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BIULETYN BEZP¸ATNY

Drodzy Gdaƒszczanie!
Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy wszystkim Gdaƒszczanom,
by Êwiat∏o Gwiazdy Betlejemskiej towarzyszy∏o Paƒstwa poczynaniom
w ˝yciu zawodowym i osobistym. Nowe stulecie natomiast niech rozpocznie si´
radoÊnie, a Êwiàteczny optymizm niech towarzyszy nam przez ca∏y rok.
JesteÊmy g∏´boko przekonani, i˝ sprostamy wymogom najbli˝szych lat
z takim samym zdecydowaniem i odwagà,
jak zdarza∏o si´ nam to ju˝ wielokrotnie na przestrzeni lat.
Weso∏ych Âwiàt! Wiwat Nowy Rok!
El˝bieta Grabarek-Bartoszewicz

Pawe∏ Adamowicz

przewodniczàca Rady Miasta

prezydent Gdaƒska

s. 11

Âwi´ty Miko∏aj zapala Êwiate∏ka na Gdaƒskiej Choince
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Gdaƒsk przed Bo˝ym Narodzeniem
Jak ka˝e tradycja, 6 grudnia Êwi´ty
Miko∏aj ruszy∏ w Êwiat ze swojej siedziby
w dalekiej Laponii. Do Gdaƒska, ze
wzgl´du na wiosennà pogod´, przyp∏ynà∏
specjalnym statkiem. Dzieci, zgromadzone na Targu Rybnym, ko∏o którego statek
z miko∏ajowà Êwità przep∏ywa∏, powita∏y
goÊcia z daleka dostatecznie g∏oÊno i serdecznie, dlatego statek przycumowa∏

przy nabrze˝u. Wraz z milusiƒskimi goÊcia z krainy lodów witali wiceprezydenci
Gdaƒska: Ryszard Gruda i Adam Landowski. Brodaty staruszek pocz´stowa∏
zebranych s∏odyczami, a pomaga∏y mu
w tym Pani Zima i Pan Mróz oraz Anio∏.
Potem orszak uda∏ si´ do Szko∏y Podstawowej nr 50 przy Grobli, nast´pnie do
Przedszkola nr 18 przy ul. ¸awniczej.
dokoƒczenie na str. 2
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Gdaƒsk przed Bo˝ym Narodzeniem
dokoƒczenie ze str. 1

Odwiedzi∏ równie˝ chore dzieci przebywajàce na leczeniu w Akademii Medycznej, skàd trafi∏ do Szko∏y Podstawowej nr 15 przy ul. Smoluchowskiego.
Po po∏udniu Êwi´ty Miko∏aj przeszed∏ Drogà Królewskà a˝ do Dworu Artusa. Tu bowiem stoi wspania∏a,
przygotowywana przez miasto co roku od wielu lat,
Gdaƒska Choinka. Pi´tnastometrowe Êwiàteczne
drzewko przyjecha∏o do Gdaƒska z NadleÊnictwa Kolbudy. Jak zwykle ustawili je gratisowo pracownicy Mostostalu Gdaƒsk SA, natomiast Zbigniew Strychacki
(gdaƒszczanin od lat mieszkajàcy w Nowym Jorku)
przekaza∏, w imieniu za∏o˝onej przez siebie Fundacji
Choinki Gdaƒskiej, pieniàdze na jej przybranie. W tym
roku dokupiono kilkadziesiàt sznurów lampek, wykorzystano tak˝e ubieg∏oroczne ˝aróweczki. Tak wi´c na
bo˝onarodzeniowym drzewku, po wyg∏oszeniu przez
przedstawicieli w∏adz miasta magicznego zakl´cia
i bardzo mocnym, zgodnym chuchni´ciu Êwi´tego Miko∏aja i wszystkich dzieci, zab∏ys∏o ponad dziesi´ç tysi´cy Êwiate∏ek.
Na choince znalaz∏y si´ tak˝e liczne cacka wykonane
przez uczniów klas 0 do 3 wielu gdaƒskich szkó∏ w ramach konkursu og∏oszonego przez M∏odzie˝owy Klub
Twórczy „Plama”. Zawis∏ na niej np. blisko stumetrowy ∏aƒcuch zrobiony przez uczniów SP nr 29 na Mia∏kim Szlaku, a tak˝e wspania∏y anio∏ – dzie∏o jednego
z uczniów SP nr 15 przy ul. Smoluchowskiego.
Wykonane przez dzieci ozdoby, które nie zmieÊci∏y
si´ na Gdaƒskiej Choince, zostanà podarowane doros∏ym z domów pomocy spo∏ecznej i hospicjów.
Ca∏y pobyt Êwi´tego Miko∏aja nad Mot∏awà przygotowa∏ Klub „Plama”, a jego wizyta u gdaƒskich dzieci sfinansowana zosta∏a z bud˝etu miasta.
Dekorowanie Gdaƒska na powitanie Êwi´tego dobrodzieja zapoczàtkowa∏o Êwiàtecznà iluminacj´ miasta.
Prace zakoƒczono w pierwszej dekadzie grudnia. Efek-

