
D Ul. Kościuszki
Przy ul. Kościuszki w 

Dzierżoniowie wprowadzo-
no ruch jednokierunkowy. 
Układanie nowej nawierzch-
ni na jednej z najbardziej 
ruchliwych dróg w mieście 
wiąże się z utrudnieniami 
dla kierowców oraz pasa-
żerów komunikacji miej-
skiej. Ze względu na zmiany 
oraz wyłączoną sygnalizację 
świetlną zaleca się szczegól-
ną ostrożność oraz ograni-
czenie prędkości. Do czasu 
ułożenia nowej nawierzchni 
ul. Kościuszki będzie można 
jeździć wyłącznie w kierun-
ku Pieszyc. Kierowcy jadący 
od strony Pieszyc muszą 
korzystać z objazdu wio-
dącego ulicami Kopernika, 
Batalionów Chłopskich, Pił-
sudskiego i Daszyńskiego. 
Przy ul. Kościuszki czasowo 
zlikwidowano zostaną rów-
nież dwa przystanki auto-

Inwestycje 2010

Uwaga na ulicach Kościuszki
i Piastowskiej

W listopadzie na ul. Piastowskiej i Kościuszki układana będzie nowa nawierzchnia

busowe. Dla jadących w kie-
runku Pieszyc przystanek 
umieszczono na wysokości 
budynku nr 35 na ul. Świd-

nickiej. Dla osób jadących 
w kierunku ul. Świdnickiej 
przystanek umieszczono 
przy ul. Nowowiejskiej, na 

wysokości budynku nr 12. 
Zmiana organizacji ruchu 
będzie obowiązywać do 15 
listopada. 

 

21 listopada mieszkańcy 
wybierać będą 
burmistrza Dzierżoniowa, 
radnych do Rady 
Miejskiej, Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego oraz 
do Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

Po raz pierwszy w historii 
wyborów samorządowych swój 
głos będzie można oddać za 
pośrednictwem pełnomocnika. 
Pełnomocnictwa mogą udzielić 
osoby posiadające orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 
renciści lub mieszkańcy, którzy 
w dniu głosowania ukończyli 
75 lat. Wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do gło-
sowania należy złożyć do 12 li-
stopada w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, pok. 7 dzier-
żoniowskiego urzędu. Termin 
złożenia wniosku przed drugą 
turą wyborów upływa 25 listo-
pada.

D Zmiany na os. 
Różanym

Ze względu na trwający w 
Szkole Podstawowej nr 5 remont 
siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej nr 7 przeniesiona 

Wybory Samorządowe 2010

Wybierz radnych i burmistrza

22 listopada poznamy skład Rady Miejskiej VI kadencji. Ostatnia sesja, kończąca V 
kadencję, odbędzie się 11 listopada

zostanie do Zespołu Gimna-
zjów nr 3. Dotyczy to wyborców 
mieszkających w blokach od 10 
do 19 (z wyjątkiem numeru 17) 
oraz mieszkańców os. Młodych. 

D Dowóz do lokali
Dzierżoniowski urząd, 

podobnie jak w wyborach 

parlamentarnych i prezyden-
ckich, oferuje osobom nie-
pełnosprawnym, mającym 
problemy z poruszaniem i 
mieszkańcom w podeszłym 
bezpłatny dowóz do lokali 
wyborczych. W dniu wybo-
rów dyżurować będą dwa 
samochody. By skorzystać z 

dowozu, należy w godzinach 
otwarcia lokali wyborczych  
(8.00-22.00) zadzwonić pod 
nr telefonu 74 645-08-00 lub 
74 645-08-27. Szczegółowe in-
formacje dotyczące wyborów 
samorządowych dostępne są 
na stronie www.dzierzoniow.pl.  

