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Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w kwocie 2,5 mln złotych

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz ponad 1,8 mln złotych z Ministerstwa Rodziny

i Polityki Społecznej z Programu „Maluch+” na budowę żłobka.
Pozostała kwota, czyli blisko milion złotych pochodzić będzie

z budżetu Gminy Czarny Bór.
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Na wielkie uznanie zasłu-
giwały wszystkie prace 
wykonane przez uczestni-
ków konkursu na Najpięk-
niejszą Palmę Wielkanocną 
w Czarny Borze . Atrakcyjne 
nagrody powędrowały do 
laureatów. 

- Cieszę się, że udało się 
z zachowaniem zasad sani-
tarnych przeprowadzić pal-
mową rywalizację. W Gminie 
Czarny Bór łączymy tradycję 
z nowoczesnością. Gratuluję 
wszystkim uczestnikom za-
angażowania w wykonanie 
tak misternych dzieł - mówił 

Adam Górecki, wójt gmi-
ny. Prace podlegały ocenie 
komisji konkursowej w skła-
dzie: Anna Dziewit, dyrektor 
Gminnego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Czar-
nym Borze, Dorota Skibska, 
zastępcy Wójta Gminy Czar-
ny Bór oraz Anna Kożuch
- przedstawicielka parafi i. 
Organizacja konkursu odbyła 
się przy współpracy: ks. Ry-
szard Pita - proboszcz Parafi a 
NSPJ, Biblioteki + Centrum 
Kultury, Gminnego Zespół 
Szkolno-Przedszkolnego 
oraz Urzędu Gminy w Czar-
nym Borze. 

Najpiękniejsze
Palmy nagrodzone Po bardzo dziwnym roku 

szkolnym, bo spędzonym 
przed ekranami kom-
puterów w domu, a nie 
w szkolnych ławkach, mło-
dzież przystąpiła do matur. 
Niewiele osób jednak wie, 
że twórcą egzaminu dojrza-
łości, jest urodzony w 1731 
roku na terenie Czarnego 
Boru Karl von Zedlitz. 

To właśnie on wprowadził 
w roku 1788 dzisiejszą ma-
turę jako egzamin dla absol-
wentów szkół średnich, której 

zdanie wprowadzało w krąg 
elity państwowej i pozwalało 
na podjęcie dalszych studiów 
bądź pracy. Karl von Zedlitz 
urodził się 4 stycznia 1731 
roku w Czarnym Borze (niem. 
Schwarzwaldau). ukończył 
Szkołę Rycerską w Branden-
burgu, następnie został człon-
kiem najwyższego trybunału 
w Berlinie. W roku 1770 został 
ministrem sprawiedliwości, 
a w rok później ministrem do 
spraw Kościoła i szkolnictwa. 
Zasłynął jako autor i krzewi-
ciel idei i koncepcji rozwoju 

pruskiego szkolnictwa, szcze-
gólnie średniego. Był jednym 
z najwybitniejszych pruskich 
ministrów. W szkołach wpro-
wadzał nowy, ulepszony typ 
nauczania i lepsze meto-
dycznie podręczniki, zgodnie 
z założeniami Fryderyka Wiel-
kiego. Król pragnął bowiem 
zerwania z mechanicznym 
i bezmyślnym wkuwaniem 
w szkołach niepotrzebnych 
i zbędnych informacji na 
rzecz kształcenia umiejętno-
ści myślenia i kształtowania 
własnego charakteru. Zedlitz, 

wypełniając królewskie wska-
zania, przyczynił się ostatecz-
nie do przestawienia pruskiej 
oświaty na nowe, neohumani-
styczne i oświeceniowe tory. 
Dokonał istotnego przeło-
mu wprowadzając zaledwie 
w ciągu dwóch dekad średnie 
szkolnictwo Prus w europejski 
krąg elit.Z marł m. 18 marca 
1793 roku w Czerńczycach 
(powiat wrocławski). Pocho-
wany na terenie powiatu wał-
brzyskiego, w krypcie walim-
skiego kościoła.

> źródło. wikipedia

Matura to zasługa czarnoborzanina

Sadzenie młodych drzewek 
na placu przy przedszkolu, 
porządkowanie i sprzątanie 
terenu, zajęcia proekolo-
giczne oraz dawka wiedzy 
z zakresu segregacji odpa-
dów towarzyszyła najmłod-
szym mieszkańcom gminy 
Czarny Bór, którzy uczest-
niczyli w akcji zorganizo-
wanej ramach obchodów 
Światowego Dnia Ziemi. 

- Dbanie o środowisko na-
turalne i budowanie świa-
domości ekologicznej wśród 
dzieci pozwala mieć nadzieję 
na to, że wpojone proekolo-

giczne zasady będą realizo-
wane w przyszłości. Dlatego 
tak ważne jest, aby w naj-
młodszych wykreować posta-
wę dbającą o naturę meto-
dą małych kroków - mówią 
zgodnie nauczyciele. Dlatego 
w ramach obchodów Świato-
wego Dnia Ziemi w akcję za-
angażowały się przedszkolaki, 
które sadziły młode drzewka 
na placu przy przedszkolu, 
porządkowały i sprzątały te-
ren przy placówce. Ponad-
to uczestniczyły w zajęciach 
proekologicznych oraz uczy-
ły się segregacji odpadów. 
Wcześniej, w Bibliotece+ Centrum Kultury, trwała akcja 

dla czytelników pn. Sadzonka 
za Wypożyczenie oraz qu-
izy i zabawy z ekologiczny-
mi nagrodami. – Dziękujemy 
Nadleśnictwu Kamienna Góra 
oraz Gospodarstwu Rolno-
-Szkółkarskiemu w Pustelni-
ku za nieodpłatne przekaza-
nie sadzonek, które trafi ły do 
mieszkańców gminy – mówi 
Katarzyna Bernaś, dyrektor 
Biblioteki+ Centrum Kultury 
w Czarnym Borze.

Radni Gminy Czarny Bór, 
pracownicy gminnych jed-
nostek – Urzędu Gminy, Bi-
blioteki+ Centrum Kultury 
w Czarnym Borze oraz grono 
pedagogiczne Gminnego Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego brali natomiast udział 
w akcji uzupełniania drze-
wostanu w lesie przy stadio-
nie sportowym w Czarnym 

Borze. Wykonanych zostało 
ok. 300 nasadzeń młodych lip, 
buków, jodeł, klonów i świer-
ków. - Dziękuję mieszkańcom 
gminy za zaangażowanie. 
W ostatnich dniach działo się 
wiele w zakresie dbania o śro-
dowisko naturalne, w ramach 
obchodów Święta Ziemi. Ale 
Gmina Czarny Bór od wielu 
lat systematycznie prowa-
dzi szeroko pojęte działania 
proekologiczne. Mam tu na 
myśli m.in. przeprowadzoną 
w ostatnich latach termomo-
dernizację budynków uży-
teczności publicznej, montaż 
ogniw fotowoltaicznych, akcję 
eko-dzbanek dla mieszkań-
ca, budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, montaż 
budek lęgowych, usuwanie 
z posesji wyrobów zawierają-
cych azbest - podsumowuje 
Adam Górecki, wójt gminy.

