BRMG.0012.126.2019.KSiT

PROTOKÓŁ Nr 12-9/2018
Z dwunastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu
23 października 2019 roku, a rozpoczęło o godz. 15:30 w Sali
Toastowej nr 107 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w
Gdańsku.
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki do
protokołu: nr 1 – lista członków Komisji Sportu i Turystyki, nr 2 – lista członków
Komisji Edukacji, nr 3 – lista gości.
Na stan pięciu członków Komisji Sportu i Turystyki, w posiedzeniu
uczestniczyło pięciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych
decyzji.
Radny Jan Kanthak – członek Komisji został w dniu 13 października 2019 r.
wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Postanowienie Nr
1061/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 22 października 2019
roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu).
Pierwszej części posiedzenia przewodniczyła radna Beata Jankowiak –
Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska.
Po otwarciu 12 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną.
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

CZĘŚĆ I
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie gotowości

Miasta Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w
2027 roku – druk nr 341.
Przedstawia: Wydział Gospodarki Komunalnej

2. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu

3. Podsumowanie Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
Przedstawiają: przedstawiciela organizatora Jarmarku Św. Dominika

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.

CZĘŚĆ II - POSIEDZENIE WSPÓLNE Z KOMISJĄ EDUKACJI RMG – GODZ. 16:00 SALA NR 003
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska – druk nr 349.
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok –
druk nr 350.
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
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3. Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/2019 Gdańskiego
Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.
Przedstawia: Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego

4. Prezentacja działalności klubu UKS Atena Gdańsk.
Przedstawia: Pan Ksawery Nowosielski – Kierownik Klubu

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie.

porządku

obrad

Głosowanie:
4 za – jednogłośnie

CZĘŚĆ I POSIEDZENIA

PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie gotowości Miasta
Gdańska do organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku –
druk nr 341.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019 r. BRMG.0006.315.2019).
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w
imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.
Powiedział: Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowna Komisjo, podjęcie uchwały
jest niezbędne do tego, aby upoważnić Prezydenta Miasta Gdańska do
podejmowania działań w zakresie przygotowania Miasta do podpisania specjalnych
umów w związku z realizacją tego zadania jakim jest Światowe Jamboree
Skautowe. W kwietniu tego roku został podpisany list intencyjny, na mocy którego
Miasto Gdańsk i ZHP zobligowały się do wspólnej realizacji tejże imprezy.
Natomiast we wrześniu Światowy Komitet Skautowy ogłosił, że Miasto Gdańsk i ZHP
są jedynym kandydatem do zorganizowania tej imprezy. W związku z czym
prawdopodobnie na 99% o ile przejdziemy ten proces formalny i podpiszemy
niezbędne umowy w sierpniu 2020 roku podczas wyborów organizatora oficjalnie
uzyskamy tytuł gospodarza Jamboree 2027. Na chwilę obecną do końca tego roku
jak to było napisane w liście intencyjnym zobligowaliśmy się do podpisania umów z
ZHP i umów dotyczących dzierżawy terenów, żebyśmy mogli to zrobić
potrzebujemy zgody Rady Miasta i upoważnienia Pani Prezydent. Jeżeli chodzi o
ten temat to na pewno wrócimy do państwa jeszcze z projektem WPF-u, ponieważ
na chwilę obecną prosiliśmy nasze spółki o ewentualne wyceny ile mogą
poszczególne elementy zorganizowania takiej imprezy kosztować i ile musimy z
tych rzeczy wspólnie z ZHP zrealizować. Tu będą trwały jeszcze ustalenia, dlatego
na razie pozwalamy pracować. WPF jeszcze pokaże ile miasto będzie kosztowała
organizacja tej imprezy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Jeszcze ceny mogą się zmienić.
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
To jest loteria tak na dobrą sprawę. Co będzie za 9 lat nie wiemy. Nie wiemy jak
Internet będzie się rozwijał. Nie wiemy co będzie z prądem. W tym czasie mogą
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być jakieś inne pomysły na inwestycje dodatkowe, także tak na dobrą sprawę jest
to wróżenie z fusów, ale teren, na którym robiliśmy zlot ZHP 2018 jest do tego
przygotowany. Robimy następny większy zlot europejski w przyszłym roku. Mamy
wiedzę, wiemy jak to zrobić. Teren jest na tyle przygotowany, że wszystko co
będzie tam miało miejsce będzie miało charakter eventowy, czyli składamy,
rozkładamy.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Czyli w infrastrukturę jako taką nie potrzeba inwestować?
Pan Łukasz Kłos – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Na chwilę obecną nie musimy w tą infrastrukturę my jako miasto inwestować.
Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu
uchwały, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 341.

USTALENIA KOMISJI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Pana Łukasza Kłosa – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 4
głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku
nr 341. (Opinia nr 12-9/23-19/2019)

PUNKT - 2
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska.
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze
Prezydenta ds. Sportu
Imprezy, które się odbyły to:
• Turniej Przystanek Metropolia 2019 26 września przy ul. Traugutta 29,
• Test Coopera 26-27 września,
• Runmageddon 27-29 września w Parku Regana,
• Wyścig po zdrowie 28-29 września w Forum Gdańsk. Festyn Rodzinny dla
mieszkańców Gdańska promujący zdrowy tryb życia,
• Cross Duathlon Gdańsk 5 października.
Imprezy, które się odbędą:
• Amber Expo Półmaraton Gdańsk w dniach 16-17 listopada,
• VI Grand Prix Fitness - Mistrzostwa Europy FIT-KIDS&FITNESS AEROBIC w
Amber Expo 23-24 listopada,
• Turniej judo dzieci "To My Gdańskie Lwy" w hali Widowiskowo-Sportowa
AWFiS 29-30 listopada,
• Gdańskie Ergowiosła - Mistrzostwa Pomorza w hali Widowiskowo-Sportowa
AWFiS 30 listopada.
To wszystkie imprezy na dzień dzisiejszy, które będą się działy w mieście
oczywiście bez naszych cyklicznych wydarzeń typu mecze Lechii Gdańsk, Trefla,
Wybrzeża Gdańsk.
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Dziękujemy za informacje. Nie widzę pytań.

PUNKT - 3
Podsumowanie Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Mam nadzieję, że Jarmark podsumował się sam, bo byliście państwo jego
uczestnikami, widzieliście jakie tam zaszły zmiany. Wierzę w to, że były
zauważalne i wierzę w to i jestem przekonany, że zmiany, które zaproponowaliśmy
są tak naprawdę początkiem nowej ery dla Jarmarku Św. Dominika, ale nie tylko.
Wierzę w to, że te wszystkie działania będą generowały lepsze wyniki nie tylko dla
MTG, jako organizatora, ale też dla firm, restauracji, hoteli, całego przemysłu
spędzania czasu wolnego w Gdańsku. Bardzo ważną cechą jeszcze oprócz tej
prezentacji (która stanowi załącznik nr 5 do protokołu) jest to, ja nawet nie
zwracałem wcześniej na to uwagi, a uświadomił mi to kolega z zarządu Paweł
Orłowski, że przez Jarmark Św. Dominika państwo jako radni, a my jako
organizator jednak wprowadzamy ład i porządek w mieście. Gdybyśmy popatrzyli
na Sopot, który nie ma tego typu wydarzenia w tym szczycie sezonu letniego
powoduje ogromy chaos. Ludzie, olbrzymie tłumy, to wszystko się rozlewa, nie ma
żadnych poukładanych wydarzeń. To wszystko się kręci w takim tyglu. Natomiast
Jarmark w dużej mierze przez długą część, bo już ok tydzień do dwóch tygodni
wcześniej przed jego otwarciem, potem jest czas jego funkcjonowania i
zamknięcie, nadaje pewien rytm w mieście. Patrząc na to co dzieje się na
Ołowiance, jaki mamy plan z Ołowianką, jaki będziemy mieli plan z Targiem
Węglowym jeśli już będzie dostępny jak będzie po inwestycji, szczerze
powiedziawszy my wcale nie chcemy skończyć na tym cyklu. Chcemy w pewnych
przestrzeniach wspierać miasto przez dłuższy okres tak jak to się dzieje w Wiedniu,
gdzie festiwal filmów muzycznych i wydarzeń około muzycznych trwa 63 dni. Nikt
nie narzeka, a odwiedza go z badań, które przeprowadza Organizacja Turystyczna
Miasta Wiedeń 900 tysięcy ludzi, więc wydaje nam się, że to jest perspektywa 63
dni i 900 tys. ludzi. Nam wystarczy 300 tys., ale naprawdę wydaje się, że Jarmark
niesie ze sobą inną jeszcze wartość, a niżeli tą, którą zawsze próbowaliśmy,
pamiętam z radnym Piotrem Dzikiem, kiedy dyskutowaliśmy i były obawy czy my
wysysamy czy my wypełniamy, wierzę w to, że my prowadzamy i nawet te food
courty i strefa np. Świętopełka one pokazały, że ludzie tam przychodzą, część
korzysta z tej oferty, część nie i idzie dalej. Więc tutaj wydaje się, że powinno być
to dosyć ciekawa i rozwojowa oferta. Będę mówił może nie tak dokładnie o
prezentacji, bo prezentację państwu i przesłaliśmy i ona jest do wglądu, jest dosyć
rozbudowana, ale to co się zmieniło, a zmieniliśmy położenie i ulokowanie tych
antykwariuszy i całych antyków. Popełniliśmy kilka błędów, trochę
komunikacyjnych, czy z otoczeniem, czyli z klientami. Na pewno je poprawimy w
przyszłym roku. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo ludzie trochę szli na
pamięć na Podwale i się okazało, że nie ma, że co się dzieje? Jest Jarmark i nie ma
antyków? Nie. Są. Teraz na pewno będziemy to poprawiać, będziemy lepiej
komunikować, ale jedno jest pewne. To jest najlepsze miejsce jakie mogliśmy
wybrać dla tej działalności. Nie uciążliwa dla otoczenia. Bardzo fajnie porządkuje
przestrzeń parkingową i wyparliśmy tak naprawdę nie gdańszczan, żeby była
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jasność, tylko turystów. Turyści po prostu muszą jechać na parkingi strzeżone, albo
gdzieś indziej. Po prostu. Wyparliśmy to co jest też dość istotne autobusy. Zresztą
myślę, że na podstawie tych doświadczeń z GZDiZ-tem będziemy dalej
kontynuowali dyskusję w których miejscach urządzić kiss and drive i autobusy
zapraszamy do siebie na teren przy stadionie. Tam mogą sobie spokojnie czekać 2
godziny i wrócić. Więc kilka fajnych spostrzeżeń. W przyszłym roku będziemy dążyli
do tego oczywiście w dialogu z antykwariuszami, żeby była jasność, i sprzedawcami
antyków do może nie pełnego ujednolicenia, ale do wprowadzenia jednak naszej
infrastruktury, będziemy przerabiali nasze namioty te szare, powoli będziemy je
wycofywać z przestrzeni miejskiej wprowadzając inną zabudowę drewnianą w
postaci domków szybkoskładalnych, demontowalnych, bezpieczniejszych i
multifunkcyjnych, czyli że wykorzystywane mogą być w każdej porze roku, a z
namiotami jest różnie, a szare namioty będziemy przebudowywać właśnie na tą
strefę co spowoduje, że nie będzie zaskoczenia co do wielkości stoiska. Dlaczego
dla nikogo Jarmark nie był gorszy, dlatego, że mamy ponad 100 mniej klientów,
świadomie zresztą, żeby była jasność, duża część z obszaru antyków, bo baliśmy się
czy nie będą mieli do nas pretensji, że będą za blisko Bramy Żuławskiej, że tam
nikt nie dotrze. Dzisiaj wiemy, że możemy spokojnie iść do Bramy Żuławskiej, bo
jak ktoś chce przyjść po antyki to i tak tam dojdzie i każdy z nich zrobi interes.
Większa część jest naprawdę zadowolona. W ankietach mamy tego wyniki w
bezpośrednich rozmowach ankietowaliśmy, nie, że poprosiliśmy wysyłając jakieś
tylko jeśli chodzi o sprzedawców to wszyscy zostali przepytani przez nas osobiście
łącznie ze wstępną rezerwacją na przyszły rok. Natomiast jeśli chodzi o
gastronomów to również, ale nie wszystkie udało nam się przepytać stoiska.
Powstał duży materiał, z którego wynika, że jest ok., że może oczywiście trzeba
coś poprawić, ale dostarczyliśmy np. w tym roku węzły sanitarne z prysznicami,
których wcześniej nie mieli i byli z tego mega zadowoleni, bo oni często tam
mieszkają po prostu, ale nie było w tym roku skarg na to, że są grille, że są balangi
nocne. Mieliśmy bardzo dobrą ochronę. Ochrona spisywała się właściwie
nienagannie Konsalnet. Do tego dostarczył nam, wprowadziliśmy nowy system
ochrony. Mieliśmy o połowę mniej ochroniarzy, a zdarzeń o 40% mniej. Było
wszystko tak jak powinno być. Wcześniej był niestety Tajfun w latach poprzednich.
Czyli to też się udało. To też jest taka zmiana, którą będziemy na pewno trzymać.
Oczywiście była dużo droższa i ochrona była droższa i wywóz śmieci był dużo
droższy i niestety sanitariaty, w ogóle naszym marzeniem jest w przyszłym roku
zrezygnować z toi toi zupełnie, czyli wprowadzimy tylko kontenerowe toalety i to
jesteśmy obecnie w fazie rozmów z Gdańską Infrastrukturą WodociągowoKanalizacyjną i Saur-em, żeby przygotowali nam przyłącza i po prostu będziemy
wchodzić z kontenerami i podłączać bezpośrednio do zrzutów kanalizy, bo głównie
o to chodzi. To jest bardzo istotne, bo to ogranicza koszty 70%. Najgorszy jest
wywóz. Nie sama infrastruktura, tylko wywóz niestety nieczystości. Ale to było
widać, że to naprawdę działa. To przyniosło efekty. Na pewno organizacja strefy na
Placu Świętopełka była ogromnym sukcesem. To w pierwszej fali nas przeraziło, bo
my nie zdążyliśmy jeszcze odpalić Jarmarku, a już mieliśmy zapełniony Plac
Świętopełka, ludzie, którzy usiedli, położyli się na tych naszych pufach, leżankach,
całe rodziny na tych trawnikach, to kosztuje potem, bo trzeba było te trawniki
wymienić. Niestety zostały zniszczone, ale to też spowodowało, nie wiem, czy
państwo zauważyliście, że na Kobzdeja zrobiliśmy więcej niż powinniśmy byli
zrobić, bo uzupełniliśmy też te obszary o 40 cm, w niektórych miejscach do metra
od krawężników i wychodzimy z Kobzdeja. Po prostu na Kobzdeja nie będziemy
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robili już żadnej atrakcji. Może koncerty pod gwiazdami, bo tam się dosyć mocno
tam utrwaliły w tym miejscu. Będziemy szukali dla tych aktywności zupełnie innego
miejsca, pewnie pójdziemy na Ołowiankę, tam gdzie jest mniej trawy, a więcej
twardej przestrzeni, bo to kosztuje. W tym roku wydaliśmy 160 tys. zł na
uzupełnienie i wymianę trawy, ale myślę, że udowodniliśmy, że na Podwalu,
odeszliśmy stamtąd i miasto tam takiej przestrzeni zielonej tam nigdy nie miało w
tym obszarze. W związku z tym jak odejdziemy z Kobzdeja i oddamy do Miasta do
zarządzania, to wierzymy, że też będzie taka przestrzeń, która jeszcze wcześniej
nie była tak dokładnie urządzona, aczkolwiek na Kobzdeju GZDiZ bardzo dużą
aktywność wykazywał. Udało nam się pozyskać dobrych sponsorów w tym roku i to
nie są sponsorzy publiczni od razu odpowiadam jeżeli ktoś by sobie pomyślał, tylko
szukaliśmy sponsorów. Carlsberg to jest główny sponsor, 6-cio krotnie wyższa
stawka niż mieliśmy wcześniej od Kampanii Piwowarskiej, kontrakt na 5 lat.
Pozyskaliśmy również sponsora w postaci Nestle, kontynuowaliśmy z Żywcem Zdrój
jako wodą. Pracujemy nad tym, żeby sponsorem została albo Coca-Cola, albo
Pepsi. Partnerem w trzech wydarzeniach był niestety nie Gdański Bałtyk tylko
Wawel, ale tak to już jest z naszym Bałtykiem, że mamy z nim problem, żeby
namówić go do tego, żeby był też sponsorem. Myślę, że niestety na Jarmarku
Bożonarodzeniowym też będzie Wawel, a może w przyszłości Wedel. I wielu, wielu
innych partnerów poczynając od technicznych czyli od Suez-u, któremu płaciliśmy
za wywóz, ale on partycypował w organizacji wydarzeń dla dzieci np. i je
finansował. Także mieliśmy tutaj takie transakcje powiązane, dbaliśmy o to,
wprowadziliśmy wspólny bilet z Pol-Regio 3 bilety weekendowe, które były w
ofercie zostały nazwane bilet na Jarmark Św. Dominika i były sprzedawane i dało to
przyzwoity efekt promocyjny i reklamowy. Bardzo ładnie wzrosła wartość
wewnętrznej stopy zwrotu na działaniach medialnych, czyli AVE na ponad milion
złotych odnieśliśmy zwrot z inwestowania złotówki w nasz projekt jeśli chodzi o
medialną wartość. Jednym z głównych sponsorów były też Zakłady Mięsne Nowak.
Ponad 70 tys. zł. Więc wydaje się, że udało nam się to co mogliśmy zrobić w tym
roku. Na pewno będziemy starali się kolejne innowacje wdrażać i informować
państwa o tym też z wyprzedzeniem i może jakieś pytania, i sugestie oczywiście,
bo to jest dla nas bardzo ważne czy macie jakieś spostrzeżenia.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Ja nie będę miał, bo my pracowaliśmy na bieżąco.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Byliśmy na bieżąco.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Wszystko widziałem na żywo.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Pan Radny uczestniczył też w naszych odprawach.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Powiem to co słyszałem od ludzi i od mieszkańców Starówki jak i spoza, mówią, że
naprawdę było super, całkiem inna odsłona, nie było to na jedno kopyto, było
przejrzyście, było naprawdę różnorodnie i zarówno słyszałem to od turystów jak i
6

