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Wybieramy najlepszego szefa 
gminy, miasta lub powiatu 
subregionu wałbrzyskiego, 
którego doceniamy za dokonania 
na rzecz rozwoju samorządu, 
osobowość i wzorowe zarządzanie. 
To nowa kategoria II edycji 
Plebiscytu Samorządowy Lider 
Roku – Kompasy 2013 – Najlepszy 
Szef Gminy/Powiatu, w której 
nagrodę – statuetkę Złotego 
Kompasu – przyzna nie Kapituła, 
tylko Czytelnicy i Internauci.

Plebiscyt ma charakter zamknięty. 
Czytelnicy mogą głosować na wskaza-
nych kandydatów.

Kandydatami są wszyscy burmistrzo-
wie, wójtowie, prezydenci i starostowie 
powiatów: dzierżoniowskiego, świdnic-

kiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskie-
go, ząbkowickiego i kłodzkiego.

Głosowanie w Plebiscycie odbywa się 
za pośrednictwem esemesów. Głosowanie 
trwa od 21 stycznia 2014 r. od godz. 00.01 
do 14 marca 2014 r. do godz. 23.59.

SMS-y należy przesyłać na numer 
7116, w treści wpisując: PT.415:NSxx, 
imię i nazwisko głosującego, gdzie XX 
to numer przypisany do danego kan-
dydata (od 01 do 55). Koszt jednego 
SMS-a to 1,23 zł.

Jedna osoba może wysłać dowolną 
ilość SMS-ów.

Wśród osób, które wezmą udział 
w głosowaniu esemesowym, wylosowane 
zostaną trzy. Osoby te zostaną nagrodzo-
ne nagrodami ufundowanymi przez Orga-
nizatora o wartości 100 zł każda.

Regulamin Plebiscytu Najlepszy Szef 
Gminy/Powiatu jest dostępny w redak-
cjach gazet Grupy Medialnej Errata oraz 
na naszych stronach internetowych.

Redakcja

Plebiscyt samorządowy lider roku – komPasy 2013

Wybieramy 
Najlepszego Szefa Gminy/Powiatu

Zwycięzca Plebiscytu otrzyma w nagrodę 
statuetkę Kompas, symbolizującą wła-
ściwy kierunek, a zatem szef gminy lub 
powiatu, który ją zdobędzie – zdaniem 
mieszkańców – zmierza w dobrą stro-
nę i jest wzorem do naśladowania dla 
innych.

