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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 otrzymujà
Paƒstwo prosto do domów. Chcemy tak˝e, aby Paƒstwo dzielili si´ z nami swoimi spostrze˝eniami
dotyczàcymi pracy Urz´du oraz sytuacji w mieÊcie. Specjalnie dla Paƒstwa przygotowaliÊmy kolumn´, na
której b´dziemy publikowaç najciekawsze listy i spostrze˝enia. Byç mo˝e majà Paƒstwo jakieÊ ciekawe
rozwiàzania, z których moglibyÊmy skorzystaç. A wi´c do piór!

˚yczenia dla Gdaƒska
ielkim dzwonieniem Gdaƒsk
zamierza powitaç pierwszy
rok nowego tysiàclecia. Ka˝dy b´dzie móg∏ dzwoniç na D∏ugim Targu
w sylwestra, o godz. 11.30, w trakcie odbywajàcej si´ tam imprezy
„Wydzwaniamy
Nowy
Wiek”.
Dzwoneczek, dzwonek, czy dzwon
trzeba b´dzie mieç w∏asny, mo˝na
jednak ju˝ teraz zmobilizowaç si´,
chwyciç za pióro (przys∏owiowe)
i wygraç dzwoneczek Takà nagrod´
przewidziano w konkursie „˚yczenia dla Gdaƒska na nowy wiek”.
Specjalnie w tym celu odlane, mosi´˝ne dzwoneczki z wygrawerowanym napisem „Gdaƒsk 2001” mo˝na b´dzie zdobyç za najciekawsze
˝yczenia na nowe stulecie dla miasta i jego mieszkaƒców. Ich forma
jest dowolna – zale˝y od pomys∏owoÊci autora. ˚yczenia przyjmujà
prowadzàce konkurs redakcje
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dzwaniania nowego wieku”. B´dzie
to zwiàzane z uruchomieniem nowego carillonu na wie˝y Ratusza
G∏ównego Miasta. W∏aÊnie w sylwestra instrument ten zagra po raz
pierwszy o godzinie dwunastej kontynuujàc wielkie dzwonienie dzwonów, dzwonków i dzwoneczków.
Inicjatorem i koordynatorem akcji upami´tniajàcej prze∏om wieków
jest miasto. ■
„Dziennika Ba∏tyckiego” i „Wieczoru Wybrze˝a” oraz rozg∏oÊnie: Radio Gdaƒsk i Radio Plus. Mo˝na je
równie˝ przes∏aç do portali internetowych: www.mojemiasto.pl lub
www.trojmiasto.pl
Najciekawsze ˝yczenia, nagrodzone niepowtarzalnym Gdaƒskim
Dzwoneczkiem 2001, zostanà odczytane w trakcie uroczystego „Wy-

Foto -zagadka
Opublikowane w poprzednim numerze „Herolda”
zdj´cie zosta∏o zrobione pierwszego dnia wiosny i dlatego prezydent Adamowicz niós∏ s∏omianà Marzann´, aby
jà utopiç. SpoÊród wszystkich nades∏anych do nas poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy jednego zwyci´zc´. Zosta∏ nim pan Grzegorz Maczojç. Po odbiór nagrody zapraszamy do pokoju 305 w Urz´dzie Miejskim.
W tym miesiàcu prosimy o odgadni´cie daty, czyli kiedy
dok∏adnie zosta∏o wykonane to zdj´cie. Odpowiedzi
prosimy kierowaç na adres: Zespó∏ Obs∏ugi Prasowej,
Urzàd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 88-803 Gdaƒsk
(z dopiskiem konkurs). ■