mieszkańców Gdańska zarówno Starówki, nawet mieszkańcy Szerokiej się na
początku burzyli, że ławki im zabrali, ale potem ci starsi ludzi wszyscy na tych
poduchach siedzieli, na tych leżakach. Wchłonął ich tłum tych wszystkich turystów
i odwiedzających Jarmark. To był taki jeden dzień, gdzie się wystraszyli, że nie ma
ławek, że nie mają gdzie się relaksować. Ogólnie to co ja słyszałem, mówię
prawdę. Nie było w tym roku żadnych scysji, awantur.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Od mieszkańców też nie było skarg.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Właśnie o tym przede wszystkim mówię.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
To i z miejscami, przejazdami, zazwyczaj się spotykało z tego typu skargami, a w
tym roku do mnie np. nic nie dotarło.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
W tym roku dużo wcześniej zadziałaliśmy zresztą dzięki miastu i GZDiZ-towi.
Komunikacja co do zmian układu ruchu była dużo wcześniejsza. Po drugie udało
nam się związać trzy parkingi dla mieszkańców, gdzie wydaliśmy specjalne karty i
honorowaliśmy również wjazdówki na Śródmieście czy na teren Głównego Miasta co
też spowodowało moim zdaniem rozładowanie tych napięć. Nasi wystawcy zostali
bardzo wyraźnie przypilnowani i mieli swój parking dodatkowo płatny abonament
dzięki współpracy z Forum Gdańsk na ostatnim piętrze, więc to było rozwiązanie,
które pomogło i przez to, że z Podwala wyszliśmy z antykwariuszami, którzy nie
spali wtedy w tych swoich samochodach na samym Głównym Mieście i to też
spowodowało komfort, bo na Długich Ogrodach był parking niezależny, były
dodatkowo miejsca wśród tych antyków i oni spokojnie gdzieś tam się rozeszli.
Pilnowaliśmy, żeby nie nadużywali alkoholu po godzinach sprzedaży. I tak było.
Więc naprawdę zginął ten problem, który był permanentny. Pamiętam z pracy w
mieście, że jak przychodził Jarmark to mieliśmy problem z grillowaniem w środku
miasta i spożywaniem alkoholu, koczowaniem. Mieliśmy Bułgarów, ale sobie z nimi
poradziliśmy. Dodając jeszcze jedną rzecz. Na pewno bez dobrej współpracy z
miastem tego by się nie udało osiągnąć, bo trzeba przyznać, że sama praca
bezpośrednia raz w tygodniu spotkania pod przewodnictwem Prezydenta, wszystkie
służby, które przychodziły i pomagały, walczyliśmy z Melexami, bo przecież to nie
jest problem tylko Jarmarku. Jarmark to był tylko pretekst do tego, żeby im trochę
pogonić kota w ich wykorzystywaniu luk w prawie. To co jest ważne decyzja w tym
roku o sprzątaniu w ramach kontraktu przez Suez przestrzeni około śmietnikowych.
Nasz dodatkowy budżet, który przeznaczyliśmy również na sprzątanie dodatkowe
wiat śmietnikowych moim zdaniem w czasie Jarmarku było czyściej niż poza
Jarmarkiem jeśli chodzi o wywóz nieczystości z Głównego Miasta i to się pojawiało
też wcześniej w tych ankietach, które robiliśmy badania przez Pomorski Instytut
Naukowy wśród klientów, że zauważyli czystość. Zaskoczył nas też pewien element,
bo wśród niektórych pojawił się dualizm. Było dużo, czysto, fajnie, dużo
śmietników, ale gdzieś tam pojawiły się elementy brudno, trochę zanieczyszczenia
i doszliśmy do wniosku, że to w przyszłym roku poprawimy. Były nasze food courty,
na których nie mieliśmy obsługi, tylko korzystaliśmy z Suezu. Suez niestety nie
może tego wykonywać tymi ludźmi, którzy zbierają śmieci, więc tam co jakiś czas
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przychodziły z innych nieruchomości panie, bo to były głównie kobiety, które
sprzątały, tylko za rzadko. Więc w przyszłym roku będziemy mieli przez siebie
zatrudnione osoby, które będą fizycznie sprzątały food courty i będą wycierały i
czyściły ławy i stoliki i to powinno rozwiązać problem śmieci czy poczucia jakiegoś
dyskomfortu.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Państwo radni czy są jeszcze jakieś pytania? Możemy nazwać sukcesem śmiało
tegoroczny Jarmark. Trzymamy kciuki za kolejny rok. Teraz przed nami Jarmark
Świąteczny.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Jarmark Bożonarodzeniowy już przygotowujemy. W skrócie powiem. Jesteśmy na
tym etapie, dzisiaj jesteśmy po słowie z Mota-Engil czyli z operatorem i
inwestorem parkingów podziemnych, czekają na zgodę lub brak Konserwatora.
Połowę Targu Węglowego już mamy uzgodnioną i już sprzedajemy i
zagospodarowujemy oczywiście jeśli chodzi o przestrzeń czyli pod punkty
gastronomiczne głównie. Po 48 godzinach rozpoczęliśmy uruchomienie rejestracji w
naszym systemie. Mamy już 110 zgłoszeń na łącznie 160 punktów. Już właściwie
powinniśmy zamknąć sprzedaż dlatego, że z Forum Gdańsk mamy pewną dyskusję,
którą prowadzimy. Tam się przesuwają terminy. Ludzie na krótszy czas nie chcą
wejść, co zresztą przewidywałem, a Forum Gdańsk niestety ma wejść 4 grudnia, a
my startujemy 23 listopada w tym roku, więc te dwa weekendy, które uciekają
widać, że są takim bardzo dużym bodźcem negatywnym. Czekamy, zobaczymy co
na to Forum Gdańsk, może nas jednak wpuści w cześć tej przestrzeni. Ma tam
jakiegoś sponsora, który wykonuje tam jakieś aktywności przez tydzień czasu. To
jest ciekawe. Myślę, że to też państwo powinniście wiedzieć. Złożyliśmy i
prawdopodobnie będziemy operatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego w Sopocie.
Złożyliśmy ofertę i jesteśmy już praktycznie na ostatniej prostej jeżeli chodzi o
podpisanie umowy.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Teraz w Sopocie będziecie robić?
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Tam był Jarmark. Tylko bardzo mały i my go chcemy trochę odmienić. Zresztą
Prezydent Sopotu również. Nie będzie to jarmark świąteczny, tylko będzie to
jarmark poświąteczny. Zacznie się 27 grudnia, a skończy się 6 stycznia. To jest
bardzo ważne, bo nie wchodzi w żaden konflikt z naszym, który się kończy 31
grudnia. Bardziej karnawałowy, bardziej pod gości, którzy przyjeżdżają na
Sylwestra i pod Rosjan, którzy przyjeżdżają i w Sopocie są dosyć liczni.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
Czyli dla Międzynarodowych Targów Gdańskich decyzja Konserwatora, żeby nie dać
zgody jest dobra.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Tak. My kibicujemy, ale tylko na krótką fazę, potem nich już daje zgodę. Co jest
ważne jeszcze, bo zapomniałem, my w tym roku zaczniemy 23 listopada, a
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skończymy 2 stycznia. Czyli nie ciągniemy tak jak w zeszłym roku 2 tygodnie do
światełka do nieba, ale zaczynamy jeden tydzień wcześniej. Zaczynamy za miesiąc
23 listopada tak jak każdy adwentowy jarmark w Niemczech. Jeżeli będzie cały
Targ Węglowy dostępny to w Sylwestra zorganizujemy w drugiej jakby części
Sylwester dla dzieci. Jeżeli nie to musimy się zastanowić w którym miejscu go
zorganizujemy. Chcemy o 16:30 zorganizować 2-godzinną zabawę. Jesteśmy po
wstępnym ofertowaniu. Może będzie to Jeżowska, może jakiś inny zespół, który
wykona trochę utworów, trochę zabawy dla dzieci, która niech przyjdzie na
Sylwestra o 17, a potem idzie do domu, żeby się nie błąkała za dużo po mieście.
Myślę, że to będzie ciekawa rzecz. Nie było tego nigdy. W związku z tą ideą
Sylwestrów dzielnicowych będzie takie fajne uzupełnienie, więc wierzę, że w tym
też miastu dopełnimy tą ofertę i wcale nie trzeba wydawać milionów na wielkie
koncerty, tylko lepiej wydać kilkaset tysięcy na dobre imprezy lokalne dla
Gdańszczan. I oczywiście składamy ofertę i wszystko wskazuje na to, że będziemy
też operatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego w Kołobrzegu.
Radny Piotr Dzik – Członek Komisji Sportu i Turystyki RMG
W Zbrojowni też będzie? Jest zgoda?
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Tak. Jest umowa, nie ma żadnych problemów, za nieduże pieniądze.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
Dziękujemy za informację. Jarmark Bożonarodzeniowy też będziemy
podsumowywać w przyszłym roku, także pana prezesa także zaprosimy.
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi
Gdańskie S.A.
Na pewno będziemy. Wierzymy, że będzie sukcesem.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki RMG
My również. Także dziękujemy za ten czas.

PUNKT - 4
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Wobec braku spraw związanych z tym punktem, przewodnicząca podziękowała za
wszystkim za udział w I części posiedzenie, a następnie Komisja udała się do Sali
Seana Lestera nr 003, gdzie rozpoczęła się II część obrad.

CZĘŚĆ II POSIEDZENIA (obrady wspólne z Komisją Edukacji)
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji otworzył
posiedzenie, stwierdził quorum, a następnie wobec braku uwag do
przedstawionego porządku obrad poddał jego przyjęcie pod głosowanie.
Głosowanie:
7 za – jednogłośnie
Wspólnym obradom Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji
przewodniczył radny Andrzej Kowalczys – przewodniczący Komisji
Edukacji.
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PUNKT - 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk nr 349.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019 r. BRMG.0006.323.2019).
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały w zakresie
działania Komisji.
Powiedziała: w zakresie druku nr 349 i w zakresie działania państwa Komisji
wprowadza się nowe przedsięwzięcie pt. Zaprogramuj swoją przyszłość.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020 na łączną kwotę 119 744 zł
i dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia Promocja Miasta Gdańska przez kluby
sportowe zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1 150 000 zł na to
przedsięwzięcie co zmienia całkowitą wartość tego przedsięwzięcia na kwotę ok
43 000 000 zł. To wszystko w zakresie działania państwa Komisji.
Dyskusja.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Ten wzrost dokładnie na co będzie przeznaczony?
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków
To jest na dofinansowanie klubów sportowych, które będą promowały Gdańsk.

USTALENIA KOMISJI EDUKACJI – OPINIA
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji poddał pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 349.
Głosowanie:
4 głosy za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące się
W wyniku głosowania Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 349.
Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
zawartego w druku nr 349.

USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalistę w Wydziale
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 349. (Opinia nr
12-9/24-20/2019)
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PUNKT - 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 350.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z
24 października 2019 r. BRMG.0006.324.2019).
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały w zakresie
działania Komisji.
Powiedziała: w zakresie działania państwa Komisji w druku nr 350 dokonuje się
następujących zmian: zwiększa się dochody z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej
dla nie samorządowych jednostek oświatowych z jednoczesnym przekazaniem tych
dochodów na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w
wysokości 730 367 zł. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji projektu
Zaprogramuj swoją przyszłość na kwotę 15 967 zł z jednoczesnym przeznaczeniem
ich na wydatki oraz zwiększa się dochody na realizację projektu w ramach
programu Erasmus na kwotę 183 363 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na
wydatki. Ponadto dodatkowe dochody zrealizowane przez placówki oświatowe na
kwotę 94 876 zł przeznacza się na wydatki placówek oświatowych. Oraz dokonuje
się przeniesienia między działami w związku ze zmianą zarządcy nieruchomości
przy ul. Kartuskiej 32/34 przenosi się 16 500 zł z działu 801 do działu 855 dla
Gdańskiego Centrum Świadczeń, które będzie nowym zarządcą budynku. W związku
ze zmianą również zarządcy budynku przy ul. Traugutta 26 Szkoła Podstawowa Nr
45 przenosi się środki do specjalnego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla
dzieci i młodzieży z autyzmem, który będzie nowym zarządcą budynku. Oraz
przenosi się niewykorzystane środki w ramach zadań z zakresu zdrowia
psychicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na
potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych na łączną kwotę 741 900 zł.
Dyskusja.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Mam pytanie odnośnie tych 700 tys. zł zwrotu dotacji przez niepubliczne szkoły.
Rozumiem, że to są środki, które wróciły w wyniku kontroli. Czy mamy informacje
ile było tych kontroli? Czy widzimy z kontroli na kontrolę jakiś postęp jeżeli chodzi
o zawyżanie czy nie zawyżanie ilości słuchaczy w tych jednostkach?
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i
Podatków
Trudno określić. Kontrole są i są robione zwroty dotacji oraz przekazywanie
środków na realizację tych zadań z dotacji. Nie umiem panu odpowiedzieć ile
takich kontroli jest i czy to jest zawyżane.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Pan dyrektor widzę, że się zgłasza.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Ja tyko w zakresie tego co jest w kompetencjach WRS-u, bo pełne kontrole jeżeli
chodzi o funkcjonowanie placówek niepublicznych też wydatkowanie dotacji przez
te placówki prowadzi Biuro Audytu i Kontroli. Tej wiedzy dzisiaj nie mam,
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natomiast to co myśmy zainicjowali w zeszłym roku w grudniu, czyli wspomniane
już kontrole weekendowe w placówkach policealnych niepublicznych są
kontynuowane. Odbyły się w czerwcu i skutkiem było też zamknięcie dwóch tych
placówek policealnych. One nie zgłosiły słuchaczy od września. Natomiast w innych
placówkach cały wrzesień trwały kontrole weekendowe. To były tym razem
mniejsze szkoły policealne, które do tej pory nie wykazywały korekty jeżeli chodzi
o liczbę słuchaczy. Przypomnę tylko, że wygląda to w ten sposób, że szkoła
policealna na początku miesiąca zgłasza, deklaruje liczbę słuchaczy, a na koniec
miesiąca powinna ją skorygować o wskaźnik frekwencji. Większość szkół
policealnych to robi, natomiast nie zawsze robiły to w sposób rzetelny. Kontrole
wykazywały brak rzetelności, stąd nakazy zwrotów, a w przypadku tych dwóch,
które kontrolowane były teraz we wrześniu po raz pierwszy jakby też w historii
dokonały takiej korekty, a więc nie mówimy tutaj o bezpośrednim zwrocie, ale
widzimy, że te korekty są większe niż zazwyczaj i w październiku trwają kolejne
kontrole, dochodzą kolejne placówki i rozwijamy skalę.

USTALENIA KOMISJI EDUKACJI – OPINIA
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji poddał pod głosowanie
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 350.
Głosowanie:
4 głosy za
0 głosów przeciw
3 głosy wstrzymujące się
W wyniku głosowania Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,
zawarty w druku nr 350.
Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
zawartego w druku nr 350.

USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalistę w Wydziale
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 350. (Opinia nr
12-9/25-21/2019)