 - POWIAT 
DZIERŻONIOWSKI

01. Zuzanna Bielawska 
burmistrz Piławy Górnej

02. Marek Chmielewski 
wójt gminy Dzierżoniów

03. Ryszadrd Dźwiniel 
burmistrz Bielawy

04. Janusz Guzdek 
starosta dzierżoniowski

05. Grzegorz Kosowski 
burmistrz Niemczy

06. Mirosław Obal 
burmistrz Pieszyc

07. Marek Piorun 
burmistrz Dzierżoniowa

08. Janusz Szpot 
wójt gminy Łagiewniki

 - POWIAT 
KAMIENNOGÓRSKI

09. Ewa Kocemba 
starosta kamiennogórski 

10. Tomasz Kulon 
burmistrz Lubawki 

11. Stanisław Szmajdziński 
wójt gminy Kamienna Góra 

12. Krzysztof Świątek 
burmistrz Kamiennej Góry 

13. Stefan Zawierucha 
wójt Marciszowa 

 - POWIAT KŁODZKI

14. Maciej Awiżeń 
starosta kłodzki 

15. Jan Bednarczyk 
burmistrz Radkowa 

16. Jerzy Cierczek 
wójt gminy Lewin Kłodzki

17. Sławomir Karwowski 
wójt gminy Nowa Ruda 

18. Tomasz Kiliński 
burmistrz Nowej Rudy 

19. Tomasz Korczak 
burmistrz Międzylesia 

20. Czesław Kręcichwost 
burmistrz Kudowy Zdroju 

21. Stanisław Longawa 
wójt gminy Kłodzko 

22. Zbigniew Łopusiewicz 
burmistrz Stronia Śląskiego 

23. Andrzej Rymarczyk 
burmistrz Dusznik Zdroju 

24. Renata Surma 
burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 

NIE CZEKAJ
SPRAWDŹ TERAZ

TYLKO U NAS
NA BIEŻĄCO

NAJŚWIEŻSZE,
OBIEKTYWNE

INFORMACJE
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ZAGŁOSUJ 
SMSEM

wpisz

PT.415:NSxx, twoje imię i nazwisko
wyślij na numer

 7116
xx to numer przypisany do danego kandydata (od 01 do 55)

25. Kazimierz Szkudlarek 
burmistrz Lądka Zdroju 

26. Marek Szpanier 
burmistrz Szczytnej 

27. Bogusław Szpytma 
burmistrz Kłodzka 

28. Jerzy Terlecki 
burmistrz Polanicy Zdrój 

 - POWIAT ŚWIDNICKI

29. Grzegorz 
Grzegorzewicz 
burmistrz Jaworzyny Śląskiej 

30. Jerzy Guzik 
wójt gminy Marcinowice 

31. Bogdan Kożuchowicz 
burmistrz Świebodzic 

32. Teresa Mazurek 
wójt gminy Świdnica 

33. Leszek Michalak 
burmistrz Żarowa 

34. Wojciech Murdzek 
prezydent Świdnicy

35. Zbigniew Suchyta 
burmistrz Strzegomia

36. Jerzy ulbin 
wójt gminy Dobromierz 

37. Zygmunt Worsa 
starosta świdnicki 

 - POWIAT 
WAŁBRZySKI

38. Adam Górecki 
wójt gminy Czarny Bór 

39. Adam hausman 
wójt gminy Walim 

40. Waldemar Kujawa 
burmistrz Boguszowa Gorców 

41. Andrzej Laszkiewicz 
burmistrz Mieroszowa 

42. Alicja Ogorzelec 
burmistrz Głuszycy 

43. Leszek Orpel 
burmistrz Jedliny Zdroju 

44. Józef Piksa 
starosta wałbrzyski 

45.Roman Szełemej 
prezydent Wałbrzycha 

46. Leszek Świętalski 
wójt gminy Stare Bogaczowice 

47. Tadeusz Wlaźlak 
burmistrz Szczawna Zdroju 

 - POWIAT ZĄBKOWICKI

48. Jan Bajtek 
wójt gminy Ciepłowody 

49. Marcin Czerniec 
wójt gminy Kamieniec Ząb-
kowicki 

50. Roman Fester 
starosta ząbkowicki 

51. Stanisław 
Gołębiowski 
burmistrz Złotego Stoku 

52. Antoni herbowski 
burmistrz Ziębic 

53. Marek Janikowski 
wójt gminy Stoszowice 

54. Marcin Orzeszek 
burmistrz Ząbkowic Śląskich 

55. Krzysztof Żegański 
burmistrz Barda 

ZAGŁOSUJ 
KOSZT
1,23 zł
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Statuetką Kompas 2013 chce-
my nagrodzić samorządy, któ-

re w minionym roku wyróżniały 
się na tle innych w sześciu kate-
goriach:

 - EKOLOGIA
Kategoria dla samorządów, któ-

re w minionym roku zrealizowały 
inwestycję proekologiczną, eduku-
ją mieszkańców z zakresu ekologii, 
dbają o środowisko i utrzymanie 
terenów zielonych oraz porządek 
w mieście. 

 - INWESTyCJA
Kategoria dla samorządów, któ-

re w minionym roku zrealizowały 
inwestycję zapewniającą korzyści 
dla gospodarki lub życia społeczne-
go mieszkańców, poprawiły wize-
runek gminy, zwiększyły zatrudnie-
nie lub rozwiązały jakieś problemy 
społeczne.