Wygodniej na Tęczowym

Blisko 100 miejsc parkingowych powstaje dzięki zrea-
lizowanej przez miasto i spółdzielnię inwestycji. W tym 
roku na os. Tęczowym wybudowano już 200 metrów no-
wej drogi, chodniki i kilkadziesiąt miejsc parkingowych. O 
trwających na osiedlu pracach czytaj na stronie 4

Stypendium dla Teresy Starzec
Zdobywczyni dwóch złotych medali Mistrzostw Świata do 
lat 23 otrzymała od miasta stypendium sportowe. Przy-
znanie w trybie nadzwyczajnym stypendium było wyróż-
nieniem kolejnego, wyjątkowego wyniku dzierżoniowskiej 
sportsmenki. Szczegóły na stronie 3

Europejski test Dzierżoniowa

W ostatnim tygodniu października Dzierżoniów gościł ase-
sorów EFQM. Wizyta była kolejnym etapem ubiegania się 
urzędu o Europejską Nagrodę Jakości. Po przeprowadze-
niu kilku samoocen urząd chciał sprawdzić, ile go dzieli od 
najlepszych europejskich organizacji. Relacja z wizyty oraz 
wywiad z asesorami na stronie 2

Nagrodzeni za szczególne 
osiągnięcia

Nauczyciele i dyrektorzy dzierżoniowskich placówek oświa-
towych otrzymali w Dniu Edukacji Narodowej specjalne na-
grody. Wyróżnienia przyznawane właśnie w dniu święta na-
uczycieli to podkreślenie, jak ważna i doceniana jest praca 
dzierżoniowskich pedagogów. Więcej na stronie 3

Kto pracuje przy wyborach?
Znamy już składy obwodowych komisji wyborczych w 
Dzierżoniowie. Kandydatów do komisji, przed każdymi 
wyborami, zgłaszają zarejestrowane komitety. W przypad-
ku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przewyższa liczbę 
miejsc w komisji, wyboru członków dokonuje się drogą 
losowania. Więcej na stronie 4
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Europejski test Dzierżoniowa

W ostatnim 
tygodniu 
października 
Dzierżoniów 
gościł asesorów 
EFQM
Wizyta jest 

kolejnym etapem 
ubiegania się 
urzędu o Europejską 
Nagrodę Jakości. 
Po przeprowadzeniu 
kilku samoocen urząd 
chce sprawdzić, ile go 
dzieli od najlepszych 
europejskich 
organizacji. Praca 
asesorów ma także 
pomóc w znalezieniu 
obszarów do poprawy 
przed przyszłoroczną 
wizytą oceniającą. 

- Przygoda Dzierżonio-
wa z popularnym w Europie 
i niezwykle przydatnym w 
doskonaleniu zarządzania 
Modelem EFQM rozpoczę-
ła się w 2004 roku, kiedy 
otrzymaliśmy wyróżnienie 
„Zaangażowanie w do-
skonalenie”. W 2007 roku 
otrzymaliśmy wyróżnienie 
drugiego stopnia EFQM 
„Uznanie za doskonale-
nie”. Od tego czasu w za-
rządzaniu urzędem wiele 
się zmieniło. Teraz chcemy 
sprawdzić, jak wypadamy w 
porównaniu z najlepszymi 
europejskimi organizacjami 
– mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Marek Piorun. 
Zdobyta dzięki wizycie 
zagranicznych asesorów 
wiedza ma przygotować 
urząd do przyszłorocznej 
oceny decydującej o przy-
znaniu niezwykle prestiżo-
wej nagrody. Przez cztery 
dni reprezentujący EFQM 
i laureatów nagrody aseso-
rzy badali i oceniali niemal 
każdy aspekt funkcjono-

wania urzędu. – Chcieli-
śmy zobaczyć m.in. związki 
pomiędzy poszczególnymi 
kryteriami i podkryteriami, 
związek pomiędzy strate-
gią a osiąganymi wynikami 
oraz jak te wyniki przekła-
dają się później na strate-
gię rozwoju – mówił lider 
asesorów John Pimblott. 
Przed wizytą zespół pra-
cowników przygotował i 
wysłał do EFQM aplikację 
miasta. – Naszym celem jest 
ubieganie się w 2011 roku o 
Finał Europejskiej Nagro-
dy Jakości. To konkurs dla 
najlepiej zarządzających 
europejskich organizacji. 
Tegoroczną wizytę poprze-
dziło opracowanie specjal-
nej aplikacji, opisującej 
urząd według kryteriów 
Modelu EFQM – mówi se-
kretarz urzędu Anna Gro-
chowina. Aplikacja to pew-
nego rodzaju „fotografia” i 
źródło wiedzy o urzędzie. 
Nad jej przygotowaniem 
pracował specjalny zespół, 
którego członkowie kierują 
m.in. pracownikami reali-
zującymi działania i pro-
jekty doskonalące. Podczas 
indywidualnych rozmów 
i spotkań z grupami focu-
sowymi asesorzy szukali 
potwierdzenia zawartych 
w aplikacji danych i infor-
macji o zarządzaniu i funk-
cjonowaniu urzędu. Wyni-
ki październikowej oceny 
będą znane w połowie li-
stopada. Z aplikacją urzę-
du można zapoznać się na 
stronie www.dzierzoniow.
pl w zakładce „Urząd”. 

