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PYSKOWICE 7

Ratusz pięknieje

Drugi wśród 
167 Urzędów!

I znów pomogliśmy 
z uśmiechem…

 › pyskowice

O dnawianie Sali Ślu-
bów i Sali Rajców pro-
wadzone jest zgodnie 

z dokumentacją techniczną 
uzgodnioną z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
w Katowicach. Sala Rajców 
będzie pełnić funkcję repre-

zentacyjną i użytkowana 
będzie przy wyjątkowych 
okazjach, takich jak np. kon-
ferencje i wizyty delegacji 
zagranicznych z miast part-
nerskich. Jej wyjątkowy, za-
bytkowy charakter podkreślą 
wystawy związane z historią  
miasta i regionu. 

Prace remontowo-adap-
tacyjne wykonuje wyłoniona 
w drodze przetargu Spółdziel-
nia Rzemieślnicza Wielobran-
żowa z Tarnowskich Gór. 
Koszt remontu to 276 750 zł.  
Zakończenie robót ma nastą-
pić do końca tego roku.

(amber)

Pyskowicki magistrat zajął drugie miejsce w rankingu 
„Przyjazny Urząd - dostęp do informacji publicznej 
na wniosek w urzędach gmin i miast woj. śląskiego 
i małopolskiego”. Ocenionych zostało 167 gmin 
z województwa śląskiego.

 › pyskowice

Monitoring przeprowadzo-
ny został przez Stowarzysze-
nie Wzajemnej Pomocy Bona 
Fides. - Sprawdzano jak urzę-
dy wywiązują się z obowiąz-
ku udostępniania informacji 
publicznej interesantom – wy-
jaśnia Agnieszka Kazubek. 
- Dodatkowo poddano ana-
lizie jakość prawa lokalnego 
regulującego dostęp do infor-

macji publicznej oraz wnioski 
udostępnione na stronie BIP 
urzędów. 

Pod koniec października 
na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbyła się kon-
ferencja „Przyjazny Urząd”, 
podczas której Grzegorz Wój-
kowski, Prezes Stowarzysze-
nia Wzajemnej Pomocy Bona 
Fides zaprezentował raport 

z monitoringu. Ocena pracy 
pyskowickiego magistratu 
okazała się bardzo wysoka. 
- Nasz Urząd okazał się jed-
nym z najbardziej transparen-
tnych urzędów w woj. śląskim 
klasyfikując się w rankingu 
167 gmin na drugim miej-
scu (29 pkt.) pod względem 
przyznanej punktacji w ba-
daniu – mówi Agnieszka Ka-
zubek. - Pierwsze miejsce zaję-
ły ex aequo: Jastrzębie-Zdrój, 
Pszczyna oraz Rybnik zdoby-
wając po 30 punktów. 

(amber)

Prawie 700 kilogramów nakrętek przekazały Pyskowice 
Fundacji „Pomagamy z Uśmiechem”. To kolejna już, 
czwarta partia zebrana w ramach akcji „Nakręć się 
i pomagaj z uśmiechem”. 

 › pyskowice

- Od momentu przyłącze-
nia się naszego miasta do tej 
szczytnej i potrzebnej inicja-
tywy, Pyskowice łącznie prze-

kazały już Fundacji  
1,7 tony plastikowych 
nakrętek – mówi Ag-
nieszka Kazubek, 
rzeczniczka praso-
wa pyskowickiego 
magistratu. - Akcja 
trwa. Dlatego też za-
praszamy wszystkich 
mieszkańców Pysko-
wic do przyłączenia 
się do niej i dziękuje-
my za dotychczasowe 

zaangażowanie i pomoc.
Tym razem pomoc okaza-

ła się wielka i… ciężka. Aby 
spakować 700 kilogramów 
nakrętek potrzebne były 

72 worki! Co dzieje się z na-
krętkami dalej? Fundacja od-
sprzedaje je firmie recyklingo-
wej, a uzys kane w ten sposób 
środki pozwalają na pomoc 
dzieciom dotkniętym ciężką 
chorobą lub skutkami nie-
szczęśliwego wypadku.

Każdy, kto chce się 
przyłączyć do akcji 
może oddać nakrętki 
w następujących 
punktach: Urząd 
Miejski, pok. 227, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna, Miejski 
Ośrodek Kultury 
i Sportu, OPS, 
Parafia Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy 
oraz św. Mikołaja. 

(amber)

Odwiedzający pyskowicki Ratusz zauważyli zapewne, że rozpoczął się 
remont dwóch historycznych pomieszczeń, Sali Ślubów i Sali Rajców. 
To ostatni etap prac remontowo-adaptacyjnych na II piętrze budynku. 
Odnowiony zostanie również historyczny gabinet burmistrza, zaplecze 
biurowe i sanitarne.
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