 - BIZNES
Kategoria dla samorządów, któ-

re stwarzają przyjazne warunki 
i zapewniają niezbędną infrastruk-

turę dla rozwoju biznesu, wspiera-
ją tworzenie nowych miejsc pracy.

 - KuLTuRA
Kategoria dla samorządów, któ-

re w minionym roku zorganizowa-
ły lub organizują cyklicznie impre-
zy kulturalne, które w szczególny 
sposób promują miasto, gminę lub 
powiat.

 - TuRySTyKA
Kategoria dla samorządów, któ-

re w minionym roku zrealizowały 
lub rozwinęły projekt turystyczny 
(produkt, inwestycja, inicjatywa) 
promujący gminę, powiat lub region, 
podnoszący atrakcyjność terenu lub 
tworzący nowe miejsca pracy.

 - SPORT
Kategoria dla samorządów, któ-

re promują zdrowy, sportowy styl 
życia, mogą się pochwalić zawod-
nikami lub drużynami odnoszący-
mi sukcesy na arenach krajowych 
i międzynarodowych i stwarzają 
odpowiednie warunki dla rozwo-
ju sportu.

zaPraszamy samorządy do udziaŁu w Plebiscycie

Samorządowy Lider Roku – 

Przedstawiciele samorządów, które uzyskały tytuł Samorządowego Lidera Roku i Złoty Kompas 2012 w pierwszej edycji plebiscytu. Od lewej burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun (kategoria inwestycja oraz biznes), burmistrz Bielawy Ryszard Dźwiniel 
(ekologia), burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta (kultura) i pełnomocnik burmistrza Radkowa Marek Niewiadomy (sport)

Grupa Errata – wydawca czterech tytułów prasowych – „Tygodnika Dzierżoniowskiego“, 
„Wiadomości Świdnickich“, „Tygodnika Wałbrzyskiego“ i „NWW“ oraz trzech portali w Regionie 
Wałbrzyskim – pragnie zainteresować i zaprosić gminy i powiaty subregionu wałbrzyskiego do 
udziału w drugiej edycji największego plebiscytu skierowanego do samorządów subregionu 
wałbrzyskiego – Samorządowy Lider Roku – Kompasy 2013 r.

Po raz pierwszy wręczymy nagrodę 
w kategorii

 - Najlepszy Szef Gminy/Powiatu
To jedyna kategoria, w której głos będzie nale-

żał nie do kapituły, ale do Czytelników i Internau-
tów. Wybierzemy najlepszego szefa gminy, miasta 
lub powiatu subregionu wałbrzyskiego, którego 
doceniamy za dokonania na rzecz rozwoju samo-
rządu, osobowość i wzorowe zarządzanie. Głoso-
wanie w kategorii Najlepszy Szef Gminy/Powiatu 
odbędzie się za pomocą systemu SMS. Szczegóło-
we zasady głosowania zamieszczone zostaną w ga-
zetach wydawnictwa Errata sp. z o.o. oraz na na-
szych stronach internetowych.

Laureatów w sześciu kategoriach skierowanych 
do samorządów: ekologia, inwestycja, biznes, kultura, 
turystyka i sport wyłoni Kapituła Konkursu zożona 
z osobistości regionu, ekspertów i sponsorów. Najlep-
szego szefa samorządu wybiorą Czytelnicy i Internau-
ci w głosowaniu esemesowym.

Nagrodami w plebiscycie będą Kompasy. Kompas 
to statuetka symbolizująca właściwy kierunek, a zatem 
samorząd lub jego szef, który ją zdobędzie, zmierza 
w dobrą stronę i jest wzorem do naśladowania dla in-
nych.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne w siedzibie 
każdej redakcji oraz na stronie www.errata.pl i portalach: www.walbrzyski.pl, 
wiadomosci.swidnickie.pl, td-24.pl. Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego do 
godz. 15.00. Opłata wpisowa wynosi 300 zł + VAT za jedną kategorię. Uro-
czysta gala odbędzie się 21 marca w Dzierżoniowie.