Razem dla ekologii

Uczniowie klasy Ib zostali 
ofi cjalnie włączeni do spo-
łeczności szkolnej Gminne-
go Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Czarnym 
Borze.

Uroczystość odbyła się 
w auli, a symbolicznego paso-
wania na ucznia 15 dziewczy-
nek i 11 chłopców dokonała 
dyrektor placówki Anna Dzie-
wit. Na uroczystości obecna 
była również Dorota Skibska

- zastępca wójta Gminy Czar-
ny Bór. - Życzę Wam Kochani, 
abyście w murach szkolnych 
zdobywali nie tylko wiedzę, 
ale także zawarli przyjaźnie 
na całe życie. Dziś spotykamy 
się w wąskim gronie ze wzglę-
du na reżim sanitarny. Mam 
nadzieję, że na kolejnej uro-
czystości szkolnej nie zabrak-
nie już Waszego rodzeństwa, 
rodziców i dziadków - mówiła 
do pierwszoklasistów Dorota 
Skibska.

Pasowanie na ucznia

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria Indywidulana:
I miejsce - Anna Łękawska
II miejsce - Irena i Mieczysław Rusnarczyk
III miejsce - Julia Bieniasiewicz
Kategoria Instytucje:
I miejsce - Stowarzyszenie Atrakcyjni
II miejsce - Sołectwo Czarny Bór
III miejsce - Sołectwo Jaczków
Wyróżnienie - Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym 
Borze
Kategoria Dzieci szkolne:
I miejsce - Gminny Zespół Szkolno - Przedszkolny, fi lia w Wit-
kowie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze, klasa III a
III miejsce - Przedszkole w Czarnym Borze
Wyróżnienie - Dzieci ze świetlicy
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Gmina Czarny Bór otrzy-
mała wsparcie w kwocie 2,5 
mln złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych oraz ponad 1,8 mln 
złotych z Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej 
z Programu „Maluch+” na 
budowę żłobka. Pozostała 
kwota, czyli blisko milion 
złotych pochodzić będzie 
z budżetu Gminy Czarny 
Bór.

- Zakres rzeczowy inwesty-
cji obejmuje budowę żłobka 
dla 55 dzieci w wieku od 1 
do 3 lat. Obiekt zostanie zlo-
kalizowany na działce o nr 

ewidencyjnym 400, obręb nr 
2 Czarny Bór. Obiekt będzie 
budynkiem parterowym wol-
nostojącym bez podpiwni-
czenia. Powierzchnia użyt-
kowa budynku będzie wyno-
siła 675,00m2. Pobyt dzieci 
w żłobku przewidziany jest 
dla trzech grup – opowiada 
wójt Adam Górecki. W żłobku 
przewidziano miejsca dla 55 
dzieci z podziałem na 3 gru-
py. Ze względu na ukształto-
wanie terenu planowane wej-
ście główne do budynku bę-
dzie podniesione o około 50 
cm w stosunku do poziomu 
chodnika. Po przekroczeniu 
progów żłobka dzieci znajda 

się sali wielofunkcyjnej, wy-
posażonej w szatnię, toaletę 
dla personelu i osób niepeł-
nosprawnych, pomieszczeń 
socjalno-biurowych, po-
mieszczeń gospodarczych 
(magazynowo-porządko-
wych) oraz z 3 sal pobytu (sy-
pialnio-bawialni) z dostępem 
do węzła higieniczno sani-
tarnego. Sala wielofunkcyjna 
doświetlona będzie za po-
mocą wyniesionego ponad 
dach świetlika i wyposażona 
w sprzęt mulitmedialny, któ-
ry zostanie wykorzystywany 
do organizacji zajęć, zabaw 
ruchowych, muzycznych, te-
atralnych, uroczystości, kon-

certów. Ponadto w budynku 
zaplanowano ekologiczną 
kotłownie gazową, kuch-
nie – wydawalnię posiłków, 
kuchnie mleczną, mroźnie, 
chłodnie, magazyn produk-
tów suchych, magazyn wa-
rzyw, zmywalnie. - Jestem 
przekonany, że budowa żłob-
ka przyczyni się do szybszego 
powrotu kobiet na rynek pra-
cy po urodzeniu dziecka. Po-
zwoli również na zapewnienie 
kompleksowej edukacji - od 
żłobka poprzez przedszkole 
po szkołę podstawową. Dzię-
kuję ministrowi Michałowi 
Dworczykowi oraz wicemar-
szałkowi Grzegorzowi Mac-

Budujemy żłobek! 

Biegowy sukces
Artur Mazurek - miesz-

kaniec gminy Czarny Bór i 
Radny Rady 
Gminy zajął 
wysoką 4 
lokatę w 
k a t e g o r i i 
M-50 w 
Pó ł m a r a -
tonie Błęd-
nych Skał.

R y w a l i -
zacja od-
była się w 
n i e d z i e l ę 
- 9 maja 
w ramach 

Kudowskiego Festiwalu Bie-
gowego - Sztafeta Górska.

Wałbrzyska fi rma Wolav 
wybuduje w Czarnym Borze 
nowy zakład produkcyjny. 
To kolejne przedsiębior-
stwo z polskim kapitałem, 
które zainwestuje w tej 
miejscowości przy wsparciu 
Wałbrzyskiej Strefy. 

- Ostatnie inwestycje 
w Czarnym Borze są dowodem 
na to, że strefy dostępne są 
również dla rodzimego mikro 
i małego biznesu, który w ra-
mach programu Polska Stre-
fa Inwestycji może korzystać 
z ulg na całym terytorium kra-
ju. Dzięki Wałbrzyskiej Strefi e 
w regionie powstało już prze-
szło 13 tysięcy miejsc pracy, 
z czego w samym Wałbrzychu 
około 7 tysięcy - podkreśla 
Artur Siennicki, prezes za-
rządu Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK”.

Wolav to mikroprzedsię-
biorstwo zajmujące się pro-
dukcją systemów do oczysz-
czania powietrza, które ogra-
niczają emisję niekorzystnych 

związków do atmosfery. Fir-
ma zajmuje się również pro-
dukcją urządzeń z tworzyw 
sztucznych i dezodoryzacją 
w zakładach przemysłowych. 
Inwestycja w Czarnym Borze 
pozwoli na zwiększenie do-
tychczasowej produkcji oraz 
poszerzenie działalności.