PUNKT - 3
Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/2019 Gdańskiego Zespołu
Schronisk i Sportu Szkolnego.
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Witam państwa serdecznie. Jest ze mną wicedyrektor Bartłomiej Papis.
Prowadzimy razem placówkę. (Została przedstawiona prezentacja, która
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stanowi załącznik nr 6 do protokołu). W Zespole pracujemy od 2017 roku.
Wcześniej były to Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Gdańsku oraz Gdański Ośrodek
Kultury Fizycznej, które zostały połączone, w wyniku czego mamy już pod
nadzorem 12 obiektów. Są to budynki, w których prowadzone są schroniska i
budynek Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej, a także obiekty w administrowaniu,
boiska, które znajdują się m. in. na Żabiance, na Suchaninie, którymi się
zajmujemy, opiekujemy. Też utrzymujemy tam czystość. Ostatnia duża inwestycja
to było poprawienie drzewostanu przy boiskach na Żabiance na Subisława, także
jeżeli chodzi o działalność Schronisk to Schroniska Młodzieżowe w obecnej chwili w
tym roku szkolnym oczywiście, który minął to było 291 miejsc. Zmniejszyliśmy
miejsc o 100 z uwagi na to, iż w schronisku przy ul. Grunwaldzkiej prowadzona jest
również …. Udzieliliśmy w ubiegłym roku szkolnym prawie 60 tys. Noclegów.
Działalność Zespołu, to tak jak powiedziałam, nie tylko działalność hotelarska, że
tak się wyrażę, czy udzielanie noclegów dzieciom i młodzieży, ale nie tylko, bo też
udzielamy noclegów dorosłym, ale również to są zajęcia prowadzone dla dzieci,
młodzieży i opiekunów. Zatrudniamy 26 nauczycieli. Prowadzimy zajęcia stałe i jest
to m. in. gimnastyka korekcyjna, pływanie, pływanie synchroniczne, zajęcia
turystyczne, lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka kompensacyjna, piłka siatkowa,
zajęcia rekreacyjne, animacja czasu wolnego, zajęcia na smoczych łodziach oraz
piłka nożna. Łącznie w ubiegłym roku mieliśmy 1548 uczestników co daje nam
łącznie 385 zajęć tygodniowo. Tak jak już powiedziałam 25 nauczycieli prowadziło
te zajęcia. Oprócz zajęć stałych nasi nauczyciele zatrudnieni, ci etatowi, prowadzą
w okresach wypoczynku czyli w okresach letnich i zimowych półkolonie i kolonie. W
tym roku szkolnym prowadziliśmy takich turnusów 11. Były to półkolonie oraz 3
kolonie. Kolinie były w zakresie mediacji szkolnych i rówieśniczych, bo też taki
dział posiadamy, jak również kolnie na smoczych łodziach. To były kolnie
wyjazdowe. Natomiast stacjonarnie prowadzimy półkolonie. Było to 11 turnusów.
Większość odbywała się na terenie naszej placówki, czyli przy ul. Grunwaldzkiej
244, ale również w wielu placówkach szkolnych, np. w SP nr 92, także jesteśmy
otwarci. Jeździmy po mieście z jakimiś imprezami.
Organizowaliśmy oczywiście w tym roku po raz kolejny po raz 14 Bieg Gdańszczan,
który się odbył 8 czerwca. Brało w nim udział 926 uczestników. Oczywiście były
nagrody rzeczowe, także nagrody w postaci zajęć, które my organizujemy w
dzielnicach.
Nowością naszą jest tzw. Festiwal Korektywy. Mamy dwie ulotki. Gdański Festiwal
Korektywy ma na celu zaprzyjaźnienie młodzieży z korektywą, żeby to nie były
takie zajęcia niechciane, które gdzieś tam są wyalienowane w szkołach, żeby
poznali, jaki wpływ te ćwiczenia korekcyjne mają na człowieka, jak ważne jest
dotarcie do samych rodziców, bo ten Festiwal, który organizujemy w soboty to
przyłączamy się wtedy do imprez szkolnych. Tutaj jest taki przykład szkoły np. 56,
gdzie organizowaliśmy to na Oruni przy takiej imprezie Festiwal Żyj Zdrowo i my
włączyliśmy się naszym Festiwalem Korektywy, na którym pokazywaliśmy jak w
warunkach domowych można takie zajęcia przeprowadzać. Do ćwiczeń nie
używaliśmy żadnych ławeczek, żadnych drabinek. Wszystkie ćwiczenia odbywały się
tak, żeby rodzicie mogli poznać i przeprowadzić takie ćwiczenia w formie nawet
takich zabaw w domu razem z dziećmi. Były oczywiście nagrody w formie karimat
czy woreczków gimnastycznych, także dzieci były bardzo z tego zadowolone,
rodzice również. Zapoznawaliśmy ich z różnymi wadami postawy, także też w tym
zakresie rozpoczynamy współpracę z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia. Jak
co roku bierzemy oczywiście udział w Free Time Festiwal, czyli jesteśmy na targach
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turystycznych. Prezentujemy nie tylko naszą ofertę, ale także ofertę bazy
Szkolnych Schronisk w całej Polsce. Promujemy turystykę krajoznawczą. Także
prezentowaliśmy w tym roku pierwszą pomoc przedmedyczną z młodzieżą, ale też
był bardzo duży blok sportowy, w którym młodzież rywalizowała w mini składach w
piłkę nożną, a później finał odbywał się już na naszym stadionie, także to była też
taka dość duża impreza połączona z takim ciekawym dla młodzieży finałem.
Cały rok prowadzimy Gdańską Olimpiadę Młodzieży, w której wzięło udział w tym
roku 11 tys. uczniów, 63 szkoły brały udział w tej imprezie naszej całorocznej.
W tym roku podsumowanie odbywało się we wrześniu, niemniej jednak w tym roku
postawiliśmy nie tylko samych zwycięzców, laureatów poszczególnych dyscyplin,
ale przede wszystkim na tzw. usportowienie szkół, czyli wygrywały szkoły, które
jak największą liczbę uczniów wysłały na nasze zawody. Te najliczniejsze szkoły
otrzymały nagrody w tym roku rzeczowe.
Organizujemy również rok rocznie Spartakiadę Przedszkolaka. W tym roku w
finałach Spartakiady brało udział 160 dzieci z 16 przedszkoli. To zawsze się cieszy
dużym zadowoleniem wśród dzieciaków. Robimy to w aurze majowej. Dzieci
chętnie wtedy poznają nasz teren, nasz stadion lekkoatletyczny, także we
współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Sportu prowadzimy te imprezy.
Robimy również, organizujemy corocznie Czwartki Lekkoatletyczne. To są
eliminacje jesienne i wiosenne, a kończą się finałem w Łodzi. W tym roku
wyjechało do Łodzi 70 finalistów z Czwartków Lekkoatletycznych. Zdobyliśmy w
tym roku 2 medale.
Prowadzimy również programy m. in. dzielnicowych centrów sportu. Dzielnicowe
Centra Sportu prowadzone są już drugi rok w Gdańsku. W tym roku prowadziliśmy
działania w 15 dzielnicach Gdańska w ramach dyscyplin takich jak piłka siatkowa,
koszykówka, piłka nożna, badminton, zumba, fitness, nordic walking, zajęcia
biegowe, morsowanie, boks, tenis stołowy, piłka ręczna, siłownia, smocze łodzie,
kajaki, a także siatkówka i piłka ręczna plażowa. Te zajęcia były organizowane nie
tylko dla dzieci, ale także dla opiekunów. Uczestników łącznie przez cały rok było
ponad 22 tysiące. To są tzw. wejścia na zajęcia. Każde zajęcia są otwarte. Można
na nie wejść, poznać daną dyscyplinę, nie trzeba ściśle wiązać się z tym, ale w ten
sposób i taka jest idea, żeby każdy z naszych mieszkańców mógł uczestniczyć w
różnych dyscyplinach, spróbować tych dyscyplin. Pracowało 32 instruktorów
podczas tego roku.
Prowadzimy również we współpracy z PZPN-em Akademię Młodych Orłów. Tutaj
mamy też grupy, które prowadzimy we współpracy z PZPN-em i z województwem,
natomiast jeżeli chodzi o zakres naszej współpracy, to przede wszystkim
pomagamy i takie są obowiązki nasze po stronie miasta w udostępnianiu sal, boisk,
także tutaj ściśle współpracujemy w ramach tego projektu. W tym roku brało w
Akademii Młodych Orłów mieliśmy 91 uczestników.
Tak jak już wcześniej wspominałam w ramach naszej struktury działa Gdańskie
Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Tutaj prowadzimy Klub Mediatora,
informacyjno – konsultacyjny, centrum szkoleniowe oraz znajduje się w naszej
siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 244 ośrodek mediacyjny. Pracuje tam dwóch
mediatorów, którzy również wyjeżdżają na tereny różnych placówek, nie tylko na
naszym terenie, ale również jesteśmy otwarci na współpracę w terenie.
Prowadzimy program profilaktyczny żyj z pasją kolejny rok. W tym roku nowością
były działania w Centrum Handlowym Forum, gdzie staraliśmy się uzmysłowić
młodzieży, że to miejsce nie jest dla nich takie atrakcyjne, że jest wiele innych
miejsc, które mogą ich zainteresować jako młodzież, z pozytywnym skutkiem. Tam
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była prezentacja akurat freestyle, parkura i zajęć tanecznych oraz jazdy na
rolkach, a teraz przenosimy te zajęcia już w formie bardziej stałej na stadion.
Oprócz tego prowadzimy w ramach tego projektu wiele różnych zajęć na terenie
szkół, czyli jesteśmy w szkołach. Organizujemy też w ramach tych środków
półkolonie i także wyjazdy typowo turystyczno – profilaktyczne połączone z
warsztatami profilaktycznymi, gdzie dzieci i młodzież w tamtym roku była na
wyjeździe na Kaszubach połączone z kręglami. Chcemy, żeby ten element
profilaktyki zawsze był połączony z krajoznawstwem i turystyką. Brało udział w tym
projekcie 2206 uczestników.
Prowadzimy również szeroką współpracę jeżeli chodzi o Rady Dzielnic. Rozliczamy
budżety właśnie działań sportowych i rekreacyjnych. W tym roku jest to dosyć
pokaźna suma budżetu bo prawie 300 tys. zł, natomiast też kolejny rok prowadzimy
projekt Sąsiedzkiej Szkoły w Górnym Wrzeszczu. Jest to projekt w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Też są prowadzone zajęcia. Zatrudniamy w ramach tego projektu
11 instruktorów. Jest też u nas w ramach Zespołu działa taki projekt Mój sport,
gdzie są też działania, zajęcia pozaszkolne w naszych placówkach. Jak już państwo
wiedzą my nie posiadamy takich obiektów sportowych typu hale, żebyśmy mogli je
udostępniać, dlatego nasze działania są skierowane właśnie do miejsc typowo
szkolnych. Tam pracuje w ramach Mojego sportu 17 trenerów. Też w ramach tych
działań młodzież odnosi sukcesy czy w lekkoatletyce, czy Mistrzostwo Polski w
cheerleadingu, także też wiele wyjazdów jest organizowanych połączonych
oczywiście ze zwiedzaniem, gdyż jest też na to czas. Taką nowością był
organizowany turniej piłki plażowej w schronisku przy ul. Grunwaldzkiej. Cieszył
się bardzo dużym powodzeniem, ale to już była ta oferta dla osób dorosłych. Brało
w nim udział 94 uczestników, 18 par męskich, 26 par żeńskich. W sumie dało nam
12 godzin grania.
Naszym nowym projektem jest nasza nowa strona internetowa. Stawiamy tutaj
przede wszystkim na informacje dla mieszkańców, czyli kalendarz imprez i
wyszukiwarka zajęć, żeby każdy z naszych mieszkańców mógł znaleźć coś dla
siebie. Kalendarz imprez to tu jesteśmy w trakcie rozmów z Gdańskim Ośrodkiem
Sportu tak, żebyśmy mogli Aktywuj się i wszystkie inne jakieś rzeczy, które się
dzieją dla naszych mieszkańców zamieszczali na wspólnym portalu, żeby nie trzeba
było otwierać kilku przeglądarek czy kilku stron i wyszukiwać, tak, żebyśmy mogli
to wspólnie prowadzić. Także zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Tam są
informacje o naszych rozgrywkach, o wszystkich innych imprezach, które będą się
działy, i na które też serdecznie zapraszamy.
Robimy też imprezy takie okazjonalne jak podsumowanie lata w Brzeźnie na plaży.
Robiliśmy inaugurację sportowego roku szkolnego, podsumowanie roku. Także w
tym roku było tak bardzo uroczyście. Mieliśmy inaugurację z odpaleniem znicza
olimpijskiego, też z przysięgą trenerską, sędziowską, także cały czas staramy się
podnosić nasz poziom.
Jeżeli są pytania to bardzo proszę. Dziękuję.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Weszłam na państwa stronę i chciałam zapytać korty tenisowe czynne od 13 do 15.
Rozumiem, że to są bezpłatne zajęcia?
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Tak.
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Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
W jaki sposób państwo czy przez zapisy?
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Tak. Z reguły to są grupy ok 15 osobowe. Jeżeli chodzi o zajęcia tenisowe to
prowadzimy w ramach Dzielnicowych Ośrodków Sportu powiem Bartek.
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Pani dyrektor wspomniała wcześniej… one się odbywają w chwili obecnej na
kortach Lechii Gdańsk i generalnie są dostępne dla wszystkich w różnym wieku i
zgłaszamy się do trenera prowadzącego, żeby przydzielił do odpowiedniej grupy
treningowej.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
A`propos Sali baletowej …
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Baletu jeszcze nie prowadzimy.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Przepraszam, nie doczytałam.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrady
Pani dyrektor tyle wydarzeń, tyle imprez. Padły te słowa o współpracy z Gdańskim
Ośrodkiem Sportu i to jest taka codzienna współpraca?
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Można powiedzieć, że tak. Chociażby Bieg Gdańszczan, który organizowaliśmy.
Staramy się komunikować, żeby sobie imprezami nie wchodzić w drogę, dlatego
jeżeli były tam regaty to np. jak budujemy scenę to już nie budujemy drugiej sceny
konkurencyjnej 10 metrów dalej tylko na jednej scenie i to nam się świetnie udaje.
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
Współpracujemy panie radny.
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Jesteśmy na jednym terenie i jeżeli chodzi o obiekt przy ul. Grunwaldzkiej, bo tam
też prowadzi, operatorem jest Gdański Ośrodek Sportu także tutaj też jest bardzo
dobra współpraca.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrady
Poza tym personelem, który obsługuje schroniska to jak liczny jest zespół związany
z zajęciami? Mówię o takim stałym zespole.
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Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
25 osób tak jak mówiłam nauczycieli pracowników pedagogicznych na etatach, ok
40 pracowników administracyjnych, to jest pion techniczny, konserwatorzy, panie
pokojowe, recepcjoniści, administracja. Natomiast dodatkowo jeżeli wynikają z
programów to na chwilę obecną to było ok 70 osób na umowy zlecenia,
instruktorów, średnio prowadzących zajęcia tygodniowo było ok 4 godzin
tygodniowo.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji
Edukacji
Mam pytanie, bo tutaj pada informacja, że miejsca na półkolonie bardzo szybko się
rozeszły co świadczy o wielkiej popularności. Czy planujemy rozszerzenie liczby
uczestników?
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
W tym roku robiliśmy tak bardzo szeroko ten wypoczynek letni, także jeżeli chodzi
o okresy zimowe to na pewno będą dwa turnusy. Natomiast w okresie letnim tak,
widzimy takie potrzeby może takie nietypowe dla kolonii, ale kolonie w miejscu,
czyli z nocowaniem u nas w schronisku. Takie np. robiliśmy lekkoatletyczne i to
bardzo się spodobało, że dzieci nie wyjeżdżają, są na miejscu, niemniej jednak
korzystają z obiektu przez te kilka dni i właśnie ta forma, czyli nocowanie w
Gdańsku dla dzieci z Gdańska z taką możliwością, że rodzic zawsze może być
blisko, także ta oferta jest i może nie będziemy tego tak maksymalnie rozszerzać,
niemniej jednak chcemy, żeby do młodszej grupy dzieci trafić, nie tylko do tych
10-latków, które już są gotowe do treningów LA, ale do troszeczkę młodszych.
Zrobienie więcej takich typowo turystycznych, tak, żeby dzieciaki bardzo sobie
odpoczęły na tych naszych koloniach.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji
Edukacji
A kwestia DTS-ów? Czy jest możliwość rozszerzenia na więcej dzielnic?
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Cały czas staramy się rozszerzać je. Staramy się przede wszystkim pozyskiwać nowe
miejsca, w których będziemy mogli prowadzić zajęcia dla jak najszerszej grupy
mieszkańców, ale jest to związane oczywiście z dostępem właśnie do miejsc i
chętnymi trenerami do pracy. Na chwilę obecną powoli idzie ku dobremu, że
zwiększamy ilość tych zajęć.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji
Edukacji
Jeszcze mam trzecią sprawę właśnie dotyczącą turnieju siatkarskiego. Chciałbym,
żeby w przyszłym roku był bez alkoholu jeżeli chodzi o zawodników.
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Impreza sportowa jest bez alkoholu. Natomiast niestety czasami nie mamy wpływu
na pewne zachowania zawodników czy osób postronnych, które przebywają.
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Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji
Edukacji
Mówię o zawodnikach, którzy pili alkohol w godzinach nocnych.
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Takie sytuacje raczej się nie zdarzały.
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji
Edukacji
Zdarzały się.
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Jeżeli będą się zdarzały w przyszłym roku, to znaczy nie mają prawa się zdarzyć,
natomiast na pewno na przyszły rok będzie wynajęta ochrona, która będzie już
bezpośrednio czuwała nad przebiegiem całego turnieju.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrady
Właściwie od tego wątku alkoholowego czy sięgacie właśnie po te pieniądze
znaczone tzw. kapslowe? Jeżeli tak to w jakiej kwocie?
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
W tym roku w ramach projektu to była kwota 200 tys. zł powiększona w okolicach
maja o kolejne 70 tys. zł na działania w centrach handlowych, żeby uciekała
młodzież z tych miejsc.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrady
Wiem, że jesteście też specjalistami w takich działaniach nadzwyczajnych, bo w
miesiącu październiku, listopadzie spływa do nas radnych taka informacja, że
pojawiają się dodatkowe środki właśnie z tzw. kapslowego. Czy wy bylibyście w
stanie w jakiś sposób wykorzystać na waszą działalność jeżeli otrzymalibyście takie
informacje w październiku, listopadzie, czy moglibyście zorganizować jeszcze
jakieś zajęcia, przedsięwzięcia mające związek z profilaktyką uzależnień? Może to
nie tylko sport, ale może za tym by szedł także inny program?
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
Tutaj największym zainteresowaniem cieszą się te wyjazdy połączone właśnie z
tymi działaniami profilaktycznymi. W formach stałych czyli pogadanki dla
młodzieży to frekwencja, chodzi o frekwencję, żeby zrobić takie warsztaty, gdzie
będzie frekwencja, i żeby dzieci miały dobre wrażenie po tych spotkaniach. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszą się te wyjazdy, które my organizujemy połączone z
warsztatami profilaktycznymi i jeżeli jest takie pytanie, że jeżeli by teraz wpłynęły
pieniądze to jesteśmy w stanie przerobić na chwilę obecną, na ten rok ok 40 tys.
zł, nie więcej.
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Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrady
Wspomniałem o tych waszych działaniach, że jesteście bardzo elastyczni i chciałem
wam podziękować za rok 2017, kiedy przez Pomorze przeszła nawałnica i ogromne
straty nie tylko w lasach, ale też w miejscowościach, gdzie przyjęliście z małych
miejscowości tych kaszubskich, z Borów, dzieci, gdzie przeszła przez te
miejscowości nawałnica i to się działo w bardzo szybkim tempie. Byliście bardzo
otwarci i tych dzieci przyjęliście niemało, za co wam po raz drugi dziękuję wraz z
koleżankami, kolegami, ale naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem waszych
działań, waszego profesjonalizmu, czasami mam możliwość uczestniczenia w tej
zabawie przez sport i jestem pod dużym wrażeniem. Do Przemka, rozumiem
obawy. To jest plaga wielu organizatorów, gdzie niestety i dym papierosowy i ta
butelka piwa pojawia się w miejscach, w których nie powinna, ale w pełni się
zgadzam z tą uwagą i to też na pewno dyrekcję uczuli.
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i
Sportu Szkolnego
My zawodników również uczulamy. Czasami na pewne zachowania zawodników nie
mamy wpływu, stąd się biorą środki zapobiegawcze.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji Edukacji RMG
Kolega uprzedził swym podziękowaniem. Oczywiście to nie była tyle spontaniczna z
waszej strony reakcja co taka wynikająca chyba też z wielkiego serca, bo potrzeba
była natychmiastowa, za co dziękujemy. Natomiast rzeczywiście kolega poruszył na
forum publicznym kwestię dotyczącą jednak tego bezpieczeństwa, ale też i
zachowania, a już nie mówiąc o spożywaniu alkoholu. Tak sobie pomyślałem, że
macie tutaj państwo przed sobą radnych, którzy chętnie będą was wspierać jeżeli
chodzi nawet o pozyskiwanie tych funduszy chociażby z tzw. alkoholowego. Tam są
ogromne pieniądze. Potrzeby też są ogromne, żeby było jasne. Pieniędzy nigdy nie
będzie za wiele, natomiast sam układ wydatkowania tychże pieniędzy, który jest
niestety obarczony budżetowaniem rocznym i wydaniu też rocznym powoduje, że
my nie możemy odkładać żadnych pieniędzy na żadne konta zapasowe. Po prostu
jeżeli tych pieniędzy nie wydamy w danym roku kalendarzowym to po prostu z tego
budżetu przepadają i Prezydent może te pieniądze przeznaczyć na wszystko, na
łatanie dziury w chodniku czy drogi itd. Nie mówię, że one przepadają na zasadzie
zmarnotrawienia, natomiast stracą swoją siłę i moc jeśli chodzi o profilaktykę. Tą
profilaktykę przez sport prowadzicie. Sobie nie wyobrażałbym sytuacji, gdzie
pozyskiwanie tych funduszy wiąże się z takim nazwijmy to skandalicznym
zachowaniem. Tu akurat pan przewodniczący poprzez swoją skromność, ale moim
zdaniem prowadzi jedno z największych przedsięwzięć sportowych w Gdańsku 0:1
Do Przerwy, gdzie to już nie setki, tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych biorą udział
w tych turniejach piłki nożnej i powiem tak, tam też jest dofinansowanie pewnej
części tylko, dofinansowanie z kapslowego, natomiast jest tam podkreślane od
początku, w trakcie i na końcu bezwzględnie przez organizatora, że jakakolwiek
forma alkoholu pojawiająca się na tym ogromnym przedsięwzięciu powoduje
kompletne wyrzucenie na cztery litery, za przeproszeniem, z pewnymi
konsekwencjami i takie podkreślanie tego jest bardzo ważne. Rzeczą karygodną
jest niestety jeżeli i to w dodatku radny widzi i obserwuje, jest świadkiem np.
takiego zachowania. Musicie państwo wziąć sobie to bardzo serdecznie do serca i
bezwzględnie z tym walczyć podkreślając, że właśnie ten turniej, właśnie tego typu
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zajęcia sportowe są z takiego, a nie innego źródła, bo tu tylko brakuje jeszcze
kogoś, kto mógłby z tego kręcić nie wiadomo jakie nieprzyjazne i miastu i wam i
nam, jako radnym zaangażowanym w sytuację wręcz, które nie powinny mieć
miejsca, dlatego my chętnie się w to włączymy. Widzimy wasze świetne
zaangażowanie i wasz potencjał i możliwości. Nie bez kozery powiedział kolega o
tych funduszach. Moim zdaniem nawet za mało wykorzystujecie tych pieniążków.
Będziemy wspólnie szukać, bo są wśród nas przedstawiciele tejże Komisji, a więc
można łatwo tutaj też koordynować tymi pieniążkami, bo dla nas największym
problemem szczególnie są te miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień, bo
wpadają pieniądze z Jarmarku, wpadają pieniądze z te, które są z tzw. miesięcy
tych dość obfitych w sprzedaż alkoholu. My tych pieniędzy dostajemy dużo z czego
się cieszymy, natomiast wydać je musimy do 31 grudnia i dobrze, sprytnie, fajnie
zaplanowane turnieje strzelam Mikołajkowe, jakiekolwiek, które będą angażowały
dzieci, młodzież i dorosłych z wykorzystaniem waszej bazy sportowej byłoby na
pewno nie zmarnowanym pieniążkiem, który mógłby być ekstra na tego typu
program działania przeznaczony, dlatego ponawiam nasze zobowiązanie, bo my
wiemy, że dając wam te pieniądze tych pieniędzy naprawdę nie zmarnujemy. One
będą naprawdę świetnie wykorzystane, ale tego typu uwagi musimy sobie wziąć
głęboko do serca. Dziękuję i przepraszam za być może długą wypowiedź.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrady
Bardzo dziękujemy pani dyrektor Marlenie Zajdzińskiej - Pełce i panu
wicedyrektorowi Bartłomiejowi Papisowi.