Spotkanie otwierające wizytę asesorów z Polski, Wielkiej 
Brytanii i Belgii

W ostatnim tygodniu 
października 

Dzierżoniów gościł 
asesorów EFQM. 

Wizyta jest kolejnym eta-
pem ubiegania się urzędu o 
nagrodę jakości EFQM. Urząd 
po przeprowadzeniu kilku sa-
moocen chce sprawdzić, jak 
wypada w porównaniu z naj-
lepszymi europejskimi orga-
nizacjami. Praca asesorów ma 
także pomóc w znalezieniu 
obszarów do poprawy przed 
przyszłoroczną wizytą oce-
niającą. O przebiegu wizyty, 
pracy asesora modelu jakości 
EFQM i europejskim stereo-
typie urzędnika opowiadają: 
Susan Scott, Monika Chod-
kowska i John Pimblott. 

Na początku rozmowy 
chciałbym zapytać, czym 
na pierwszy rzut oka wy-
różniają się organizacje 
będące laureatami na-
grody EFQM?
Susan Scott: Badania poka-

zują, że te organizacje, które 
przeszły proces aplikowania o 
nagrodę i całą ścieżkę mode-
lu, faktycznie osiągają lepsze 
wyniki. 

John Pimblott: Najlepiej 
widać to w przypadku firm 
notowanych na giełdzie. Po 
wdrożeniu modelu EFQM 
cena ich akcji wzrasta, a roz-
wój przebiega w sposób bar-
dziej zrównoważony.

By móc poznać organi-
zację, asesorzy zapozna-
ją się z przygotowaną 
wcześniej aplikacją. Jest 
ona pewnego rodzaju 
„fotografią” urzędu czy 
przedsiębiorstwa. Na 
czym skupiają się Pań-
stwo przeprowadzając 
asesment?
John Pimblott: Na wszyst-

kim, niemal na każdym 
aspekcie funkcjonowania 
organizacji. Chcemy zoba-
czyć m.in. związki pomiędzy 
poszczególnymi kryteria-
mi i podkryteriami Modelu 
EFQM, związek pomiędzy 
strategią a osiąganymi wyni-
kami i jak te wyniki przekła-
dają się później na strategię. 

Dzierżoniów gości ase-
sorów z Anglii, Polski i 
Belgii, ale zdarza się, że 
są to osoby spoza Eu-

Wywiad z europejskimi asesorami

Europejski stereotyp urzędnika

Monika Chodkowska – specjalistka „Business Excelle-
ce” na Europę w „Ricoh Europe” w Londynie. Z mode-
lem jakości EFQM pracuje od czterech lat. Brała udział w 
wielu ocenach różnych organizacji w Europe i na Środko-
wym Wschodzie. Jest również certyfikowanym trenerem 
modelu EFQM.
Susan Scott – Manager EFQM ds. członkowskich i eu-
ropejskich. Ułatwia członkom korzystanie z usług EFQM 
i współpracuje z ramienia EFQM z Komisją Europejską. 
John Pimblott – Doświadczony asesor i lider zespołu 
asesorów EFQM, który od 1999 roku oceniał zarówno 
finalistów, jak i zdobywców nagrody EFQM w różnych ka-
tegoriach. Dyrektor jakości do operacji globalnych i lider 
doskonałości w „Gates Corporation”.

Asesorzy EFQM - Monika Chodkowska (z lewej), John Pimblott i Susan Scott

ropy, reprezentujące 
odmienne kultury. Czy 
różnice kulturowe mogą 
wpływać na postrzeganie 
organizacji?
Monika Chodkowska: Jest 

jeden model EFQM i staramy 
się, by wszędzie był on rozu-
miany tak samo. W zeszłym 
roku przeprowadzaliśmy po-
dobną ocenę w Katarze. Przed 
jej rozpoczęciem rozmawiali-
śmy jak do tego podejść. Zde-
cydowaliśmy, że zrobimy to 
tak samo jak w przypadkach 
europejskich, choć różnice w 
kulturze, choćby te związane 
z sytuacją kobiet, są olbrzy-
mie. 