- Dzięki nowemu zakłado-
wi podwoimy zatrudnienie, 
rozbudujemy ofertę urządzeń 
z tworzyw, oraz wprowadzimy 
na rynek nowatorski system 
oczyszczania wody oparty 
o technologię płaskich mem-
bran ceramicznych. Myślę, że 
pozwoli nam to również na 
ekspansję na rynki zachodnie 
i zdobycie nowych klientów – 
tłumaczy Wojciech Kocoń, 
współwłaściciel fi rmy.

Nowa inwestycja o warto-
ści blisko 5 mln złotych po-
wstaje przy ulicy Kamienno-
górskiej. Zakład składać się 
będzie z części produkcyjnej, 
zaplecza administracyjnego 
oraz hali magazynowej wraz 
z placem manewrowym. Za-
kończenie inwestycji zaplano-

wano na połowę przyszłego 
roku. 

- Czarny Bór do doskonała 
lokalizacja ze względu na bli-
skość Wałbrzycha, dostęp do 
kadry oraz aspekt komunika-
cyjny, czyli budowany węzeł 
z drogą ekspresową S3. Do-
datkowym atutem jest oczywi-
ście ulga podatkowa dostępna 
w Wałbrzyskiej Strefi e – wy-
mienia Wojciech Kocoń. - 
Muszę przyznać, że sam byłem 
zdziwiony łatwością i przejrzy-

stością procedur uzyskiwania 
decyzji o wsparciu. Wypeł-
nienie wniosku zajęło mi nie-
spełna dwie godziny – dodaje 
współwłaściciel fi rmy.

Wolav to druga inwesty-
cja wsparta przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” w Czarnym 
Borze. W październiku ubie-
głego roku decyzję otrzymało 
przedsiębiorstwo Mon-Tech 
zajmujące się obróbką metali 
i produkcją pojemników. 

Zainwestują blisko 5 mln
w Czarnym Borze

ko za wsparcie i pomoc w re-
alizacji tego przedsięwzięcia 
– mówił podczas podpisania 
umowy z wykonawcą Adam 
Górecki, wójt gminy.

Podczas podpisania umo-
wy na budowę żłobka, wice-
marszałek Grzegorz Macko, 
wręczył Adamowi Górec-
kiemu promesę na dofi nan-
sowanie prac związanych 
z budową drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Jacz-
kowie. Wartość dofi nansowa-
nia wyniesie ponad 74 tysiące 
złotych. 

Żłobek w liczbach: 

- miejsce dla 55 dzieci, 
- powierzchnia użytkowa 
żłobka - 675,00m2 
- pomieszczenia w środku: 
sala pobytu (bawialnio-sy-
pialni) – o pow. 87,00m2, 
sala zabaw (bawialnio-sy-
pialni) – o pow. 86,00m2;, 
sali zabaw (bawialnio-sy-
pialni) – o pow. 48,30m2;
- szatnie dla dzieci i sala 
wielofunkcyjna – o łącznej 
pow. 129,52m2;
- 3 łazienki dla dzieci – 
o łącznej pow. 33,34 m2;
- 1 pomieszczenie porząd-

kowe – o łącznej pow. 3,17 
m2;
- 3 toalety dla personelu – 
o łącznej pow. 9,10 m2;
- 2 pomieszczenia go-
spodarcze oraz schowek– 
o łącznej pow.25.67 m2;
- kuchnia mleczna – o pow. 
7.93 m2;
- kuchnia – o pow. 37,05;
- pomieszczenia administra-
cyjno-biurowe i socjalne – 
o pow. 35,82m2
- pomieszczenia magazyno-
we strefy żywieniowej (obej-
mujące mroźnie, chłodnie, 
magazyn produktów su-
chych, magazyn warzyw, 
obróbkę wstępną, zmywal-
nię, rozdzielnię, szatnię dla 
personelu, pomieszczenia 
socjalne i gospodarcze) – 
o pow. 96,50m2;
- strefa wejściowa (obejmu-
jąca wózkarnie, ciągi komu-
nikacyjne, wc dla personelu 
i wc dla niepełnosprawnych, 
wózkownię, pom. elektrycz-
ne) – o pow. 63,00 m2 (bez 
sali wielofunkcyjnej)
- kotłownia 6,00 m2
- pom. gromadzenia odpa-
dów 6,00m2
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Góralska tradycja, rodzinne 
muzykowanie, powrót do 
korzeni i ochrona wartości 
folklorystycznych zgroma-
dziła w Bibliotece+ Cen-
trum Kultury w Czarnym 
Borze wspaniałych artystów 
i znawców tradycji. 

W warsztatach przepełnio-
nych wymianą wzajemnych 

doświadczeń oraz prezen-
tacją kunsztu muzycznego 
uczestniczyli Joszko Broda
i Kapela Góralska Janicki oraz 
Henryk Dumin - kulturo-
znawca. - Cieszymy się, że 
Gmina Czarny Bór znalazła 
się w gronie uczestników pro-
jektu. Dziękujemy inicjatorom 
za dostrzeżenie ogromnego 
potencjału kulturowego, któ-

ry drzemie w naszych miesz-
kańcach - mówił podczas 
spotkania Adam Górecki, 
wójt gminy. W ramach pro-
jektu „Zagłębie Kultury na 
Dolnym Śląsku” Gmina Czar-
ny Bór znalazła się wśród 7 
gmin Dolnego Śląska wyty-
powanych do realizacji kon-
certów i warsztatów muzyka 
i promotora aktywności śro-

dowisk wiejskich w dziedzi-
nie ochrony tradycji. W ra-
mach projektu Joszko Broda 
w każdej z wytypowanych 
gmin spotyka się z artystami 
ludowymi, zespołami folk-
lorystycznymi. Ze względu 
na pandemię spotkania te 
odbywają się bez udziału 
publiczności oraz w reżimie 
sanitarnym.

Niezapomniane warsztaty

W sobotę, 8 maja, bibliote-
karze w całej Polsce obcho-
dzili swoje święto - Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. 

Ogólnopolski Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek ob-
chodzony jest od 1985 roku. 
Pracownicy Biblioteka + 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze spotkali się z wój-
tem gminy, aby podsumo-
wać ostatni rok. - Dziękuję 
za niełatwe funkcjonowanie 
w dobie pandemii, które zde-
terminowało w dużej mierze 
przeniesie działalności kultu-
ralnej do przestrzeni wirtu-
alnej. Kilka wydarzeń udało 
się przeprowadzić w niewiel-
kim gronie z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Cały 
czas działała wypożyczalnia 
- z możliwością wejścia do 
biblioteki lub w ramach ak-
cji „książka na wynos”. Mam 
nadzieję, że kolejne tygodnie 
przyniosą pozytywne zmiany 
i pozwolą powoli wracać do 
normalności - mówił Adam 
Górecki, wójt gminy. 

