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BRMG.0012.10.2019.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 4-1/2019 
 

Z czwartego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska 
w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 
stycznia 2019 roku, a rozpoczęło o godz. 16:15 w sali nr 007 w Nowym 
Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do 
protokołu. 
 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło pięć osób, 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Nieobecny: radny Jan Kanthak 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca 
Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska. 
 

Po otwarciu 4 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i 
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
 

1. Budowa całorocznego lodowiska w Gdańsku – stan zaawansowania. 
    Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych 
 

2. Blokfit – bouldering w Gdańsku. 
Przedstawiają: Przewodnicząca Komisji radna Beata Jankowiak, zaproszeni goście.  

 

3. Najważniejsze imprezy sportowe w Gdańsku zaplanowane na 2019 r. 
Przedstawia: Biuro Prezydenta ds. Sportu 
 

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

5. Plan działalności Gdańskiego Ośrodka Sportu na rok 2019 r. 
Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu 
 

6. Opinia Komisji dotycząca przeznaczenia lokali użytkowych położonych w 
Gdańsku przy ul. Długie Pobrzeże (działka nr 407/2, obręb ewidencyjny 89). 
 Przedstawia: Gdański Ośrodek Sportu 
 

7. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. 
 

8. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

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

Głosowanie: 
5 za - jednogłośnie 

PUNKT  - 1 
 

Budowa całorocznego lodowiska w Gdańsku – stan zaawansowania. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Jeśli chodzi o kwestie lodowiska to postępujemy zgodnie z przyjętym 
harmonogramem publicznie ogłoszonym na koniec października ubiegłego roku. 
Mianowicie programujemy kwestie budowy lodowiska jako obiektu całorocznego. 
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Natomiast jest to początkowa faza programowania. W ramach tej fazy to co 
chcemy uzyskać jeszcze w roku bieżącym na jego koniec to chcemy pozyskać 
wariantową koncepcję inwestycji po to, żeby można było wybrać docelowy 
wariant. W tym celu przygotowano zamówienie publiczne i Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska w najbliższych dniach, dosłownie jeśli się uda to jeszcze w tym 
tygodniu, ogłosi przetarg na wybór wykonawcy koncepcji właśnie. To 
programowanie polega na tym, że w tym roku, tak jak powiedziałem, chcemy 
pozyskać koncepcję, zdecydować o wyborze docelowego wariantu, w przyszłym 
roku uruchomić i pozyskać dokumentację projektową wybranego wariantu, w roku 
2021 pozyskać pozwolenia wszystkie na budowę, wybrać model finansowy, bo są 
rożne modele, wyłonić wykonawcę i w 2021, pewnie w jego drugiej części jeśli 
wszystko dobrze pójdzie rozpocząć roboty budowlane, które zakładamy skończyć w 
2022 roku. W takim bardzo telegraficznym skrócie, ale jak państwo będą mieli 
jakieś pytania to uzupełnię. Powiem jeszcze, że lokalizacja została wcześniej 
wskazana na skutek analiz opracowanych i przygotowanych przez miasto, a 
dokładnie przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego dokonywała takich analiz 
lokalizacyjnych, na bazie których wybrano lokalizację na Gdańsku Południe w 
obszarze dzisiejszego skrzyżowania ul. Warszawska, Jabłoniowa, tam dzisiaj trwają 
bardzo duże, intensywne prace nad linią tramwajową w Nowej Bulońskiej. Będzie 
linia w Nowej Warszawskiej. Będzie duży węzeł tam budowany i poniżej tego węzła 
jest taki teren, który mógłby być właśnie przeznaczony pod budowę lodowiska. To 
co się dzisiaj bada, ta koncepcja to jest z trzech wariantów. Ona się, w skrócie 
mówiąc, opierają czy to ma być lodowisko z jedną taflą, czy z dwoma taflami, jak 
wygląda to jeżeli chodzi o infrastrukturę. Ta koncepcja też musi na to 
odpowiedzieć. W jednym z wariantów pojawia się kwestia basenów. Ona jest 
związana z tym, że w podobnej lokalizacji w ramach formuły PPP przygotowywane 
jest do budowy basenów. Też ta lokalizacja była wymieniona. Oczywiście jakby 
wielkość terenu dostępnego pozwala spokojnie myśleć zarówno o obiektach 
lodowiska jak i obiektach związanych z basenem, natomiast tak jak powiedziałem 
już, te warianty pojawią nam się pod koniec tego roku po to, żeby można było 
podjąć decyzję o dalszym projektowaniu. Nie opowiem nic na tym etapie o 
kosztach, bo to będzie wynikało dopiero z dokumentacji i to będzie końcówka roku 
2020, kiedy spodziewamy się uzyskać dokumentację. Jeżeli państwo mają jakie 
pytania to jestem do dyspozycji.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Czy są pytania ze strony radnych? Dziękujemy. Na pewno 
będziemy dopytywać na kolejnych etapach o koszty i bardziej zaawansowane 
prace. Dziękujemy ślicznie. Przechodzimy do kolejnego punktu.         
 

PUNKT  - 2 
 

Blokfit – bouldering w Gdańsku. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zaprosiliśmy dzisiaj państwa z Blokfit-u ze wspinaczki. Panowie chcieliby 
opowiedzieć o swoim pomyśle dotyczącym lekcji W-F-u i współpracy ewentualnej z 
miastem, więc wysłuchamy panów i zobaczymy czy możemy i jeżeli możemy to jak 
pomóc. Oddaję głos.  
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Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Obok mnie Rafał Samól – członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto. Co 
chcemy państwu przedstawić? W dwóch słowach, bardzo skrótowo czym jest nasz 
obiekt. Jest to ściana wspinaczkowa, ale nietypowa. Nie jest bardzo wysoka. Nie 
wspina się tam używając lin, uprzęży. Nie ma niebezpieczeństwa upadku z dużej 
wysokości. Jest to tzw. bulderowania. Hala bulderowa. Jest to rozległa hala, na 
której znajduje się ściana wspinaczkowa o wysokości do 4,5 metra. Pod nią 
znajduje się bezpieczny materac profesjonalny, który pozwala ewentualne, 
wszystkie możliwe upadki wyłapać. Na takich obiektach wspina się w tej chwili na 
świecie mnóstwo ludzi. One nie wymagają żadnego sprzętu, nie ma żadnej bariery 
wejścia. Jednego czego potrzebujemy to buty sportowe na zmianę, trampki i strój 
sportowy. To jest właśnie nasz obiekt. On jest we Wrzeszczu, zaraz na początku 
Garnizonu, tuż przy Galerii Bałtyckiej, ścisłe centrum miasta, świetnie 
skomunikowane. My jako obiekt istniejemy od 2014 roku. Zorganizowaliśmy w tym 
czasie mnóstwo wydarzeń wspinaczkowych, zawodów, mniej, bardziej związanych 
też wydarzeń z miastem. Mieliśmy np. patronat Prezydenta, niestety już zmarłego, 
Adamowicza, nad Mistrzostwami Polski w tej dyscyplinie sportu, ale przez te lata 
też współpracowaliśmy z miastem np. z MOSiR-em prowadząc zajęcia dla dorosłych 
w ramach wejść darmowych z MOSiR-em. Prowadziliśmy też zajęcia w ramach 
programu Rowerowy Maj. Co roku w tym uczestniczymy. Sam to osobiście 
załatwiałem i jest to super frajda gościć dzieci na obiekcie, bo to się okazuje 
bardzo ciekawe. Udało nam się doprowadzić do współpracy ze szkołami prywatnymi 
z okolic naszego obiektu i one miały regularne lekcje W-F-u. Oczywiście szkoły 
prywatne inaczej funkcjonują niż publiczne. Z publicznymi nie było tak łatwo dojść 
do takiego konsensusu odnośnie pensum, kto ma wychodzić, czy to mają być W-F-
iści czy to prowadzą zajęcia państwa trenerzy czy nie, jak to wygląda. Ale to chcę 
powiedzieć, że było faktem. My takie zajęcia już prowadziliśmy, tylko regularnie 
było to ze szkołami prywatnymi, natomiast to co robimy od tych czterech lat i to są 
już tysiące dzieci, tysiące wejść na nasz obiekt w ramach grup, np. teraz w ferie 
mamy już zapisy na kilkaset dzieciaków na przyjścia grup szkolnych, 
półkolonijnych, kilkadziesiąt dzieci na raz u nas na obiekcie pod okiem naszych 
trenerów wspina się, odbywa zajęcia wspinaczkowe trwające ok 1-1,5 godziny i się 
świetnie bawi, a przy tym rozwija fizycznie. My widząc ten potencjał chcemy wyjść 
z taką inicjatywą, którą można by nazwać Gdańsk się wspina, albo Wrzeszcz się 
wspina, bo można by zacząć lokalnie, chcielibyśmy zaproponować dopłatę do 
czegoś co by kosztowało 100 zł miesięcznie i byłaby to opłata wnoszona przez 
rodzica. Tak sobie to wyobrażamy. Do tej opłaty 100 zł miesięcznie fajnie by było 
otrzymać jakieś właśnie wsparcie, w ramach tego dziecko miałoby jedne zajęcia W-
F-u w tygodniu czyli w miesiącu ok 4 zajęć, do 5 i taki program, myślę, że 
gdybyśmy rozpromowali go dobrze właśnie posiłkując się też współpracą z Klubem 
Wysokogórskim Trójmiasto mogłoby objąć np. 100 dzieci z różnych szkół. Natomiast 
jeżeli zaczniemy lokalnie to we Wrzeszczu jest szansa w tych lokalnych, 
publicznych szkół wrzeszczańskich, że one po prostu na czas trafią do nas na 
zajęcia i wrócą do szkoły, bo chodziłoby o zajęcia do godziny 15-16-tej. To jest 
szansa na to, żeby jak najwięcej dzieci zainteresować rozwojem fizycznym. My po 
prostu widzimy, że dzieciaki to kochają, nie nudzi ich to, wszystkie są 
zaangażowane w takie zajęcia. Można by długo wymieniać ilość plusów jaka z tego 
wynika, że akurat ktoś uprawia wspinaczkę, a nie jakiś inny sport, ale to proszę mi 
wierzyć, bo sam takie zajęcia prowadziłem, że to jest to niesamowicie pozytywnie 
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odbierane zarówno przez dzieci jak i przez W-F-istów, przez opiekunów tych dzieci, 
które przychodzą na te zajęcia i widzą jak dzieciaki się rozwijają i bawią. Tak jak 
wspomniałem Klub Wysokogórski Trójmiasto mógłby wspomóc promując takie 
zajęcia, promując wspinaczkę, promując też siebie, jako poważne organizacje w 
tych szkołach. Więcej o takiej współpracy Klubu i tego jak to wygląda ze strony 
KWT to proszę Rafała.   
 
