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Od redakcji
Dziêkujemy serdecznie za
wszystkie przys³ane nam ¿yczenia z okazji 7 urodzin "Herolda".
Przypominamy, ¿e pierwszy
numer naszego biuletynu ukaza³ siê 21 listopada 1994 r. Nadal zachêcamy naszych wiernych czytelników do przysy³ania nam ¿yczeñ, a autorów tych
najciekawszych nagrodzimy.
Szczególne podziêkowania lemy pani Lidii Zje¿d¿a³ce za
piêkny wierszyk. Wierszyk jest
tak zabawny, ¿e postanowilimy
go wydrukowaæ:

"Wpada w rêce czytelnika
gazeta urzêdnika
ciekawe tematy podejmuje
wydarzenia miesiêczne sumuje
i nawet nic nie kosztuje!
"Herold" urodziny swoje ma
niech sto lat mu dzisiaj gra!
Za przesy³ane informacje
Za ³adne ilustracje
Za planowane inwestycje
Za spe³nione petycje
Za zadawane pytania
Za przekazane sprawozdania
Za siedmioletnie ju¿ istnienie
Dobrych wieci przynoszenie."

Wyjanienie

Otrzymalimy list od czytelnika,
który skar¿y³ siê na organizacjê wejcia dla osób niepe³nosprawnych zarówno w budynku przy ul. Nowe

Ogrody jak i w budynku Nowego Ratusza. Dziêkujemy za sygna³ i informujemy, ¿e skorzystalimy z Pana
wskazówek i przy drzwiach wejciowych do g³ównego budynku urzêdu
po³o¿onego przy ul. Nowe Ogrody
zostanie zainstalowany dzwonek,
którym bêdzie mo¿na przywo³aæ
stra¿nika miejskiego. Pomo¿e on skorzystaæ z platformy dla osób niepe³nosprawnych.
Wjazd dla osób niepe³nosprawnych w budynku Nowego Ratusza
jest umieszczony od strony dziedziñca, a podnonik obs³ugiwany jest
przez stra¿ników miejskich. Teren
jest monitorowany, wiêc osoby podje¿d¿aj¹ce pod drzwi s¹ widoczne w
kamerze. Aby wejcie dla osób niepe³nosprawnych bardziej uwidoczniæ, na budynku zostanie umieszczone odpowiednie oznakowanie.

Zadbaj o numer porz¹dkowy
Za oko³o pó³ roku, od 21 maja do 8
czerwca 2002 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzony zostanie narodowy spis powszechny ludnoci i mieszkañ oraz powszechny spis rolny. Trwaj¹ ju¿ prace przygotowawcze do
tego ogromnego przedsiêwziêcia. Zanim
rachmistrze rusz¹ w teren przypominamy,
¿e obowi¹zkiem administratorów, zarz¹dców oraz w³acicieli nieruchomoci jest
umieszczenie w odpowiednim miejscu, a
tak¿e utrzymanie w nale¿ytym stanie tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomoci. Natomiast na budowie lub rozbieranym obiekcie nale¿y w widocznym
miejscu umieciæ tablicê informacyjn¹ za-

wieraj¹c¹ dane zgodne z wymogami okrelonymi w Zarz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15
grudnia 1994 r. S¹ to nastêpuj¹ce dane:
1) okrelenie rodzaju budowy, rozbiórki
lub robót budowlanych oraz ich adres
i numer telefonu,
2) numer pozwolenia na budowê lub rozbiórkê oraz nazwa, adres i numer telefonu w³aciwego organu nadzoru budowlanego,
3) nazwa lub imiê i nazwisko, adres oraz
numer telefonu inwestora,
4) nazwa , adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

Foto-zagadka
F
Opublikowane w poprzednim numerze "Herolda"
zdjêcie przedstawia³o widok z mostu wantowego nad
Martw¹ Wis³¹. Sporód przys³anych do nas rozwi¹zañ
wylosowalimy zwyciêzców: Józef Baszkiewicz i Marzena Choiñska. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór
nagrody do pokoju 305 w Urzêdzie Miejskim. Teraz
prosimy o odgadniêcie tego, co przedstawia zamieszczone obok zdjêcie. Odpowiedzi prosimy kierowaæ na
adres: Zespó³ Obs³ugi Prasowej, Urz¹d Miejski, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 88-803 Gdañsk (z dopiskiem konkurs).

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych oraz
okrêgowego inspektora pracy.
Napisy na tablicy informacyjnej powinny byæ czytelne i trwa³e. Nale¿y je
wykonaæ na sztywnej p³ycie koloru ¿ó³tego, literami i cyframi koloru czarnego
o wysokoci co najmniej 4 cm. Tablica
powinna znajdowaæ siê w miejscu widocznym, od strony drogi publicznej, na
wysokoci nie mniejszej ni¿ 2 m.

