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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!

Serdecznie dzi´kujemy tym z Paƒstwa, którzy do nas napisali lub zadzwonili. Sztuka
epistolarna jest w zaniku; mamy coraz mniej
czasu, tote˝ wielu osobom ∏atwiej znaleêç
chwilk´ na przekazanie uwagi czy pomys∏u,
ni˝ na skupienie si´ nad kartkà papieru.
Dlatego w naszych odpowiedziach uwzgl´dniamy te˝ telefonicznych rozmówców.
Jeszcze par´ s∏ów o charytatywnej akcji „Wigilijna paczka” zorganizowanej z inicjatywy Urz´du
Miejskiego. Zadzwoni∏ do nas pan W∏adys∏aw Ornowski, za∏o˝yciel Fundacji Pomocy Spo∏ecznej na
Rzecz Dzieci Pan W∏adek i poinformowa∏, ˝e zabawy choinkowe w bezp∏atnie udost´pnionych Kazamatach zorganizowa∏a w∏aÊnie ta fundacja. W prowadzeniu imprezy, w czasie której Miko∏aj
obdarowa∏ paczkami Êwiàtecznymi 2200 najubo˝szych gdaƒskich dzieci, bardzo pomog∏a Panu
W∏adkowi m∏odzie˝ z klasy IIA Zespo∏u Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 6 przy ul. G∏´bokiej
w Gdaƒsku.
Uczniowie zorganizowali w swojej szkole akcj´,
w czasie której zebrali 9 worków maskotek dla
uczestników choinkowych zabaw, prowadzili te˝
szatni´ i pilnowali porzàdku na obu imprezach
w Kazamatach. Fundacja ju˝ od kilku lat wspó∏pracuje z gdaƒskim MOPS, nic zatem dziwnego,
˝e pomog∏a w przeprowadzeniu zabawy wieƒczà-
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cej akcj´ charytatywnà „Wigilijna paczka” tak, jak i wiele trójmiejskich firm wymienionych
w poprzednim numerze Herolda,
które wspar∏y akcj´.
Napisa∏a do nas natomiast mieszkanka Zielonego Trójkàta sugerujàc, by na terenie tego osiedla
miasto ustawi∏o zestaw zabawowy popularnie zwany ma∏pim gajem. WyjaÊniamy, ˝e jest to, niestety,
niemo˝liwe z dwóch powodów; przede wszystkim
miasto mo˝e inwestowaç tylko na swoich terenach,
a bloki na Zielonym Trójkàcie nale˝à do Nauczycielskiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej w Gdaƒsku
Brzeênie. Po drugie w tegorocznym bud˝ecie miasta
nie przewidziano Êrodków finansowych na kupno
i monta˝ kolejnych zestawów zabawowych. Dotychczas w Gdaƒsku ustawiono 44 takie drewniane zestawy, g∏ównie na miejskich zieleƒcach.
Mi∏o nam natomiast poinformowaç naszà Czytelniczk´, ˝e poruszona w liÊcie sprawa z∏ego stanu
boiska przy Szkole Podstawowej nr 69 doczeka si´
pomyÊlnego rozwiàzania. Jeszcze w tym roku przewidziane jest rozpocz´cie modernizacji boiska. Zakres prac zale˝y od kosztorysu wykonywanego wraz
z projektem. Oprócz tego latem b´dà prowadzone
prace w budynku szkolnym. Planuje si´ bowiem remont izolacji poziomej i pionowej oraz sanitariatów ch∏opi´cych. ■
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