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BRMG.0012.77.2020.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 21-7/2020 
 

Z dwudziestego pierwszego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 26 sierpnia 2020 roku, a rozpoczęło o godz. 15:00 z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 
poprzez aplikację MS TEAMS. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 (lista 
członków Komisji) i 2 (lista gości) do protokołu. 
 

Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób, 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
 

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

Po otwarciu 21 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła obecność członków 
Komisji: 
Radna Kamila Błaszczyk – obecna 
Radny Piotr Dzik – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – obecny 
Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Beata Jankowiak - obecna 
 

Następnie stwierdziła quorum, powitała zebranych i poinformowała, że porządek 
obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną. Porządek stanowi załącznik nr 
3 do protokołu. 

 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 704 – w zakresie działania Komisji. 
Referuje: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 705 – w 
zakresie działania Komisji. 
Referuje: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opinii 
dotyczącej projektu ustanowienia obszaru Natura 2000 Zbiornik na Oruni 
PLH220106 – druk nr 714. 
Przedstawia: Pani Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska 
 

4. Kalendarz imprez/wydarzeń sportowych w obecnej sytuacji. 
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
 

5. Funkcjonowanie Stadionu Energa Gdańsk w obecnej sytuacji (koszty, 
kalendarz imprez). 
Przedstawia: Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. 
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6. Formy aktywizacji sportowej seniorów w obecnej sytuacji. 
Przedstawia: Wydział Rozwoju Społecznego, Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka 

Sportu  
 

7. Wnioski Komisji do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2021. 
 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad 
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie, które wyglądało 
następująco: 
 

Radna Kamila Błaszczyk – za 
Radny Piotr Dzik – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radny Przemysław Malak – za 
Radny Lech Wałęsa – za 
Radna Beata Jankowiak - za 
 

Głosowanie: 
6 za – jednogłośnie 
 
Karta do głosowania dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 704 – w zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 sierpnia 2020 r. BRMG.0006.237.2020). 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Dzień dobry państwu, szanowna pani przewodnicząca, szanowni 
państwo, jeżeli chodzi o zmianę i w WPF-ie i w budżecie one nie są wprost 
dedykowane Komisji, ale może w związku z tym, że ten państwo zajmują się 
turystyką to opowiem o dwóch przedsięwzięciach, których realizacja przesuwa się na 
lata przyszłe, a związane jest to m. in. z dostępnością miejsc parkingowych na 
terenie miasta, z których to miejsc korzystają i turyści i mieszkańcy. Pierwszy to 
jest budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej przy Urzędzie 
Wojewódzkim. Wydłużamy realizację przedsięwzięcia do 2021 roku o kwotę 
2 217 000 zł też zwiększamy wydatki i jednocześnie o tą samą kwotę zmniejszamy w 
roku 2020. Wynika to z konieczności, która wystąpiła w czasie realizacji projektu 
czyli trzeba było wykonywać zamienne projekty i też spowodowało to wydłużenie 
realizacji całości projektu. Drugim projektem to jest zaprojektowanie i 
sfinansowanie wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów 
kubaturowych w Gdańsku. To przedsięwzięcie też ze względu na uzgodnienia z 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przedłuża się jego realizacja. 
Wstępnie zaplanowane kwoty na rok 2021 i 2022 odpowiednio w wysokości 2 405 000 
zł i 39 207 000 zł przenosimy na lata 2023 i 2024. Dziękuję bardzo.       
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Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie otwierając dyskusję zapytała: jeżeli chodzi o ten parking na Okopowej 
ile tam będzie miejsc parkingowych?  
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
W tej chwili nie pamiętam takich szczegółów projektowych. Uzgodnię i podeślę 
informację, bo tylko przenosimy kwotę, a cała konstrukcja i miejsca … nie 
pamiętam. Zaraz ustalę i podeślę.  
 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 704 – w 
zakresie działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 704 – w zakresie działania 
Komisji. (Opinia nr 21-7/41-11/2020) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 705 – w 
zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 sierpnia 2020 r. BRMG.0006.238.2020). 
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały.  
Powiedziała: Pani Przewodnicząca, szanowni państwo jeżeli chodzi o zmiany w 
budżecie to oprócz tego, o których mówiłam przy WPF-ie to jeszcze taką drobną 
zmianę wprowadzamy dochody z odszkodowań, które otrzymaliśmy za zniszczenie 
tablic systemu informacji pasażerskiej. Jest to 150 000 zł i przeznaczamy ją na 
uzupełnienie tych tablic. Chodzi o przystanek tramwajowy Jaśkowa Dolina i 
przystanek autobusowy Jasieńka.   

