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26 czerwca 2017 r. ECO-Classic zaprosiła mieszańców osiedla Wolne Miasto do udziału w konkursie
fotograficznym na najciekawsze zdjęcie inwestycji "Wolne Miasto – Free City". Organizatorowi
konkursu zależało, by uczestnicy pokazali osiedle ze swojego punktu widzenia, przez pryzmat
codziennych spraw, niecodziennych zjawisk, ich aktywności, pasji i fascynacji.
Zdjęcia można było przesyłać przez 2 miesiące – do 25 sierpnia. Do konkursu wpłynęły 184 zdjęcia.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 9 września podczas sąsiedzkiego pikniku
"Pożegnanie lata na sportowo".

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na przesłanych zdjęciach widać osiedle z
zupełnie nowej perspektywy. Mnogość inspiracji i otwartość autorów zaowocowały galerią obrazów
pokazujących życie i urodę osiedla – o każdej porze roku, dnia i niezależnie od aury.
W trakcie obrad Jury zwracało szczególną uwagę na kompozycję zdjęć, kolorystykę oraz światło, bez
których dobra fotografia nie ma prawa istnieć. Zwycięzcą został Pan Adam Kępa za zdjęcie "Dziecięce
emocje podczas gry". Druga fotografia , która urzekła Jury to "Zielono mi" Marzeny Dzidek, natomiast III
miejsce zdobyła Pani Justyna Malinowska za zdjęcie "Duże dziecko, plac zabaw przy Cedrowej 41".
Zwycięskie zdjęcie jest spójne w tematyce, stylistyce i wydźwięku emocjonalnym, ma w sobie coś
wyjątkowego, pokazuje pokłady dziecięcej radości i energii.
Poziom był bardzo wysoki, dlatego Jury podjęło decyzję, aby wyróżnić dodatkowo 12 osób.
Wyróżnienia: 1. Krzysztof Przymuszała – 1 2. Magdalena Szymkowiak – Krople deszczu w słońcu balkon
3. Agnieszka Łyś – P1140067 4. Natalia Michałowska – Początek tęczy na Wolnym Mieście 2017 Gdańsk,
Cedrowa 41 5. Iga Pachulska – Na zielonej trawce 6. Katarzyna Wolak – IMG_20170603 7. Anna
Sadowska – Nogi 8. Mikołaj Barta – DSC_1821_2 9. Marek Płaskonos – 3 10. Radosław Kalkowski –
20170113_183406 11. Michał Folega – IMG 4858 12. Emilia Żarska – Czas na relaks
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w pierwszą sobotę po wakacjach, podczas osiedlowego pikniku
sąsiedzkiego. Pożegnanie lata w Wolnym Mieście utrzymane było klimacie sportowej rywalizacji i
wspólnej zabawy.
Sąsiedzkie zmagania na wesoło Najmłodsi mieszkańcy chętnie uczestniczyli w konkursach plastycznych
oraz prezentowali swoje zdolności sceniczne, śpiewając piosenki i recytując wierszyki. Wielbiciele
planszówek mogli spróbować swoich sił w grze w Mega-Chińczyka. Dla fanów sportu, na nowo otwartym
boisku, zorganizowano gry i zabawy zręcznościowe: wyścigi w workach, bieg z jajkiem, turniej
badmintona oraz – wyczekiwany przez i młodzież i przez dorosłych – międzyblokowy mecz piłki nożnej.
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Utracone podczas zabawy siły można było zregenerować przy burgerach, przygotowanych przez ekipę
Jadłobusa, znaną z Discovery z programu "Biznes na kółkach", wacie cukrowej oraz szarlotce z jabłek z
sadu Wolnego Miasta.
Ostatnią konkurencją, w jakiej mogli się zmierzyć mieszkańcy, były zawody w jedzeniu burgerów.
Dziesięciu śmiałków zmierzyło się z kanapkami o średnicy 15 cm, z dwoma kotletami, jajkiem, bekonem,
sałatą, warzywami i sosami. Zwycięzca osiągnął rekordowy czas 8 minut i 2 sekund.
Punktem kulminacyjnym pikniku było rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Wolne Miasto – Free
City".
Wręczeniem nagród i rozdaniem pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom gier, zabaw i
konkursów zakończyło się sąsiedzkie "Pożegnanie lata".
Sąsiedzkie pikniki integracyjne są tradycją w inwestycjach ECO-Classic. Jednym z priorytetów dewelopera
jest bowiem troska o budowanie, rozwój i umacnianie relacji dobrosąsiedzkich na tworzonych osiedlach.
Znający się, zaprzyjaźnieni sąsiedzi chętniej uczestniczą w życiu swojej społeczności i bardziej
identyfikują się z osiedlem, które z biegiem czasu z miejsca do mieszkania, staje się ich miejscem do
życia.