Pan Rafał Samól – członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto     
Czy na tym etapie mają państwo jakieś pytania? Jakieś sugestie?  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Uważam, że fajna zabawa dla dzieci. Każda forma takie rekreacji i oderwania 
dzieci to jest chronienie ich przed narkotykami i innymi patologiami. Każda taka 
dziedzina, każde takie dodawanie jest dobre. Natomiast nie wiemy jak to się ma u 
nas. Brakuje kogoś z Edukacji.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Też jestem w Komisji Edukacji.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
To powinna się bardziej Komisja Edukacji i przedstawiciele środowisk szkolnych 
wypowiedzieć jak to widzą, jakie to ponosi za sobą koszty, dofinansowanie, bo na 
pewno musicie płatności jakieś mieć. Wszystko co się robi ma jakieś koszty i czy są 
środki na to. Natomiast każda, najmniejsza nawet aktywność, czy bieganie z 
dziećmi, czy zabawa w chowanego to jest oderwanie ich od tabletów, laptopów, 
tych wszystkich nowych wynalazków i narkotyków. Jestem za.  
 
Pan Rafał Samól – członek zarządu Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto     
To co pan powiedział to jest świetny punkt zaczepienia dla tego co ja mógłbym 
powiedzieć, bo ja się zajmowałem przez 20 lat tańcem breakdance w Trójmieście i 
zaczynałem od pozyskiwania funduszy od Urzędu Miasta dostaliśmy bardzo dużo 
dotacji, od Urzędu Marszałkowskiego, współpracowaliśmy też z Wojewódzkim i 
właśnie w myśl tego przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Przez większość czasu współpracowaliśmy z Wydziałem Polityki Społecznej, teraz 
jest Wydziałem Rozwoju Społecznego i przez te kilkanaście lat udało nam się dojść 
do czegoś takiego, że województwo pomorskie stało się takim potentatem. 
Mieliśmy takie talenty, takie dzieciaki i tak to funkcjonowało, rosło tutaj, że były 
fajne tego wyniki. A dlaczego ja o tym mówię przy okazji tego tematu, bo też 
zaczynaliśmy od niczego tak na dobrą sprawę, ale potem Gdański Archipelag 
Kultury, ludzie pracujący tam bardzo nam mocno pomogli i tutaj też po prostu my 
potrzebujemy takiej pomocy na starcie, bo bouldering, czyli ten rodzaj wspinaczki 
ma niesamowity potencjał. Kamil już powiedział kilka rzeczy. Ważne jest to, że ten 
sport praktycznie nie wymaga żadnych nakładów finansowych, ani liny 
wspinaczkowej, jedynie buty, niepotrzebny jest tam żaden drogi sprzęt. Wspina się 
człowiek od samych koniuszków palców u stóp do koniuszków palców u rąk. Ja 
jestem po psychologii, więc pod względem psychologicznym jestem trenerem też 
właśnie sekcji sportowej, wpływa to na walory typowo poza fizykalne, 
psychologiczne. Świadczy też o tym fakt, że wspinaczka już zaczyna tworzyć się na 
świecie grupy związane z dziećmi autystycznymi i z osobami ze stwardnieniem 
rozsianym. Więc to jest naprawdę bardzo perspektywiczny, świetny rodzaj sportu, 
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świetnie rozwijający pod względem psychologicznym i społecznym, bo tak samo w 
grupach się wspinają dzieciaki i fantastycznie się wspierają. Potrzebujemy na 
pewno wspólnie jakiegoś bodźca, bo my uważamy, wierzymy w to, że taka 
współpraca międzysektorowa jest najlepsza. Podmioty biznesowe, organizacje 
pozarządowe, urząd miasta. Uważamy, że to przynosi najlepsze efekty. Każdy 
specjalizuje się w czymś innym. Przyznam szczerze, że my już się staramy drugi rok 
z rzędu o jakieś środki, żeby to finansować te nasze pierwsze działania. Na razie 
nam się nie udaje ich otrzymywać. Rozmawiałem telefonicznie z Kierownikiem 
Referatu ds. Sportu panem Adamem Maksimem i on dawał nam pewne wskazówki 
co moglibyśmy zmienić, jak inaczej to zrobić, żeby uzyskać te pieniądze. Naprawdę 
dużo czasu poświęciliśmy, żeby to zrobić, ale na razie nie przynosi to efektów, 
żebyśmy uzyskali jakieś pieniądze z samorządów. Jesteśmy tutaj, żeby otwierać 
jakieś przysłowiowe drzwi, żeby się zapytać państwa co robimy źle, albo co 
moglibyśmy zrobić, albo w jaki sposób wspólnymi siłami, bo naprawdę widzimy 
świetny potencjał. Ostatnie już moje słowo, żeby nie przedłużać, dostaliśmy się 
też, wspinaczka, do systemu sportu młodzieżowego i w 2020 roku już będziemy na 
Igrzyskach Olimpijskich. To też stwarza dosyć dużo fajnych perspektyw.  
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Im więcej dzieci się na samym starcie do tego sportu sprowadzi to gdzieś po latach 
można spodziewać się wyników sportowych, a teraz dodatkowo nagradzanych 
medalem Igrzysk Olimpijskich.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czy to jednak nie jest zbyt duża częstotliwość. Może można by było rozważyć, że 
zajęcia mogłyby być raz w miesiącu dla danej grupy, a nie co tydzień, wtedy 
więcej dzieci mogłoby być objętych tym programem i może to też będzie 
łatwiejsze pod kątem finansowania części przez rodziców.    
 

Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Tak, ja nie przeczę.   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
To jest też kwestia realizacji podstawy programowej, która może być zaburzona.  
 

Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Rozumiem. Model rzeczywiście można później dopasować. To nie musi być stała 20 
tych samych dzieci, które co tydzień do nas przychodzą, tylko wtedy trochę inaczej 
trzeba by było skonfigurować zapisy na zajęcia. To jest wszystko. Rodzic by płacił 
mniejszą sumę pieniędzy, drobną sumę właściwie za jedne zajęcia w miesiącu i 
trzeba by było tylko pilnować, żeby te grupy za każdym razem były pełne, a po 
jakimś czasie to nie rozprysło się, ale myślę, że model tych zapisów to już jest 
zupełnie końcowa rzecz.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Pytanie czy to ma być grupa, która ma docelowo gdzieś w przyszłości startować w 
zawodach i chcecie ją wyszkolić, czy chcecie rozpromować ten sport i żeby każde 
dziecko miało możliwość przyjścia na te zajęcia?  
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Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Rozpromować ten sport, ale jeżeli zakładamy, że rodzic by płacił to wtedy myślę, 
że ta suma ok 100 zł za to, że jego dziecko uczestniczy w zajęciach raz w tygodniu 
jest taka absolutnie nawet niższa niż rynkowa w porównaniu do wielu sportów i już 
jest atrakcyjna, abstrahując nawet od tej dopłaty. Natomiast można by pójść 
jeszcze szerzej i po prostu te zapisy robić kto pierwszy ten lepszy spośród 
wszystkich dzieci z tych okolicznych szkół zakładając, że dziecko jak się zgłosi raz 
na miesiąc to powiedzmy już kolejny raz może się zgłosić dopiero za miesiąc, 
wtedy rzeczywiści jeszcze bardziej to rozszerzamy, bo tak zapewnilibyśmy te 5 
grup po 20 osób to jest ok 100 osób, to one mogłyby regularnie chodzić, ale to by 
była setka dzieci na semestr. To rzeczywiście można by to jeszcze bardziej 
rozszerzyć otwierając te zapisy i robiąc te zajęcia raz w miesiącu. Co tydzień, ale 
co tydzień inne dzieci.  
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Może coś takiego na Kartę Mieszkańca wbić?   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Właśnie też pomyślałam o tym, żeby w ramach promocji jedno wejście w roku było 
w ramach Karty Mieszkańca?  
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Wejście w Kartę Mieszkańca jest jak najbardziej ciekawe. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Można ograniczyć, że tylko w jakiś określonych godzinach można rejestrować się.  
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Nie bez powodu mówię o tych godzinach przedpołudniowych, że to jest wtedy 
pewność bezpieczeństwa, jeszcze odbiór tych zajęć jeżeli my powiemy, że Karta 
Miejska i damy decyzję rodzicom, kiedy przyprowadzają dzieci to nie dajemy 
szansy na to, żeby to się stały zorganizowane zajęcia, że nasz trener się tymi 
dziećmi zajmie i krótko mówiąc, im sprzeda to tak jak to powinno być, że powie o 
wszystkich zasadach bezpieczeństwa, podpowie w ogóle cokolwiek, bo wtedy jakby 
na próbę ok, to na pewno nie jest zła metoda, żeby jakaś osoba z Kartą Mieszkańca 
raz mogła spróbować tego, musiałbym tylko porozmawiać z właścicielami spółki. 
Nie myślę, że to jest trudne, ale jest to troszeczkę coś innego niż zorganizowane 
zajęcia.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Do której byście mieli te grupy?   
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Myślę, że do 16-tej to jest najpóźniej. Potem zaczynają się już regularne zajęcia 
dla dorosłych, przychodzą dorośli i bezpieczeństwo na ścianie już jest trochę inne. 
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Pytanie do panów dyrektorów czy odbywają się takie zajęcia we współpracy z 
podmiotami prywatnymi?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak, mamy projekt Aktywuj się i współpracowaliśmy z BlokFitem w poprzednich 
latach. Były to zajęcia Aktywuj się w BlokFit.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Ale to nie były zajęcia dla dzieci W-F-u.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Proszę zwrócić uwagę jeszcze, że zajęcia wychowania fizycznego nie mogą się 
odbywać za opłatą. To jest rzecz, która dyskwalifikuje ten pomysł na dzień dobry. 
W takiej sytuacji należałoby pomyśleć o finansowaniu tego albo przez Gminę takich 
zajęć, lub zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne mogłyby się odbyć. Myślę, że brakuje 
ewidentnie kogoś z Wydziału Rozwoju Społecznego, który mógłby ewentualnie 
pokierować, bo to też jest kwestia środków i pomysłu. Trzeba by było dopracować. 
Dobrze, że państwo przychodzicie i rozmawiamy na ten temat, bo myślę, że można 
znaleźć jakieś rozwiązanie, bo to jest dyscyplina wszechstronnie rozwijająca i ona 
się cieszyła dużą popularnością i te zapisy szybko się wyczerpywały.   
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Sam nawet prowadziłem te zajęcia z dorosłymi, którzy przychodzili od państwa.   
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Ale też były dzieci na tych zajęciach.  
 

Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Tak, ale to jest pewien minus też, bo zupełnie inaczej się kieruje pewne grupy 
wiekowe dorosłych, a dzieci, to daje ogromną szansę, jeżeli setki dzieci powtarzają 
przyjścia i czekają i to jest duża szansa, że zostaną w tym sporcie.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Państwo macie tutaj wolne moce przerobowe w godzinach do południowych, bo to 
jest zwykle problem i pływalni i innych obiektów, natomiast weekendy i czas 
popołudniowy są już w miarę wypełnione, więc jest to jakiś pomysł rzeczywiście na 
uzupełnienie oferty zajęć wychowania fizycznego, być może sfinansowanych przez 
gminę jeżeli na to znajdzie środki, natomiast jeżeli chodzi o program, o którym tu 
pan radny wspomniał jeżeli chodzi o podstawę programową istnieje pewna 
dowolność. Jest pewien obszar, gdzie nauczyciel może sam w jakiś sposób 
kształtować w zależności od dostępu do infrastruktury. Przykładowo na niektórych 
obiektach są zajęcia z pływania, a w innych ich nie ma. Także to jest ta specyfika. 
Jest stadion lekkoatletyczny, jest jakaś infrastruktura, którą nie sposób pominąć i 
nie wykorzystywać. Tutaj nie obawiałbym się panie radny tego konfliktu w tym 
zakresie. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
W zależności od dostępności.     
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Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
To jest plus taki, że nawet do 16-tej. Nie jest tak, że do południa, a później nie. 
Obecnie szkoły pracują na wyższych obrotach i czasami te zajęcia potrafią się 
wydłużyć. To jest kwestia techniczna znaleźć odpowiednią godzinę, żeby to po 
prostu pasowało. Zapisałem sobie te wydziały.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Podsumowując panom chodzi o to, żeby to były zajęcia W-F-u, bo tutaj możemy 
porozmawiać o Aktywuj się, ewentualnie o Karcie Miejskiej, bardziej w takich 
zakresach mniej edukacyjnych.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Sugerowałbym jeżeli nie wejście to może być zniżka jakaś pokaźna, bo być może 
koszty jakieś są i to może być problemem. Natomiast my na przykład jedno wejście 
na pływalnie miejskie na kartę miejską jako Gdański Ośrodek Sportu dajemy, ale 
też jest system rabatów, który jest mniej dotkliwy dla biznesu, można tak 
powiedzieć, ale może w celach promocyjnych warto te godziny do południa 
wykorzystać jako darmowe wejścia, a pozostałe np. z 10-20% rabatem. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Tak jak słusznie pan dyrektor zauważył nie mogą to być zajęcia płatne. Także tutaj 
trzeba by się było zastanowić konkretnie nad tym jak by to miało wyglądać i do 
kogo to miałoby być skierowane. My możemy porozmawiać z panem 
przewodniczącym Komisji Edukacji i po prostu na najbliższą komisję ten temat 
także dać do zapoznania dla Komisji Edukacji. Panowie może doprecyzują 
konkretnie jakby to miało wyglądać i w wtedy z tymi konkretami byśmy zaprosili na 
Komisję Edukacji i wtedy zobaczymy co można, czego nie można, czy w ogóle by 
się znalazły na to środki?    
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Myślę, że jak najbardziej. Dziękujemy za taką podpowiedź.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Tak jak rozmawiamy to troszkę inny zakres, także w innym zakresie możemy 
pomóc.  
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Odnośnie karty miejskiej na pewno będę się kontaktował, bo któreś z tych 
rozwiązań po prostu wybierzemy.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jeżeli ma pan jakieś pytania to mogę pomóc, bo mam doświadczenie i zapraszam 
do rozmowy, bo to może też być oferta Aktywuj się, która jest na stronie 
internetowej GOS-u. Też podmioty, które chcą realizować ten projekt, rozszerzać 
go, są zasady określone, też można go włączyć w ten blok Aktywuj się i 
kontynuować w tej bądź innej formie.  
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Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Myślę, że jeżeli miałoby być to lokalnie to Budżet Obywatelski mógłby być 
rozwiązaniem. 
 