Susan Scott: Oczywiście 
musimy wziąć pod uwagę 
fakt, że w różnych kulturach 
wyniki danej organizacji czy 
pewne osiągnięcia są inaczej 
postrzegane i mają przypisa-
ną różną wartość. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że or-
ganizacje, które się do nas 
zwracają, akceptują fakt, iż 
w pewnych obszarach mogą 
mieć niedociągnięcia wyni-
kające właśnie ze względu 
na różnice kulturowe. Ale 
zgłaszają się do nas, bo chcą 
porównań z europejskim 
modelem. 

Skoro mówimy o różni-
cach, to zapytam o róż-
nice pomiędzy polskimi 
i europejskimi urzęda-
mi. Powszechna opinia 

o urzędnikach nie jest u 
nas niestety najlepsza i 
spora w tym pewnie za-
sługa dawnego stereoty-
pu. Jaki jest europejski 
stereotyp urzędnika?
Susan Scott: Trzeba powie-

dzieć, że w Brukseli panuje 
stereotyp „eurokraty”, ale bar-
dzo często stereotypy oparte 
są na pewnej percepcji, a nie 
na rzeczywistości. 

John Pimblott: W Wielkiej 
Brytanii różnica w postrze-
ganiu sektora publicznego i 
prywatnego jest bardzo duża. 
Mam na myśli kulturę organi-
zacyjną i jej część związaną z 
doskonaleniem. Ze względu 
na kryzys oraz deficyt bu-
dżetowy widoczny jest coraz 
większy nacisk na to, by sek-
tor publiczny stał się bardziej 
elastyczny, wymaga też „od-
chudzenia”. Jest taka sławna 
książka: „Kiedy olbrzymi 
nauczyli się tańczyć”. Kiedyś 
organizacje sektora prywat-
nego też były takimi ciężkimi 
olbrzymami, Teraz są lekkie, 
elastyczne i bardzo skupione 
na kliencie. Szybko spełniają 
ich oczekiwania. Sektor pub-
liczny jeszcze nie nauczył się 
tańczyć.

Monika Chodkowska: W 
mojej ocenie brytyjscy urzęd-
nicy są jakby „niewidzialni”, 
nie przeszkadzają obywate-
lom. 

Skupmy się na Dzierżo-
niowie. Jakie było Pań-
stwa pierwsze wrażenie 
po zetknięciu się z urzę-
dem i pracownikami?
Monika Chodkowska: Bar-

dzo pozytywne, mam wraże-
nie, że to naprawdę przyjazny 
urząd.

John Pimblott: Wyraźnie 
widzimy, że urząd jest na dro-
dze do doskonałości i chce się 
doskonalić. Wie też, że nie 
jest to łatwy proces, ale jest w 
niego zaangażowany. 

Susan Scott: Jesteście or-
ganizacją otwartą i dostępną 

dla klientów. Wyzwaniem dla 
urzędu jest również to, że dziś 
trudno wam znaleźć porów-
nania. Myślę, że wystąpienie 
o nagrodę EFQM i przejście 
ścieżki oceny będzie bardzo 
przydatne. 

Starania o najwyższy 
poziom Europejskiej 
Nagrody Jakości to wy-
magający czasu proces. 
Sama nagroda traktowa-
na jest w Dzierżoniowie 
jako potwierdzenie do-
brze prowadzonego roz-
woju organizacji. EFQM 
to jedyna droga do do-
skonalenia zarządzania? 
Susan Scott: Oczywiście 

są inne metody i standardy, 
jak np. ISO, które oceniają 
pewne procesy. Zaletą mode-
lu EFQM jest to, że do oceny 
funkcjonowania organizacji 
podchodzi bardzo komplek-
sowo. 