Biblioteka + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze funk-
cjonuje od 1 stycznia 2017 
roku. Wcześniej tj, od 1 grud-
nia 2003 roku istniały w naszej 
gminie dwie odrębne jed-
nostki: Centrum Kultury oraz 
Biblioteka Gminna. Oprócz 
Biblioteki i Centrum Kultury 
w skład Centrum Bibliotecz-
no Kulturalnego wchodzi 
kilka jednostek. To świetlice 
w: Grzędach, Jaczkowie, Bo-
równie, Witkowie oraz pla-

cówka wsparcia dziennego 
w Czarnym Borze. Centrum 
prowadzi zajęcia zarówno dla 
dzieci i młodzieży jak i dla do-
rosłych. Są to różnego rodza-
ju gry, zabawy, warsztaty oraz 
imprezy. W ramach Centrum 
funkcjonuje również Zespół 
Ludowy “Grzędowianki”, któ-
ry jest prowadzony przez p. 
Krzysztofa Murasa. Na terenie 
Gminy Czarny Bór Centrum 
organizuje lub wspiera orga-
nizacyjnie następujące impre-

zy oraz wydarzenia kultural-
ne tj.: dzień babci i dziadka, 
konkurs recytatorski Pegazik, 
dzień kobiet, ferie i wakacje 
dla dzieci i młodzieży, dzień 
matki i ojca, warsztaty wielka-
nocne, dzień dziecka, gmin-
ne dożynki – święto pieroga, 

narodowe czytanie, dzień se-
niora, mikołajki czy Barbórkę. 
W Biblioteka + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze zatrud-
nionych jest 12 pracowników. 
Dyrektorem placówki jest 
Katarzyna Bernaś. - Pięknie 
dziękujemy za pamięć, kwiaty, 

wyrazy uznania, a wszystkim 
naszym cudownym czytelni-
kom za to, że są, czytają i nas 
odwiedzają. Bądźcie czujni, 
bo powoli się kulturalnie od-
mrażamy i będziemy mogli 
się spotykać nie tylko online – 
mówi dyrektor placówki.

Czytanie jest fajne

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Książki dla Dzieci 
Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 
zorganizowała dla najmłod-
szych konkurs plastyczny 
pt. „Mój Przyjaciel z Baj-
kowej Krainy”. Okazuje się, 
że nasi milusińscy kochają 
bajkowe historie i ich boha-
terów, bo zainteresowanie 
tą plastyczno-literacką ry-
walizacją było olbrzymie.

Do konkursu zgłoszono aż 
56 prac. Ze względu na pan-
demię konkurs przeprowa-
dzony został on-line, a zdję-
cia i scany prac dosłownie 
zasypały mailowe skrzynki 
organizatora. Wszystkie 
zgłoszone i nagrodzone pra-
ce podziwiać można w sieci 
na fanpage’u B+CK . Wśród 
najczęściej pojawiających się 
bajkowych bohaterów były 
znane ze starych, klasycz-
nych baśni: Roszpunka, Kop-

ciuszek, Brzydkie Kaczątko, 
Czerwony Kapturek, ale też 
bohaterowie nowszych hi-
storii jak Kot Detektyw, Harry 
Potter, Kot Cukierek, czy gier 
i komiksów jak Frigiel i Fluff y. 
Wszystkie prace były piękne, 
staranne i różnorodne, nie 
tylko pod względem tema-

tyki, ale też technik plastycz-
nych (malowanki, wycinanki, 
rysowanki, wyklejanki itp., 
itd.). Jury miało więc twardy 
orzech do zgryzienia. Kon-
kurs rozstrzygnięty został 7 
kwietnia, a wyboru tych naj-
piękniejszych, najbardziej 
samodzielnych i najbardziej 

zgodnych z tematyką konkur-
su dokonało Jury w składzie: 
Anna Dziewit – dyrektor 
GZS-P, Urszula Filip – na-
uczyciel plastyki w PSP Nr 6, 
Anita Kałuzińska – instruktor 
B+CK oraz Katarzyna Bernaś
– dyrektor B+CK – sekretarz 
jury. Gratulujemy laureatom 

oraz wszystkim uczestnikom. 
Biblioteka + Centrum Kul-
tury serdecznie dziękuje za 
olbrzymie zaangażowanie ro-
dzicom uczestników konkur-
su, wychowawcom, jurorom 
i dyrekcji Gminnego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
w Czarnym Borze. 

Laureaci: 

kategoria wiekowa 3-4 lata
I Miejsce – Emilia Mrozow-
ska
II Miejsce – Eliza Humińska
III Miejsce – Filip Tomasiak
Wyróżnienie – Agata Reder
Wyróżnienie – Zofi a Sko-
czeń
kategoria wiekowa 5-6 lat
I Miejsce – Antoni Kramarski
II Miejsce – Zuzanna Janik
III Miejsce – Julia Tucznio
Wyróżnienie – Aleksander 
Chrostek
Wyróżnienie – Gracjan Kiry-
luk
kategoria wiekowa 7-10 lat
I Miejsce – Tomasz Janik
II Miejsce – Martyna Leśniak
III Miejsce – Maja Majkrzak
Wyróżnienie – Paweł Myśli-
wiec
Wyróżnienie – Martyna No-
sal
Wyróżnienie – Agata Czer-
wiak

Mój Przyjaciel z Bajkowej Krainy
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Blisko 54 miliony złotych 
otrzyma subregion wał-
brzyski z Rządowego Fun-
duszowi Rozwoju Dróg. 

Pomimo systematycznej 
poprawy, stan polskich dróg 
samorządowych wciąż sta-
nowi jedną z podstawowych 
barier ograniczających wzrost 
poziomu bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, a także jest 
czynnikiem obniżającym ak-
tywność gospodarczą, inwe-
stycyjną oraz konkurencyjność 
regionów i poszczególnych 
ośrodków gospodarczych. 

Zmienić to ma powołany 
Ustawą z 23 października 
2018 r. Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg. Stanowi on kom-
pleksowy instrument wsparcia 
realizacji zadań na drogach 
zarządzanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Jego celem jest przyspiesze-
nie powstawania nowoczesnej 
i bezpiecznej infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokal-
nym, stanowiącej ważny ele-
ment prawidłowego funkcjo-
nowania i rozwoju gospodarki 
oraz przyczyniającej się do 
poprawy poziomu życia oby-

wateli. Utworzenie Funduszu 
ma również na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i parametrów technicz-
nych lokalnej sieci drogowej, 
a także poprawę oraz zwięk-
szenie atrakcyjności i dostęp-
ności terenów inwestycyjnych. 