Pan Kamil Bocheński – menadżer na obiekcie sportowym BlokFit Boulder Center 
Gdańsk  
Też mogłoby to tak być, jeżeli byśmy powiedzieli, że zaczynamy lokalnie. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Panowie też na pewno z różnych form próbują korzystać. Jeżeli będzie trzeba to 
służymy pomocą. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego tematu? Dziękuję. Będziemy 
się kontaktować jeżeli chodzi o Komisję Edukacji.    
 

PUNKT  - 3 i 4 
 

Najważniejsze imprezy sportowe w Gdańsku zaplanowane na 2019 r. 
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dzisiaj rozpoczynają się, a właściwie już się zaczęły eliminacje do Mistrzostw 
Świata w unihokeju kobiet. Startuje tam Polska, a w reprezentacji Polski są aż 4 
dziewczyny z Gdańska. Drugim trenerem jest Paweł Ludwichowski z Gdańska z 
Olimpii Osowa. Do niedzieli potrwa ten turniej. Dwie pierwsze drużyny z automatu 
kwalifikują się do finałów Mistrzostw Świata, które odbędą się w Szwajcarii. 
Jesteśmy w Gdańsku potentatem jeśli chodzi o unihokej kobiecy, wielokrotnym 
Mistrzem Polski. 
W ten weekend zakończył się Hevelius Cup. To taki turniej łyżwiarstwa 
synchronicznego kobiet. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ Komisja Równości 
nieraz zarzucała sportowi, że faworyzuje mężczyzn, a tu proszę bardzo dwie 
wielkie imprezy przeznaczone dla kobiet.  
Na pewno tegorocznym hitem sportowym w Polsce w ogóle będzie turniej 
przedolimpijski mężczyzn w siatkówce i właśnie przed 16-tą światowa organizacja 
umieściła na stronie, że Polska otrzymała ten turniej, a o 16 dzwoni Polski Związek 
Piłki Siatkowej. Także przyjeżdżają w przyszłym tygodniu. Mamy takie turniej, 
który przyciągnie kibiców. Mamy takie drużyny jak Finlandia, Estonia, Serbia i 
Francja i Polska i to jest szansa dla Polaków, żeby od razu zakwalifikowali się do 
Igrzysk i już nie musieli uczestniczyć w kolejnych wyjazdowych turniejach, po 
kontynentach jeździć, a promocyjnie będzie to kapitalny turniej, ponieważ po raz 
pierwszy w naszej reprezentacji zagra niektórzy twierdzą, że najlepszy siatkarz 
świata, Kubańczyk León, który jest od kilku lat Polakiem, a będzie to jego debiut w 
naszej reprezentacji. Myślę, że Ergo Arena będzie pełna podczas tego turnieju i 
będziemy mieć świetną promocję w telewizji. Także będzie to wielkie wydarzenie. 
Pewnie od lutego zacznie się już promocja Gdańska na wszystkich imprezach 
siatkarskich jako gospodarza. Także wszyscy dotrzymali słowa i światowa 
organizacja i Polski Związek Piłki Siatkowej.  
Co przed nami? Przed nami też bardzo ciekawy mecz koszykówki mężczyzn Polska – 
Holandia decydujący o ewentualnym awansie Polaków, bądź braku na 
Mistrzostwach Świata po 52 latach. Te mecze Polaków w Gdańsku świetnie 
wygrywają i można powiedzieć, że koszykarze czują się tu świetnie i mają swój 
dom w Ergo Arenie. To jest 25 lutego. 
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1 marca tradycyjna doroczna impreza żeglarska Rejs Roku. To są te najważniejsze 
nagrody żeglarskie. Nie mogę ich oduczyć, bo oni przyznają te nagrody w grudniu i 
od razu ogłaszają, także w marcu już nie ma żadnej niespodzianki, tylko są same 
wręczenia, ale mają swoją tradycyjną formę. 
W marcu planujemy Młodzieżową Galę Sportu, na której będziemy honorowali 
kluby, wybitną młodzież, nagrodami finansowymi i rzeczowymi oraz 
najwybitniejszych trenerów i to jest szansa, żeby tych 30-40 trenerów i grup 
młodzieżowych, nieraz nauczycieli „dopieścić” ich też finansowo.  
11 maja Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, tradycyjna impreza organizowana przez 
dyrektora Paszkowskiego i na pewno będzie o tym mówił. 
W maju też bardzo ważna dla nas impreza Klubowe Mistrzostwa Gdańska juniorów, 
bo w 4 grupach wiekowych organizujemy te Mistrzostwa po to, żeby te wszystkie, 
nawet te małe klubiki mogły tam wystartować, zmierzyć się z wielką Lechią, 
Gedanią czy Jaguarem. Także ta rywalizacja tam przebiega i muszę państwu 
powiedzieć, że finały rozgrywane są na stadionie przy ul. Traugutta i potrafi 
przyjść tyle rodziców, dziadków, rodzeństwa i to świadczy o tym, że jest doping 
fantastyczny. 
W czerwcu tradycyjnie Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Chychły. Organizuje 
to klub Sako i warto podkreślić, że w ubiegłym roku najlepszym polskim bokserem 
amatorem został wybrany zawodnik właśnie z klubu Sako, którego nagradzaliśmy na 
stadionie.  
W czerwcu też Watershow. Chcemy powtórzyć tą imprezę, którą robiliśmy w 
ubiegłym roku. Eksperci mówią, że przewijało się 100 tys. ludzi. Nie zmieściliśmy 
się dobrze z terminem i to było w czasie Jarmarku Dominikańskiego i teraz 
uciekamy, żeby nam to nie kolidowało. W ubiegłym roku nie udało nam się odbyć 
takiej oddzielnej konkurencji jak skoki z wysokiej wieży. Mieli ci wybitni 
skoczkowie skakać powiedzmy z wysokości Żurawia. Niestety Konserwator 
Zabytków nam to odrzucił i tym razem będziemy budowali wieżę na wysokości 
napisu Gdańsk. Tam oni pomierzyli głębokości. Muszę państwu powiedzieć, że to 
jest bardzo widowiskowa rzecz. Może mniej sportowa, chociaż tam mistrzowie 
występują.  
W czerwcu też finałowy turniej Mistrzostw Polski kobiet w rugby. W tych zawodach 
łyżwiarstwa figurowego wystąpiło 420 zawodników, z tego 419 kobiet i 1 
mężczyzna.  
W lipcu ogólnodostępna popularna impreza na kilka tysięcy ludzi i rowerów, czyli 
rowery górskie z Czesławem Langiem organizujemy.  
W lipcu też tradycyjna impreza bardzo popularna Triathlon Gdański. Pan dyrektor 
Paszkowski jest organizatorem. 
W sierpniu Baltic Sail i Nord Cup, czyli festiwal żeglarski rozrastający się, 
podnoszący swój poziom. 
W sierpniu mamy dużo imprez, bo to też Maraton Solidarności, maraton wrotkarski 
jeden z nielicznych. 
 
Radny Lech Kaźmierczyk – Wiceprzewodniczący Komisji 
Nord Cup to jest duża impreza.  
 
