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Od redakcji
Ju˝ od pó∏ roku Herold ukazuje si´ w nowej szacie graficznej. Wraz ze zmianà wizerunku biuletynu
zmieniliÊmy tak˝e nieco jego formu∏´. Informacje z pracy Zarzàdu i Rady Miasta Gdaƒska otrzymujecie
Paƒstwo prosto do domów. Chcemy tak˝e, abyÊcie Paƒstwo dzielili si´ z nami Waszymi spostrze˝eniami
dotyczàcymi pracy Urz´du oraz sytuacji w mieÊcie. Specjalnie dla Was przygotowaliÊmy kolumn´, na której
b´dziemy publikowaç najciekawsze listy i spostrze˝enia. Byç mo˝e macie Paƒstwo jakieÊ ciekawe
rozwiàzania, z których moglibyÊmy skorzystaç. A wi´c do piór!
Warto tak˝e przypomnieç numer naszej bezp∏atnej infolinii, gdzie mo˝na zg∏aszaç swoje uwagi dotyczàce
pracy magistratu. Infolinia 0-800-465-762 czynna jest w godzinach 11-19.
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Zbieramy coraz lepsze noty.
Na niespe∏na 300 ankiet
wrzuconych do wystawionych na korytarzu magistratu urn, prawie po∏owa to
pochwa∏y. Wyciàgamy wnioski i w miar´ mo˝liwoÊci staramy si´ sprostaç Paƒstwa
˝yczeniom.
Najwi´cej uwag kierowaliÊcie
Paƒstwo do pracy Wydzia∏u Spraw
Obywatelskich. D∏ugie kolejki, brak
sprzeda˝y znaczków skarbowych na
miejscu, s∏aba sprawnoÊç obs∏ugi
klientów Referatu Dowodów Osobistych, Referatu Praw Jazdy, Referatu Rejestracji Pojazdów, to g∏ówne
bolàczki klientów tego wydzia∏u.
Chcàc usprawniç i podwy˝szyç poziom obs∏ugi klientów tego˝ wydzia∏u w∏adze miasta wystosowa∏y pismo
do dyrektora PKO BP z proÊbà o wyra˝enie zgody na uruchomienie dodatkowego punktu sprzeda˝y znaczków skarbowych. Do czasu jej uzyskania pracownicy wydzia∏u zarezerwowali pewnà iloÊç znaczków, aby
pomóc osobom w starszym wieku
i niepe∏nosprawnym. Na skutek in-

terwencji utworzono osobne stanowisko do odbioru praw jazdy. Okresowo wyd∏u˝ono równie˝ godziny
urz´dowania Referatu Rejestracji
Pojazdów i Referatu Praw Jazdy
(godz. 9-20). W celu sprawniejszej
obs∏ugi klientów Urz´du Stanu Cywilnego od 1 wrzeÊnia 2000 roku zosta∏y wprowadzone dy˝ury do godz.
18 w pokoju nr 135 w Urz´dzie Miejskim. Klienci Wydzia∏u Spraw Obywatelskich dostrzegli równie˝ dobre,
merytoryczne przygotowanie urz´dników, kompleksowà obs∏ug´. Pochwa∏y stanowi∏y 41 proc. ogó∏u ankiet opiniujàcych prac´ wydzia∏u.
SugerowaliÊcie Paƒstwo zmian´
godzin przyjmowania skarg przez dyrektora Wydzia∏u Mieszkalnictwa.
Aby usprawniç obs∏ug´ klientów tego˝ wydzia∏u, ubiegajàcych si´
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, zostanà utworzone nowe stanowiska pracy w punktach obs∏ugi
klientów przy ul. Milskiego 1
w Gdaƒsku Che∏mie i przy ul. Partyzantów 74 we Wrzeszczu. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom interesantów wprowadzono zasad´, aby
w szczególnych przypadkach pracownicy Wydzia∏u Mieszkalnictwa

Foto -zagadka
Wykazujecie si´ Paƒstwo wr´cz zaskakujàcà znajomoÊcià
miasta i niebywa∏à spostrzegawczoÊcià. RzeczywiÊcie opublikowane przez nas zdj´cie ukazywa∏o pylon mostu wantowego
nad Martwà Wis∏à. SpoÊród wszystkich nades∏anych do nas
poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy troje zwyci´zców. Po
odbiór nagrody do pokoju 305 w Urz´dzie Miejskim w Gdaƒsku zapraszamy: Gra˝yn´ Go∏´biewskà, Leszka Frankowskiego oraz Wac∏awa Grzybkowskiego. W tym miesiàcu prosimy
o przypomnienie, jakà wielkà inwestycj´ rozpoczyna prezydent Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz. Odpowiedzi prosimy kierowaç na adres: Zespó∏ Obs∏ugi Prasowej, Urzàd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 88-803 Gdaƒsk (z dopiskiem konkurs). ■

docierali do miejsca zamieszkania
wnioskodawców w celu skompletowania dokumentów (z∏y stan zdrowia, niepe∏nosprawni).
Stosunkowo du˝o uwag dotyczy∏o
Wydzia∏u Kadr i Organizacji. Znaczna cz´Êç z nich zosta∏a, w miar´ mo˝liwoÊci, zrealizowana. Zakupiono 20
sztuk koszy na Êmieci i rozstawiono
je w urz´dzie, jednak cz´Êç z nich zosta∏a skradziona. Wywieszono na
drzwiach g∏ównych, jak te˝ przy wejÊciu do Referatu Lokali Mieszkalnych i Urz´du Stanu Cywilnego informacj´ o godzinach przyj´ç. Zobowiàzano Stra˝ Miejskà do cz´stej
kontroli zajmowanych przez nieuprawnionych kierowców miejsc postojowych przeznaczonych dla inwalidów. Spowodowano, ˝e toalety
ogólnodost´pne sà sprzàtane i kontrolowane pod wzgl´dem czystoÊci
kilka razy w ciàgu dnia. Problem
utworzenia szatni i palarni zostanie
zrealizowany po przeprowadzonej
modernizacji parteru Urz´du Miejskiego. TrudnoÊci z uzyskaniem po∏àczeƒ telefonicznych zostanà rozwiàzane po zamontowaniu nowej
centrali, co ma nastàpiç w IV kwartale 2000 roku. ■