Źródła fi nansowania Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg to wpłaty pochodzą-
ce z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
dotacje z budżetu państwa 
(w tym z części budżetu, 
której dysponentem jest Mi-

nister Obrony Narodowej), 
Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe 
oraz z zysku jednoosobo-
wych spółek Skarbu Państwa 
i spółek, w których wszystkie 
akcje (udziały) są własnością 
Skarbu Państwa. Ponadto 
Fundusz może zostać zasilo-
ny środkami pochodzącymi 
z przekazania skarbowych 
papierów wartościowych, 
a także dobrowolnych wpłat 
na rzecz Funduszu np. przez 
spółki, w których udziały albo 
akcje posiada Skarb Państwa. 
Środki przekazywane przez 

Ministra Obrony Narodowej 
będą w pierwszej kolejności 
przeznaczane na realizacje in-
westycji na drogach istotnych 
dla obronności Państwa.

Wsparcie dla wałbrzy-
skiego: 

Ziemia Wałbrzyska
- Przebudowa drogi powia-
towej nr 3383 D - ul. Dwor-
cowa i ul. Sportowa w Mie-
roszowie – 1 495 000 zł
Gmina Czarny Bór
- Przebudowa ulicy Wesołej 
w Czarnym Borze - 867 103 

zł
Gmina Mieroszów
- Remont drogi gminnej nr 
116298D ul. Przejazd w Mie-
roszowie - 599 447 zł
- Remont drogi gminnej 
nr 116266D ul. Wczasowa 
w Kowalowej - 581 711 zł

Gmina Miasto Boguszów-
-Gorce
- Przebudowa wiaduk-
tu w ciągu ul. Krakowskiej 
w Boguszowie-Gorcach - 1 
309 904 zł
- Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Szybowej w Boguszo-
wie-Gorcach - 873 583 zł

Będą remonty dróg

Wnętrze kościoła parafi al-
nego p. w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czar-
nym Borze zostanie wyre-
montowane.

Adam Górecki – Wójt 
Gminy Czarny Bór podpisał 
umowę o udzielenie dotacji 
z ks. Ryszard Pita – probosz-
czem Parafi a NSPJ w Czar-
nym Borze. Czarnoborski 
samorząd wesprze prace re-
montowe kwotą 50 tysięcy 
złotych. - Dofi nansowanie 
prac w czarnoborskim koście-
le to element konsekwentnie 
realizowanej gminnej polityki 
opieki nad zabytkami - mówi 
Adam Górecki, wójt gminy. 

Kontynuowany będzie rów-
nież remont ołtarza w Ka-
plicy Św. Anny w Witkowie. 
Czarnoborski samorząd 
w ramach gminnej ochro-
ny zabytków wesprze kwo-
tą 20 tysięcy złotych prace 
konserwatorsko-remontowe 
ołtarza w kaplicy Św. Anny. 
- Kaplica Św. Anny to nie 
tylko obiekt do zwiedzania, 
ale także miejsce wybierane 
przez mieszkańców naszej 
gminy do zaślubin i chrztów. 
Zachęcamy do jego odwie-
dzenia. To przepiękna loka-
lizacja u podnóża Trójgarbu 
z cudownym krajobrazem na 
okolicę - podsumowuje go-
spodarz gminy.

Kolejne zabytki 
dofi nansowanePatriotyczny weekend 

Mieszkańcy gminy, któ-
rzy zdecydują się na wy-
mianę pieca 
i chcą skorzystać 
z dofi nansowania 
uruchomionego 
w ramach realiza-
cji partnerskiego 
projektu muszą 
złożyć wniosek 
o przystąpieniu 
do projektu gran-
towego.

- Przypominamy, 
że nabór zostanie 
przeprowadzony 
w siedzibie Biblio-

teki+ Centrum Kultury w Czar-
nym Borze przy ul. Sportowej 

43 w dniach od 24 do 28 maja 
2021 r. w godz. 9.00-14.30. 

Wnioski wraz z niezbędną do-
kumentacją do są dostępne na 

http://bip.czarny-
-bor.pl/dokumen-
ty/4245. Aktualne 
pozostają nume-
ry kontaktowe 
573-979-432 lub 
690-422-543, pod 
którymi można 
uzyskać więcej in-
formacji o warun-
kach udziału w na-
borze czynne w dni 
robocze w godz. 
8-15.00 – informu-
ją urzędnicy. 

 Rusza nabór wniosków na wymianę 
pieców dofi nansowany z UE

Flagi narodowe i biało-
-czerwone kotyliony wy-
konane przez pracowni-

ków Biblioteki + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, 
patriotycznie ozdobione 

budynki użyteczności pu-
blicznej oraz posesje i do-
mostwach mieszkańców. 
Taki widok towarzyszył 
majowemu weekendowi 
w Gminie Czarny Bór.

Pierwszych 20 miesz-
kańców, którzy odwiedzili 
Bibliotekę + 
Centrum Kul-
tury w Czar-
nym Borze 
otrzymało fl a-
gi w prezen-
cie. A skoro 
już o nich. Fla-
gi państwowe 
zaczęły po-
wstawać pod 
koniec XVIII 
wieku. Wy-
wodziły się 
od chorągwi 
kró lewsk ich 
i przejmowa-
ły ich barwy 
- kolor godła 
umieszczano 
na górze fl agi, 
a kolor tła na 
dole. Również 
polska fl aga 

wywodzi się od królewskiej 
chorągwi i herbu Królestwa 
Polskiego. W charakterze 
barw narodowych biały 
i czerwony pojawiły się po 
raz pierwszy w 1792 r. pod-
czas obchodów pierwszej 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja.
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Adam Górecki, wójt gminy 
Czarny Bór uczestniczył 
w konsultacjach w sprawie 
budowy dróg ekspreso-
wych S5 i S8, które powsta-
ną w naszym regionie.

- Lokalizacja tych inwesty-
cji na Dolnym Śląsku poprawi 
dostępność do południa regio-
nu. Lepsze skomunikowanie 
przyczyni się do dynamiczne-
go rozwoju m.in. Aglomeracji 
Wałbrzyskiej - mówił po spo-
tkaniu Adam Górecki.

W Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu, z inicjatywy 
ministra Michała Dworczy-
ka, odbyła się wideokonfe-
rencja na temat budowy sieci 
dróg szybkiego ruchu w na-

szym województwie. W obec-
ności Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka, wi-
ceministra Rafała Webera, 
przedstawicieli Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz samorzą-
dowców i parlamentarzystów 
dyskutowaliśmy o trwających 
i planowanych inwestycjach 

drogowych w regionie. Rząd 
podjął decyzję o włączeniu 
południa Dolnego Śląska do 
sieci dróg szybkiego ruchu 
- przez lata nasze potrze-
by w obszarze Sudetów nie 
były dostrzegane i byliśmy 
na uboczu wielkich inwesty-
cji infrastrukturalnych. Dyna-
miczne przyspieszenie prac 
nad budową drogi S8 Wro-
cław-Kłodzko, S5 Wrocław-
-Świdnica-Wałbrzych-Bolków 
czy modernizacja autostrady 
A4 to sprawy kluczowe dla 
naszego regionu. Warto pa-
miętać, że równolegle trwa 
budowa drogi S3 Bolków-
-Lubawka, gdzie drążony jest 
najdłuższy pozamiejski tunel 
drogowy w Polsce

Rozwój infrastruktury drogowej

Trwają prace porządkowe 
przy drogach gminnych 
z wykorzystaniem sprzętu 
gminnego zakupionego 
w 2011 roku. GminaCzarny 
Bór systematycznie do-
posaża park maszynowy 
w nowy sprzęt do utrzy-
mania porządku i czystości 
dróg oraz terenów sporto-
wo-rekreacyjnych (zamia-
tarki, kosiarki, itp.). 

- Należałoby zaplanować 
wymianę sprzętu, który jest 
już eksploatowany przez 10 
lat. Mam tu na myśli m.in. 
wymianę samochodu trans-
portowego oraz zakup no-
wej kosiarki z wysięgnikiem 
do koszenia poboczy dróg 

gminnych. Zakup kosiarki 
planujemy w tym roku, a za-
kup samochodu w przyszłym 
– mówi Adam Górecki, wójt 
gminy. Budowa wieży na 
Trójgarbie wymusiła zakup 
samochodu terenowego 
z napędem 4x4, aby na bie-
żąco sprzątać szczyt Trój-
garbu i przyległy do niego 
teren. Sprzątanie Trójgarbu 
odbywa się na przemian 
z gminą Stare Bogaczowice 
zgodnie z zaakceptowanym 
przez dwie gminy harmono-
gramem. Prace porządkowe 
przy drodze wojewódzkiej 
prowadzi Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei, a przy drogach 
powiatowych Starostwo Po-
wiatowe w Wałbrzychu.

Drogowe
porządki

Panująca pandemia nie 
pozwoliła na organizację 
Gminnych obchodów Dnia 
Sołtysa w gminie Czarny 
Bór w takiej formule, jak 
miało to miejsce w latach 
poprzednich.

Na zaproszenie wójta gmi-
ny w spotkaniu, które odbyło 
się w Bibliotece+ Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, 
uczestniczyli tylko sołty-
si z Gminy Czarny Bór (bez 
członków Rad Sołeckich). 
Adam Górecki na początku 
uroczystości złożył życzenia 

i podziękowania gospoda-
rzom sołectw, a następnie 
wraz z Marzeną Łatką - Prze-
wodniczącą Rady Gminy wrę-
czył symboliczne upominki. 
- Cieszę się, że mogłem się 
z Wami spotkać, mimo że 
w tak wąskim gronie. Wiem 
jak ważna jest rola sołtysa 
w każdej społeczności, ponie-
waż pełniłem tę funkcję kilka-
naście lat temu. Dziękuję za 
zaangażowanie i życzę dobrej 
współpracy z mieszkańcami 
oraz realizacji wielu oddol-
nych inicjatyw - mówił Adam 
Górecki.

Skromne obchody

Gmina Czarny Bór reali-
zuje Samorządowy Pro-
gram Profi laktyki Raka 
Jelita Grubego. Program 
realizowany jest we współ-
pracy z marszałkowskim 
szpitalem – Dolnośląskim 
Centrum Onkologii we 
Wrocławiu. 

Dzięki programowi, miesz-
kańcy gminy będą mogli 
wziąć udział w badaniach 
przesiewowych w zakresie 
jelita grubego. Przystąpienie 
do programu pozwala na do-
stęp do darmowych testów 
do samodzielnego pobrania 
próbki pod kątem wykrycia 
krwi utajonej. Pacjent wraz 
z pozytywnym wynikiem 
testu otrzyma informację, 
gdzie będzie mógł wykonać 
badanie kolonoskopowe. Po-
zwoli to na szybką diagnozę, 
a w szczególnych wypad-
kach kompleksowe leczenie 
w Dolnośląskim Centrum 
Onkologii. W programie 
badań przesiewowych raka 
jelita grubego będą mogły 
wziąć udział: osoby w wieku 

50 – 65 lat, niezależnie od 
wywiadu rodzinnego, osoby 
w wieku 40 – 49 lat, które 
mają krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpo-
znano raka jelita grubego 
oraz osoby w wieku 25 – 49 
lat, ze stwierdzoną mutacją 
genetyczną. - Zachęcamy 
mieszkańców Gminy Czarny 
Bór do udziału w bezpłatnych 
badaniach przesiewowych 

wykrywających raka jelita 
grubego. Do dyspozycji są te-
sty do samodzielnego pobra-
nia próbki pod kątem wykry-
cia krwi utajonej. Testy można 
odebrać w Urzędzie Gminy 
Czarny Bór przy ul. Głównej 
18, a więcej informacji uzy-
skać pod nr tel. 74 8450-139, 
wew. 33 - mówią urzędnicy. 
Testy są  pierwszym etapem 
w diagnostyce raka jelita gru-

bego. Jeśli daczą  wynik pozy-
tywny, pacjent kierowany jest 
na kolejne, bardziej precyzyj-
ne badanie – kolonoskopię. 
Obok darmowych testów, 
program gwarantuje pacjen-
towi kompleksową  opiekę̨
onkologiczną . W przypadku 
niepokojących zmian pacjent 
trafi a na ścieżkę̨ onkologicz-
ną  w Dolnośląskim Centrum 
Onkologii.

Skorzystaj z testu
Gmina Czarny Bór zaanga-
żowała się w akcję zbiórki 
książek na potrzeby biblio-
teki Zakładu Lecznictwa 
Odwykowego. W zbiórkę 
włączyli się mieszkańcy, 
pracownicy Urzędu Gminy 
oraz Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze.

Książki zostały już dostar-
czone do placówki. Adam 
Górecki, wójt gminy przeka-

zał na ręce Adriany Tomu-
siak, dyrektor ZLO egzem-
plarz pracy zbiorowej pod 
redakcją ks. Władysława Stęp-
niaka. Książka pt. „Czarny Bór” 
opisuje m.in. losy zespołu pa-
łacowego w Czarnym Borze, 
w którym aktualnie mieści się 
siedziba zakładu. - Gratuluję 
inicjatorom akcji i cieszę się, 
że przekazane książki będą 
służyć podopiecznym placówki
- mówił włodarz gminy.