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 705 – w zakresie 
działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i 
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Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 705 – w zakresie działania 
Komisji. (Opinia nr 21-7/42-12/2020) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

PUNKT  - 3 
 
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie opinii dotyczącej 
projektu ustanowienia obszaru Natura 2000 Zbiornik na Oruni PLH220106 – druk 
nr 714. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
27 sierpnia 2020 r. BRMG.0006.247.2020). 
 

Pan Bogusław Grechuta – Kierownik Zespołu Środowiska w Biurze Rozwoju 
Gdańska, w imieniu wnioskodawcy przedstawił projekt uchwały.  
Powiedział przedstawiając również prezentację: zastępuję panią dyrektor, która jest 
obok na Sali na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Będę miał 
przyjemność państwu króciutko zreferować ten projekt. Przystępując do Unii 
Europejskiej zobowiązaliśmy się do tworzenia odpowiedniego udziału powierzchni 
obszarów Natura 2000 i po prostu po pierwszym boomie, jaki nastąpił w momencie, 
kiedy przystąpiliśmy do Unii utworzyliśmy takich obszarów bardzo wiele, 
kilkadziesiąt i potem był cichy zastój i dostaliśmy w ubiegłym roku reprymendę od 
Unii Europejskiej, żeby wrócić do problemu i wywiązywać się ze zobowiązań 
akcesyjnych. W ubiegłym roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaproponował 
ponad 100 obszarów Natura 2000, które już są w ostatniej fazie czyli są 
przygotowane projekty Rozporządzenia Ministra Środowiska o ustanowienie tych 
obszarów i one są w konsultacjach międzyresortowych. Na początku tego roku 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaproponował 42 nowe obszary Natura 2000 
i w tych obszarach Natura 2000 znalazł się zaproponowany obszar Natura 2000 w 
Gdańsku.  

 



5 

 

Obiekt, w którym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaproponował 
ustanowienie obszaru Natura 2000 to jest dawny zbiornik XIX wieczny zbiornik 
ziemny do gromadzenia i rozsyłania wody. On jest po rewitalizacji, pięknie 
zagospodarowany, przystosowany do zimowania tych ssaków i jest on własnością 
GIWK-u i GIWK w okresie jesienno-zimowo-wiosennym udostępnia poprzez 
otworzenie odpowiednich okien i drzwi tym ssakom i one po prostu tam zimują.  
  

 
 

Średnio w latach ostatnich, kiedy przeprowadzano badania ilości tych ssaków ich 
populacja, która tam zimowała wahała się od 180 do 700 osobników i jeśli 
przyjmiemy i porównamy tą ilość z ilością ssaków, które gromadzą się w innych 
miejscach w naszym mieście i na Pomorzu to jest to jedno z największych siedlisk 
zimowania tych ssaków. Obecnie na terenie Gdańska czy teren Gdańska został 
włączony do sześciu obszarów Natura 2000. Trzy obszary są to obszary tak zwane 
ptasie i trzy obszary siedliskowe, w tym dwa obszary w ramach tych siedliskowych to 
są również obszary siedliska zimowania nietoperzy.  
Proponowany obszar Natura 2000 zbiornik na Oruni położony jest na Oruni oczywiście 
w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Dolina Potoku Oruńskiego. Położony jest na 
zachód od Traktu Św. Wojciecha, na zachód od ul. Nowiny, na północ od ul. 
Kampinoskiej i w północnej części wspomnianego Zespołu Przyrodniczo – 
Krajobrazowego i na południe od zespołu zabytkowego Parku Oruńskiego.   
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Powierzchnia proponowanego obszaru Natura 2000 to jest 3,2 ha własnościowo tak 
jak zostało to przedstawione na planszy sam obiekt tego zbiornika znajduje się na 
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terenie działki GIWK-u. GIWK zgodził się, zresztą same prace przygotowawczo-
rewitalizacyjne obiektu dawnego zbiornika to potwierdzają i zgadza się na to, żeby 
tam ustanowiono i wykorzystywano ten obszar i jego obiekty i jego działkę jako 
obszar Natura 2000.  
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Pozostałe tereny włączone w granice obszaru Natura 2000 to są obszary zaznaczone 
kolorem żółtym oraz tereny prywatne.  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta jest 
teren ten zaznaczony w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Dolina Potoku 
Oruńskiego. Obszar proponowany do objęcia tą formą ochrony przyrody nie jest 
objęty żadnym planem miejscowym.     