Monika Chodkowska: 
Należę do organizacji Lean 
Entrerprise Institute, która 
promuje metodę szczupłej 
produkcji „Lean Manufac-
turing” stworzoną przez 
Toyotę. Niestety, metoda 
ta nie sprawdziła się w cza-
sach kryzysu, ponieważ 
przy całych swoich zaletach 
i skupieniu na udoskonala-
niu pewnych procesów nie 
pokazuje, co dla organizacji 
jest najistotniejsze. EFQM 
to daje, pokazuje też, jak 
poprawa w danym obszarze 
wpływa na strategię i po-
zwala spojrzeć na organi-
zacje całościowo. Być może 
połączenie LEAN z EFQM 
byłoby jeszcze lepszym po-
dejściem.

John Pimblott: Jest wiele 
sposobów na ocenę różnych 
elementów, ale tak naprawdę 
EFQM jest jedynym, który 
ma podejście holistyczne. To 
model stosowany globalnie i 
wykorzystywany np. do oceny 
wielkich korporacji na całym 
świecie. 
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Zdobywczyni dwóch 
złotych medali 

Mistrzostw Świata do 
lat 23 w wyścigach na 
wózkach otrzymała 
od miasta stypendium 
sportowe.

Przyznanie w trybie 
nadzwyczajnym stypen-
dium było wyróżnieniem 
kolejnego, wyjątkowego 
wyniku dzierżoniowskiej 
sportsmenki. Ma także po-
móc w przygotowaniach do 
zbliżających się mistrzostw 
seniorów oraz do olimpia-
dy w Londynie. Wyjazd 
do Nowej Zelandii nie jest 
jeszcze pewny, ale Teresa 
Starzec wierzy, że do niego 
dojdzie i że dobrze wypad-
nie w rywalizacji z seniora-
mi. Najważniejszym celem 
dzierżoniowianki jest start 
na Olimpiadzie w Londy-
nie. Wbrew pozorom, nie 
jest to tania dyscyplina. 
Profesjonalny wózek kosz-
tuje kilkanaście tysięcy 
złotych. Rękawiczki, które 
nie wytrzymują wielu tre-
ningów i zawodów, to koszt 
kilkuset złotych. Do tego 
dochodzą koszty trenin-

Dzierżoniów – miasto sportu

Stypendium dla Teresy Starzec

Teresa Starzec (w otoczeniu wychowanków Przedszkola Publicznego nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi) szykuje się do olimpijskich startów

gów i wyjazdów na zawody. 
– Mam nadzieję, że przy-
znane stypendium sportowe 
pomoże Teresie w osiąg-
nięciu ambitnych i wielce 
prawdopodobnych planów. 

Trzymamy za nią kciuki 
– mówi zastępca burmi-
strza ds. społecznych Ry-
szard Szydłowski. Oprócz 
przyznania stypendium 
(700 zł miesięcznie brut-

to) i zakupu specjalnego 
kombinezonu do startów, 
miasto zwraca się z proś-
bą o pomoc we wsparciu 
niezwykle utalentowanej i 
sympatycznej mieszkanki. 

Pary małżeńskie, 
które otrzymały od 

Prezydenta RP Medal 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, spotkały 
się na zorganizowanej 
przez miasto 
uroczystości jubileuszu 
50-lecia.

W niedzielę, 17 paź-
dziernika wyjątkowi jubi-
lacji wraz z najbliższymi 
obejrzeli w kinie „Zby-
szek” występ zespołu Ślę-
żanie. Tym parom, które 
nie mogły uczestniczyć we 
wspólnej uroczystości me-
dale wręczono w domu i w 
Urzędzie Miasta. Jubileusz 
Złotych Godów obchodzi-
li: Kazimiera i Tadeusz 
Mysiowie, Irena i Romu-
ald Rudniccy, Marianna i 
Waldemar Krzescy, Wła-
dysława i Stanisław Kowa-
lewscy, Zofia i Jan Ciszew-

scy, Władysława i Jerzy 
Swancarowie, Ryszarda i 
Józef Wąchałowie, Alicja 
i Tadeusz Jurczukowie, 
Genowefa i Józef Kaczo-
rowscy, Danuta i Włady-
sław Kurzakowie, Albina 
i Józef Miśkowie, Józefa i 
Marian Listwowie, Geno-
wefa i Waldemar Zagało-
wie, Stanisława i Franci-
szek Grzegorzewiczowie, 
Jadwiga i Stanisław Gli-
cowie, Jadwiga i Stefan Iz-
debscy, Bożena i Wojciech 
Saturniewiczowie, Maria 
i Zdzisław Bolkowie, Te-
resa i Franciszek Garbi-
szowie, Janina i Mieczy-
sław Stefańscy, Krystyna i 
Gerhard Kernowie (55 lat 
pożycia), Sanisława i Ta-
deusz Bób (66 lat pożycia 
małżeńskiego), Gabriela i 
Jarosław Błażewiczowie, 
Zofia i Jerzy Owczarscy.  

