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Aktywność obywateli, odwaga i pozytywna 
energia  w połączeniu z ciężką  pracą budzi nie tylko  
uznanie i szacunek, ale warunkuje dynamiczny 
rozwój naszego kraju i poprawę jakości życia.  

Państwo powinno przede wszystkim zadbać 
o bezpieczeństwo, edukację i zdrowie obywateli 
ze szczególnym naciskiem na profilaktykę oraz  
konsekwentnie wzmacniać fundamenty naszej 
gospodarki.

Należy  uprościć  przepisy dotyczące 
podatków - sprawić,  że będą czytelne. Absolutnie  
konieczne jest zmniejszenie kosztów pracy  i ich 
urealnienie.

Grażyna Musiał urodziła się, mieszka oraz działa w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia budowlane o specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej.

Od 1982 do dziś wykonuje zawód zaufania publicznego pełniąc samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie tj. projektanta, kierownika budowy bądź inspektora nadzoru. W latach 1989-2011 z sukcesem 
prowadziła działalność gospodarczą związaną z usługami opiekuńczymi i budowlanymi. Od 2005 roku jest 
członkiem Platformy Obywatelskiej RP zajmując się techniczno-prawnymi aspektami funkcjonowania partii. 
W roku 2006 i w 2010 kandydowała do Rady Miasta w Jeleniej Górze. W 2006 roku była pełnomocnikiem 
finansowym w samorządowej kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej RP w Jeleniej Górze. W roku 2011 
zrezygnowała z mandatu radnego ponieważ w drodze konkursu została powołana na stanowisko Naczelnika 
Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Od 12 lat jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa realizując zadania w ramach pracy na rzecz 
samorządu zawodowego:
• w kadencji 2006-2010 - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, Sekretarz Sądu Dyscyplinarnego DOIIB,
• w kadencji 2010-2014 - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB,
• w kadencji 2014-2018 - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB.

Wiele lat była czynnym sportowcem. Posiada szerokie doświadczenie w najróżniejszych dziedzinach. 
Była też członkiem Polskiego Związku Kynologicznego, gdzie prowadziła sekcję psów ozdobnych, a w latach 
1986/1995 była hodowcą psów rasowych.

W pracy zawodowej zawsze jest odpowiedzialna, dała się również poznać jako dobry negocjator 
i  wiarygodny partner dla mieszkańców. Zawsze twardo broni spraw ważnych dla środowiska lokalnego, 
szczególnie w zakresie polityki przestrzennej miasta. Grażyna Musiał prywatnie lubi ogród, książki, kocha 
zwierzęta, uwielbia podróże i swoje miasto.

Ważna jest postawa pro-obywatelska w sposobie 
zarządzania, ograniczenie  biurokracji, 
optymalizacja działania administracji 
publicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu i upowszechnienie dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.

Podejmując decyzje,  należy kierować się 
rozsądkiem i umiarem, który jednoczy ludzi 
w pracy na rzecz środowiska lokalnego,  budowania 
obywatelskiego społeczeństwa i  sprawnego państwa.

Uwzględniając potrzeby mieszkańców  oraz 
ekologiczny aspekt Kolei należy przywrócić 
lokalne połączenia kolejowe.
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