 
Tak mniej więcej wyglądają te ssaki, które tam zimują. Dziękuję bardzo i prosiłbym 
o pozytywne zaopiniowanie projektu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o 
ustanowienie obszaru Natura 2000 zbiornik na Oruni. Dziękuję bardzo.  
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Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie otwierając dyskusję zapytała: ile tych ssaków tam zimuje? Czy to są 
tysiące, setki? Tak mnie to zaciekawiło.  
 
Pan Bogusław Grechuta – Kierownik Zespołu Środowiska w Biurze Rozwoju 
Gdańska 
Mniej więcej od 170 do 700-750 osobników. Rok rocznie się to zmienia i niestety nikt 
nie potrafi wyjaśnić dlaczego raz jest ich więcej, a raz mniej. Po prostu to co się 
dzieje na Górze Gradowej raz się pojawia ich więcej, raz mniej. To zmieniają sobie 
zimowisko, to przechodzą gdzieś indziej, gdzie im jest bardziej przyjaźnie. Trzeba 
powiedzieć, że ten zbiornik jest bardzo dobrze przygotowany, bo posiada, nazwijmy 
tak, odkrytą wodę i to sprawia, że samo pomieszczenie ma bardzo wysoką 
wilgotność co jest niezbędnym warunkiem do prawidłowego zimowanie tych ssaków.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dobrze, dziękuję. Widzę, że pani Barbara Imianowska się zgłaszała.   
 
Pani Barbara Imianowska – członek Komisji 
Chciałam zapytać z takiej czystej ciekawości, to rozumiem jest niedostępne do 
zwiedzania ten zbiornik? To jest typowo taki zbiornik chroniący tylko nietoperze? Nie 
jest on dostępny dla zwiedzających?   
 
Pan Bogusław Grechuta – Kierownik Zespołu Środowiska w Biurze Rozwoju 
Gdańska 
Tylko w tym okresie późna jesień, zima, wiosna i zabierają się i wylatują w sobie 
znanym kierunku. Z tego co się orientuję to na razie ten obiekt nie jest 
udostępniony. Koleżanka podpowiada, że w okresie letnim jest możliwość 
zwiedzania tego obiektu. Nawet można tam pojedyncze osobniki znaleźć. W okresie 
zimowym jest to wyłączone ze zwiedzania. Nie wiadomo jak to będzie po 
ustanowieniu tego obszaru. To wszystko będzie zależeć forma, sposób, czas 
udostępnienia obiektu od planu zadań ochronnych, które zostanie ustanowione przez 
w tym wypadku już Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zatwierdzeniu 
tego obszaru Natura 2000 przez Komisję Europejską i w tym planie zadań ochronnych 
będą określone zadania ochronne czyli udostępnienie, sposób zagospodarowania 
terenu włączonego w granice obszaru Natura 2000 i wszystkie pozostałe ograniczenia 
jakie mogą się spotkać.   

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 714. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Pana Bogusława Grechutę – Kierownika Zespołu Środowiska w 
Biurze Rozwoju Gdańska, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 
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jednogłośnie - 6 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 714. (Opinia nr 21-7/43-13/2020) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