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Złoty 
jubileusz

Od kilku lat obchodzące Złote Gody pary spotykają się w 
dzierżoniowskim kinie „Zbyszek”

Nauczyciele i 
dyrektorzy 

dzierżoniowskich 
placówek oświatowych 
otrzymali w dniu 
Edukacji Narodowej 
specjalne nagrody. 

- Wyróżnienia przyzna-
wane właśnie w dniu święta 
nauczycieli to podkreślenie, 
jak ważna i doceniana jest 
praca dzierżoniowskich pe-
dagogów. Bez ich umiejęt-
ności i często poświęcenia 
sukcesy naszych uczniów 
nie byłyby możliwe – mówi 
zastępca burmistrza ds. 
społecznych Ryszard 
Szydłowski. W tym roku 
nagrody pieniężne przy-
znano ośmiu nauczycielom 
oraz dyrektorom Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Żłobka 
Miejskiego. – Każda z osób, 
której miałem przyjemność 
wręczyć nagrodę, w ciągu 
ostatnich miesięcy wykona-
ła pracę daleko wybiegającą 
poza codzienne obowiązki. 
Wiem, jak trudna i odpo-
wiedzialna jest edukacja 
dzieci i młodzieży i ser-
decznie gratuluję wszystkim 

Dzień Edukacji Narodowej

Nagrodzeni za szczególne 
osiągnięcia

dzierżoniowskim nauczy-
cielom wyników tej pracy 
– mówi burmistrz Dzierżo-
niowa Marek Piorun.

W tym roku nagrody 
otrzymali: Danuta Zańko 

(Przedszkole Publiczne nr 
1), Beata Woszczyńska 
(Przedszkole Publiczne nr 
2), Anna Żurawińska (SP 
3), Iwona Porębska (SP 5), 
Barbara Krawczyk (SP 5), 

Anastazja Walczak (SP 9), 
Joanna Uss (G 1), Beata 
Dudzińska (ZG 3), Regina 
Walendowska (dyrektor SP 
3), Ewa Paruch (kierownik 
żłobka).

Nauczyciele z Dzierżoniowa odbierają nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze 
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Blisko 100 miejsc 
parkingowych 

powstaje dzięki 
zrealizowanej przez 
miasto i spółdzielnię 
inwestycji. 

W tym roku na os. Tę-
czowym wybudowano już 
200 metrów nowej drogi, 
chodniki i kilkadziesiąt 
miejsc parkingowych. W 
trwającym właśnie drugim 
etapie prac na jednym z 
największych dzierżoniow-
skich osiedli powstanie 
około 100 nowych miejsc 
parkingowych i kolej-
ny 200-metrowy odcinek 
drogi. Kosztującą 888 tys. 
zł inwestycję po połowie 
finansuje miasto i spół-
dzielnia. W ramach za-
dania wykonana zostanie 
także kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie drogi 
i parkingów. Prace na os. 

Inwestycje 2010

Wygodniej na Tęczowym

Nowa droga i parkingi powstają na os. Tęczowym

Tęczowym potrwają do 
końca listopada. Również 
do końca miesiąca powin-
na zakończyć się budowa 

miejsc parkingowych na 
os. Różanym. W minionym 
tygodniu rozpoczęto ukła-
danie nowej nawierzchni 

na odcinku od ul. Korcza-
ka (na wysokości Biedron-
ki) do parafii pw. Królowej 
Różańca Świętego.

Znamy już składy 
obwodowych 

komisji wyborczych w 
Dzierżoniowie.