Wsparli zakładową 
bibliotekę
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Na trasie projektowanej 
Cyklostrady Dolnośląskiej, 
której koncepcję zapre-
zentowano w Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Dolnośląskiego znalazła się 
Gmina Czarny Bór. Przebie-
gająca przez piękne tereny 
trasa rowerowa jest ele-
mentem Trasy krajowej nr 
12 Słubice – Katowice. 

- Cyklostrada Dolnośląska 
w swoim założeniu ma pełnić 
nie tylko funkcję rekreacyjną, 
ale będzie stanowiła ważny 
element lokalnej sieci trans-
portowej. Cieszę się, że walory 
przyrodniczo - krajobrazowe 
naszej gminy zostały zauwa-
żone - podsumowuje Adam 
Górecki, wójt gminy. Kon-
cepcja długodystansowych 
dróg rowerowych w regionie 
zakłada przygotowanie po-
nad 1800 kilometrów tras. 
Warty około 850 milionów 
złotych projekt ma poprawić 
dostępność transportową re-
gionu, zintegrować lokalne 
drogi rowerowe i powiązać 
je z dolnośląską siecią kole-
jową. - Dolny Śląsk, jako jeden 
z pierwszych regionów w Pol-
sce, podjął temat dróg rowero-
wych w sposób tak komplek-

sowy. Wspólnie z ekspertami 
i przedstawicielami środowi-
ska miłośników turystyki ro-
werowej tworzymy strategię 
budowy sieci dróg rowerowych 
w całym regionie. Zadbaliśmy 
również o wypracowanie stan-
dardów projektowych, dzięki 
którym nowobudowane drogi 
będą bezpieczne, funkcjonal-
ne, przyjazne dla użytkowni-
ków i środowiska – mówi mar-
szałek Cezary Przybylski.

Projekt Cyklostrady Dol-
nośląskiej oparty jest o sieć 
głównych tras rowerowych 
obejmujących swoim za-
sięgiem cały region, łącząc 
się również z trasami rowe-
rowymi po stronie czeskiej 
i niemieckiej. Projekt tworzo-
ny jest w oparciu o obiektyw-
ne kryteria i zapewnia mię-
dzy innymi obsługę atrakcji 
turystycznych, połączenie 
z najważniejszymi ośrodkami 
regionu i jest zintegrowa-
ny z komunikacją zbiorową. 
- Jako Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego podjęliśmy 
działania w celu pozyskania 
środków zewnętrznych na 
Sudecką Cyklostradę, która 
połączy nasze województwo 
siecią tras, pozwalających na 
sprawną komunikację rowe-

rową w całym regionie. Cy-
klostrada to jeden z fl agowych 
projektów Województwa Dol-
nośląskiego - będzie to prze-
łomowy produkt turystyczny, 
który umożliwi zwiedzanie 
na rowerze całego wojewódz-
twa - ze wschodu na zachód 
i z północy na południe – pod-
sumowuje wicemarszałek 
Grzegorz Macko.

Projekt Cyklostrady Dol-
nośląskiej jest efektem prac 
planistycznych, które trwały 
w ostatnich 4 latach. W 2017 
r. Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego przyjął Dolno-
śląską Politykę Rowerową, 
której podstawowym celem 
jest wzrost udziału ruchu ro-
werowego w transporcie na 
terenie województwa. Rok 
później podpisano list inten-
cyjny w sprawie Blue Velo – 
szlaku odrzańskiej trasy rowe-
rowej przebiegającej wzdłuż 
rzeki od granicy czeskiej aż 
do Bałtyku. Dokument pod-
pisano podczas Rowerowe-
go Forum Metropolitalnego 
zorganizowanego m.in. przez 
urząd marszałkowski i Insty-
tut Rozwoju Terytorialnego. 
Trasa Blue Velo nawiązuje do 
modelu długodystansowych 
szlaków rowerowych prowa-

dzonych wzdłuż dolin rzecz-
nych, takich jak np. Łabska 
Trasa Rowerowa czy ścieżka 
wzdłuż Dunaju. Dzięki inten-
sywnemu ruchowi turystycz-
nemu trasy te stanowią ważny 
czynnik rozwoju społeczno-
-gospodarczego obszarów, 
przez który przebiegają, przy-
nosząc im wymierne korzy-
ści ekonomiczne. - Budowa 
bezpiecznej drogi rowerowej 
podlega ścisłym zasadom. 
Wszelkie wymogi projektowe 
i techniczne zostały zawarte 
w dokumencie opracowanym 

przez Instytut Rozwoju Tery-
torialnego. W ten sposób po-
wstały standardy projektowe 
i wykonawcze dla infrastruk-
tury rowerowej województwa 
dolnośląskiego, czyli wytyczne 
dla budowy dróg rowerowych
– zaznacza Maciej Zathey, 
dyrektor Instytutu Rozwoju 
Terytorialnego.

Projekt sfi nansowany zo-
stanie z wykorzystaniem m.in. 
środków z Unii Europejskiej, 
a biorąc pod uwagę fakt, że 
część tras rowerowych jest 
już gotowa, szacowany koszt 

realizacji Cyklostrady Dolno-
śląskiej wyniesie około 850 
mln zł. Pewne inwestycje są 
jednak konieczne, aby sieć 
mogła spełniać standardy 
bezpieczeństwa, wygody 
i atrakcyjności – była dostęp-
na dla wszystkich rowerzy-
stów, bez względu na wiek, 
sprzęt, sprawność czy zasob-
ność portfela.

> grafi ka UMWD

Główne trasy rowerowe 
regionu tworzą sieć o dłu-
gości prawie 1800 km. 
Sieć to 11 głównych tras, 
w tym 5 tras krajowych, 
stanowiących element 
Ogólnopolskiego systemu 
tras rowerowych, przyję-
tego przez Konwent Mar-
szałków RP:

• Trasa krajowa nr 9 - EV 9 
(Adriatyk - Bałtyk)
• Trasa krajowa nr 3 - Blue 
Velo (Ołomuniec - Bałtyk)
• Trasa krajowa nr 12 Słubice 
– Katowice
• Trasa krajowa nr 6 - Trasa 
Via Regia (Drezno – Kijów)
• Trasa krajowa nr 8 (Wro-
cław – Warszawa)

Czarny Bór na trasie Cyklostrady 
Dolnośląskiej

W czwartek, 1 kwietnia, ru-
szył spis powszechny. Będzie 
prowadzony do 30 września 
2021 r. Podczas spisu – elek-
tronicznie, telefonicznie lub 
przy pomocy rachmistrza 
– podawać będziemy m.in. 
dane dotyczące narodowo-
ści, wieku, wykształcenia, ak-
tywności zawodowej, okresu 
i miejsca zamieszkania czy 
wyznania.