PUNKT  - 4 
 

Kalendarz imprez/wydarzeń sportowych w obecnej sytuacji. 
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Dzień dobry jeszcze raz. Tak jak szanowni państwo doskonale wiecie tych imprez, 
które odbywają się teraz jest trochę mniej. Odbywają się z dużymi ograniczeniami, 
ale przedstawię państwu to co ma się wydarzyć w najbliższym miesiącu, zaczynając 
od jutra od meczu Zdunek Wybrzeże Gdańsk – eWinner Apator Toruń. Chciałem tylko 
przypomnieć, że stadiony, czy obiekty otwarte mogą być w tej chwili wypełnione w 
50% dostępnych miejsc przy zachowaniu tej 1,5 m odległości osób od siebie. 
Wyłączone są z tego widzowie, którzy są z dziećmi do 12 roku życia lub z osobami z 
niepełnosprawnością. Oczywiście największy problem jeżeli chodzi o przestrzeganie 
tej zasady jest na Lechii na trybunie zielonej, gdzie kibice są na pewno bliżej niż 1,5 
metra od siebie, ale nie jest to tylko problem gdańskiej Lechii. Myślę, że to na 
każdym stadionie piłkarskim tak to się odbywa.  
Tak więc lecąc po kolei tak jak powiedziałem najpierw żużel jutro, w sobotę 29-go o 
15:00 mecz piłkarski Lechia Gdańsk – Raków Częstochowa II kolejka ekstraklasy 
tegorocznej. W tym roku trochę mniej kolejek, bo 30. Ekstraliga narzuciła dosyć 
szybkie rozpoczęcie sezonu i bardzo pilnuje terminarza. Bardzo rzadko, albo w ogóle 
nie będzie wyrażała zgody na przesuniecie terminu meczu ze względu na krótki 
sezon, na Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w przyszłym 
roku.  
Od 1 do 30 września: 
Bieg Westerplatte wirtualna edycja. Oczywiście trwają zapisy. Będzie możliwe 
wykonanie trasy 10 km tak jak to zawsze odbywa się w tym biegu, gdzie można 
pokonać trasę samemu. Trzeba będzie to zarejestrować albo na telefonie albo 
kamerą albo w zegarku, a następnie trzeba będzie podać swój wynik wraz z 
numerem startowym i wtedy Gdański Ośrodek Sportu zrobi klasyfikację. Będzie też 
edycja tego biegu 20 września, będzie edycja taka normalna nie wirtualna, ale 
będzie przeznaczona tylko dla 100 osób. Przypomnę, że to jest najstarszy bieg 
uliczny w Polsce. W tym roku będziemy organizowali 58 edycję tego biegu.  
Następnie od 4 do 7 września bardzo popularny w Gdańsku zlot żaglowców Baltic Sail 
przesunięty z czerwca na wrzesień. Tak organizator uznał za stosowne, żeby to 
zrobić ze względu na ograniczenia wszystkie covid-owe. W czerwcu na pewno by 
było znacznie trudniej zorganizowanie tej imprezy niż teraz. Mamy potwierdzone 
kilkanaście żaglowców z zagranicy, wiele żaglowców naszych. Myślę, że bardzo 
bogaty program całej tej imprezy. Można przeczytać na stronie Baltic Sail, więc to 
będą nie tylko parady i możliwość zwiedzania żaglowców, ale i różnego rodzaju 
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spotkania edukacyjne, szanty. Będzie tego bardzo dużo oczywiście przy 
przestrzeganiu wszystkich zasad bezpieczeństwa, czyli w tych wszystkich 
wydarzeniach nie będzie mogło wziąć udział więcej niż 250 osób. Fundacja Gdańska, 
która jest organizatorem tego wydarzenia bardzo poważnie podeszła do tematu. 
Będą mili przygotowane namioty. Każdy wchodzący będzie miał sprawdzoną 
temperaturę. Będą krzesełka, na których będą siedzieli goście, będą odpowiednio 
rozstawione więc naprawdę uważam, że są bardzo dobrze przygotowani do tego. 
5 września 55 Chód i Bieg Pocztowca o Puchar Poczty Polskiej. To jest impreza 
organizowana przez Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk.  
6 września Festyn Sportowa Niedziela. To będzie festyn w Gdańsku Osowej. Też 
myślę, że bardzo bogaty program, który zacznie się biegiem Ląduj w Osowej. Też 
trochę w zmienionej formule. W zeszłym roku ten bieg Ląduj w Osowej przebiegał 
ulicami Osowej, a w tym roku impreza odbędzie się w lesie. Dystans biegowy 7,5 km. 
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, 18, 39, 40, 54, 55 plus. Odbędą się również 
zawody Nordic Walking na 5 km. Limit uczestników 100 osób. To tak jak wcześniej 
mówiłem ze względu na te wszystkie ograniczenia. Oczywiście ustawodawca 
dopuszcza 250 uczestników, ale tu organizator mówili o limicie 100 osób. Odbędzie 
się też turniej piłkarski dzikich drużyn na boisku SP nr 81. Będzie pokaz unihokeja. 
Lokalny bar zrobi grilla od 10:30 do 15:30.  
11 września Runmageddon Kids. To jest też impreza, którą organizujemy po raz 
kolejny. To jest bieg z przeszkodami współorganizowany z Ministerstwem Sportu. To 
będzie już II edycja w Gdańsku. 
12 września ma swój start ekstraliga w Gdańsku piłkarze ręczni Wybrzeże Gdańsk w 
meczu z MKS Kalisz. Oni generalnie startują wcześniej, chyba w Kielcach, ale to 
będzie pierwszy mecz u nas w Gdańsku. 
12-13 września Runmageddon Gdańsk. To jest chyba znany w całej Polsce bieg z 
przeszkodami. Też oczywiście w odpowiedniej wersji.  
Później mamy kolejny mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk z Abramczyk Polonią 
Bydgoszcz. 
18-20 wrzesień Mistrzostwa Polski w żeglarstwie na Górkach Zachodnich. To są 
Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich. 
19 września mecz piłkarski Lechia Gdańsk-Stal Mielec.  
Tak jak wcześniej mówiłem 20 września Bieg Westerplatte dla 100 osób.  
26 września kolejny mecz Lechia Gdańsk-Podbeskidzie Bielsko-Biała.  
26 września mecz siatkówki Trefl Gdańsk-Cuprum Lubin. 
26 września również żużel Zdunek Wybrzeże Gdańsk-Lokomotiv Daugavpils. 
27 września Turniej Piłkarski U-11.  
Chciałem powiedzieć tylko jeszcze, że na początku października 3 i 7 października 
odbędą się u nas na stadionie Energa Gdańsk dwa mecze reprezentacji z Finlandią i z 
Włochami w Pucharze Narodów.  
Jeszcze nie wiemy jakie będą obostrzenia dotyczące ilości kibiców, czy będziemy 
musieli się dostosować do wytycznych FIFA czy będą ciągle obowiązywać te 
ograniczenia, które są u nas, czyli 50% miejsc będzie można wypełnić na gdańskim 
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stadionie. Trochę czasu jeszcze jest. Dokładnie państwo wiedzą, że sytuacja jest 
dynamiczna. Tak naprawdę będziemy wszystko obserwować, będziemy 
dostosowywać do przepisów, które będą obowiązywały u nas w kraju. Jeżeli mają 
państwo jakieś pytania to bardzo proszę.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Dość obszerny program. Jak byśmy mogli prosić o podesłanie na 
maila do członków Komisji czy do pani Asi, to pani Asia roześle, bo być może 
członkowie Komisji będą chcieli brać udział w wydarzeniach jako widzowie. Widzę, 
że pan radny Przemysław Malak ma pytanie. Bardzo proszę.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Chciałem zapytać o mecz finał Ligii Europy. Czy są jakieś nowe wiadomości odnośnie 
tego?   
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Termin jest znany czyli 26 maja 2021. Na razie nic się nie zmieniło. Z tego co wiemy 
UEFA pracuje nad zmianą logo i wtedy my też będziemy ruszać i dostosowywać się z 
reklamą tego wydarzenia do logo, które nam zostanie przysłane. Myślę, że to jest 
troszeczkę jeszcze wcześnie, bo ledwo skończyły się rozgrywki tegoroczne, ale 
jesteśmy cały czas w kontakcie z UEFA i jeżeli tylko coś się ruszy to my też będziemy 
działać. Przypomnę tylko, że w zasadzie my jesteśmy w 90% gotowi do 
zorganizowania tego meczu. Brakuje dosłownie już kilku zadań, które na pewno 
będziemy realizować na samym końcu, oprócz oczywiście reklamy, którą 
rozpoczniemy na pewno w tym roku. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Pani Barbara Imianowska widzę podniesioną łapkę i nie wiem czy to jest 
do poprzedniego punktu?  
 