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Ponad 100, a czasem nawet 200 jednostek. Mamy Żeglarskie Mistrzostwa Polski, we 
wrześniu Bieg Westerplatte, bardzo popularny, Runmageddon – robimy II edycję 
tych zawodów. Jest bardzo popularny, bo ponad 6500 uczestników wszystkich 
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łącznie, z dziećmi. Potem mamy turniej piłkarski Metropolia. Wymyśliliśmy coś 
takiego i robimy młodzieżowy turniej piłkarski, zapraszając dzieci z poszczególnych 
obszarów na finały w Gdańsku.  
W listopadzie tradycyjnie AmberExpo półmaraton.  
W grudniu oczywiście Gala Sportu.  
Mamy też imprezy motorowe i to dosyć wysokiej rangi. 1 maja Memoriał Leszka 
Podleckiego. Do tej pory tego nie mieliśmy. To w rodzaju Pucharu Prezydenta. Też 
w międzynarodowej osadzie. A w sierpniu indywidualne Mistrzostwa Ekstraligi 
Żużlowej. Nie mamy Ekstraligi żużlowej, więc nie oglądamy na co dzień 
najlepszych zawodników świata, a na te zawody przyjeżdżają najlepsi zawodnicy 
na świecie. Nie ma lepszych zawodników niż ci, którzy jeżdżą w Polsce, bo Polska 
liga najlepiej płaci. To jest ewenement światowy. Puchar Narodów czyli 
Mistrzostwa Europy w motocrossie.  
Pod znakiem zapytania jest mecz polskiej reprezentacji w piłce nożnej dlatego, że 
PZPN jeszcze nie zadecydował czy będą to dwa mecze czy jeden mecz towarzyski, 
bo tylko na taki mamy szansę. Polska być może będzie grała z jednym z państw 
Ameryki Południowej. To zawsze jest atrakcyjne, więc marzylibyśmy, żeby 
Zbigniew Boniek ponownie umieścił ten mecz na stadionie Energa. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
To jest termin jesienny?   
 
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Tak. Przez tą Ligę Narodów jest mniej terminów na mecze towarzyskie i 
zastanawiają się, czy przypadkiem to nie wpłynie źle lub dobrze.   
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Gdzieś w mediach pojawiła się informacja, że meczu reprezentacji w Gdańsku nie 
będzie ze względu na te terminy.  
 
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Być może. Na razie prof. Przybylski, który jest członkiem Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, Komisji Etyki, dba o nasze sprawy razem z Radkiem Michalskim i Warszawa 
mówiła o dwóch szansach i jak się uda to się uda, a jak nie to będziemy świętowali 
Mistrzostwo Polski dla Lechii. To w skrócie te imprezy. Oczywiście część jest z 
grantowych. My konkurs grantowy na imprezy ogłosiliśmy, ale na I półrocze, a nie 
wiemy jeszcze co się wydarzy w drugim, bo będziemy go dopiero ogłaszali. W 
każdym bądź razie siatkówka to najlepsza promocja dla miasta oczywiście poza 
piłką nożną, bo zwrot medialny jest na poziomie 80-90 mln.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne. Zachęcam do udziału w 
wydarzeniach państwa radnych, żeby wiedzieć jak to wygląda nie tylko z 
opowiadań, tylko na żywo.  
 
Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Serdecznie zapraszamy. 
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PUNKT  - 5 
 

Plan działalności Gdańskiego Ośrodka Sportu na rok 2019 r. 
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani przewodnicząca, szanowna Komisjo, Gdański Ośrodek Sportu w 2019 roku 
będzie realizował kilka wyzwań. Od dwóch lat jesteśmy w batalii sądowej i 
jesteśmy już na końcowym etapie i mamy nadzieję, że klauzula wykonalności 
wyroku już zostanie dostarczona i sfinalizujemy wydobycie jednostki. Obciążymy 
oczywiście kosztami i mamy nadzieję, że do początku sezonu to się uda zrobić. 
Takie mamy nadzieję. 
Wprowadzenie nowoczesnego systemu obiegu dokumentów w Gdańskim Ośrodku 
Sportu też jest takim wyzwaniem na najbliższy rok oraz wzmocnienie działań 
związanych z ekologią, zarówno tych imprez sportowych jak i funkcjonowanie GOS-
u jako takiego, bo to jest konieczność, wymóg chwili, czyli zastąpimy np. 
plastykowe kubki papierowymi, nie będziemy puszczali balonów w przestrzeń czy 
wydawali zgody na lampiony, które gdzieś tam czasami są realizowane, czy też 
oczywiście segregacja odpadów w każdym możliwym miejscu łącznie z plażami i 
innymi obiektami, więc szereg działań, które chcemy wdrożyć i zmieniać te 
przyzwyczajenia, tą mentalność co do użycia przede wszystkim plastyku i zachowań 
proekologicznych.   

 

 
 
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Chcemy też uzyskać 11 certyfikatów Błękitnej Flagi, 7 dla kąpielisk oraz 4 dla 
naszych marin. Oczywiście wyzwanie kolejne 25 lat jak MOSiR przedtem, a teraz 
GOS realizuje ochronę gdańskich kąpielisk i to chcemy również podtrzymać tą 
dobrą passę i aby na naszych kąpieliskach w roku 2019 nie utopił się żaden turysta 
bądź mieszkaniec. 
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jeżeli chodzi o remonty jest ich też sporo. To jest w kompleksie na Traugutta 
modernizacja systemu dostępu. To jest jeszcze pokłosie burzy, która kiedyś 
uderzyła w nasz system i mamy do odbudowy ten system dostępu. Jest to jeszcze 
zrefundowane przez ubezpieczyciela w pełni. 
Pływalnia Chełm mamy remont wentylacji. 
Stadion żużlowy modernizacja oświetlania toru, aby on spełniał wymogi do I ligi, 
ewentualnie ekstraklasy jeżeli przyjdzie nam tam jeździć. 
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zaplecza szatniowego na 
Grunwaldzkiej, gdzie będzie rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przebiegała w 
latach następnych, więc tą dokumentację chcemy zakończyć.  
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Na falochronie zachodnim mamy też remont tego ciągu pieszego, który się 
sprawdził bardzo mocno, ale został też troszeczkę uszkodzony przez nawałnicę, 
która miała miejsce na początku roku.  
Jeżeli chodzi o kąpieliska morskie to remont molo, uszkodzenia te posztormowe, 
montaż, demontaż stadionu letniego. Stogi – remont dojścia, ułożenie nowego 
zamiast drewnianego dojścia na plażę i do służb ratowniczych. 
Marina – remont odbojnic i poszycia na pomostach. 
Przystanki Programu Ożywienia Dróg Wodnych – wymiana kamer i rejestratorów 
monitoringu, sieć światłowodowa i szereg innych, drobnych działań, które tu nie 
zostały ujęte.  
  

 

 
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Dostaliśmy teraz polecenie przejęcia toalet nadmorskich od Gdańskiej Spółdzielni 
Socjalnej, a właściwie to Gdańskie Nieruchomości miały w zarządzie i przekazały 
Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Jakieś są tam kłopoty, więc decyzją Prezydenta 
Grzelaka na razie ustną zostało to zaordynowane, że mamy przejąć je. Sprawa się 
będzie realizowała w najbliższych tygodniach.  
 
Jeżeli chodzi o pływalnie miejskie to mamy zamiar poszerzyć ofertę usług, rozwój 
systemu obsługi klienta, rozwój też oferty na plywalniegdansk.pl i jest w tej chwili 
ok 30 produktów, które można przez plywalniegdansk.pl uzyskać, kupno biletu 
indywidualnego, karnetu, wynajem toru, etc. Jest to strona responsywna, czyli 
można też ją przez smartfon użyć. 
Wprowadzenie nowych produktów takich jak karnet na okaziciela, czyli będzie 
można kupić karnet na pływalnię i w dowolnym czasie go wykorzystać w dowolnej 
ilości, nawet dla kilku osób.  
Karta programu OK System, bo już mamy Multisport i Benefit, ale będziemy to też 
rozwijać. To się bardzo dobrze sprawdza. Na pływalniach tych zarządzanych przez 
GOS mniej więcej w połowie czasu, który jest przeznaczony dla szkół obsługujemy 
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ok 100 tysięcy na każdej pływalni osób, natomiast na pływalniach w tym samym 
czasie jest ok 300 tysięcy osób komercyjnych kupujących nasze usługi.     