PUNKT - 4
Prezentacja działalności klubu UKS Atena Gdańsk.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji
prowadzący obrad
Teraz prosimy pan Ksawery Nowosielski prezes Klubu UKS Atena Gdańsk.

RMG,

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Wysłaliśmy sprostowanie i najwyraźniej nie doszło. Krzysztof Walczak – wiceprezes.
Szanowni Państwo jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Krzysztof Walczak.
Jestem wiceprezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Atena Gdańsk. Jest to klub
szermierczy działający przy Gdańskiej Szkole Szermierki.
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Proszę państwa nasz klub powstał w 2000 roku na podstawie umowy zawartej ze
Szkołą nr 70 jeszcze wtedy i klasy sportowe w tej szkole działały nieprzerwanie od
1969 roku, czyli jest to już dużo czasu, kiedy szermierka w tej szkole jest obecna.
Nasi zawodnicy, jak widać to, uczestniczą w wielu imprezach sportowych, które
odbywają się zarówno w Polsce jak i zagranicą. W zasadzie w każdym większym
mieście w Polsce odbywa się turniej szermierczy, na który są zapraszani, czy może
wyjeżdżają, zawodnicy naszego klubu.
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Celem naszym jest zachęcanie dzieci do uprawiania tego pięknego sportu,
przekazywanie wartości i wychowanie przyszłych olimpijczyków, bo już mamy w
pewnym sensie w naszej tradycji, bo nazwiska Gruchała, Rybicka na pewno są
państwu znane.
Ten klub założyli głównie nauczyciele tej szkoły, m. in. obecna wicedyrektor pani
Żaneta Ziółkowska i jak tutaj widać od początku swojego istnienia nasz klub ściśle
współpracuje z miastem Gdańsk. Po państw prawej stronie to zdjęcie to jest
zdjęcie z największego turnieju na świecie dla dzieci. Ten turniej odbywa się w
Paryżu i jest to tzw. maraton szermierczy. Tam w jednej kategorii wiekowej
startuje 200-300 dzieci. Tych kategorii jest kilka. Jest to olbrzymie
przedsięwzięcie. Widać, że flagi naszego miasta towarzyszą nam w zasadzie
wszędzie, gdzie jeździmy.
Z kolei zdjęcie następne jest z jednego z turniejów na Węgrzech. Tak jak
powiedziałem wcześniej, jeździmy nie tylko po Polsce. Jeździmy również po całym
świecie.
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Tutaj akurat co roku staramy się zrobić taką sesję zdjęciową z naszymi
zawodnikami. Wypuszczamy kalendarz, foldery. Kalendarze to jest inicjatywa
głównie rodziców, którzy współpracują z naszym klubem i oczywiście też on służy
promocji naszego miasta.

Zarząd naszego klubu w 2017 roku, dwa lata temu, się zmienił, z różnych powodów.
Jednym z powodów był brak płynności finansowej, natomiast od 2017 roku ta
płynność została uzyskana na tyle, że nie musimy się już przejmować za bardzo
finansami. Oczywiście bardzo duże podziękowania należą się rodzicom naszych
zawodników, którzy bardzo olbrzymim wsparciem dla nas są.
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Pozyskaliśmy również sponsorów. To coś, czego nie było wcześniej zupełnie w tym
klubie. Tutaj są przykładowe firmy, które nam zaufały jeżeli chodzi o prowadzenie
klubu.

Zmieniliśmy też strategię zarządzania, bo poprzednio rodzice w ogóle nie byli
dopuszczeni do głosu. Jednak się przychylamy ku temu, że bez dobrej współpracy z
rodzicami tak naprawdę de facto długofalowo nie będzie wyników sportowych
również. Podejmujemy w końcu akcje promocji szermierki, chociażby akcja
WANNABE czy dni dziecka w firmach, które z nami współpracują.

To jest ogólne spotkanie rodziców i działaczy, zawodników. Jak widać po
uśmiechach na twarzy wszyscy są zadowoleni.
To są rodzice, którzy wspierają swoje pociechy podczas zawodów.
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Promowaliśmy również zarówno szkoły jak i nasz klub podczas meczu siatkówki,
który się w zeszłym roku odbył na Ergo Arenie. To był mecz ligowy, ale tak się
złożyło, że to to było również Święto Niepodległości i my również mieliśmy okazję
tam wystąpić i zaprezentować zarówno sport jak i zareklamować naszą szkołę.
Wprowadzamy szereg innowacji, chociażby aplikacje, które pozwalają klubem
sprawniej zarządzać. Taką aplikacją jest np. sport bm. Zmieniliśmy troszeczkę logo
klubu, żeby bardziej było widać ten herb Gdańska w nim. Oczywiście rodzice są
tutaj dalej nieocenioną pomocą i można powiedzieć, że w klubie już taka się
atmosfera zrobiła bardziej rodzinna, jest spokojniej i czego dowody widzimy tutaj.

O tym też wspomniałem wcześniej. To jest nasza akcja podczas meczu siatkówki.
Tam bardzo ładnie się nasze dzieciaki zaprezentowały. Publiczność bardzo żywo
reagowała na to, co tam robiliśmy.
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Oczywiście organizujemy też spotkanie integracyjne, tak jak powiedziałem
wcześniej, z rodzicami.

Wypuszczamy kalendarz co roku. Widać, że tutaj logo Gdańska jest widoczne
wszędzie. Rodzicie chętnie ten kalendarz kupują, ale nie tylko rodzice.
Obdarowujemy im również naszych współpracowników. Ten kalendarz to jest
również cegiełka dołożona do celów statutowych naszego klubu.

26

Proszę państwa ja się zastanawiałem, czy się pokusić o umieszczanie wyników
naszych dzieci w tej prezentacji i zrobiliśmy taką krótką próbę i okazało się, że
miejsca punktowane zajęły nam kilkadziesiąt stron, więc stwierdziłem, że to chyba
raczej nie ma sensu. Mam teraz w ręku 9 stron zapisanych drobnym maczkiem. To
są tylko miejsca medalowe. Tylko medalowe. Nie żadne punktowane, takie, które
pozwalają przyznawać dzieciom czy trenerom itd. nagrody. Nie. To są tylko
miejsca medalowe. To jest 9 stron bite. Oczywiście nie będę tego czytał.
Natomiast jeżeli państwo będą chcieli to oczywiście udostępnię to dalej. Te wyniki
są tylko i wyłącznie od 2017 roku, czyli po zmianie zarządu. Gdybym chciał się
pokusić o podsumowanie 20-letniej działalności klubu to obawiam się, że byśmy
stąd dzisiaj nie wyszli.
Klub się rozwija cały czas. Nie narzekamy na jakieś wielkie braki. W kondycji
finansowej jesteśmy całkiem niezłej. Oczywiście zawsze może być lepsza. Tak jak
powiedziałem, te miejsca medalowe zajmują nam bardzo dużo miejsca jeżeli
chcielibyśmy o nich mówić.
Tutaj proszę zauważyć, że ten herb Gdańska nam towarzyszy praktycznie na
każdych zawodach.
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Tutaj też jest zaprezentowane, że władze miasta nie pozostają, że tak powiem,
ślepe i głuche na to, bo praktycznie mamy bardzo duże wyniki. Co roku mnóstwo
naszych zawodników dostaje czy to stypendia, czy to nagrody Prezydenta,
Marszałka Województwa. Oczywiście nasi trenerzy też. Więc tutaj w tą sportową
mapę naszego miasta wpisujemy się naprawdę dobrze.

Klub UKS Atena ma podpisane porozumienie z dwoma klubami z Klubem Sportowym
AZS AWFiS Gdańsk, ponieważ Klub Atena kończy w pewnym momencie szkolenie
dzieci na poziomie juniora młodszego i później dzieci przechodzą do klubu AZS
AWFiS Gdańsk, przy czym nie dzieje się to na zasadzie jakieś drastycznej zmiany,
ponieważ trenerzy pracują i w jednym i w drugim miejscu i w zasadzie zmieniają
się tylko barwy klubowe.
Mamy również podpisaną umowę o współpracy z UKS De La Salle. Tam też
przepływy zawodników są na takiej partnerskiej stopie. W związku z tym staramy
się ściśle współpracować nie tylko tak jakby na tym własnym polu, ale
współpracujemy również z innymi klubami tymi naszymi gdańskimi.
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W przyszłym roku, tak jak wspomniałem, nasz klub będzie obchodził 20-lecie. Z tej
okazji zamierzamy zorganizować specjalny, dedykowany turniej. Niestety jeszcze
nie znamy terminu dlatego, że kalendarz Polskiego Związku Szermierczego jeszcze
nie jest do końca sprecyzowany, a co oczywiste, musimy się do tego dostosować.
Natomiast zamierzamy również wydać z tej okazji bal charytatywny, z którem
dochody mamy nadzieję zasilą cele statutowe naszego klubu.
Tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej chcielibyśmy, żeby wzorem tych
naszych najlepszych florecistek, bo to kobiety były tutaj u nas w Gdańsku
najbardziej znane z tych spektakularnych wyników, chcielibyśmy, żeby nasi
podopieczni poszli w ich ślady i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ chyba
każdego trenera marzeniem jest to najwyższe trofeum czyli medal na igrzyskach
olimpijskich.

To jest zdjęcie również z naszych z jednych sesji zdjęciowych. Jak widać, nie
wiem, czy jest bardziej charakterystyczne miejsce w naszym mieście, chociaż być
może ktoś bardziej woli Żuraw.
Proszę państwa tutaj na koniec tego chwalenia się chciałbym tylko dodać jedną
rzecz. Muszę łyżkę dziegciu dodać do tej całej beczki miodu, prawdopodobnie z
powodów działań dyrekcji szkoły, obecnego tutaj Adama Władka między innymi,
nasz klub może przestać istnieć w ciągu trzech lat, ponieważ został utworzony inny
klub w naszej szkole i być może, jako, że będziemy mieli zamknięty dopływ
nowego naboru może skończyć się to zakończeniem działalności. Dziękuję państwu
za uwagę i dziękuję za wysłuchanie.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji
prowadzący obrad
Czy ktoś z państwa radnych? Może pan panie dyrektorze zabierze głos.

RMG,

Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Może w uzupełnieniu tej prezentacji, nie odnosząc się do tego co było na końcu, a
co jest warte pokreślenia jeżeli chodzi o szkołę, tu dziękuję za przypomnienie, że
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to szkolenie szermiercze w szkole zaczęło się już od roku 1968 zeszłego wieku.
Warte pokreślenia jest to, że w latach 1984-2012 czyli od igrzysk olimpijskich w Los
Angeles do igrzysk olimpijskich w Londynie absolwenci naszej szkoły brali udział w
kolejno z rzędu 9 igrzyskach olimpijskich. To jest na pewno ważne podkreślenia. Na
tych igrzyskach olimpijskich zdobyli nasi absolwenci 4 medale igrzysk olimpijskich.
Startowali również w Mistrzostwach Świata i tych tytułów Mistrzów Świata juniorów
było 8. Odniosę się do punktacji sportu młodzieżowego, bo to jest dla mnie
najbardziej wymierne jako też byłego sportowca i tej punktacji od roku 2017 tak w
roku 2017 uczniowie szkoły zdobyli tych punktów 344 w tym UKS Atena 184, w 2018
r. 194 uczniowie szkoły, UKS Atena 87, w 2019 r. uczniowie szkoły 289 w tym UKS
Atena 141. Średnio połowa punktów w systemie tego sportu młodzieżowego, który
był w szkole rozdzielony i przez to, że był w szkole rozdzielony doszedłem do
wniosku takiego, żeby spróbować to środowisko nasze, szkolne połączyć w nowej
inicjatywie jakim jest Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki i w tym
roku po raz pierwszy udało się zrobić tak, że na poziomie klas czwartych czy
trzecich szkoły podstawowej nie ma podziału na kluby sportowe w szkole. To
znaczy w jednej klasie np. czwartej są uczniowie, którzy są w jednym klubie
sportowym. Nie ma tak niestety w klasach czwartej, piątej, szóstej, siódmej,
ósmej, gdzie w jednym oddziale szkolnym potrafią być członkowie jednego i
drugiego klubu i tutaj już na podstawie tej podstawowej jednostki czyli klasy
szkolnej pojawiają się różnego rodzaju niefajne relacje, stąd też ta decyzja i w
tym roku tak się zadziało. Dziękuję bardzo.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Mam pytanie do pana Krzysztofa, który tak dosadnie określił działania pana
dyrektora, że chodzi o te nabory. Czy mógłby pan to rozszerzyć? Na czym polega
problem Ateny?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Po tej zmianie zarządu osoby, które z tego zarządu zostały odsunięte, a w zasadzie
odeszły same, złożyły rezygnacje 2 lata temu postanowiły założyć konkurencyjny
klub, prywatny klub, który nazywa się Fundacja Gdańska Szkoła Floretu. Nie wiemy
jakim cudem ten prywatny podmiot został dopuszczony w ogóle do tego, żeby
działać na terenie szkoły.
Radny Andrzej Kowalczys
prowadzący obrad
Ale GSF to jest Fundacja.

–

Przewodniczący

Komisji

Edukacji

RMG,

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Tak, Fundacja Gdańska Szkoła Floretu.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
To jest organizacja pozarządowa. A UKS też jest organizacją pozarządową. I
Fundacja działa przy szkole, drugi klub i teraz trzeci powstaje, tak?
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Tak, zgadza się.
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Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tylko, że Fundacja działała już wcześniej.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Tak, ale nie szkoliła młodzieży. Po tym rozłamie postanowiła, że zacznie szkolić. W
związku z tym, że po tym rozłamie te dwa kluby zaczęły działać faktycznie i tutaj
pan dyrektor ma rację, że przez kilka pierwszych miesięcy działo się w szkole
rzeczywiście nie fajnie. Natomiast po tych paru miesiącach dzieci tak jakby się
przyzwyczaiły do tego, że te dwa kluby funkcjonują w związku z czym stanowiliśmy
dla siebie dość taką naturalną konkurencję. Nie było już jakiś incydentów pomiędzy
dziećmi. Moim zdaniem ta konkurencja powodowała, że jakość usług obydwu
klubów zaczęła wzrastać i to faktycznie wyraźnie było widać. W związku z tym, że
powstaje klub trzeci, a dostaliśmy wyraźny zakaz agitacji na rzecz jakiegokolwiek
klubu, czego Fundacja się nie trzymała, my tak, zostaliśmy niestety sprowadzeni do
takiego podmiotu, który sobie po prostu umrze.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji
prowadzący obrad
Nie macie naboru w klasach czwartych i w jakich jeszcze?

Edukacji

RMG,

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
W żadnych już.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Klasy piąte, szóste, siódme, ósme tam jest podział i tam nabory możecie robić
sobie.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący
prowadzący obrad
Czyli jeszcze trzy lata i Ateny nie ma?