Pani Barbara Imianowska – członek Komisji 
Do poprzedniego punktu. W takim razie więcej pytań nie widzę. Dziękujemy za 
informacje, jakbym mogła jeszcze pana dyrektora prosić o pozostanie z nami, bo 
mamy przedstawicieli Szkoły Podstawowej Ne 65 więc być może będą jakieś 
szczegółowe pytania. Bardzo dziękujemy za informacje i czekamy na maila z 
rozpiską. Dziękujemy ślicznie. Przechodzimy do kolejnego punktu.                 

PUNKT  - 5 
 

Funkcjonowanie Stadionu Energa Gdańsk w obecnej sytuacji (koszty, kalendarz 
imprez). 
 

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. 
Dzień dobry państwu, szanowni państwo, po wystąpieniu pana dyrektora więc o 
kalendarzu tak za dużo już nie muszę mówić, bo praktycznie dosyć szczegółowo 
zostało to ujęte, dodam tylko kilka rzeczy, ale już mniej szczegółowo. Jeżeli chodzi 
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o sytuację oczywiście to podpisuję się obiema rękoma, że sytuacja, raz, jest bardzo 
dynamiczna, a dwa, nie jest kolorowa z punktu widzenia imprez, rygorów z jednej 
strony. Teraz startujemy z meczami ligowymi w reżimie maksymalnej ilości osób do 
50%. Natomiast klub piłkarski Lechia Gdańsk zgłasza na razie imprezy na stadionie na 
trybunę dolną, więc mówimy tutaj o frekwencyjności rzędu przy reżimie 50% dolnej 
trybuny więc maksymalnie do 5,5 tysiąca osób. Też wcześniejsze mecze pokazały, że 
nawet jeżeli przy reżimie 25% czyli 9200 osób mogliśmy rozgrywać mecze to średnia 
frekwencja była na poziomie 2300-2400 gości, którzy byli na ostatnich meczach, 
wiec tutaj nie tylko sam reżim, ale też jeszcze bym powiedział takie działania czy 
percepcja kibica, że jednak imprezy to jeszcze nie do końca chyba jest to na co jest 
czas z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego, natomiast nie zmienia to 
faktu, że jesteśmy przygotowani na przyjęcie gości. Jeżeli chodzi o mecze Lechii to 
organizatorem samych rozgrywek jest klub piłkarski. My bardzo mocno to wspieramy, 
więc wszelkiego rodzaju wytyczne sanepidu praktycznie na każdym meczu kontrole 
sanepidowskie, które do tej pory miały miejsce pokazały, że zarówno i usługi 
cateringowe i wszystkie drogi dojścia i wszystko to co jest związane z tym reżimem 
sanitarno-epidemiologicznym jest spełnione, więc dostawaliśmy wspólnie z klubem 
bardzo dobre noty i opinie z punktu widzenia przygotowania imprez z tego względu 
bezpieczeństwa. Z punktu widzenia samego funkcjonowania obiektu oczywiście jest 
to dla nas bardzo trudny czas. Trzy mecze, które się odbyły bez publiczności też 
powodują pewne zobowiązania w stosunku do naszych partnerów czy najemców lóż 
czy sponsora tytularnego, dlatego też troszeczkę rzeczy się dzieje jeszcze takich 
bym powiedział nie ligowych i nie reprezentacyjnych, czyli oprócz meczów Lechii 
Gdańsk, o których wspomniał już pan dyrektor i dwóch meczach reprezentacji 
Polski, tutaj też przypomnę, że do tej pory był ten mecz planowany jeden. Udało się 
po rozmowach z PZPN-em doprowadzić do sytuacji, że dodatkowo mecz Polska-
Finlandia, mecz towarzyski będzie miał miejsce też w Gdańsku, a nie w innym 
mieście, tak jak to było wcześniej planowane. Dla nas jest to o tyle ważne, że jeżeli 
rynek turystyczny i połączenia lotnicze będą otwarte to rynek i Finlandia są dla nas 
bardzo ważne, więc chcieliśmy ten mecz mieć akurat u siebie z punktu widzenia 
gości, którzy mogą do nas przyjechać. Reagujemy bieżąco na sytuację, która się 
dzieje, wiec zobaczymy jak z punktu widzenia otwarcia granic i pojawiania się czy 
też znikania obowiązków kwarantannowych będzie to wpływało na daną sytuację.  
Poza tymi wydarzeniami dzieje się trochę takich rzeczy innych, korporacyjnych, 
trochę meczy korporacyjnych. Przed nami turniej dla dzieciaków, turniej InvestGDA 
Cup, turniej Lotos Junior Cup, więc trochę takich wydarzeń, które pozwalają nam 
spełniać zobowiązania w stosunku do naszych partnerów strategicznych. 
Kontynuujemy program Ekstra FAN i Ekstra FAN Ladies czy też wydarzenia dotyczące 
przedsiębiorczości, troszeczkę wydarzeń konferencyjnych, które też przed nami. Na 
razie mamy cały czas potwierdzone wydarzenia takie jak chociażby Targi Ślubne, czy 
