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UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD W RANKINGU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

   31 maja 2012 r. na III Ogólnopolskim Kongresie Regionów w Świdnicy odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród w Rankingu Gmin i Powiatów 2011 Związku Powiatów Polskich. Naszą gminę reprezentował Burmistrz Zdzisław
Banaś.

   Przypomnijmy, że gmina Siewierz zajęła XI miejsce we wspomnianym konkursie w kategorii „gmin miejskich i miejsko-wiejskich”
w Polsce i I miejsce w województwie, z liczbą 14115 punktów. To bardzo dobry wynik, świadczący o zaangażowaniu władz lokalnych
w rozwój gminy Siewierz i poprawę jakości życia mieszkańców. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce
tego rodzaju ranking samorządów, zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Udział w Rankingu ZPP jest bezpłatny i
mogą w nim uczestniczyć wszystkie miasta, gminy i powiaty z całej Polski.

   Kongres Regionów 2012, na którym odbyła się uroczysta gala laureatów konkursu, to także wielkie spotkanie samorządu z
przedsiębiorcami.  W tym roku odbywało się ono pod hasłem: „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”,  a jego organizatorami byli
tradycyjnie: wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska i miasto Świdnica. Tegoroczny Kongres Regionów został objęty Honorowym
Patronatem  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  Bronisława  Komorowskiego.  W  programie  znalazło  się  kilkadziesiąt  paneli
dyskusyjnych i  sesji  plenarnych.  Kongresowi  towarzyszyły liczne imprezy oraz wystawa,  podczas której  firmy z  całego kraju
zaprezentowały swoją ofertę dla jednostek samorządu terytorialnego.

   Oprócz nagród w rankingu Związku Powiatów Polskich, wręczone zostały także wyróżnienia w innych prestiżowych rankingach
samorządowych, organizowanych m.in. przez tygodnik „Newsweek Polska”, miesięcznik „Forbes”, miesięcznik „Komputer Świat”
czy tygodnik „Auto Świat”. Udział Siewierza w tej wielkiej gali nagrodzonych gmin był doprawdy zaszczytnym wyróżnieniem, a
pamiątkowy puchar i dyplom będą nie tylko przypominały o naszym sukcesie, ale i motywowały do dalszych działań.
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