Komisji

Edukacji

RMG,

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji
Edukacji
O co chodziło z tym zakazem agitacji, bo nie do końca zrozumiałem?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Dyrektor zabronił nam namawiać jakichkolwiek rodziców, żeby dziecko przeszło z
jednego do drugiego klubu, czy w ogóle do klubu do jakiegokolwiek klubu w szkole,
przy czym zaznaczmy jednoznacznie, że jakimś cudem nagle blisko połowa dzieci
znalazła się w Gdańskiej Szkole Floretu czyli w tym konkurencyjnym naszym
podmiocie w Fundacji. Dlaczego, skoro nie wolno było agitować?
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Chciałem zapytać na jakiej zasadzie jest robiony nabór? Bo rozumiem, że mamy
szkołę i są trzy kluby, które mają podobną ofertę i w jaki sposób rodzic decyduje?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Nie, rodzic o niczym nie decyduje. Dostaje teraz już drugie i trzecie klasy dostały
deklaracje do nowego tworu pana dyrektora. Nie mamy prawa nawet wywiesić
swojego plakatu.
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Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Twór? Co pan ma na myśli?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Trzeci klub.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Tek klub ma jaki status? Przez kogo jest prowadzony? Kto jest organem
prowadzącym?
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Działa to na podstawie tak jak wszystkie uczniowskie kluby sportowe organem
nadzoru jest Gmina Miasta Gdańska. Swego czasu jak u zarania jego powstania to
jest jakiś rok temu propozycja była taka i była zaakceptowana przez
przedstawicieli i Fundacji i UKS-u Atena, że do tego klubu do zarządu wejdą trzy
osoby z Fundacji, trzy osoby z UKS Atena i ja jako dyrektor szkoły będę prezesem
tego klubu, żeby mieć głos decydujący w spornych sprawach. No więc tak on
funkcjonuje i swoim zasięgiem obejmuje klasy czwarte i klasy trzecie i on jest w
interesie dyrektora szkoły czyli moim jest to, żeby w szkole była jedność i brak
rywalizacji już na poziomie klas sportowych, rywalizacja nawet o to dziecko w
klasie drugiej czy trzeciej.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Czy rodzice tych klas czwartych i trzecich mają możliwość zapisania dziecka do
innego klubu?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Nie, ponieważ nie wiedzą o istnieniu tego klubu.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Możliwość mają.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Pytam o możliwość techniczną.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Nie mają możliwości się dowiedzieć, że on w ogóle istnieje. Może tak powiem.
Żadnej.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Czyli rozumiem, że rodzicom klas trzecich i czwartych przedstawiana jest jedynie
oferta klubu, który jest przy szkole?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Tak i deklaracje od razu wręczane.
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Też jest podawana informacja, że jeżeli ktoś dowie się, że jest drugi czy trzeci
klub to uzyskuje informację, że idąc do tego klubu dziecko nie będzie miało
dofinansowania na obozy, będzie inaczej traktowane.
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Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Ale to nieprawda jest.
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Takie informacje mam od rodziców.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Nie ma takiej informacji od dyrekcji szkoły na pewno, tym bardziej, że w tym roku
Gdańska Szkoła Szermierki poprzez Miasto Gdańsk udało się dofinansować
szermierkę w szkole w kwotach dość znaczących i to jest ok 130 tys. zł, także
mowa o tym, że szkoła nie równo finansuje, albo nie finansuje uczniów szkoły, bo
postrzega ich jako uczniów, a nie zawodników, jest nieprawdziwa.
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Ale czy na obozie w Człuchowie dzieci miały takie samo dofinansowanie? Bo z
moich informacji wynika, że…
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Przepraszam bardzo, przypomnę o zasadach, sygnalizujemy poprzez podniesienie
ręki chęć zabrania głosu, nie przerzucamy się głosami. Pan radny Krystian Kłos.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Panie dyrektorze czy jakieś informacje, skargi na działalność pana dyrektora,
działalność klubów do Wydziału Rozwoju Społecznego były?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Panie przewodniczący, szanowni państwo pokażę też może tło właśnie od 2017
roku, bo z państwem spotkaliśmy się niedawno u pana Prezydenta Kowalczuka. Też
deklarowałem wtedy, że kolejnym etapem będzie spotkanie z panem dyrektorem.
To spotkanie również odbyło się u pana Prezydenta Kowalczuka. Mamy też
rekomendację co do dalszej pracy, ale najpierw to tło. Pamiętacie państwo
podobne połączone Komisje, kiedy rozważaliśmy trudną sytuację czy tematem do
przedyskutowania była kwestia dalszego administrowania budynkami sportowymi,
ale też budynkami całego kompleksu, a więc też miejscami noclegowymi, które w
tym miejscu się znajdują. Decyzje wtedy były podjęte i uregulowały te kwestie w
ten sposób, że całość obiektu jest w administrowaniu dyrektora szkoły. To był ten
pierwszy etap. Utworzone zostało Gdańskie Schronisko Młodzieżowe w tym miejscu,
które następnie zostało włączone w Zespół Gdańska Szkoła Szermierki, a dzisiaj
mamy szkołę ze schroniskiem. Rozwiązanie jest o tyle dobre, że funkcjonuje w
administrowaniu jednej osoby. Całość przepływa przez budżet miasta, więc nie
przez władze Fundacji czy jakiegokolwiek innego podmiotu zewnętrznego, i takie
były ustalenia, a te środki wracają do szkoły w postaci zwiększeń budżetu na
potrzeby wykazywane przez pana dyrektora. To jest 130 tys. zł zdaje się w tym
roku do tej pory. Kolejny wniosek, kolejne chyba 200 tys. zł nie tylko na cele
związane z szermierką, ale też zdaję się plac zabaw, różnego rodzaju inne kwestie
związane z funkcjonowaniem szkoły. Więc mamy szkołę, która „utrzymuje” też
swoje dodatkowe rzeczy rozwojowe. Ustalenia, które były podejmowane dwa lata
temu mówiły też o tym, że po pierwsze równy dostęp do obiektów sportowych dla
wszystkich funkcjonujących podmiotów, czyli De la Salle, AZS AWFiS, UKS Atena i
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Fundacja. Dalej mowa była o tym, i to się zadziało z rok temu, praca nad
budowaniem jednego, wspólnego klubu sportowego uczniowskiego i rozumiem, że
tego też państwo nie negują, że taki proces był. Nie wiem, kto był jego
inicjatorem, natomiast były takie próby, miał przechodzić pokojowo i miał
uwzględniać głos zarówno dotychczasowych klubów czy podmiotów, które tam
funkcjonowały czyli i Ateny i Szkoły Floretu, ale też uwzględniać głos dyrektora, co
też pan dyrektor dzisiaj powiedział. Jak toczył się ten proces nie wiem, myśmy w
nim nie uczestniczyli, natomiast rozumiem, że jesteście państwo w tej chwili w
sporze i tego nie ukrywacie w żaden sposób. Chcielibyście mieć większy wpływ
decydujący na to co dzieje się w Gdańskiej Szkole Szermierki obawiając się też
tego, że w taki sposób jak to zostało zrobione za chwilę wygaśniecie i to w żaden
sposób nie jest negowane na tej Sali. Pytanie jest teraz tylko takie czy nadal
podtrzymujemy przez wszystkie strony chęć budowania jednego podmiotu czyli
uczniowskiego klubu sportowego, czy na tyle jesteśmy przywiązani do nazwy Atena
czy do marki, którą mamy, że będziemy szli dalej w konfrontacji, bo to jest jedyne
pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Jeżeli chcemy zbudować jeden klub
sportowy to we współpracy i w oparciu o szkołę. Jest dyrektor szkoły. Nie
przywiązujmy się do nazwy, czy to będzie Gdańska Szkoła Szermierki Atena, czy to
będzie … naprawdę to już jest rzecz wtórna. Pytanie jest takie, czy chcemy usiąść
teraz wspólnie do stołu i budować ten jeden klub sportowy?
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Ja tutaj nie byłabym taka pewna co do tej nazwy, ponieważ nie wiem jakie
osiągnięcia ma szkoła, ale tutaj te wyniki są bardzo imponujące i tutaj musimy
jednak oddać ten hołd…
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Osiągnięcia przedstawił pan dyrektor na początku wskazując na medalistów Igrzysk
Olimpijskich i przypominam, że wszyscy ci uczniowie, o których mówimy, my nie
możemy patrzeć na UKS Atenę, na Gdańską Szkołę Floretu, ale też na AZS AWFiS w
oderwaniu od tego co dzieje się w szkole. Wszystkie te dzieci, mówimy o młodzieży
i o dzieciach, są uczniami tej szkoły.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Ja słyszałam tylko prezentację klubu Atena.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak. Tylko, że klub Atena, nie wiem, czy to wybrzmiało dobrze i czy to do nas
wszystkich też trafiło, dzieci, które trenują w UKS Atena są uczniami szkoły
kierowanej przez pana dyrektora i mówimy o trenowaniu po zajęciach lekcyjnych.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Ale mówimy o osiągnięciach klubu, zdobyciu medalów przez klub.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Panie dyrektorze pani radna chyba jeszcze nie miała okazji do końca
wyartykułować to co chciała powiedzieć.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Tak. Jeszcze raz może podkreślę, że moim zdaniem jeżeli klub o danej nazwie ma
osiągniecia, ma medalistów na igrzyskach sportowych, międzynarodowych, to nie
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możemy mówić o tym, żeby nie przywiązywać się do nazwy klubu, ponieważ jest to
ewidentnie osiągnięcie trenerów właśnie tego klubu i uważam, że nie można w ten
sposób do tej sprawy podchodzić.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Też nie neguję, pani radna, ale mówimy o tym, czy jesteśmy w stanie wszystkie
strony tego sporu państwo i dyrekcja szkoły i też przedstawiciele Fundacji też
usiąść przy jednym stole i zdecydować czy chcemy zbudować jeden klub sportowy.
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Chciałam tylko wspomnieć o kwestii takiej, że Klub Atena zdobył sponsorów,
których w tej chwili szkoła nie ma, klub szkolny również nie ma. Mało tego,
Fundacja jeżeli ma to jednego sponsora Sietom, ale nie jestem pewna czy ten
podmiot nadal sponsoruje Fundację. Z naszych informacji wynika, że Fundacja ma
ogromne problemy finansowe. Z takich też powodów my uciekliśmy. Ten rozłam
powstał dlatego, ponieważ Atena borykała się z długiem ponad 120 tys. zł, AZS
również borykał się z podobnym długiem, gdzie w zarządzie siedział pan Siess, też
został odsunięty. Zrozumcie nas państwo, że my nie po to się oddzielaliśmy od
pewnych ludzi, żeby za chwilę znowu trafić do tego samego worka. Mało tego.
Boimy się, że nasi sponsorzy stracą zaufanie w tym momencie, bo tak jak słusznie
pani zauważyła klub UKS GSS powstający nagle znikąd, który gromadzi mnóstwo
młodych dzieci, które nie mają żadnego zaplecza sportowego, bo trenerów nie
zatrudnia, bodajże ma dwóch.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
UKS GSS nie zatrudnia żadnego trenera.
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
My po prostu stracimy swoich sponsorów, stracimy swoje istnienie, stracimy całą
historię, którą tak naprawdę utworzyli i nauczyciele i zawodnicy kosztem tego, że
nas próbuje się znowu na siłę połączyć, trenerzy nasi są szantażowani, o czym pan
Krzysztof nie powiedział, klimat i atmosfera wobec tego łączenia jest naprawdę
dosyć nieprzyjemna i my naprawdę nie wiemy. Nas tak naprawdę nie powinno w
tym być jako rodziców, ale my staramy się im pomóc, bo naprawdę oni są od tego,
żeby szkolili nasze dzieci, żeby siedzieli na planszach, a nie chodzili po urzędach i
bronili swojej racji, żeby ten klub nie upadł. Wydaje mi się, że jednak ta marka
Ateny coś znaczy i jeżeli by była szansa to chcielibyśmy połączenia jako takiego
UKS Atena Gdańska Szkoła Szermierki, tak jak mamy to w logo. My nie uciekamy od
tej szkoły, nie chcemy od niej uciekać.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Nie wiem czy to dobrze wybrzmiało, bo dla mnie to było kwestią wtórną
nazewnictwo i to co wypracujemy razem, pytanie jest tylko czy jesteśmy w stanie
razem usiąść. My jako organ prowadzący możemy pośredniczyć w tych mediacjach,
tak to nazwę, pomiędzy państwem. Natomiast czy jesteśmy w stanie do tego
tematu, który był rok temu przez nas poruszany, nie zakończył się sukcesem,
wrócić. Państwo ani dyrektor szkoły nie negujecie, że w zeszłym roku były próby
utworzenia jednego klubu sportowego. To jest kwestia wrócenia do tematu.
Drugi rodzic dzieci trenujących w UKS Atena
Pan Grzegorz poruszył temat, który żeśmy poruszyli na zebraniu, że rok temu była
propozycja połączenia. Chcieliśmy tylko zaznaczyć, że właśnie ze względu na 2035

letnią tradycję, wyniki, sponsorów, dobrą sytuację, wypracowanie nowych
sposobów zarządzania wyprowadzających klub z długu i dopuszczających rodziców
do współpracy, czego wcześniej nie było, i z tej uwagi proponowaliśmy, żeby klub,
który ma w nazwie Atena, to nie był już UKS Atena, ale, żeby było połączenie z tą
nazwą tradycyjną. Niestety zostało to odrzucone przez stronę. A tak naprawdę
zarząd i wszystko co by było tak samo wyglądało jak teraz funkcjonuje w tym nowo
powołanym klubie.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Chciałbym się tutaj odnieść do słów pani radnej o te wyniki, wyniki szkoły, to
znaczy większość tych medali igrzysk olimpijskich, ten udział naszych absolwentów
w tych igrzyskach olimpijskich 9-ciu z rzędu na te wyniki te najważniejsze laury nie
miał wpływ UKS Atena tylko ta praca szkoły i ta większość pracy z tymi naszymi
uczniami, szermierzami, odbywa się nie tylko na obiektach Gdańskiej Szkoły
Szermierki, ale w większości z nauczycielami szermierki, którzy pracują w szkole.
Na każdy oddział, czy na każdą grupę przypada 14 godzin wychowania fizycznego
stricte szermierczego i na podstawie tej bazy, tej pracy i tych klas sportowych…
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
8 godzin stricte szermiercze, a reszta to jest ogólnorozwojowa.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Tak, ale ta ogólnorozwojówka jest we współpracy z trenerami szermierki. I ta baza
spowodowała, że te medale na igrzyskach olimpijskich były i te 8 tytułów
Mistrzostw Świata. Odpowiadając odnośnie tych wyników, bo mówię o tych
wynikach dla miasta Gdańska i dla mnie też, jako dla kogoś, kto chciał budować coś
naprawdę dużego jeżeli chodzi o sport to są najważniejsze laury, czyli te medale
igrzysk olimpijskich. Może włożę łyżkę dziegciu tutaj, ale nie zamierzałem się
konfrontować i Ania Rybicka, która była wspomniana i Sylwia Gruchała i Magda
Mroczkiewicz nie były członkami UKS Atena. One te medale zdobywały wcześniej i
trenerami ich były osoby, które w UKS Atena teraz nie pracują. Dziękuję bardzo.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Rozumiem, że były próby podjęcia mediacji, które się nie udały. Są trzy podmioty,
które zabiegają o tych samych uczniów i każdy z podmiotów wychodzę z założenia,
że ma dobrą intencję, i jego intencją jest jak najlepsze kształcenie młodzieży,
która powinna zdobywać medale i równego rodzaju sukcesy czy wyróżnienia. Pan
dyrektor Kryger wspomniał, że jest jako organ prowadzący w stanie zorganizować
takie mediacje więc chciałbym spytać, bo rozumiem, że mamy przedstawicieli
trzech stron.
Radny Andrzej Kowalczys
prowadzący obrad
Dzisiaj dwóch.

