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Puchar dla m∏odych sportowców
W ogólnopolskiej klasyfikacji zwiàzanej z osiàgni´ciami
w sporcie m∏odzie˝owym w 2002 roku Gdaƒsk zajà∏ szóste
miejsce. Zosta∏ za to nagrodzony okaza∏ym pucharem przekazanym przez minister edukacji Krystyn´ ¸ybackà.
warszawskim Torwarze
odby∏a si´ Gala Sportu
M∏odzie˝owego, podczas której
wr´czono nagrody i puchary dla
najlepszych województw, powiatów
i gmin odnoszàcych wymierne
sportowe sukcesy w sporcie m∏odzie˝owym. Organizatorem rywalizacji by∏o Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu. M∏odzie˝owe
wspó∏zawodnictwo wpisane jest
w oficjalny program ministerstwa

„System Sportu M∏odzie˝owego
2002”. Porównywane sà w nim
osiàgni´cia m∏odzików, juniorów
i m∏odzie˝y w 70 dyscyplinach indywidualnych i 8 zespo∏owych.
W tym roku do konkursu przystàpi∏o a˝ 2390 klubów sportowych
z ca∏ego kraju, w tym 35 z Gdaƒska. Wszystkie one musia∏y posiadaç sekcje juniorów i m∏odzie˝owe.
Ogó∏em sklasyfikowano 13 województw, 346 powiatów i 732
gminy. Gdaƒsk bra∏ udzia∏ w ry-

Tereny wokó∏ zbiorników retencyjnych sà coraz cz´Êciej
miejscem spacerów okolicznych mieszkaƒców.

Spacer ko∏o zbiorników

Na

bardzo udanà inwestycj´
mo˝na uznaç realizacj´
zbiornika retencyjnego wód deszczowych po∏o˝onego u zbiegu ulic
Platynowej i Ma∏omiejskiej. Zbiornik na powierzchni´ 6300 m kw.
i pojemnoÊç 3230 m szeÊç. Na Êrodku zbiornika utworzono wysp´,
gdzie ustawiono domki dla ptactwa

Za

wodnego. Zagospodarowano tak˝e
teren wokó∏ zbiornika, utworzono
alejki. Koszt inwestycji wyniós∏ 1
mln 650 tys. z∏.
Miasto zakoƒczy∏o tak˝e budow´ zbiornika Nowiec II znajdujàcego si´ na potoku Strzy˝a przy ul.
Kie∏piƒskiej w Gdaƒsku Br´towie.
Inwestycja wp∏ynie na popraw´
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dzielnicach po∏o˝onych poni˝ej zbiornika, a w szczególnoÊci we Wrzeszczu. Koszt

walizacji zarówno jako powiat
grodzki, jak i gmina. W tym ogólnopolskim
wspó∏zawodnictwie
sportowym dzieci i m∏odzie˝y zajà∏ VI miejsce. WÊród klubów
sportowych na uwag´ zas∏uguje
bardzo wysoka pozycja gdaƒskiego AZS-AWF, który zajà∏ czwarte
miejsce w kraju. ■

inwestycji to blisko 900 tys. z∏. Oba
przedsi´wzi´cia by∏y dofinansowane z NFOÂiGW w ∏àcznej wysokoÊci 2 mln 20 tys. z∏, z czego 580 tys.
stanowi∏o dotacj´ bezzwrotnà. ■
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