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Mieszkanie
dla medalisty z Sydney
Leszek Blanik, bràzowy medalista olimpijski z Sydney
w gimnastyce sportowej, ma szans´ ju˝ wkrótce otrzymaç nowe mieszkanie. Zarzàd Miasta Gdaƒska przychyli∏ si´ do proÊby Mi´dzyszkolnego Klubu Sportowego
AZS AWF Gdaƒsk i uwzgl´dniajàc wybitne osiàgni´cia
sportowe zawodnika tego klubu oraz jego trudnà sytuacj´ mieszkaniowà, zaakceptowa∏ projekt porozumienia,
w myÊl którego bràzowy medalista ostatnich igrzysk
olimpijskich w skoku przez konia mo˝e niebawem wprowadziç si´ do jednego z mieszkaƒ budowanych przez
Gdaƒskie Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego. Porozumienie zak∏ada przekazanie lokalu Leszkowi Blanikowi bez prawa do jego podnajmowania. ■

Piàty Turniej Seniora
V Turniej Seniora ju˝ za nami. Choç kierowany do osób
w wieku „jesiennym”, dostarczy∏ wielu wra˝eƒ i goràcych
emocji wszystkim, którzy 15 listopada goÊcili w Kurii Biskupiej przy Bazylice Katedralnej w Oliwie. A goÊci przyby∏o wielu... W szeÊciu turniejowych konkurencjach, o nagrod´ Prezydenta Miasta Gdaƒska (kamer´ wideo), walczyli podopieczni 12 Dziennych Domów Pomocy Spo∏ecznej, ∏àcznie oko∏o 300 osób. Rywalizacja zatem by∏a zaci´ta, nie przeszkadza∏o to jednak w dobrej zabawie.
Uczestnicy zmagali si´ ze sobà w ró˝norodnych konkurencjach, w których albo trzeba by∏o wykazaç si´ artystycznymi zdolnoÊciami i wyobraênià, tak jak w konkursie
kulinarnym na najpi´kniejszà sa∏atk´ jarzynowà i konkursie piekarniczym o tytu∏ autorów najefektowniejszego wypieku, albo wiedzà o Êwiecie (np. odpowiadajàc na pytanie
o aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki). Najwi´cej emocji wzbudzi∏a konkurencja – niespodzianka, wymagajàca wspó∏pracy i zaanga˝owania wszystkich uczestników turnieju. Zadaniem zawodników by∏o zespo∏owe ubieranie choinki. Justyna Kaleta, której firma
dostarczy∏a drzewka, poproszona o wybór najpi´kniej udekorowanej choinki przez d∏u˝szy czas nie mog∏a zdecydowaç o wygranej. Zrobi∏a to przepraszajàc, ˝e nie mo˝e
przyznaç wyró˝nienia wszystkim uczestnikom. W tym
konkursie zwyci´˝yli mieszkaƒcy DDPS w Tczewie. W typowaniu zwyci´zców poszczególnych konkurencji najwi´ksze problemy mia∏o jury, sk∏adajàce si´ z kierowników
domów, zawodnicy bowiem walczyli Êpiewajàco (hitem
okaza∏ si´ szlagier „Hej soko∏y”).
Kazimierz Kaszubski, pracownik socjalny z DDPS
w Brzeênie, który uczestniczy∏ w obradach jury, przyzna∏,
i˝ jury mia∏o niema∏y dylemat.

Wszyscy byli wspaniali, bawili si´ wyÊmienicie. Ka˝da
grupa ma jakiÊ element jà wyró˝niajàcy i w∏aÊnie to staramy si´ dostrzec i doceniç. Trzeba by∏o jednak dokonaç
wyboru. Decyzja okaza∏a si´ trudna. Wygra∏y, co si´ nigdy w historii tego turnieju nie zdarzy∏o, dwa domy ex
aequo.
Nagrod´ Prezydenta Miasta Gdaƒska otrzyma∏ DDPS
w Chojnicach, który zabra∏ kamer´ video. Kuchenkà mikrofalowà, ufundowanà przez Miejski OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej w Gdaƒsku, zosta∏ nagrodzony DDPS w Tczewie. Jak zapewnili nas kierownicy zwyci´skich domów,
sprz´t b´dzie w pe∏ni wykorzystany przez mieszkaƒców.
Uczestnicy turnieju zapewnili nas, i˝ bawili si´ bardzo
dobrze i ju˝ oczekujà nast´pnego, VI turnieju. ■
Jaros∏aw Rebeliƒski, OÊrodek Adaptacyjny
”Nowiny” – organizator Turnieju