Kandydatów do komisji, 
przed każdymi wyborami, 
zgłaszają zarejestrowane 
komitety. W przypadku, 
gdy liczba zgłoszonych 
kandydatów przewyższa 
liczbę miejsc w komisji 
wyboru członków doko-
nuje się drogą losowania. 
Komisja składa się maksy-
malnie z dziewięciu osób. 
Tylko w obwodach za-
mkniętych, czyli w szpitalu 
i w areszcie komisje liczą 
siedmiu osób. W skład każ-
dej komisji wchodzi osoba 
pełniąca funkcję operato-
ra, która po zakończeniu 
głosowania wpisuje wyniki 
do specjalnego, jednolite-
go w całym kraju progra-
mu. Generuje on protokół 
głosowania przekazywany 
do Terytorialnych Komisji 
Wyborczych. - Członkowie 
obwodowych komisji mają 

Wybory samorządowe 2010

Kto pracuje przy wyborach?

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych (4 listopada)

obowiązek udziału w szko-
leniu przygotowującym do 
pracy w komisji. Dodatko-
we szkolenie muszą przejść 
operatorzy kalkulatora wy-
borczego oraz przewodni-
czący i zastępcy – wyjaśnia 
zastępca przewodniczą-

cego ds. przeprowadzenia 
wyborów samorządowych 
Mariusz Winiarz. Pierw-
sze spotkanie obwodowych 
komisji odbędzie się 10 li-
stopada. W jego trakcie 
wybrani zostaną przewod-
niczący komisji oraz ich 

zastępcy. Ustalony zostanie 
także plan pracy w dniu 
wyborów. Składy obwodo-
wych komisji wyborczych 
w Dzierżoniowie dostępne 
są na tablicach informacyj-
nych urzędu oraz na stro-
nie www.dzierzoniow.pl 

Uczniowie 
dzierżoniowskiego 

Gimnazjum nr 1 
odwiedzili Cmentarz 
Orląt Lwowskich. 
Zorganizowany na 
przełomie października 
i listopada wyjazd 
wynikał z uczestnictwa 
w edukacyjnym 
projekcie „1918-2010 
– Pamiętamy”. 

W czasie wizyty ucznio-
wie zwiedzili Lwów i Droho-
bycz. Złożyli także kwiaty na 
Grobie Żołnierza Polskiego, 
a w dniu Wszystkich Świę-

tych wraz z Polakami z 
Ukrainy zapalili setki Świa-
tełek Pamięci dla Cmentarza 
Łyczakowskiego na polskich 
grobach. Dzierżoniowscy 
gimnazjaliści pełnili również 
wartę honorową na Cmen-
tarzu Orląt Lwowskich. Or-
ganizatorem wyjazdu było 
Towarzystwo Miłośników 
Kultury Kresowej we Wroc-
ławiu. W dzierżoniowskich 
szkołach i przedszkolach już 
od kilku lat przed listopa-
dowym świętem zbierane są 
znicze, które trafiają na gro-
by rodaków na Ukrainie. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 odwiedzili Ukrainę

Pamięć o kresach

Uczniowie Gimnazjum nr 1 pełnią wartę honorową na Cmen-
tarzu Orląt Lwowskich

Od organizacji turnieju 
w Dzierżoniowie 

działalność w Polsce 
rozpocznie fundacja 
Global Boxing. 

Na początku roku pla-
nowany jest I Memoriał im. 
Henryka Lućko –wieloletnie-
go działacza Dzierżoniow-
skiego Klubu Bokserskiego i 
przyjaciela Piotra Wilczew-
skiego. Zmarły w tym roku 
Henryk Lućko przez wiele 
lat bezinteresownie wspie-
rał dzierżoniowskie środo-
wisko bokserskie i pomógł 
przetrwać Dzierżoniowskie-

mu Klubowi Bokserskiemu 
wiele trudnych chwil. Był 
oddanym kibicem Piotra 
Wilczewskiego, brał udział 
w jego wyprawach do USA 
i zawsze służył pomocą oraz 
radą. Zorganizowana w mi-
nionym roku przez Dzier-
żoniowski Klub Bokserski i 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
gala boksu amatorskiego 
cieszyła się olbrzymim za-
interesowaniem, dlatego 
włodarze fundacji spodzie-
wają się, że tym razem hala 
w Dzierżoniowie „pęknie w 
szwach”.

Dzierżoniów – miasto sportu

Boks 
międzynarodowy

Pierwszą od wielu lat galę boksu amatorskiego zorganizo-
wał w minionym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji i Dzier-
żoniowski Klub Bokserski