 

 
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Będziemy prowadzili 8 kąpielisk: Jelitkowo, Klipper Jelitkowo, Molo Brzeźno, Dom 
Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle oraz Świbno. Sezon będziemy 
rozpoczynali w wcześnie w tym roku od 1 czerwca do 31 sierpnia będzie on trwał 
przy molo w Brzeźnie, natomiast pozostałe kąpieliska od 19 czerwca. To lato 
pokazało, że plaże gdańskie mogą być oblegane, piękne i rzeczywiście sezon był 
wyjątkowo udany zeszły rok 2018 i był wyzwaniem dla wszystkich służb, ale też i 
gastronomii i bardzo dobrze wypadł.  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Oczywiście nadal będziemy rozwijali udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, 
czyli dojścia do plaż oraz możliwość skorzystania z kąpieli dla osób 
niepełnosprawnych na kąpielisku Stogi oraz kąpielisko Brzeźno.  
Najważniejsze imprezy – tu pan dyrektor o części wspomniał, ale dopowiem do tej 
listy V Gdańsk Maraton, który mamy nadzieję, że ok 3000-3500 osób zgromadzi. 
Dzisiaj już mamy niemal 2000 zapisanych osób. Będzie też możliwość 
uczestniczenia w biegu sztafetowym, w maratonie oraz impreza towarzysząca bieg 
na 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęliśmy już w zeszły weekend 
zajęcia przygotowawcze Aktywuj się w maratonie z mistrzem Polski w maratonie z 
2010 roku panem Radosławem Dudyczem. Robimy to w dwóch lokalizacjach na 
tarasie górnym w okolicach zbiornika Świętokrzyska oraz w Parku Reagana. 
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Wspomniany przez pana dyrektora Trojanowskiego Triathlon w lipcu. Bieg 
Westerplatte już 57 edycja. Gdańsk Biega w nieco zmienionej formule, już nie po 
plaży, albo tylko częściowo po plaży i jeszcze tego nie przesądziliśmy, to dopiero w 
październiku, ale też formuła run for fun czyli bieg dla wszystkich, może z częścią 
piknikową i z nieco innym gadżetem niż koszulka, bo już 10 lat rozdajemy te 
koszulki i już one przestały być atrakcyjnym produktem. Też musimy szukać 
różnych alternatyw.     

 

 

 
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jeżeli chodzi o inne imprezy to też jest XC Gdańsk 2019 o Puchar Prezydenta Miasta 
Gdańska. To jest impreza cross-country, krótkie pętle, w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym. Impreza bardzo ciekawa gromadząca ok 200 kolarzy. 
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Cross Duathlon, który już też szacujemy na ok 200 osób, czyli bieganie, rower, 
bieganie.  
Imprezy sportowe dalej żeglarskie: Mistrzostwa Polski w klasie ORC, które zostały 
przyznane Gdańskowi będą organizowane przez Gdański Ośrodek Sportu w sierpniu 
2019 roku i wspomniane przez pana dyrektora otwarcie sezonu żeglarskiego w 
maju. Uchylę rąbka tajemnicy, że zamiast sceny, która tam niestety nie może 
wjechać ze względu na ograniczenia ruchu, sceną będzie jednostka Baltic Beauty, 
która została do Gdańska sprowadzona ze Szwecji od Szweda, który użyczy na razie 
tą jednostkę jednemu z naszych armatorów jednostki Baltic Star i on będzie sceną 
na czas otwarcia sezonu żeglarskiego. 
Regaty o Puchar Mariny Gdańsk w czerwcu 2019 roku.   
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Stała oferta dla mieszkańców Aktywuj się. W tej chwili jest 17 różnych bezpłatnych 
zajęć. One będą sukcesywnie też się rozwijały. To są zajęcia zumby, zumba gold 
czyli dla seniora, wspomniane treningi biegowe, w lecie oczywiście Gdańskie Boule, 
joga, nordic walking, a także zajęcia hokeja podwodnego, czy Run Beach Morning. 
To są częściowo zajęcia realizowane z partnerami takimi właśnie jak mieliśmy też 
swego czasu wspomniany buldering.   

 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Generał Zaruski to też nasz obiekt, chociaż nie stały, a pływający. Zajęcia 
oczywiście w ramach rejsów Program Edukacji Morskiej, 1-dniowe rejsy promocyjne 
„Poznaj Generała” czyli dla wszystkich mieszkańców, którzy się zapiszą, cieszący 
się dużą popularnością takie jednodniowe rejsy. 10 jednodniowych rejsów dla szkół 
i organizacji pozarządowych, zapraszamy szkoły i one bezpłatnie uczestniczą w 
takim dotknięciu tego żeglarstwa na tej jednostce. Rejsy promocyjne Unijnego 
projektu Baltic Pass, którego jesteśmy liderem jako GOS. Będzie się on kończył w 
październiku, ale jeszcze trwa przez niemal cały rok. Pełnomorskie rejsy do 
Szwecji z udziałem laureatów Programu Edukacji Morskiej, „Gdańska Szkoła pod 
Żaglami” – dłuższy rejs, wyzwanie dla żeglarzy i 10 rejsów pełnomorskich 7-
dniowych, w tym rejsy dla osób, które mogą być z wolnego naboru. Dziękuję za 
uwagę. Jeżeli mają państwo jeszcze jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi.   
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Czy jakieś kroki w stosunku do GOS-u kierowało Bractwo Przygody Almanac jeżeli 
chodzi o gry na orientację. Oni robią często z Radami Dzielnic i z Budżetu 
Obywatelskiego i to jest fajna taka inicjatywa, która właściwie odbywa się we 
wszystkich dzielnicach Gdańska.    
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Znam tą inicjatywę. Nie mieliśmy okazji. My na Kiełpinie Górnym 
współpracowaliśmy z organizacją, ale nie pamiętam czy to był Almanac czy inna 
organizacja.  
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Pan Piotr Lachowski – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ujeścisko-
Łostowice 
Harpagan.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Harpagan chyba tak. Bieg Prezesa jest chyba i biegi na orientację i z nimi 
rzeczywiście współpracujemy.   
 
Pan Piotr Lachowski – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ujeścisko-
Łostowice 
Współtworzyłem Harpusia i Harpuś był w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, Stogi. 
Wiem, że obecnie przygotowują pełną ofertę do wszystkich Rad Dzielnic tych 
większych, które mają możliwość terenową, bo niektóre dzielnice nie mają 
skrawka, gdzie można by to było zrobić i to jest bardzo fajna inicjatywa. Jedna i 
druga zresztą notabene. Różni się o tyle orientacją biegów, które często my też 
robimy to to, że w biegach dzieci pobiegną np. 5 minut, a tu musi dziecko przejść 
np. godzinę czasu z mapą, z rodzicem.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Na orientację są trasy jakaś rodzinna, średnia.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Różne trudności są. 
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Są 3-4 trasy i tam po 300, 400 osób jest na trasie.  
 

Pan Piotr Lachowski – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ujeścisko-
Łostowice 
Harpuś miał w zeszłym roku w Parku Reagana 950 osób przyszło na te zawody. Na 
Ujeścisku mieliśmy prawie 700. Także taka skala i fajnie, że są trasy, gdzie może 
pójść np. rodzina z małym dzieckiem i dzieckiem np. w wózku. Także skala 
trudności jest różna. Fajna rzecz.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Oni z grantów dostali jakieś pieniądze. Wiem, że mają taką ideę, żeby to było w 
każdej dzielnicy.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Nie zwracali się do nas.  
 