Spis ludności to – jak poda-

je Encyklopedia PWN – pod-
stawowe badanie i źródło 
danych z zakresu statystyki 
ludności, które ma na celu 
zebranie informacji o jej sta-
nie i strukturze wg ustalonych 
cech demografi cznych i spo-
łeczno-zawodowych, w ozna-
czonym momencie, na okre-
ślonym terytorium. Zaplano-
wany na 2021 r. Narodowy 
Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań będzie w pełni 

realizowany przy użyciu inte-
raktywnego formularza spiso-
wego dostępnego na stronie 
internetowej GUS.

Po raz pierwszy w historii 
polskiej statystyki publicznej 
samospis internetowy będzie 
obowiązkowy. Oczywiście je-
śli ktoś (np. ze względu na za-
awansowany wiek, stan zdro-
wia czy niepełnosprawność) 
nie będzie się w stanie sa-
mospisać, pomogą mu w tym 
nasi rachmistrze – bezpośred-
nio i telefonicznie. Obowiąz-
kiem spisowym będą objęte 
osoby fi zyczne stale zamiesz-
kałe i czasowo przebywające 
w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych po-
mieszczeniach nie będących 
mieszkaniami na terenie Pol-
ski, osoby fi zyczne nie mające 
miejsca zamieszkania, a także 
mieszkania, budynki, obiekty 
zbiorowego zakwaterowania 
i inne zamieszkane pomiesz-
czenia nie będące mieszka-
niami.

Zachęcamy przede wszyst-
kim do samospisu. Respon-
denci na własnych kompute-
rach lub urządzeniach mobil-
nych, uzupełniają wymagane 
dane w interaktywnej aplika-
cji, dostępnej na stronie in-

ternetowej GUS. Każda osoba 
dokonująca samospisu jest 
uwierzytelniana w systemie 
teleinformatycznym. Aby uzy-
skać dostęp do danych, osoba 
spisująca się używa unikalne-
go hasła. Aplikacja na bieżąco 
sygnalizuje, czy respondent 
właściwie wypełnia rubry-
ki. Spis realizowany przez 
rachmistrza telefonicznie lub 
bezpośrednio. Respondenci, 
którzy nie będą mogli samo-
dzielnie spisać się poprzez 
formularz internetowy, zo-
staną spisani jedną z dwóch 
innych metod: wywiadu te-
lefonicznego wspieranego 
programem komputerowym 
(CATI) oraz wywiadu bezpo-
średniego prowadzonego 
przez rachmistrza spisowego 
i rejestrowanego na elektro-
nicznym urządzeniu przeno-
śnym (CAPI). Obie metody, 
wywiad telefoniczny i bezpo-
średni, polegają na zebraniu 
danych od osób fi zycznych 
objętych spisem powszech-
nym. Wobec każdego respon-
denta jest dobierana i stoso-
wana jedna, odpowiednia dla 
niego metoda. Bardzo ważne 
jest przy tym bezpieczeństwo 
danych. Wywiad telefoniczny 
wspomagany komputerowo 

jest realizowany przez rach-
mistrza spisowego. Wywiad 
bezpośredni przeprowadza 
rachmistrz spisowy. Rejestruje 
on odpowiedzi osoby spisy-
wanej na urządzeniu mobil-
nym, które jest wyposażone 
w oprogramowanie do prze-
prowadzenia spisu.

Aby zapobiec sytuacji, 
w której zobowiązany do 
spisu mieszkaniec Pol-
ski nie ma możliwości 
dokonania samospisu 
(np. z powodu braku 
dostępu do urządzeń 
i Internetu), ustawa zo-
bowiązuje następujące 
podmioty do udostęp-
nienia odpowiedniego 
pomieszczenia i sprzętu 
do realizacji samospi-
su: urzędy statystyczne 
i pozostałe jednostki 
statystyki publicznej, 
urzędy wojewódzkie, 
urzędy obsługujące 
wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast 
oraz gminne jednost-
ki organizacyjne. Lista 
miejsc, gdzie będzie 
można dokonać sa-
mospisu będzie opu-
blikowana na stronie 
GUS i stronie spisu. 

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (gdy osoba ob-
jęta obowiązkiem spisowym 
nie będzie mogła wypełnić 
w żaden sposób formularza 
elektronicznego) rachmistrze 
spisowi będą kontaktowali 
się z tymi osobami telefonicz-
nie lub osobiście, aby pomóc 
w dopełnieniu obowiązku spi-
sowego.

Spis powszechny – praktyczny poradnik
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Weź udział w przetargu i zamieszkaj w naszej gminie

Przetargi odbędą się 11 czerwca w sali nr 5
Urzędu Gminy Czarny Bór (ul. Główna 18)

więcej informacji na stronie
http://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4119

wszystkie niezbędne media
oraz bliskość instytucji
potrzebnych do życia

piękne krajobrazy
z widokiem na Śnieżkę
i Trójgarb

dynamicznie
rozwijająca się gmina

tylko 3 km
do trasy S3

Gmina Czarny Bór wzięła udział w ogólnopolskim Rankingu Perły Samorządu 
organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Udział w zestawieniu polegał na 
wypełnieniu obszernej ankiety dotyczącej m.in. infrastruktury, budżetu, spraw społecz-
nych, zagadnień związanych z ochroną środowiska, podejmowanych inicjatyw oraz 
współpracy z instytucjami i innymi samorządami. 12 maja 2021 r. odbyła się 9. edycja 
Gali Rankingu. Ze względu na pandemię została ona przeprowadzona  on line, a 
miastem gospodarzem była  Gdynia. Gmina Czarny Bór w Rankingu Perły Samorządu 
zajęła wysokie 3 miejsce w kategorii Gmin wiejskich do 5 tysięcy mieszkańców. Wyróż-
nienie w kategorii Włodarzy zdobył Adam Górecki - Wójt Gminy Czarny Bór. Gmina 
otrzymała również Wyróżnienie w Kategorii Liderzy Dobrych Praktyk w obszarze 
Środowisko za organizację działania proekologiczne, m.in. akcję "Eko-dzbanek dla 
mieszkańca". - Zadebiutowaliśmy w rankingu. Tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy 
docenieni przez Kapitułę Konkursu. Otrzymane wyróżnienie to owoc pracy zespołowej. 
Gratuluję laureatom i wyróżnionym – komentował wyniki Adam Górecki, gospodarz 
gminy Czarny Bór.