–

Przewodniczący

Komisji

Edukacji

RMG,

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Czy w takim razie państwo obecni te dwie strony są w stanie jeszcze raz usiąść ze
sobą…
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Może jeszcze dopowiem, bo odbyło się jeszcze spotkanie z przedstawicielami czy z
przedstawicielem ze strony Fundacji i tam jest pełna wola łączenia.
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Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Panie dyrektorze, gorąca prośba, jako organ prowadzący spróbować zorganizować
te mediacje i ja apeluję do wszystkich stron, żeby stanęły troszkę z boku, żeby
każda się cofnęła o ten jeden przysłowiowy krok i spróbowała wypracować jakieś
rozwiązanie, które pewnie nie będzie satysfakcjonujące dla wszystkich w 100%, ale
pozwoli zażegnać kryzys, bo ja tutaj widzę, że największym problemem nie jest to,
w którym klubie teraz trenują dzieci, tylko w jaki to sposób wpływa na ich
funkcjonowanie m. in. w szkole i to na pewno jest największym wyzwaniem, które
jak najszybciej musimy zakończyć. Rozumiejąc też 20-letnią historię klubu,
rozumiejąc też założenia pana dyrektora, który chciałby, żeby te wyniki były jak
najlepsze, żeby to wszystko już funkcjonowało w jak najlepszy sposób, nie mamy
zdania członków Fundacji, ale rozumiem, że ich założenia również są podobne,
więc gorący apel panie dyrektorze, żeby takie mediacje w najbliższym czasie
jeszcze w tym roku zorganizować i spróbować usiąść i ustalić czy uda się stworzyć
jeden wspólny klub, a jeżeli ewentualnie tego jednego wspólnego klubu nie udało
by się utworzyć to w jaki sposób te trzy podmioty miałyby ewentualnie w sposób
równy ze sobą konkurować poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków do
pracy z dziećmi.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Ile godzin w tygodniu dzieci z klubu Atena mogą trenować?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Przed południem, tak jak pan dyrektor powiedział, nie trenują w ramach klubu,
tylko w ramach zajęć szkolnych. To jest 8 godzin szermierki, plus 4 godziny
ogólnorozwojówki, to razem 12 godzin. Popołudniami trenują codziennie przez 2
godziny.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Przez 5 dni w tygodniu?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Tak. Oczywiście dochodzą jeszcze weekendy, bo to z reguły są zawody i jeden bądź
dwa dni z tego weekendu też są wyjęte z kalendarza codziennego funkcjonowania.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Czyli samych treningów tygodniowo mają więcej z szermierki niż w szkole? Do tego
dochodzą zawody.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
To są troszeczkę inne treningi, motoryka plus około szermiercze tematy, a na
treningu dzieci głównie walczą.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Tylko w dopełnieniu tych informacji, tych treningów popołudniowych od roku jest
tak, że szkoła wyszła z inicjatywą prowadzenia też treningów popołudniowych,
czyli w godzinach od 14 do 15:30 i od 15:30 do godz. 17:30. Tak jak wcześniej
koszty obiektów były po stronie klubów, koszty trenerów na tych zajęciach były po
stronie klubów, tak w tym momencie te koszty są po stronie Gminy Miasta Gdańsk
czy szkoły.
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Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Nie wszystkie popołudniowe, bo to są popołudniowe do godz. 17:30 i po 17:30 już
tylko kluby wchodzą.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Mówimy do godz. 17:30, bo po godzinie 17:30 ćwiczą juniorzy starsi czy seniorzy,
czy nie uczniowie szkoły. Szkołę było stać na to, żeby objąć większością szkolenia i
większością tego wsparcia obiektowego większość dzieciaków i na to się posunęło.
Na razie do godz. 17:30. Trudno nam jest dyskutować w tej sytuacji. Tam mi się
wydaje, że to jest bardzo duże odciążenie jeżeli chodzi o kluby, bo wcześniej
musiały płacić za obiekty i płaciły za trenerów, a teraz podczas tych zajęć już nie
płacą.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Na dobrą sprawę, czyli jakbyśmy to jeszcze raz podsumowali upraszczając to
znaczy jeżeli weźmiemy pod uwagę, że koszt utrzymania obiektu jest po stronie
szkoły, koszt zatrudnienia trenerów jest po stronie szkoły, mówimy do 17-tej
poszerzonego podstawowego…
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Trenerzy Ateny to nie są tylko nauczyciele.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Jak to wygląda procentowo?
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Ilu trenerów Ateny pracuje w szkole, a ilu nie? Załóżmy jest 10 trenerów to 3 w
szkole nie pracuje. 30%.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Chodzi mi o to, że jeżeli ten koszt jeżeli chodzi o obiekt jest po stronie szkoły,
koszt trenerów jest po stronie szkoły to w tej chwili to, w czym jesteśmy jeżeli
chodzi o spór pomiędzy tymi trzema stronami to jest kwestia zarządcza tą
strukturą, podejmowania decyzji i budowania wspólnej strategii kształcenia od
najmłodszego wieku, czyli od klasy pierwszej do seniora.
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Jeżeli chodzi o koszt szkoły i obiekt to jest połowa, a nie całość, bo dzieci są
szkolone w blokach klasy czwarte, piąte na te treningi, które szkoła opłaca, a
szóste, siódme, ósme są na tych popołudniowych treningach.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Ponieważ nie ma sensu szkoleniowego, żeby z tak młodymi dziećmi się potykały
popołudniu, w związku z tym walczą ze starszymi zawodnikami.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak, tylko jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym systemie, który gdzieś tam
rozumiem, wszystkie strony sobie wymarzyły, budujemy jedną strukturę, to nie ma
już tego podziału na to co jest szkolne, nie szkolne.
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Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji Edukacji RMG
Dziękuję panie przewodniczący. Powiem tak, ktoś kiedyś powiedział, że od
przybytku głowa nie boli, ale boli. Jesteśmy wśród dorosłych ludzi. Szanowni
państwo powiem złośliwie jako radny dopóki jest wszystko ok. są wyniki, piękne
wyniki, młodzież się nie kłóci, a w pozytywnym znaczeniu rywalizuje to mnie
kłótnie dorosłych kompletnie nie interesują. Jak są wyniki, wszyscy są zadowoleni,
widocznie rywalizacja sztuczna, ale jak wszystko jest dobrze to tylko
przyklaskiwać. Natomiast państwo jesteście tak jak ja doświadczonymi
pedagogami. Wiecie, że te konflikty wasze czy wam się to podoba, czy nie
przekładają się również na wychowanków. To nie ma w ogóle o czym mówić. To są
kontakty z rodzicami, to są różnego rodzaju rozmowy. Powiem tak, mam nadzieję,
że ta lista tych fantastycznych zwycięstw, tych przepięknych medali, pucharów ona
jest dalej cały czas constans, a nie spada. Bo jak spada to już wam mówię
wszystkim, to jest wasza wina. To jest wasza wina, bo zaczynacie, przepraszam,
się bawić. Bawić, ale kim i czym? Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję panu
przewodniczącemu, że podejmują tego typu rozmowy, bo co prawda my nie
jesteśmy jako Komisje władne w rozstrzyganiu sporów. Nie jesteśmy władni
komukolwiek coś narzucić poza jednym, że oferujemy swoją pomoc w takim
zakresie, który wy wypracujecie między sobą i dostrzegam też tutaj próby, które
miasto podejmuje, natomiast te próby też nie mogą być ingerencją w niezależność
i podmiotowość każdej z tych trzech stron. My apelujemy o to, żeby jednak
spróbować usiąść po raz kolejny i wypracować wśród fachowców was, ludzi
zaangażowanych, ludzi, którym niesamowicie zależy na tym, żeby ta dyscyplina
sportu ona faktycznie tutaj można było powiedzieć, była jak ta przysłowiowa pięść.
Pamiętam jak zaczynałem karierę w `98 roku i podjęliśmy jedną z pierwszych
wtedy decyzji, chyba kiedyś mówiłem na tym spotkaniu, to była jedna z pierwszych
moich decyzji jako radnego na Komisji wyjazdowej, nomen omen, u was w szkole,
o budowie tej Sali. To się potem ciągnęło. Pieniędzy nie było, itd. Natomiast wiecie
co nas urzekło? Bo to były już wtedy miliony złotych, jedność i że wszyscy chcieli
dokładnie to samo. Jak powstała ta przepiękna sala, ten obiekt, tak, że myśmy
chodzili dumni, że w całej Polsce nie ma takiej szkoły. W Europie jest jedna,
dziękuję za podpowiedź. Muśmy byli dumni i uwaga, w niszowym sporcie. Tak
naprawdę niszowym sporcie. Mnie jako osobę bardziej związaną z edukacją niż ze
sportem wtedy było też trudno przełknąć decyzję, że będziemy, przepraszam,
pakować ogromne pieniądze w sport, który jednostki uprawiały i panowie z urzędu
przekonywali, że warto, że mamy tutaj już olimpijczyków, perełki mamy. Grzejmy
ten sport, próbujmy. I nie żałuję dzisiaj, że tak się wtedy stało, ale tym
majątkiem, przepraszam, i tą pozytywną aurą też urzędników i radnych, bo to są
przekazywane pieniądze czy to na klub w jakiś sposób pośrednio, czy przede
wszystkim obiekt, który utrzymujemy i pan dyrektor jest tu przedstawicielem, to
ma też pewne takie swoje granice cierpliwości, bo w sytuacji, kiedy mówię zacznie
się źle dziać, my będziemy wtedy już zmuszeni interweniować widząc, że się dzieje
niestety coś źle. To byłoby najgorsze. Najgorsze rozwiązanie. Moja propozycja jest
właściwie uzgodniona też z panem przewodniczącym, z panią przewodniczącą
uzgodnione, rozmawialiśmy, wymienialiśmy uwagi i panie dyrektorze może chcecie,
żeby nie wie, jeden przedstawiciel Komisji Sportu, Komisji Edukacji brał udział w
takim okrągłym stole dotyczącym tej całej kwestii? Może chcecie, żeby ktoś z nas
wpierał was w tych rozwiązaniach? Wy już próbę macie. Pewien podmiot
stworzyliście. Była przez któregoś z państwa mówiona ta kwestia, że było po trzech
przedstawicieli tego klubu, czyli jesteście w stanie się dogadać moim zdaniem.
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Jesteście w stanie się dogadać. Może potrzebujecie adwersarza takiego, który
będzie wysłuchiwał waszych stron, ale też się przejmie tymi kwestiami
technicznymi, o których nie chciałbym, żebyśmy tutaj mówili, bo my nie wyjdziemy
nawet za 3 godziny, a my i tak nie będziemy wiedzieli kto ile godzin, jakie godziny
na Sali, komu więcej, komu mniej, a sprawy finansowe to już jest w sumie na
samym końcu, a powinno być na początku, bo od tego praktycznie rzecz biorąc
nasze funkcjonowanie zależy. Też dostrzegamy osiągnięcia sportowe. Czy to akurat
z tego klubu są olimpijczycy, z tego są mistrzowie okręgu, ja nie chcę też mówić o
tym, kto większą pracę wykonał. Jedni i drudzy wykonują fantastyczną pracę. To są
naczynia połączone. Tutaj nie ma dyskusji. Ja czasami patrzę, to wypracowanie
takiego malucha, który zdobywa Mistrzostwo Okręgu jest czasami osiągnięciem
większym niż mieć już dość ukształtowanego kilkunastoletniego zawodnika, który
zdobywa Mistrzostwo Europy, bo są różne sytuacje i musimy to dostrzegać, że to
nie jest takie do końca mierzalne, chociaż ten przysłowiowy medal jest tym
ukoronowaniem, że ktoś na to pracował. Sam fakt, że rozmawiamy tutaj co jest
rzadkością, panowie urzędnicy mogą też przytaknąć, nie zajmujemy się takimi
sprawami z reguły, ale sam fakt rozmawiania to widać, że nam też bardzo na tym
zależy i prosiłbym jedno, żeby myśli skierować bardziej pozytywnie, czyli jak
wypracować ten model szermierki w Gdańsku, chowając czasami nawet swoje
ambicje, ale uwaga, i tak tym tortem można się podzielić. Ja już nie mówię tu o
kwestii kto jaką się grupą młodzieży zajmie, czy szkolenie, czy właśnie szkolnym,
czy po szkolnym, jak to się mówi, czasie, bo to są kwestie techniczne, ale one są
do uzgodnienia i mi się wydaje, że my panie dyrektorze pana chętnie wesprzemy,
ale powiem tak, ja troszeczkę się zawiodłem, bo rok czy dwa lata temu
rozmawialiśmy i ja mówiłem trzymam kciuki. Dogadujcie się. Miał pan prawo, nie
udało się. Widzimy, że się nie udało. Spróbujmy drugi raz. Ta determinacja z
naszej strony jest. Nie chciałbym teraz, żebyśmy tu i teraz mówili o pewnych
rozwiązaniach, bo to nie ma sensu. Natomiast, żebyśmy mówili czy my jako radni
uważacie winniśmy wejść przynajmniej na te dwa, trzy spotkania i zobaczyć jak to
się wszystko będzie tworzyło i tutaj łącznie z panem dyrektorem spróbować
podejść i rozwiązać ten problem czy jednak zrobicie to sami, ale przypominam
sonie tą rozmowę, pan też był wtedy pełen optymizmu panie dyrektorze.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Nadal jestem.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji Edukacji RMG
Nas to bardzo cieszy. Możecie to zrobić sami. Byłoby najlepsze. Natomiast może z
zewnątrz ktoś będzie na to patrzył chłodnym okiem, bo nikt z nas nie jest związany
emocjonalnie, też jesteśmy amatorami jeśli chodzi o informacje o sporcie. My go
oglądamy, ale nie mamy zielonego pojęcia w pewnym sensie nawet jak to
funkcjonuje, natomiast właśnie takie patrzenie z zewnątrz może spowodować też
pozytywne jakieś aspekty. Każdy z nas ma doświadczenia w prowadzeniu,
zakładaniu, tworzeniu czy to stowarzyszeń, czy to organizacji pozarządowych. My
wiemy jak to funkcjonuje. My też wiemy, gdzie są środki, gdzie można pozyskiwać,
stworzyć taki model, który nie będzie miał problemów finansowych, który nie
będzie się, uwaga, w negatywnym słowa znaczeniu, bił o tego ucznia, a jeżeli już
to sprawiedliwie bijmy się, ale mamy jeden podmiot, do którego rodzice będą
przychodzić i w kolejce się ustawiać, a tutaj jest jednak taka widzę dość
nieciekawa sytuacja, gdzieś ktoś komuś coś zabrania, uniemożliwia, też dewaluuje
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w jakiś sposób ten wysiłek i pracę poprzednika, który tutaj działał i funkcjonował.
Uważam, że to jest nie fair. To jest nie fair i nie w porządku, ale nie mówmy o
tych złych, mówmy o pozytywach, które was łączą. Jeżeli stwierdzicie, że warto
wciągnąć przedstawicieli Komisji jeżeli się koleżanki i koledzy ewentualnie
zadeklarują, może ktoś się z was czuje na takie spotkanie, żeby państwo sobie
życzą to jesteśmy do dyspozycji, panie dyrektorze, i przeniesiemy tą sprawę na …
nie mówmy nic więcej może nawet, bo to jest wszystko nagrywane. Są pewne
słowa, które są publikowane i powie ktoś z państwa czy ktoś z nas jedno zdanie za
dużo, pani musi to wpisać w protokole, wasi rodzice, pracownicy, współpracownicy
będą to czytać i to nie będzie ku rozwiązaniu, tylko będzie w tym momencie
jeszcze konflikt narastał, oczywiście jest wolność słowa, możecie mówić co
chcecie, ale każdy z was odpowiada za słowa, natomiast starajmy się już od tego
momentu myśleć pozytywnie i budować niż powiedzieć jedno słowo za dużo i
potem ktoś komuś będzie wypominał. Są takie sytuacje. My to znamy. Do was
inicjatywa teraz należy. Oczekuję od was tylko i wyłącznie jakiś deklaracji i
ewentualnego spotkania, jak wyznaczycie miejsce i czas dzisiaj to byłoby super, bo
wiem, że wtedy to ruszy.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Nie ukrywam, że prawie dwa lata temu po takim burzliwym spotkaniu, gdzieś
budziły się w nas radnych z Komisji Edukacji i Sportu nadzieje, że sprawa zostanie
rozwiązana. Wydawało nam się, że miasto przejmie rolę tego administratora tych
miejsc noclegowych, które gdzieś tam się przewijały, że te środki będą
przekazywane do szkoły, że to się jakoś ułoży. Niestety gdzieś tam i emocje, może
i ambicje, spowodowały, że powiem czego ja się boję, boję się, że szkoła z
wielkimi tradycjami, obiekt kiedyś w przeszłości zazdrości wielu młodych ludzi,
którzy chcieliby do takiej szkoły chodzić, z wielkim dorobkiem. Nikt nie
kwestionuje, że dzieciaki, zawodniczki i zawodnicy, którzy tam w tej szkole
trenowali i też w tym klubie do tej szkoły chodzili, powstaje Atena, 20 lat to już
jest tradycja. Ja się po prostu boję, że ten klub zniknie z mapy sportowej Gdańska.
Po prostu boję się, bo bardzo łatwo wylać dziecko z kąpielą, ale i dorosłego
młodzieńca. Dwa lata temu klub, który się borykał z dużymi problemami
finansowymi doszedł do takiego stanu jak dzisiaj właśnie, współpracujących
rodziców, partnerów finansowych, którzy wspierają klub, z wielkim zapałem, itd. I
dziś mi tu brakuje takiej dobrej współpracy tego klubu właściwie z innymi
podmiotami, ze szkołą, że gdzieś się tutaj te ścieżki w tych ostatnich blisko dwóch
latach rozminęły. Ja nie wiem, z jakich powodów, że tak się mijaliście z tym
wspólnym działaniem i jak przewodniczący Piotr Gierszewski, przewodnicząca
Beata Jankowiak co nam przychodzi to próba mediacji. My jesteśmy do waszej
dyspozycji tylko od was musi ten impuls wypłynąć.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Impuls jest.
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Chciałam powiedzieć, że zanim pan dyrektor Adam Władek założył trzeci klub były
zwoływane dwa spotkania klas młodszych 4-6 i 7-8 oraz gimnazjum i były właśnie
rozmowy z rodzicami jak się odnoszą do propozycji założenia trzeciego klubu, ja
byłam na obu tych zebraniach i słyszałam, że rodzice nie są w większości za
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tworzeniem trzeciego klubu. Na jednym ze spotkań padła propozycja, żeby się
wstrzymać z tego typu działaniami, żebyśmy wystąpili o mediatora, żeby ten spór
spróbować załagodzić przez pomoc kogoś z zewnątrz, bo nas rodziców tak
naprawdę nie interesują spory trenerów. My to wszystko robimy dla dobra dzieci.
Chciałabym, żebyście państwo to zrozumieli, że nas nie obchodzą sprawy, które
różnią trenerów, kwestie finansowe czy sprawy, które były zamiatane pod dywan za
poprzedniego zarządu, że tam się działy złe rzeczy, zły przepływ informacji,
naprawdę niech mi państwo wierzą, jadąc na zawody do Wrocławia ja musiałam się
wstydzić słuchając wywodów trenerów z innych miast, jak to się dzieje w Gdańsku.
Dlatego te zmiany nastąpiły, ponieważ to były szeroko zakrojone działania.
Radny Andrzej Kowalczys
prowadzący obrad
Teraz idziemy dalej do przodu.

–
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Komisji

Edukacji

RMG,

Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Tak i właśnie zwróciliśmy się do pana dyrektora Krygera o pomoc w mediacjach. W
związku z tym jesteśmy jak najbardziej otwarci. Chcielibyśmy porozmawiać, żeby
to było też na partnerskich warunkach, na równej stopie, i żebyśmy mogli
spróbować coś ustalić.
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk
Uważam, że pomoc radnych jest jak najbardziej wskazana. To jest jednak to
świeże oko, takie z boku stojące obiektywne spojrzenie.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Jeszcze bym tutaj dodała, że trzeba tutaj docenić, panie dyrektorze, tą
umiejętność wychodzenia z długów i umiejętność zdobywania też sponsorów klubu.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Doceniam umiejętność pozyskiwania sponsorów. Ciężko mi doceniać działanie
zgodne z prawem i uczciwe. To jest obowiązkiem każdego z nas prowadzącego tego
typu działalność, ale nie tylko. To doceniam, ta aktywność, pozyskiwanie rodziców.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
A gdzie mamy problem z tą nieuczciwością?
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Mam docenić to, że od dwóch lat w UKS Atena jest uczciwie. Wyjście z długu, ta
aktywność, to doceniam, to jest jasna sprawa. Ale też nie rozumiem dlaczego do
mnie jest ten sygnał, że mam doceniać to.
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji
Tutaj państwo ewidentnie wskazują na pana jako tą osobę główną do prowadzenia
mediacji.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tak, do pośredniczenia w mediacjach, natomiast nie mnie też oceniać co
powiedział pan przewodniczący, nie będziemy osobami decyzyjnymi, jak
powiedział też pan radny Gierszewski, nie będziemy osobami, które podejmą
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decyzję za państwa i jakby narzucą państwu jakieś rozwiązanie. To jest Uczniowski
Klub Sportowy, niezależny podmiot. Został założony zgodnie z przepisami. Miasto
pełni funkcję nadzorczą. My możemy brać udziału w rejestracji, brać udział w tym
procesie ewidencji, natomiast nie w narzuceniu czegokolwiek państwu. Tutaj nasza
rola się kończy. To będzie ostatecznie decyzja dorosłych osób, działających w
różnych podmiotach, w różnych strukturach, czy znajdą pole do kompromisu i
wspólnego dogadania się i do zarządzania tym mam nadzieję docelowo jednym
podmiotem i tak na dobrą sprawę to co przed nami, największe wyzwanie w tym
wszystkim będzie polegało na zbudowaniu jednej strategii kształcenia od pierwszej
klasy do seniora, bo w tej chwili każdy skupia się na tym wycinku, który ma i
pokazuje sukcesy, natomiast na swoim polu, bo dzisiaj zabrakło nam np. mówienia
o seniorskim trenowaniu, o ty, co robi AWF w tej chwili. Pan dyrektor mówi o
sukcesach szkoły, ale rozumiem, że GSS w tej chwili skupia dzieci w klasie z klas IIV.
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki
Ale mówię o sukcesach całej szkoły.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członek
Komisji Edukacji
Panie dyrektorze chciałam zapytać w takim razie kiedy możemy spodziewać się
takiego spotkania i myślę, że my z panem przewodniczącym byśmy z chęcią
uczestniczyli i radni na pewno też będą poinformowani, chętnie by przyszli, bo my
dzisiaj tutaj nic nie wskóramy. Myślę, że 3 kluby, które istnieją muszą po prostu się
zastanowić nad tym z czego mogą zrezygnować, a z czego nie chcą zrezygnować i
musimy wszyscy jeszcze raz razem usiąść i porozmawiać o tym, żeby faktycznie
jeden podmiot był, bo ja sama trenowałam w szkole i był jeden klub i nie
wyobrażam sobie, że musiałabym wybierać. Rodzice są pewnie też zdezorientowani
co się dzieje i na pewno ma to wpływ na dzieci i tak jak już było wspomniane, że
te dzieciaki się ze sobą kłóciły, konkurowały i do takich sytuacji myślę, że nie
powinno dochodzić, więc na pewno te rozmowy będą potrzebne, żeby też nie
odwlekać w czasie, żeby w tym roku się takie spotkanie odbyło.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Pierwszy sygnał od rodziców nastąpił półtorej tygodnia temu spotkanie u pana
Prezydenta Kowalczuka, w międzyczasie dwa dodatkowe spotkania jeszcze z
pozostałymi stronami tego sporu. Myślę, że to jest kwestia kolejnego tygodnia,
początek listopada i drugie spotkanie zorganizujemy.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członek
Komisji Edukacji
Czyli byśmy poprosili o informacje.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Pozwolicie państwo, że na koniec tego tematu, bo to jeszcze nie jest koniec
posiedzenia Komisji Edukacji, dzisiaj miałem krótką rozmowę z moim przyjacielem,
który jest wybitnym znawcą sportu, mówi, Andrzej, to jest sport i zawsze będzie
rywalizacja jak dwa kluby w jednej sekcji będą na jednym terenie to one będą
rywalizować. Co innego jakby to były sekcje innego rodzaju, to tej rywalizacji by
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nie było. Tak jak łyżwiarstwo figurowe dziewczyn i hokej mężczyzn. To tutaj nie
będzie gdzieś spięcia. W tym przypadku takie coś nastąpiło z tym, że ta rywalizacja
przeniosła się niestety na te tory, które z fair play mają mało co wspólnego. Naszą
energią będziemy starali się to ratować, bo nie wyobrażam sobie, żeby to było ze
szkodą dla naszych gdańskich dzieciaków. Będziemy w kontakcie. My jeszcze wśród
radnych zrobimy taką krótką naradę kto by się zechciał zaangażować w to bardzo
trudne zadanie.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Jako żywo zainteresowany przeżyciem podmiotu, którym zdecydowałem się
współkierować od dwóch lat, powiem państwu przed czym mamy największą
obawę, zdecydowanie największą i to paraliżuje nas przed połączeniem wspólnych
interesów, proszę państwa, szkołą zarządzają cały czas te osoby, np. pani
wicedyrektor ds. sportu, które rządziły za starego porządku cały czas i powrotu do
tego starego porządku my się śmiertelnie boimy, bo nie po to wyszliśmy z jakiejś
bardzo trudnej sytuacji, żeby teraz do niej teraz wrócić. Nie chcemy do tego
wracać, do tego samego. Mam nadzieję, że ta nowa rzeczywistość będzie dużo
lepsza niż było.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Panie prezesie rozumiem, ale teraz już nic nie będzie takie samo. To co będzie
następne, to już będzie inne.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Mam nadzieję.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Chciałbym też, żeby wyraźnie wybrzmiało na tym spotkaniu, że jeżeli mamy usiąść
do rozmów na temat tworzenia jakiejś przestrzeni wspólnej dla uczniowskich
klubów sportowych czy jednego uczniowskiego klubu sportowego nie będzie się to
wiązało z decyzjami personalnymi, że np. będziemy zwalniać kierowników
administracyjnych bądź wicedyrektorów szkoły.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Wcale o to nie prosimy.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
Tylko, że to są te nazwiska.
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk
Powiedziałem, że mam nadzieję, że nie będzie to powrót do tych starych realiów, z
których uciekliśmy. O to mi chodzi.
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG
Myślę, że takie rozmowy to już konkretnie w sytuacji, kiedy będziemy negocjować
ewentualną możliwość połączenia.
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG,
prowadzący obrad
Bardzo dziękuję. Jesteśmy troszeczkę w takim zawieszeniu, ale też na pewno
zorganizujemy też w jak najszybszym czasie spotkanie. Tak nam się wydaje, że
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tego byśmy bardzo chcieli. Możliwe, że ono będzie bardziej burzliwe, możliwe, że
bardziej będziemy mogli być szczerzy czy mniej dyplomatyczni. Na tym kończymy
ten punkt. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu porządku pani przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki bardzo proszę.
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członek
Komisji Edukacji
Bardzo dziękuję Komisji Sportu i Turystyki i na tym zamykam dzisiejsze
posiedzenie.
Koniec obrad godz. 18:00.