Pan Piotr Lachowski – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ujeścisko-
Łostowice 
Bieg Prezesa to jest też w ramach tego.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
To się zwrócili, Bieg Prezesa, ale to jest w ograniczony sposób, ale jakieś wsparcie 
będzie.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mam pytanie odnośnie Aktywuj się. Czy ci partnerzy są w jakimś określonym czasie 
i zmieniacie ich np. co roku? Czy to zależy?  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jest otwarty nabór i każdej chwili można do niego przystąpić wypełniając taki 
formularz zgłoszenia i realizując określone zasady. Robimy to w dwóch formułach. 
Jedna to jest taka, że kupujemy pewne usługi, np. jak opiekę fachowego właśnie 
biegacza, którym jest Mistrz maratonu, który przygotowuje do konkretnej imprezy 
ludzi, żeby bezpiecznie przebiegli ten maraton i to się cieszyło lat temu chyba 2-3 i 
to się cieszyło wielką popularnością i po 200 osób przychodziło też na takie treningi 
i rzeczywiście dużo osób startowało i podejmowało to wyzwanie na maraton, 
natomiast jest drugi blok jakby i to są zajęcia dla wszystkich instytucji, organizacji, 
podmiotów biznesowych, które mogą się przyłączyć pod ten parasol Aktywuj się, 
ale warunek jest jeden, muszą to być zajęcia bezpłatne dla uczestnika. Nie wszyscy 
się oczywiście decydują. Ma to walor promocyjny na pewno. Pierwszy krok często 
wykonują w ramach tego Aktywuj się i potem jeżeli chcą skorzystać z szerszej 
usługi, częściej przyjść na zajęcia to wtedy muszą po prostu wykupić usługę 
dostępu do obiektu bądź sprzętu to już w zależności od tego jaka to jest 
aktywność.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli wszystkie zajęcia są darmowe?    
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Jeszcze jedno pytanie, odejdę trochę od tematu, ale kwestia SMS-u. Oni mówią, że 
chcą się przenieść do Nowego Portu? 
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Mówimy o SMS piłka ręczna?  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Nie. Siatkówka.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Nie znam sprawy, więc się nie będę wypowiadał. Wiem, że miejska hala na 
Kołobrzeskiej jest przez nich wykorzystywana.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Właśnie i oni chcą na Zaspę się przenieść, na ul. Na Zaspę.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Być może. Nic nie wiem na ten temat. Do mnie takie głosy nie docierają. Póki co do 
końca czerwca mają kontrakt podpisany i pewnie się nic nie wydarzy. Wiem, że 
były rozmowy na temat SMS-u piłki ręcznej, bo na Oruni jest doskonała baza, jest 
pełnowymiarowa hala, jest pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, jest pływalnia, 
jest internat, są tak naprawdę wymarzone warunki do tego, żeby ta piłka ręczna 
tam się rozwijała, ale to decyzja jest, a SMS to nie jest tylko decyzja gminy, ale to 
jest przede wszystkim związku, we współpracy z gminą oczywiście, bo to na 
naszym terenie się odbywa, ale obiekt przy ul. Kołobrzeskiej jest niezwykle 
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obciążony i na pewno dużo więcej komfortu byłoby gdyby był mniejszy popyt dla 
nas jako zarządców, bo trudno upchać to.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Tak, ale tam chodziło też o jakieś rozporządzenie, prawdopodobnie jakieś zmiany 
prawne.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Nie znam tematu.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Podobno pisali pismo.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Nie do mnie.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.  

 
PUNKT  - 6 

 

Opinia Komisji dotycząca przeznaczenia lokali użytkowych położonych w 
Gdańsku przy ul. Długie Pobrzeże (działka nr 407/2, obręb ewidencyjny 89). 

 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Gdański Ośrodek Sportu jest administratorem obiektu położonego przy Zielonej 
Bramie, czyli to jest obiekt, w którym znajduje się kilka obiektów tuż przy 
nabrzeżu. Jest to specyficzny obiekt przypisany funkcjonalnie do nabrzeża. Tam 
jest toaleta ogólnodostępna, jest pomieszczenie kas, w których sprzedają 
dotychczasowi dzierżawcy firma Darkris Travel oraz kasy Żeglugi Gdańskiej. Pan 
Prezydent Adamowicz jeszcze podpisał zarządzenie, które dało mi pełnomocnictwo 
do rozpisania przetargu na 10-letnią dzierżawę tychże pomieszczeń, oczywiście 
oprócz toalet, które mają funkcje dosyć określoną jednoznacznie na 
przeprowadzenie przetargu na najem lokali użytkowych znajdujących się na 
nieruchomości oznaczonej w ewidencji 407/2, obręb 89, przeznaczonych na 
obsługę terminala pasażerskiego, czyli kasy biletowe oraz obsługa szaletu na okres 
10 lat. Tam obok tych szaletów i obok jednego z tych pomieszczeń między kasą 
Żeglugi Gdańskiej, a Darkris Travel była wnęka, którą zagospodarowała pewna pani, 
osoba, która handlowała różnymi przedmiotami typu pamiątki. Ona dostała od nas 
tą wnękę i ją zabudowała i przez ok 1,5 roku była to umowa terminowa 
sprzedawała te pamiątki. Nie było z tą panią problemów. Płaciła regularnie, 
natomiast podejmowała różnego rodzaju próby związane z przedłużeniem tej 
dzierżawy. Natomiast było wiadomo od początku, że to pomieszczenie będzie 
przeznaczone na sterownię kładki i to przeznaczenie jest teraz realizowane. 
Obecnie zostało to pomieszczenie, ta wnęka została przekazana do Granarii, która 
ma tą sterownię kładki realizować. Pani zwróciła się z prośbą i Prezydent podjął 
decyzję, żeby przeanalizować jeszcze raz tą sytuację, aby te pomieszczenia, które 
są kasą były też miejscem do sprzedawania innych rzeczy. W mojej opinii sprzedaż 
pamiątek może się odbywać w każdym miejscu, natomiast obsługa kas biletowych i 
pewnych funkcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu 
podróżnych jest dosyć specyficzna. Ona się musi znajdować przy nabrzeżu. 
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Zwróciłem się z zapytaniem do wielu instytucji, które mogłyby wydać tą opinię i 
mam tutaj takie opinie, chociażby od Gdańskiej Organizacji Turystycznej, która 
jednoznacznie określa, że te funkcje powinny być zachowane, przekażę państwu do 
wglądu. Opinia pani Kariny Rembiewskiej – Menadżera Śródmieścia, która również 
uważa, że taka funkcja powinna zostać zachowana, czyli obsługa terminalu. Jest 
też Wydział Polityki Gospodarczej, która też podtrzymuje te funkcje 
dotychczasowe. Wczoraj na Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej również temat 
stanął. Opinia Komisji była negatywna co do rozszerzenia tejże funkcji na sprzedaż 
chociażby pamiątek. Pani zainteresowana również chciała, żeby wykluczyć 
możliwość zagwarantowaną prawnie przez Radę Miasta, uchwałę Rady Miasta, aby 
przyszły, wylicytowany dzierżawca był tą osobą, która będzie ten lokal mogła 
wydzierżawić bez zapewnienia prawa pierwonajmu osobie, która dotychczas 
zajmowała ten lokal, co jest w świetle prawa obowiązującego dzisiaj niemożliwe. 
W związku z tym, że chcę dokonać dogłębnej analizy to chciałbym też szanownej 
Komisji tą sprawę przedstawić i poprosić państwa o opinię w tej sprawie. Pan radny 
Piotr Dzik więcej wie o tej sprawie, bo pani również zainteresowana pani 
wielokrotnie spotykała się z panem radnym. 
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji       
Termin przebywania tej pani, czy prowadzenia działalności był określony na rok, 
nie na półtorej. Ale była trochę dłużej. Termin wygasł. Pomieszczenie ma być 
przekazane, czy zostało już nawet przekazane na sterownię kładki, bo tak było w 
projekcie. Ta pani jest bardzo ambitną kobietą, bardzo pracowitą, muszę schylić 
głowę, natomiast nie rozumie pewnych pojęć, że aby uzyskać taki lokal, bo dostała 
kilka propozycji lokali użytkowych, które są do zaadaptowania, natomiast nie 
chciała przystępować do konkursu, powiedziała, że ten, albo na Długiej i to jej się 
należy. Tak to wyglądało, ale wytłumaczyliśmy. Skierowała pismo do nas do 
komisji, bo chciała mieszkanie, które wynalazła na Długim Targu zamienić na swoje 
mieszkanie, ale mieszkanie na Długim Targu jest poddane w tej chwili analizie 
możliwości przekształcenia z formy mieszkaniowej na formę lokalu użytkowego ok 
130 metrów, natomiast ta pani wie dobrze, że my opiniujemy wnioski Prezydenta, 
a nie wnioski mieszkańców. Prezydent może ewentualnie do nas wystąpić z takim 
wnioskiem o zamianę tego lokalu, bo ona chciała ten lokal na Długim Targu za ten 
lokal dać mieszkanie na południu, żeby to zamienić, żeby zrobić lokal użytkowy. To 
jeszcze potrwa 3-4 miesiące, żeby mógł się stać lokalem użytkowym na Długim 
Targu, ale to już jest decyzja pana Prezydenta, czy pan Prezydent będzie 
zainteresowany zamianą na tamte mieszkanie czy nie. My żeśmy podjęli decyzję, 
że te pomieszczenia, które pozostały i są kasami przegłosowaliśmy, że mają taką 
formę spełniać, a nie inną. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Proponuję tak samo, żeby przeznaczenie było 
jak dotychczas. Rozumiem, że dotychczas to są kasy. Lokale związane z obsługą 
ruchu pasażerskiego.     
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA 
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Pana Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego 
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Ośrodka Sportu odnośnie lokali użytkowych położonych przy ul. Długie Pobrzeże na 
działce nr 407/2 w obrębie ewidencyjnym nr 89. 