Targi Ekocuda, czy Targi Wege to mówimy tutaj o październiku i listopadzie. To co 
przed nami to też szkolenie małych i średnich przedsiębiorstw przez Energę 
organizowane w Atom Club. To wszystko jest trochę kropla w morzu oczywiście, bo 
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na co dzień stadion, gdy ta sytuacja covidowska nie miała miejsca to stadion żyje 
troszeczkę innym tempem, jak my wszyscy, więc staramy się też funkcjonować i 
pracować nad ograniczaniem kosztów bieżących. Tutaj mówię chociażby o 
współpracy z naszymi podwykonawcami czy usługodawcami z zakresu bardziej 
technicznych związanych z obsługą obiektu. To nie jest taki obiekt, który można 
nagle wyłączyć wtyczkę i wszystko wyłączyć, żeby on sobie czekał, aż będzie można 
go włączyć. Pewne systemy muszą być podtrzymywane. Mecze ligowe też dla nas są 
bardzo ważne, chociażby tak jak już wspomniałem z punktu widzenia realizacji 
świadczeń partnerskich i sponsorskich, aby finansowo to w nas jako w spółkę nie 
uderzyło mocniej niż uderza to na dzień dzisiejszy. To co przed nami i to co dla nas 
było bardzo ważne to jest zamkniecie umowy z klubem piłkarskim Lechia Gdańsk, 
więc na ten kolejny rok, który przed nami, więc z naszej strony wywiązywaliśmy się 
ze wszystkich zobowiązań i umowa jest procedowana przez klub piłkarski Lechia 
Gdańsk formalnoprawnie, więc robimy wszystko z naszej strony i jest taki warunek, 
aby przed pierwszym meczem ten temat już domknąć całkowicie.  
Jeżeli chodzi o kalendarz imprez to tak jak wspomniałem, to co powiedział już pan 
dyrektor, głównie bazujemy na meczach piłkarskich Lechii. Bardzo ważne dla nas z 
punktu widzenia kalendarzowego mecze reprezentacji Polski, które przed nami, plus 
przygotowania czy tak naprawdę odświeżenie przegotowań do finału Ligii Europy 
czyli 26 maja przyszłego roku. Przeniesiony koncert Dawida Podsiadło też na 
czerwiec przyszłego roku, więc tak naprawdę sytuacja, która nas wszystkich spotkała 
spowodowała, że dużo rzeczy w kalendarzu zostało przeniesionych i prolongowanych 
na rok 2021 co z perspektywy i stadionu i miasta jest dobrą sytuacją. Finał Ligii 
Europy, zresztą państwo nie wiem, czy mieliście okazję śledzić jak wyglądała 
formuła turniejowa finału Ligii Europy i finału Ligii Mistrzów to takie wydarzenia są 
stworzone do tego, aby byli na nich kibice. Jako miasto i cały ekwiwalent 
reklamowy, który z tego wynika ważne jest, aby rzeczywiście mieć napływ gości z 
zewnątrz. W obecnej sytuacji trochę mijało się z celem, aby naciskać mocno, żeby 
ten mecz finałowy odbywał się u nas, więc te rozmowy zarówno przez Biuro ds. 
Sportu jak i też gdzieś bardziej ze strony technicznej w tym braliśmy udział, były 
prowadzone w tym kierunku, aby rzeczywiście te imprezy odbyły się w przyszłym 
roku, mówię o finale Ligii Europy i koncercie, aby odbyły się w roku 2021, bo będzie 
to rok też bardzo trudny z punktu widzenia walki o różnego rodzaju wydarzenia, 
które na rynku będą dostępne, więc tutaj myślę, że bardzo dobra sytuacja dla nas. 
To tak w dużym skrócie.  
Jeżeli chodzi o to co się dzieje z punktu widzenia budżetowego złożyliśmy też o 
środki, o wsparcie finansowe do PFR-u. Z wyliczeń, które jako spółka poczyniliśmy są 
to środki w wysokości 2,4 mln zł więc czekamy na rozstrzygnięcie czy te środki 
zostaną przyznane. Dodatkowo oczywiście prowadzimy rozmowy ze strukturami 
właścicielskimi jeżeli chodzi o całą strukturę finansowania i mówię tutaj o fazie 
organizacyjnej, bo tutaj ciężko mi się wypowiadać za spółkę Arena Gdańsk, która 
jest tą spółką właścicielską. Natomiast z punktu widzenia organizacyjnego na dzień 
dzisiejszy nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Też nasi partnerzy realizują 
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zobowiązania z punktu widzenia najmu lóż VIP-owskich i miejsc biznesowych, także 
to jest bardzo ważne. To tak w dużym skrócie ode mnie. Jeżeli macie państwo jakieś 
pytania to chętnie odpowiem.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Widzę, że najpierw zgłosiła się pani radna Barbara Imianowska. 
W takim razie bardzo proszę o zadanie pytania.    
 