Wiceprezydenci Gdaƒska: Adam Landowski i Ryszard Gruda
otrzymali od Miko∏aja mieszek z dukatami dla miejskiej kasy

towne girlandy, stylizowane choinki z bia∏ych i zielonych ˝aróweczek zawieszane sà od 1997 r. Z ka˝dym rokiem przybywa miejsc, w których sà one montowane.
Obecnie zdobià ju˝ znaczne odcinki g∏ównych ulic miasta. We Wrzeszczu na alei Grunwaldzkiej, od ul. Uphagena a˝ do ul. S∏owackiego, na s∏upach trakcyjnych
i oÊwietleniowych umieszczono 58 Êwietlnych ozdób
o wymiarach 1,7 x 2,6 m. Natomiast kolejnych 62 nieco
ni˝szych, ale szerszych (1,5 x 3,5 m) stylizowanych
drzewek zdobi Podwale Grodzkie, Wa∏y Jagielloƒskie
i ul. Okopowà, czyli g∏ówny ciàg komunikacyjny Gdaƒska od Wa∏ów Piastowskich a˝ po ulic´ Toruƒskà. Âwiecàce ozdoby sà te˝ na Hucisku. Malutkie (0,8 x 1m)
choineczki z zielonych ˝aróweczek migoczà natomiast
na s∏upach stojàcych wzd∏u˝ ulicy opata Jacka Rybiƒskiego w Oliwie.
Zamontowanie Êwiàtecznej iluminacji kosztowa∏o
miasto 170 tysi´cy z∏otych. ■

Sylwester przy Neptunie
Tradycjà ju˝ sta∏y si´ gdaƒskie sylwestry na D∏ugim Targu. T∏umy gdaƒszczan gromadzà si´ ko∏o Fontanny Neptuna, by wspólnie witaç nadchodzàcy kolejny rok. Obecny sylwester b´dzie szczególny – po˝egnamy
przecie˝ wiek XX i powitamy wiek XXI. Kto nie sp´dzi tego — jednego na sto lat wieczoru na sylwestrowym
balu, powinien wybraç si´ na G∏ówne Miasto, bo tam gdaƒszczanie b´dà wiwatowaç na czeÊç Nowego Roku
wprowadzajàcego Êwiat w nowe stulecie.
Wspólna zabawa na D∏ugim Targu rozpocznie si´ 31 grudnia 2000 roku o godz. 21.55. Mieszkaƒców powita konferansjer z Radia Gdaƒsk, a pi´ç minut póêniej zacznie Êpiewaç Tomek Zabiega∏owski – wokalista Roberta Chojnackiego. O godz. 22 przewidziany jest wyst´p zespo∏u HA-DWA-O, natomiast o godz. 23.20 – koncert zespo∏u ZAYAZD. Pó∏noc to oczywiÊcie czas sk∏adania ˝yczeƒ (b´dà od w∏adz miasta) i wznoszenia toastów, a towarzyszyç im b´dzie dwunastominutowy pokaz sztucznych ogni. Pi´tnaÊcie minut po pó∏nocy odb´dzie si´ koncert zespo∏u CONSTANS, wystàpi te˝ zespó∏ baletowy Arabeska.
Koniec sylwestrowej zabawy na gdaƒskiej starówce przewidziany jest mi´dzy godzinà 1 a 1.30.