Następnie przewodnicząca Komisji – radna Beata Jankowiak poddała 
pod głosowanie wniosek, aby określone powyżej lokale użytkowe pozostawić na 
cele bezpośrednio związane z obsługą ruchu pasażerskiego.  

 
Głosowanie: 
5 głosów za – jednogłośnie 

Opinia Nr 4-1/5-1/2019 
 

PUNKT  - 7 
 

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2019. 

1. Zakres działania Komisji Sportu i Turystyki RMG określiła Rada Miasta 
Gdańska uchwałą Nr II/3/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz 
stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania. 
 

2. Posiedzenia Komisji będą się odbywały w IV środę miesiąca (dzień przed 
sesją Rady Miasta Gdańska), o godz. 16:15 w sali im. ks Bronisława 
Komorowskiego (nr 007) Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w 
Gdańsku. 
 

3. Przewodnicząca Komisji, w razie konieczności, może zwołać dodatkowe 
posiedzenie lub odwołać któreś z zaplanowanych. Również na wniosek 
Przewodniczącej Rady Miasta, członków Komisji Sportu i Turystyki RMG bądź 
Prezydenta Miasta Gdańska może zostać zwołane dodatkowe posiedzenie.  
 

4. Punktami stałymi posiedzeń Komisji będą: 
 Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska skierowanych 

do Komisji, 
 Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta 

Gdańska, 
 Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 

 

DATA POSIEDZENIA 
 

GODZ 
 

SALA 
 

TEMATY 
 

 
 

 
30 stycznia 

 
 
 

 
16:15 

 
 
 

 
007 

1. Budowa całorocznego lodowiska 
w Gdańsku – stan zaawansowania. 

2. Blokfit – bouldering w Gdańsku. 
3. Najważniejsze imprezy sportowe 

w Gdańsku zaplanowane na 2019 roku. 
4. Plan działalności Gdańskiego 

Ośrodka Sportu na rok 2019. 
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 

rok 2019. 
 

 
27 lutego 

 
16:15 

 
007 

1. Podsumowanie konkursu grantowego. 
2. Rower metropolitalny. 
 

27 marca 16:15 007  
 

 
 
 

 
 

1. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta 
Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
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24 kwietnia 
 

16:15 007 Miasta Gdańska za 2018 roku – w zakresie 
działania Komisji. 

 
 

29 maja 
 

 
 
16:15 

 
 
007 

1. Przygotowanie Miasta Gdańska do sezonu 
turystycznego 2019 r. 

2. Gdańska Organizacja Turystyczna – 
oferta produktów turystycznych. 

3. Oferta sportowa dla dzieci i młodzieży na 
czas wakacji. 

  
24 czerwca 

 

 
15:00 

 
208 

 

Posiedzenie wspólne z Komisją 
Zrównoważonego Rozwoju RMG – 
dostępność i plany rozwoju infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej.  

       3 lipca * 
*  w razie sesji 4 lipca  

16:15 007  

 
28 sierpnia 

 
16:15 

 
007 

1. Wnioski Komisji Sportu i Turystyki RMG 
do projektu budżetu Miasta Gdańska na 
rok 2020. 

 
25 września 

 

 
16:15 

 
007 

1. Gdański Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego – sprawozdanie z działalności 
w roku szkolnym 2018/2019. 

 
 

30 października 
 

 
 

16:15 

 
 

007 

1. Podsumowanie sezonu turystycznego 
2019 r. 

2. Trendy zmian w turystyce przyjazdowej 
do Gdańska. 

 
27 listopada 

 
16:15 

 
007 

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta 
Gdańska na rok 2020 – w zakresie 
działania Komisji. 

 
 

18 grudnia 
 

 
 

16:15 

 
 

007 

1. Podsumowanie realizacji zadań 
zaplanowanych w 2019 roku przez 
Gdański Ośrodek Sportu. 

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności 
Komisji Sportu i Turystyki RMG w 2018 i 
2019 r. 

Komisja ustaliła, że odbędzie się wyjazdowe, wspólne posiedzenia z Komisją Polityki 
Gospodarczej i Morskiej oraz Komisją Strategii i Budżetu dotyczące Portu Lotniczego im. 
Lecha Wałęsy oraz posiedzenia wyjazdowe z Komisją Polityki Gospodarczej i Morskiej 
dotyczące stadionu piłkarskiego Energa Gdańsk oraz Hali sportowo – widowiskowej Ergo 
Arena (terminy posiedzeń zostaną uzgodnione w późniejszym okresie). 

Powyższy plan pracy Komisja przyjęła na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2019 r. w 
wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie – 4 głosami za. 

PUNKT  - 8 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Z naszej Komisji musimy wybrać jednego delegata do Związku Miast 
Nadwiślańskich. 
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji       
W poprzedniej kadencji byłem ja i był Grzegorz Strzelczyk. Obydwaj z Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej. We wtorek na Komisji Polityki Gospodarczej nikt z 
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komisji nie chciał w tym partycypować i ja ze względu na sentyment do Wisły i 
przebywania na tych posiedzeniach w Toruniu, które jest raz, dwa razy do roku. 
Uważam, że Wisła to jest taka druga autostrada A1 z północy na południe. Śp. Prof. 
Andruszkiewicz miał wielki też sentyment do tej rzeki i w ogóle wagi Wisły, która 
jest zapuszczona, zanieczyszczona. Było tam bardzo dużo miast w tym Związku 
Nadwiślańskim. Chwilowo nie ma Warszawy, nie ma Krakowa. Siedziba w Toruniu. 
Pan były wojewoda Tomasz Sowiński jest prezesem tej organizacji. Ja zgłosiłem się 
do tego i zostałem wybrany przez Komisję. Niestety nikt więcej się nie zgłosił, ze 
względu na wyjazdy, inne obowiązki, dlatego podpowiedziałem pani 
Przewodniczącej Rady Miasta, która jest u mnie w Komisji i kolegom, koleżankom, 
że jeśli nie ma nikogo chętnego w tej Komisji to proponuję kogoś z Komisji Sportu i 
Turystyki, ponieważ działalność Związku Miast Nadwiślańskich jest złożona. 
Jednotorowo walka o to, żeby nasza Wisła wypiękniała, żeby jej nabrzeża 
wypiękniały, żeby tętniła życiem, żeby był jak największy ruch turystyczny, żeby 
po prostu tętniła życiem, żeby przywrócić ruch towarowy, pasażerski na tej rzece. 
Potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy. Związek Miast Nadwiślańskich stara się z 
budżetu centralnego pozyskać środki. Składki nasze są na utrzymanie biura, które 
każde miasto co do ilości mieszkańców tam daje. Natomiast też Związek Miast 
Nadwiślańskich zajmuje się takimi różnymi rzeczami charytatywnymi, sportowymi, 
promocyjnymi, dla dzieci organizuje spływy z różnych miast po kolei. Też było tak, 
że kiedy w roku `97 mieliśmy powódź to Związek Miast Nadwiślańskich dwa 
mieszkania ufundował dla naszych powodzian. Dlatego chciałem, żeby z tej Komisji 
ktoś też był, bo to jest taka różnorodna działalność tego Związku. Chciałbym 
zaproponować, żeby wybrać panią Przewodniczącą Beatę Jankowiak. Nie wiem, czy 
się zgodzi.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zgadzam się. Czy są jakieś zgłoszenia? Nie widzę.  
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska na posiedzeniu w dniu 
30 stycznia 2019 r. jednogłośnie – 4 głosami za wskazała na delegata do Związku 
Miast Nadwiślańskich radną Beatę Jankowiak – Przewodniczącą Komisji.  
 

W związku z tym, że nie było więcej spraw związanych z tym punktem 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym 
posiedzenie zakończono – godz. 17:40. 
 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