Przewodnicząca
Komisji Sportu i Turystyki RMG
Beata Jankowiak

Przewodniczący
Komisji Edukacji RMG
Andrzej Kowalczys

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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RAPORT

JARMARK ŚW. DOMINIKA 2019
NOWY, PRZESTRZENNY, PRZYJAZNY UKŁAD STOISK
w roku 2018: 950 stoisk, w roku 2019: 852 stoiska
23 dni
38 461 m2 powierzchni
WYSTAWCY z 12 krajów
Austria, Estonia, Francja, Hiszpania, Indie, Litwa, Niemcy, Polska, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

NOWE LOKALIZACJE:
• ul. Długie Ogrody: kolekcjonerzy
• Wyspa Ołowianka: food court, działania kulturalne (wydłużony czas działania od 15.06 do 23.08)
• Park Świętopełka: food court

Po d
g
Tar

a
ańsk
biel

ny

R yb

Pod

gi T
arg

icza

ce

a

5

6

Ziel

ony

KOLEKCJONERZY
ANTYKI
PRZYSTANEK
DŁUGIE OGRODY

Ciesielsk

a

Mo

st

roź
n

a

Stągiew

na

a

Żytnia

i

wa

Szopy

kie

Rzeź
nick

rody

ie Og

Dług

7

iejs

PRZYSTANKI KULINARNE / KULTURALNE

STACJA MUZYKA / STACJA ZABAWA

1

FIGURA KOGUTA

9

ARTYŚCI I RZEMIEŚLNICY

STACJA SOUL&JAZZ / STACJA SŁOWO

2

HEJNAŁ JARMARKU

10

DRZEWO POZNANIA

REGIONALNE PRZYSMAKI

STACJA KINO / STACJA SHOW /
STACJA MUZYKA

3

BRAMA ZAKOCHANYCH

11

KUKURYKU NA DOMINIKU

GRY BEZ PRĄDU

4

PIĘTNASTA BRAMA GDAŃSKA

12

ZAUŁEK POCAŁUNKÓW

KRAMY JEDNODNIOWE / RĘKODZIEŁO, ARTYŚCI

STACJA CHILL

5

RAMKA DO ZDJĘĆ

13

POSZUKIWACZ BURSZTYNU

PUNKT INFORMACYJNY JARMARKU

MONIDŁO

6

MAPA MULTIMEDIALNA

it

INFORMACJA TURYSTYCZNA

AMBERSKY KOŁO WIDOKOWE

BIURO ORGANIZATORA

7

ZIELONE WYSPY

KARUZELA GDAŃSKA

ZAMGŁAWIACZ

8

GDAŃSK W LEGENDACH ZAKLĘTY

KOLEKCJONERZY I ANTYKI

i

ęp
Na

ow
i
Oł

icza

it

Łąko

dm

Pobrzeże
a

tław
Mo

Chm
ieln

ers
śni

arn

rze

Rybackie

ka Wa
rzywn
Tokar
s
e

rzeż
Dłu

gie

za

Pow

Zby
tki

Og
le P

Pożarnic

Ku

Dłu

Ła

a

icz

a

4

wn

arn

wa

Pob

ska
Grzą

icka

ka

ka

ebn

Kra
m

ars

Po c
Og

an
ka

gi
Mino

a
Tande
t

icza
wia
Kro

za

cka

Kles

cza
Kal
e

tni

zto
wa

i
it

i

Pod

Chl

Targ Rybny

Grobla IV
I
Grob
la II

dzaln

a
ack
Tk

ary
Garb

awskieg
o
Pod
gar
bar
y

2

ram

NOCNE FOOD TRUCKI
9–10.08 / 21.30–02.00

Maria

a
Krowodersk

a

Angielska Grobla

Szafarnia

Dług

C D

Świętej Barbary

ga

a

Szer
oka

ucha

3

Dłu

12

ojańsk

ego D

na

i

13

a

Święt

la II

Święt

ław

ot

M

niarsk

la I

i

it 1

Mu

Straga

Przę

Ko
łod

PRZYSTANEK
DZIECIĘCY

Piw

Za

Tobiasza

Grob

cha

10
B
11

Złotników

Du

Koz
ia

ego

zie
jsk
a

Wały Jagiellońs
kie

ięt

W
ęg
lar
sk

a

Szklary

PRZYSTANEK
PARK ŚWIĘTOPEŁKA

a

Tobiasza

Grob

Pańsk
a

ka
ars

Szer
oka

Hucisko
Św

9 A

PRZYSTANEK OŁOWIANKA

St

ka
yńs
mł

rnc
Ga

8

ka

rt
Wa

jskie

romie
wale Sta

PRZYSTANEK
PLAC KOBZDEJA

rzewny
rg D
Ta

a

Grodzk

PRZYSTANEK
TARG RYBNY

d
Po

ch

iaska

Na P

W. Bogu
sł

a

pow

Czo

TOALETA

PRZYSTANEK OŁOWIANKA

NOWE ROZWIĄZANIA
• STREFY FOOD COURT / PRZYSTANKI KULINARNE:
– lokalizacje: Wyspa Ołowianka, Park Świętopełka, Targ Rybny, Długie Ogrody
– NOWOŚĆ! Nocny zlot food trucków: ulica Bogusławskiego, 9-10.08
– NOWOŚĆ! Warsztaty kulinarne z Tomaszem Jakubiakiem (Wyspa Ołowianka 4.08)
• STACJE KULTURALNE:
– Kino, Muzyka, Soul & Jazz, Słowo, Show, Zabawa, Koncerty wieżowe
• STACJA CHILL:
– klimatyczne, specjalnie zaaranżowane miejsca do odpoczynku
– lokalizacje: Park Świętopełka, Plac Kobzdeja, Ołowianka
• STACJA EKONOMIA SPOŁECZNA prowadzona przez OWES
• MINI OGRODY MIEJSKIE:
– instalacje o charakterze rekreacyjnym i walorach edukacyjnych, promujące zieloną markę miasta
– lokalizacje: Wyspa Ołowianka (od 4 czerwca), Długie Ogrody
• POSZUKIWACZ BURSZTYNU (Wyspa Ołowianka)

WARSZTATY KULINARNE

STRUKTURA PRZYCHODÓW I WYSTAWCÓW

RAZEM:

food court

strefa kolekcjonerów

rzemiosło, artyści, art. Spożywcze

0%

20%

40%
Wystawcy

60%

80 %

Przychody

• zmiana formy rozliczania stoisk gastronomicznych: wprowadzenie opłaty procentowej

100%

120%

NOWE INWESTYCJE
• domki – punkty gastronomiczne – 40 szt.
• kramy – 30 szt.
• leżaki – 300 szt.
• pufy – 150 szt.
• mini ogrody miejskie
• girlandy z żarówkami

PARK ŚWIĘTOPEŁKA

INFRASTRUKTURA
PARKINGI DLA MIESZKAŃCÓW W LOKALIZACJACH:
• „Za murami”
• „Rycerska”
• „Długi Ogrody”
• „Podwale Staromiejskie”

OCHRONA W LICZBACH: 12797 RBH (18.07.2019 - 25.08.2019):
• 2 oznakowane auta służbowe
• 2 x Segway
• 1 mobilna wieża monitoringu
• wspólne patrole Straży Miejskiej I Ochrony

SPRZĄTANIE SUEZ:
• dziennie średnio około 22 tony odpadów stałych, płynnych 160 m3
• 6 szt. kontenerów sanitarnych wraz z obsługą
• 55 szt. toalet przenośnych wraz z codziennym serwisem
• 200 szt. pojemników 120 l

PUNKT MEDYCZNY
REKULTYWACJA TERENU
wymiana trawników: Plac Kobzdeja, Świętego Ducha, Straganiarska, Park Świętopełka (dodatkowa warstwa
ziemi i dodatkowe nawilżanie)

INFRASTRUKTURA SANITARNA, GOSPODARKA ODPADAMI
• SUEZ – partner techniczny Jarmarku św. Dominika 2019
Usługa

Zakres prac 2018

I zmiana godz. 5:00 - 14:00 30 osób
II zmiana godz. 14:00 - 22:00 20 osób
III zmiana - nocna godz. 22:00 - 5:00 10 osób
Oczyszczanie ręczne 2 Busy + 1 Melex całą dobę
/mechaniczne
1 Śmieciarka 4,00 - 8,00
2 zamiatarki uliczne 22,00 - 5,00
1 polewaczka 3,00 - 5,00
BUS myjka Karcher 22,00 - 5,00
5 kontenrów KP7 codzienne bieżące wywozy 2 x dziennie rano i
popłudniu
80 szt,. Pojemników 120 l wraz z workami - codzienne bieżące
Wywóz odpadów
opróżnianie
Punkty zlewne 6 szt. pojemników 1000 l, 15 szt. kompletów 30 l codzienne bieżące opróżnianie

Sanitariaty

Odpady

Zakres prac 2019
I zmiana godz. 5:00 - 14:00 40 osób
II zmiana godz. 14:00 - 22:00 30 osób
III zmiana - nocna godz. 22:00 - 5:00 15 osób
3 Busy + 1 Melex całą dobę
1 Śmieciarka 4,00 - 16,00
2 zamiatarki uliczne 22,00 - 5,00
1 polewaczka 3,00 - 5,00
BUS myjka Karcher 22,00 - 5,00
7 kontenrów KP7 codzienne bieżące wywozy 2 x dziennie rano i popłudniu
200 szt,. Pojemników 120 l wraz z workami - codzienne bieżące
opróżnianie
Punkty zlewne 8 szt. pojemników 1000 l, 25 szt. kompletów 30 l codzienne bieżące opróżnianie

6 szt. Kontenerów Sanitarnych wraz z obsługą 8,00 - 22,00, chemią oraz
4 szt. Kontenerów Sanitarnych wraz z obsługą 8,00 - 22,00, chemią oraz
wywozem ścieków (3 kontenry: Świetojańska, Ołowianka, Plac Kobzdeja
wywozem ścieków
czynne do 23,00 w soboty i niedziele)
50 szt Toalet przenośnych wraz z codziennym serwisem
Dziennie odbierane jest średnio około 16 ton odpadów stałych,
plynnych 90 m3

55 szt Toalet przenośnych wraz z codziennym serwisem
Dziennie odbierane jest średnio około 22 tony odpadów stałych, płynnych
160 m3

KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI I WŁADZAMI MIASTA
• 2 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
• 1 spotkanie z Radą Dzielnicy Śródmieście
• 3000 ulotek informacyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców Śródmieścia
• działania informacyjne w social media
• 4 spotkania koordynujące z udziałem władz miasta, służb porządkowych, instytuacji kontrolujących i organizatorów

NOWOŚĆ! ANKIETY WŚRÓD WYSTAWCÓW przeprowadzane przez MTG
• 650 przeprowadzonych ankiet zawierających 8 pytań
• 87% wystawców zadeklarowała udział w Jarmarku w 2020 roku
• 83% wystawców wyraziła zadowolenie z poziomu obsługi

KONCERTY WIEŻOWE

NOWY UKŁAD PROGRAMU
WYDARZENIA
• Ceremonia otwarcia wzbogacona o nową trasę parady jarmarkowymi ulicami z udziałem oficjalnych gości
• Ceremonia zakończenia, nowa formuła wydarzenia na finał: Magic Show – pokaz dużej iluzji
• Święto Chleba, Święto Kociewia, Pomorskie dla zdrowia, Fishmarkt, Spacery śladami lwów – odsłonięcie
nowego lwa Heweliona – handlarza, ufundowanego przez AMBEREXPO

STACJA MUZYKA | Park Świętopełka, Plac Kobzdeja
• rezygnacja z dużych koncertów na rzecz form kameralnych soulowo-jazzowych i klasycznych
• koncerty wieżowe z okazji Jarmarku św. Dominika

STACJA SŁOWO | Park Świętopełka
• czytanie bajek dzieciom (współpraca z Wojewódzką Miejską Bilblioteką Publiczną w Gdańsku)
• wieczorne opowieści do poduchy

STACJA SHOW | Wyspa Ołowianka
• magiczna noc przy kole widokowym AmberSky
• największe magic show w Polsce – spektakl dużej iluzji na zakończenie Jarmarku św. Dominika

STACJA KINO | Wyspa Ołowianka

PRZYSTANEK OŁOWIANKA | 21:30
27.07 ■ Molly’s Game – Gra o wszystko
28.07 ■ Boska Florence
02.08 ■ Dzikie Historie
03.08 ■ La la land
04.08 ■ Za jakie grzechy dobry Boże
11.08 ■ Alicja w Krainie Czarów / kino nieme z muzyką i dubbingiem na żywo
15.08 ■ Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

NOWY UKŁAD PROGRAMU
STACJA ZABAWA
• NOWOŚĆ! MINI PCHLI TARG dla dzieci (Grobla 1)
• NOWOŚĆ! PRZEDSZKOLE DOMINIKA (Plac Kobzdeja)
zabawy i atrakcje dla dzieci, możliwość zostawienia dziecko pod fachową opieką
• NOWOŚĆ! TAJEMNICE CYRKOWEJ WALIZKI (Grobla 1, Wyspa Ołowianka, Park Świętopełka)
sztuczki i zabawy z klaunami
• BAJKOWISKO | SPEKTAKLE TEATRALNE, GRY I ZABAWY
kraina baśni i wyobraźni i jeszcze lepszego humoru (Plac Kobzdeja)
• GRY BEZ PRĄDU
gry w planszówki z rodziną i przyjaciółmi! (Plac Kobzeja)

KONCERTY POD GWIAZDAMI

GRAND PRIX JARMARKU ŚW. DOMINIKA 2019
NOWE KATEGORIE! DODATKOWE NAGRODY!

VOUCHER W WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ NA ZAKUP STOISKA
W NASTĘPNEJ EDYCJI JARMARKU DLA LAUREATÓW GRAND PRIX

DOBRY SMAK
• GRAND PRIX
SMAKOSZ GRZEGORZ SIECZKOWSKI z Rybnika
za kanapkę ze śledziem
• WYRÓŻNIENIA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SIĘ KRĘCI” z Tczewa
za lody rzemieślnicze

DOBRY POMYSŁ
• GRAND PRIX
THE CANDLE. PATRYCJA MARSZK z Gdańska
za ekologiczne świece zapachowe
• WYRÓŻNIENIA
MAGAMI POLAND z Warszawy
za broszki życia
WYDAWNICTWO ADAMADA z Gdańska
za książkę „Dobra robota”
oraz odwagę i pomysł w promowaniu czytelnictwa
wśród najmłodszych

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
STACJA EKONOMIA SPOŁECZNA
Przestrzeń tworzona przez przedsiębiorców społecznych,
prowadzących działalność na terenie metropolii
Gdańsk-Gdynia-Sopot z najlepszej jakości
wyrobami i jedzeniem.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE
NOWOŚĆ! TELEWIZJA
POLSAT NEWS – umowa o współpracy, zapowiedź i 6 wejść antenowych

PRASA KAMPANIA REKLAMOWA I DZIAŁANIA REDAKCYJNE:
GAZETA WYBORCZA – patronat

RADIO KAMPANIA REKLAMOWA, DZIAŁANIA REDAKCYJNE:
RMF FM – patronat, RADIO GDAŃSK

INTERNET KAMPANIE BANEROWE, DZIAŁANIA REDAKCYJNE:
patronaty: ONET, TROJMIASTO.PL, WYBORCZA.PL, GAZETA.PL, TROJMIASTO.WYBORCZA.PL

SPOTY REKLAMOWE, FILMY PROMOCYJNE
YOUTUBE, EKRANY WIZYJNE W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

REKLAMA FB, ADWORDS
OUTDOOR
BILBOARDY 5 szt., CITYLIGHTY 50 szt., PLAKATY W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSCKIEJ / 100 szt.