Pani Barbara Imianowska – członek Komisji 
Mam takie pytanie do pana, Muzeum Lechii Gdańsk, które znajduje się na terenie 
stadionu. Czy po sezonie również będzie otwarte codziennie czy to jest tak w trakcie 
sezonu, że do godziny 18-tej można je zwiedzać? Dziękuję. 
 
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. 
Jest to głównie w okresie letnim, natomiast samym operatorem muzeum jest klub 
piłkarski Lechia Gdańsk i to oni biznesowo podejmują decyzję. Natomiast z punktu 
widzenia frekwencyjności w okresach jesienno-zimowych nie ma aż tak dużego 
zainteresowania tym muzeum, aby ono było otwarte częściej, natomiast na pewno 
będziemy jeszcze z klubem na ten temat rozmawiać jakie są potrzeby.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję, pani Kamila Błaszczyk bardzo proszę.              
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dziękuję. Chciałam się zapytać tak orientacyjnie, procentowo jak wyglądał teraz 
spadek dochodów spółki związanych właśnie z epidemią, z nieodbytymi imprezami i 
tymi, które musiały być przełożone, jak to się kształtuje i też czy w tej chwili to jest 
tylko taki etap właśnie przekładania tych imprez, które da się przełożyć na czas 
późniejszy, czy mimo tej trudnej sytuacji udaje się zapełniać kalendarz nowymi 
imprezami czy na końcówkę tego roku czy na przyszły rok i czy też poza sportowe 
imprezy tutaj coś nowego może się pojawić oprócz tego przeniesionego koncertu 
Dawida Podsiadło. Dziękuję.  
 
