranym 
przez siebie obwodzie głosowa-
nia dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych na 
obszarze gminy, w której stale 
zamieszkuje. W tym celu należy 
złożyć wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców w wybranym 
obwodzie do dnia 15 czerwca 
2010 roku.

Wyborca posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności albo równoznaczne 
orzeczenie organu rentowego, 
jak również wyborca, który 
najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 75 lat może głosować 
przez pełnomocnika. Wnio-
sek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa należy złożyć do 10 
czerwca 2010 roku.

Pamiętajmy, aby w dniu gło-
sowania zabrać ze sobą ważny 
dokument tożsamości, bez 
takiego dokumentu oddanie głosu 
nie będzie możliwe. Szczegóło-
wych informacji udziela 

 
Urząd Miasta

Biuro Ewidencji Ludności i 
Dowodów Osobistych

ul. Piastowska 29
58-240 Piława Górna

parter (pokój nr 3)
tel. 74 8324918

20 czerwca 2010 roku wybieramy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20 czerwca 2010 roku odbędą się wybory   

Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Głos na swojego kandydata będziemy 
mogli oddać w lokalach wyborczych właści-
wych według miejsca zamieszkania wyborcy                             
w godzinach od 6.00 do 20.00. 

Mecz stał na wysokim pozio-
mie, jednak bramek nie było. Choć 
to rywale, zajmujący siódmą lokatę 
w tabeli, powinni być faworytem spo-
tkania, nasz zespół okazał się stroną 
dominującą. Już na początku meczu 
mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, 
które jednak nie przyniosły rezul-
tatu. Świetny strzał na bramkę z 

trudem wybronił bramkarz rywali. 
Goście byli w stanie zagrozić nam 
tylko podczas rzutów rożnych, które 
mógł wykorzystać wysoki środkowy 
obrońca z Nowej Rudy. Chwilę póź-
niej brawurową akcję przeprowa-
dził nasz zawodnik. Ucierpiał w 
niej obrońca „Piasta”. Zderzył się ze 
swoim bramkarzem i musiał opuścić 

boisko. W drugiej połowie nadal ata-
kowaliśmy, stwarzając sobie coraz 
dogodniejsze okazje. Pokazaliśmy 
rywalom, że wynik w tabeli nie gra 
roli. 

Ciekawie zapowiadają się mecze 
seniorów. „Piławianka” rozegra mecz 
wyjazdowy z „Victorią” Świebodzice 
5 czerwca o godz. 16:00 na stadio-
nie w Świebodzicach. Tydzień póź-
niej, 13 czerwca, będzie podejmować 
u siebie o tej samej godzinie „Juven-
tur Podzamcze” z Wałbrzycha. 

Remis z „Piastem” Nowa Ruda
Juniorzy „Piławianki” 26 maja podejmowali na 

swoim boisku rówieśników z Nowej Rudy .                                                                                   
Spotkanie zakończyło się bezbramkowym               
wynikiem. 

Gminny Komisarz Spisowy w 
Piławie Górnej informuje, że 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
17 lipca 2009 r. o powszechnym 
spisie rolnym 2010r. (Dz.U. z 
2009r. Nr 126, poz. 1040)
w dniach od 01 do 14 czerwca 
2010 r. odbywać się będzie 
nabór kandydatów na rachmi-
strzów spisowych.

Rachmistrzem spisowym może 
zostać osoba, która spełnia wszyst-
kie poniższe kryteria:  

- ma ukończone 18 lat i posiada co 
najmniej średnie wykształcenie (mile 
widziani są studenci uczelni rolni-
czych, geodezyjnych i ekonomicz-
nych),

- jest mieszkańcem gminy Piława 
Górna,

- jest godna zaufania, sprawna 
fizycznie, posiada umiejętności inter-
personalne w postaci łatwego nawią-
zania kontaktów, a także umie radzić 
sobie w sytuacjach konfliktowych, 

- jest obowiązkowa i uprzejma,
- posiada zdolność obsługi kompu-

tera,                                                                          
- złoży oświadczenie o korzysta-

niu z pełni praw publicznych i nieka-
ralności za przestępstwo popełnione 

umyślnie (w tym przestępstwo skar-
bowe); 

 Pisemne zgłoszenia kandyda-
tów na rachmistrzów należy skła-
dać w dniach od 01.06.2010 do 
14.06.2010 r., w siedzibie Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej przy ul. 
Piastowskiej 29, pok. nr 2 (Biuro 
Obsługi Klienta). 

Zgłoszenie winno zawierać:
- dokładne dane adresowe kan-

dydata 
- numer telefonu kontakto-

wego. 
Do zgłoszenia należy dołączyć:
- kserokopię świadectwa ukoń-

czenia szkoły średniej lub dyplomu 
ukończenia wyższej szkoły – (prefe-
rowane wykształcenie o profilu rol-
niczym, ekonomicznym lub geode-
zyjnym),

- oświadczenie o korzystaniu z 
pełni praw publicznych i niekaral-
ności za przestępstwo popełnione 
umyślnie, w tym przestępstwo skar-
bowe. 

Rachmistrzowie spisowi będą 
powoływani przez dyrektora 
urzędu statystycznego na wniosek 
gminnego komisarza spisowego, po 

uzyskaniu pozytywnej oceny egza-
minu kończącego szkolenie oraz po 
złożeniu pisemnego przyrzeczenia 
treści określonej w art. 12 ustawy o 
statystyce publicznej. 

 W czasie swojej pracy rach-
mistrz spisowy będzie posługiwał się 
urządzeniem typu hand-held, wypo-
sażonym w specjalnie opracowaną 
aplikację formularzową, opracowanie 
GIS (system informacji geograficz-
nej) oraz moduł aplikacji zarządczej 
(kalendarz pracy).

Harmonogram pracy rachmi-
strza spisowego: 

- w dniach od 20 czerwca do 31 
lipca – odbycie szkolenia zakończo-
nego egzaminem, 

- w dniach od 9 do 23 sierpnia 
odbycie obchodu przedspisowego, 

- w dniach 6-7 września – udział 
w odprawie przedspisowej, 

- w dniach od 8 września do 31 
października – dokonanie spisu, 

- w listopadzie rozliczenie finan-
sowe z rachmistrzem. 

 
Gminny Komisarz Spisowy
Zuzanna Bielawska

Nabór kandydatów na rachmistrzów