GADGETY
TORBY, PłASZCZE PRZECIWDESZCZOWE, PODUSZKI – CEREMONIA ZAKOŃCZENIA

WYDAWNICTWA PROMOCYJNE
INFORMATOR JARMARKU W TRZECH WERSJACH JĘZYKOWYCH / 31 000 szt.
ULOTKA DLA MIESZKAŃCÓW

MAGIC SHOW

PRZEKAZ MEDIALNY
AVE SZACUNKOWY
2018

2019

6 740 000 zł

7 692 398 zł

LICZBA PUBLIKACJI

ZASIĘG/ DOTARCIE PUBLIKACJI
2019

2018

2018

2019

5 317

10 779

LICZBA POTENCJALNYCH ODBIORCÓW

501 mln

610 mln

REALNE DOTARCIE DO OBIORCY

brak danych

WYDŹWIĘK/2019

99,7 mln

ZASIĘG/2019

RODZAJ PUBLIKACJI/2019

0,1%
22,5%

31%

36%

Pozytywne
77,4%

Neutralne
Negatywne

38%

Artykuł
Notka
33%

Wzmianka

62%

Ogólnopolskie
Regionalne

SOCIAL MEDIA

#magiajarmarku

22 244 polubień
1 880 obserwujących
jarmarkdominika.pl / 152

195 odsłon na stronie w czasie jarmarku

JARMARK W MEDIACH

BADANIA ANKIETOWE
przeprowadzone na zlecenie MTG przez Pomorski Instytut Naukowy

WŚRÓD ODWIEDZAJĄCYCH | PYTANIE:
Czy ustalając termin przyjazdu do Gdańska respondenci brali pod uwgę, że odbywa się właśnie Jarmark św. Dominika?
2017

2018

2019

Tak, przyjechałem/am specjalnie na
Jarmark św. Dominika

39,2%

27%

47,7%

Tak, starałem/am się przyjechać do Gdańska
w trakcie trwania Jarmarku św. Dominika

19,1%

18,5%

33,3%

4,3%

3,1%

8%

32,4%

37,5%

10,9%

5%

13,8%

0%

Tak, choć wolałem/am uniknąć pobytu w Gdańsku
w trakcie trwania Jarmarku św. Dominika,
nie miałem innego wyjścia
Nie, zupełnie nie wpłynęło to na moją decyzję
Brak odpowiedzi

WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ŚRÓDMIEŚCIA | PYTANIE: ocena wybranych aspektów jarmarku
• oferta gastronomiczna: 75,79% respondentów wskazało poprawę na tle poprzedniego roku
• oferta handlowa: 74,74% respondentów wskazało poprawę na tle poprzedniego roku
• oferta kulturalno-rekreacyjna: 68,42% respondentów wskazało poprawę na tle poprzedniego roku
• czystość: 42,11% respondentów wskazało poprawę na tle poprzedniego roku
• bezpieczeństwo: 52,63% respondentów wskazało poprawę na tle poprzedniego roku
76,85% mieszkańców uważa, że Jarmark św. Dominika powinien odbywać się w nastęonych latach

PARTNERZY

Organizacja

Sponsor strategiczny

Partnerzy

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Sponsorzy główni

Partner Stacji Zabawa

Partnerzy Techniczni

Patronat medialny

Sponsorzy

Oﬁcjalny przewoźnik

Partnerzy projektów specjalnych

Współpraca

Patronat radiowy

Partner Telewizyjny

DO ZOBACZENIA!

Sprawozdanie z działalno ci
Gdańskiego
Zespołu Schronisk
i Sportu Szkolnego za rok
szkolny 2018/2019

Gdański Zespół
Schronisk i Sportu
Szkolnego

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w
Gdańsku

Filia SSM Kartuska

Filia SSM Wałowa

Gdański O rodek
Kultury Fizycznej

O obiekcie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w żdańsku jest publiczną placówką
oświatowo-wychowawczą. Placówka posiada dwie filie, które znajdują się przy
ulicy Wałowej oraz Kartuskiej. Placówka współpracuje z Polskim Towarzystwem
Schronisk Młodzie owych (PTSM), Międzynarodową Żundacją Schronisk
Młodzie owych (IYHF)i organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną,
turystyką, kulturą i sztuką.

Dane liczbowe:
❑ Liczba zapewnionych miejsc w schroniskach : 291
❑ Liczba zrealizowanych noclegów w schroniskach: 58618
❑ GZSiSS administruje i zarządza 12 obiektami

Zajęcia stałe
prowadzone w
GZSiSS


gimnastyka korekcyjna



pływanie korekcyjno-kompensacyjne



pływanie synchroniczne



zajęcia turystyczno-krajoznawcze



zajęcia artystyczne



lekka atletyka



nauka pływania



gimnastyka kompensacyjna



piłka siatkowa



zajęcia rekreacyjne i animacja czasu wolnego



smocze łodzie



piłka nożna

Zajęcia stałe żdańskiego Zespołu Schronisk
i Sportu Szkolnego
Liczba uczestników

1548
Liczba
instruktorów
Nauczyciele etatowi
GZSiSS, dedykowani do
poszczególnych dyscyplin
i aktywno ci

25

śzieci i młodzież uczestnicząca w
zajęciach regularnie, w stałych grupach
zrekrutowanych przed rozpoczęciem
roku szkolnego.

376

Godziny zajęć
Godziny lekcyjne
przeprowadzonych zajęć
tygodniowo.

Wakacyjna przerwa w nauce szkolnej
kolonie i półkolonie

O programie
W trakcie sezonu letniego GZSiSS zorganizował różne formy wypoczynku
w grupach tematycznych w formie kolonii w ilo ci 3 turnusów oraz półkolonii w
11 turnusach, dających uczestnikom duże możliwo ci spędzenia wolnego czasu.
Smocze Łodzie, Lekkoatletyka i IV Międzynarodowa Akademia Mediacji to tylko
czę ć zaproponowanych przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego form
wypoczynku, które cieszyły się dużą popularno cią. Dostosowano tematykę
zajęć do różnego wieku uczestników.

WYNIKI ILO ŚIOWE – ORGANIZACJA KOLONII
I PÓŁKOLONII
żółkolonie

Kolonie

Liczba uczestników
Liczba uczestników

Kolonie mediacyjne: 96 osób
Mistrzowskie Wakacje z
Lekkoatletyką: 25 osób
Wakacje Na Smoczych
Łodziach: 18

Dni zajęć
Wyjazdy wakacyjne,
realizowane w Gdańsku
i w Zgorzale

196

139

3
17

Ilość turnusów kolonii
letnich

11

Miejsca na półkoloniach
zostały rozdysponowane
w kilka dni po ogłoszeniu
rekrutacji. To wiadczy
o wielkiej popularno ci tej
formy wypoczynku.

Grup półkolonii

Realizujących swoje
zajęcia na terenie
Gdańska w różnych
dyscyplinach
i aktywno ciach

RŻDZINNY BIEG GDA SZCZAN
Gdański

Zespół Schronisk i Sportu
Szkolnego po raz kolejny był organizatorem
Rodzinnego Biegu Gdańszczan, który odbył
się 8 czerwca bieżącego roku.
Na starcie XIV edycji biegu stanęło 726
uczestników w różnym przedziale wiekowym.
Najważniejsze są wspólne bieganie i dobry
humor - to idea, która od 2006 roku
przyświeca Rodzinnemu Biegowi
Gdańszczan. Trasa XIV Biegu Gdańszczan
liczyła 3 km i wiodła ulicami Gdańska.
Nagrody ufundowane przez GZSiSS
otrzymały m.in. najliczniej reprezentowane
szkoły i dzielnice.

Gda ski Festiwal
Korektywy

Gdański Festiwal Korektywy


Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego włączył się do organizacji
festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 56 na gdańskiej Oruni
proponując Festiwal Korektywy.



Tory przeszkód, gry i zabawy, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne,
czy wypieki, czekały tego dnia na chętnych uczestników.



Nauczyciele GZSiSS prowadzili kampanię informacyjną na temat wad
postawy i sposobów radzenia sobie z nimi. Instruktorzy w przystępny
sposób przedstawiali dzieciom i rodzicom jak radzić sobie z wadami
postawy. Dla dzieci przygotowano stacje, gdzie w praktyce mogły one
zapoznać się z ćwiczeniami. Rodzice bacznie przyglądali się
poczynaniom swoich pociech, aby chwilę później zasięgnąć porady
u prowadzącego, a także spróbować wspólnych ćwiczeń.

Gda ski Zespół
Schronisk na Free
Time Festiwal 2019
dniach 06-07.04.2019 żdański Zespół
Schronisk i Sportu Szkolnego uczestniczył we Free
Time
Festiwal
gdzie
razem
z
Centrum
Wystawienniczo-Kongresowe
AMBEREXPO
organizowaliśmy „Turniej o Puchar Free Time
Festiwal”. Dwudniowy turniej piłkarski zgromadził
łącznie około 85 zawodników z roczników od 2011
do 2004. Zawodnicy rozegrali ponad 35 meczy
(po 10 min).
W

Jednocześnie

GZSiSS jako wystawca na jednym
ze stoisk promował realizowane działania sportowe
i rekreacyjne prowadzone w żdańsku, a tak e
aktywny styl ycia.
Prezentacja

oferty
Młodzie owych w Polsce
Promocja

Szkolnych

Schronisk

turystyki i krajoznawstwa

Prezentacja

pierwszej pomocy przedmedycznej



Gdańska Olimpiada Młodzieży
- całoroczny system rozgrywek
sportowych dla szkół w Mieście
żdańsk od eliminacji szkolnych
do finałów żdańska zwana dalej
GOM.
GOM organizowana jest w trzech
kategoriach wiekowych: Gdańskie
Igrzyska Dzieci, Gdańskie
Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Gdańska Licealiada.

331 imprez sportowych
zorganizowanych w ramach GOM w 18
dyscyplinach

11034

uczniów startujących w

rozgrywkach żdańskiej Olimpiady Młodzie y

żdańskie Igrzyska Dzieci - 5074 uczniów z 63 szkół,
żdańskie Igrzyska Młodzie y Szkolnej - 3031
uczniów z 67 szkół,

żdańska Licealiada - 2929 uczniów z 35 szkół,

Spartakiada
przedszkolaka
Ponad 160 dzieci z 16
przedszkoli w wieku 5-6 lat
wystartowało w kolejnej
Gdańskiej Spartakiadzie
Przedszkolaka, która odbyła
się w poniedziałek, 5
czerwca 2019r. Projekt
wpisuje się w ogólnopolski
program „Sport wszystkich
dzieci” i tworzy system
umożliwiający powszechny
udział najmłodszych
mieszkańców naszego miasta
w systematycznym
usportowieniu.

Sekcja lekkiej atletyki Gdańskiego Zespołu
Schronisk i Sportu Szkolnego jest organizatorem
Gdańskich Śzwartków Lekkoatletycznych.
Śelem zawodów jest popularyzacja
i upowszechnianie lekkoatletyki jako zdrowej
i najprostszej formy aktywnego wypoczynku w ród
dzieci i młodzieży szkół podstawowych, oraz
zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia zajęć
treningowych w tej dyscyplinie.
W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowali my 8
imprez. Podczas ogólnopolskiego finału, który

odbył się w Łodzi, w klasyfikacji generalnej nasi
podopieczni zdobyli 2 medale. Nocleg
uczestnikom na czas finałów zapewniło SSM
w Grotnikach.

O programie

Dla kogo?

Dyscypliny

Celem projektu jest
aktywizacja sportowa
wszystkich mieszkańców
Gdańska. śzielnicowe Śentra
Sportu to ogólnodostępne,
bezpłatne i otwarte zajęcia
sportowo-rekreacyjne
odbywające się w 15
dzielnicach Gdańska, stale
rozszerzające zakres o kolejne
dzielnice.

Oferta zajęć skierowana jest
do wszystkich Gdańszczan,
bez względu na wiek czy płeć
– rodziców z dziećmi,
młodzieży a także seniorów.
Każdy może znaleźć
dyscyplinę dla siebie
z bogatej oferty zajęć. Na
zajęciach funkcjonuje podział
grup ze względu na wiek
i poziom zaawansowania.

Szeroki wachlarz dyscyplin
integracyjnych: piłka siatkowa,
koszykówka, piłka nożna,
badminton, zumba, fitness,
kalistenika, nordic walking,
zajęcia biegowe, morsowanie,
boks, tenis, rugby tag, piłka
ręczna, siłownia, smocze łodzie
i kajaki, a także siatkówka
i piłka ręczna plażowa.

WYNIKI ILO ŚIOWE - KLUCZOWE LICZBY
PROJEKT DCS
Liczba uczestników

22615
32
Liczba instruktorów

Tyle trenerów i
instruktorów prowadziło
zajęcia śŚS

Tyle mieszkańców brało udział w
zajęciach sportowych i rekreacyjnych
w ramach projektu DCS

Godziny zajęć

4755

Tyle godzin na sali,
siłowni, parku
i lesie spędzili wraz z
instruktorem uczestnicy
zajęć. To też godziny
integracji z innymi
mieszkańcami
i czas na odkrywanie
nowych zakątków miasta.

O programie

Dla kogo?

Dyscypliny

Celem programu jest:
•
popularyzacja piłki no nej
wśród dzieci,
a w konsekwencji podniesienie
poziomu polskiej piłki no nej;
•
Zwiększenie liczby trenujących
dziewczynek oraz chłopców w
Polsce
•
Przeprowadzenie pierwszych
selekcji – łowienie talentów

Oferta zajęć skierowana jest do
chłopców i dziewczynek
uprawiających piłkę no ną.
Na ka dy sezon do
rozdysponowania mamy 96
miejsc, rozło onych na 3
kategorie wiekowe:
SKRZAT, AK, ORLIK, a ka da
z nich podzielona dodatkowo na
2 grupy ćwiczeniowe. Zajęcia są
bezpłatne dla uczestników.

Piłka nożna. Projekt
współfinansowany z PZPN

WYNIKI ILO ŚIOWE - KLUCZOWE LICZBY
Liczba uczestników

91

Liczba instruktorów

W tym 4 trenerów
wolontariuszy. Trener
prowadzący pogram z
licencją UEFA Pro.
Projekt dodatkowo pełni
funkcję kształcenia i
doskonalenia
umiejętno ci trenerskich.

8

Uczestnicy Akademii Młodych Orłów są
podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
Skrzaty (6-7 lat), aki (8-9 lat) oraz Orliki
(10-11 lat). Treningi odbywają się w
szesnastoosobowych grupach, a każdej z
nich jest przydzielonych dwóch trenerów.

277

Godziny zajęć
Tyle godzin treningowych
przepracowali z trenerem mali
piłkarze i piłkarki na boiskach
SP89, SP77, ZS5, SP38.
Każda grupa zgodnie z
założeniami programu
pracowała 2 razy w tygodniu.

Nasze centrum prowadzi bezpłatna działalno ć skierowaną do
wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z placówek
o wiatowych Miasta Gdańsk. Śentrum składa się z:
✓
✓
✓
✓

Klub Mediatora
Punkt informacyjno – konsultacyjny
Centrum Szkoleniowe
Ośrodek Mediacyjny

YJ Z żASJ
O programie
Celem programu jest ograniczenie przez dzieci
i młodzież sięgania po szkodliwe dla nich substancje
(papierosy, alkohol, używki) oraz nabycie
umiejętno ci radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
w życiu. Program to aktywne formy spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz ich
rodziny. W trakcie zajęć uczestnicy, uczą się zasad
współpracy, respektowania norm i zasad współżycia,
szacunku, systematyczno ci oraz rywalizacji zgodnie
z zasadą
„ fair play”

32

Dla kogo?

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży,
które znajdują siew grupie ryzyka związanymi z
problemami alkoholowymi

2086
godzin zajęć

2206

Dyscypliny
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, ale także warsztaty
profilaktyczne i wyjazdy turystyczne i kulturalne (muzeum)

32

instruktorów

uczestników

S siedzka
szkoła
O programie
Jest to program z budżetu
obywatelskiego 2019. Program jest
skierowany do mieszkańców dzielnicy
Wrzeszcz.

Dla kogo?
Zajęcia kierowane są do
dzieci, młodzieży
i dorosłych

Dyscypliny
W ramach zajęć odbywają się:
gimnastyka, piłka nożna dla
różnych
grup
wiekowych,
siatkówka, wspinaczka, aerobik,
zajęcia ogólnorozwojowe

514

306

godzin
zajęć

uczestników

11

instruktorów

Mój sport
O programie
Program ma na celu rozwijanie
zainteresowań w zakresie sportu oraz
podnoszenie sprawno ci fizycznej z
ukierunkowaniem na daną dyscyplinę.

Dla kogo?
Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku
7 – 18 lat. Stałe grupy uczestników, zrekrutowane
na początku roku szkolnego.

390

2560

uczestników

godzin zajęć

Dyscypliny
Zajęcia sportowe: cheerleaders, nauka
pływania, gry i zabawy z elementami
lekkiej atletyki, mini piłka siatkowa,
siatkówka, koszykówka, gry zespołowe
i zabawy, piłka nożna

17

trenerów

I Nocny Turniej
Siatkówki żla owej
O imprezie
Pierwsza tego typu impreza sportowa
organizowana w ramach programu Dzielnicowe
Centra Sportu. Jej celem jest popularyzacja
siatkówki plażowej w Gdańsku.

Dla kogo?
Dla uczestników zajęć DCS rozpoczynających
przygodę
z
dyscypliną
oraz
innych
zawodników amatorskich. Impreza kierowana
do osób dorosłych i młodzieży, za zgoda
rodziców.

94 uczestników: 18 par żeńskich
29 par męskich

12 godzin grania

Nowa strona
GZSiSS
W roku szkolnym 2018/2019
trwały prace nad nową
stroną internetową
Gdańskiego Zespołu
Schronisk i Sportu Szkolnego.
Zintegrowane kalendarze
wydarzeń czy proste
wyszukiwanie zajęć jest już
możliwe.
Strona stanowi również
narzędzie dla koordynatorów
Gdańskiej Olimpiady
Młodzieży w celu sprawnego
prowadzenia gdańskich
rozgrywek.

śziękuję za uwagę

Dyrektor – Marlena Zajdzińska-Pełka, tel: 602 679 920, email: dyrektor@ssm.gda.pl
Wicedyrektor – Bartłomiej Papis, tel: 507 273 593, email: b.papis@ssm.gda.pl