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. 
Jeżeli chodzi o rynek rozrywkowo-wydarzeniowy, bo tak można to nazwać, czy 
bazujemy na wydarzeniach sportowych, czy na wydarzeniach rozrywkowych to on 
stał się niezmiernie ciężki, niezmiernie trudny, czyli tak naprawdę patrząc na to co 
się dzieje i na rynku i jakie są wytyczne Sanepidu, jakie są obostrzenia to mówiąc 
krótko na dzień dzisiejszy za bardzo nie opłaca się organizatorom czegokolwiek 
organizować, więc do końca roku oprócz tych imprez, które wymieniłem jeżeli 
chodzi o mecze klubu Lechia Gdańsk i mecze reprezentacji nie spodziewamy się 
możliwości zorganizowania imprez innych. Dam tutaj jako przykład, próbowaliśmy 
zachęcić i podejmując trochę takie ryzyko wizerunkowe zorganizować taki festiwal 
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muzyczny z ograniczoną ilością osób jeszcze we wrześniu, natomiast popyt na tego 
typu produkt na dzień dzisiejszy jest znikomy. Była to impreza planowana na 7000 
osób. Organizator miał sprzedanych biletów rzędu 300 sztuk, więc trzeba sobie jasno 
powiedzieć, że nie jest to prosty czas i też cieszymy się z tego, że ekstraklasa 
ruszyła z meczami, że możemy bazować chociażby na tym z punktu widzenia, tak jak 
już powiedziałem wcześniej, realizacji naszych zobowiązań sponsorskich czy też 
wynajętych lóż. Jest to niezmiernie ważne, aby nie musieć rekompensować, zwracać 
czy ponosić jakiś kar finansowych z tego tytułu, że imprezy nie miały miejsca.  
Jeżeli chodzi o spadek przychodów to tak naprawdę z punktu widzenia nie jest takie 
proste do określenia gdyż akurat jeżeli chodzi o spółkę mamy umowy roczne jeżeli 
chodzi czy też długoletnie jeżeli chodzi o najem lóż, więc to jest jeden z głównych 
strumieni przychodowych. Moment covid-owski i odwołanie czy rozegranie najpierw 
wstrzymanie rozgrywek, później powrót do rozgrywania meczy bez kibiców 
spowodował, że mieliśmy okres, gdzie te przychody nam praktycznie spadły do zera, 
koszty utrzymania budynku dalej trzeba było ponosić. Średni koszt utrzymania 
obiektu w roku 2019 było to ok 1,5 mln zł. Tu mówimy o wszystkich kosztach i 
technicznego przygotowania meczowego funkcjonowania obiektu. Rzeczy, które 
poczyniliśmy, czyli optymalizacja tych struktur kosztowych, renegocjacja umów z 
podwykonawcami spowodowały, że w okresie pandemicznym te koszty nam spadły 
do poziomu 1,2 mln zł, więc ponad 300 tys. zł miesięcznych oszczędności, które 
udało się w tej sferze kosztowej poczynić. To jest też bardzo duży sukces. Cały czas 
jesteśmy w procesie renegocjacji umów już w tym systemie powrotu do „normalnego 
przygotowania obiektu”. Dlaczego w cudzysłowie? To brzmi tak fajnie, że obiekt 
musi być przygotowany na 25% osób, czy gości, którzy mogą do niego przyjść. Z 
punktu widzenia operacyjnego oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że my mamy obiekt 
operacyjnie przygotowany na 40 tysięcy osób, czyli te wszystkie procedury covid-
owe, Sanepidowe, restrykcje, które są, ilości osób, ilości ochrony, cała logistyka 
powoduje, że dla nas jako operatora mecz w tym reżimie sanitarnym jest droższy o 
około, przygotowanie takiego meczu jest droższe o około 15 000 zł na pojedynczym 
meczu z punktu widzenia wszystkich obostrzeń, które się z tym wiążą. Więc tak to 
wygląda na dzień dzisiejszy.  
Druga rzecz, która jest też bardzo ważna, że po części i takim ważnym elementem 
też przychodowym dla nie tylko naszego obiektu, ale ogólnie też powiedziałbym w 
okresie jesienno-zimowym jest branża spotkań, wszystkie konferencje, kongresy, 
które się dzieją. Niestety ten rynek też na dzień dzisiejszy można powiedzieć 
zamarł, więc rzeczy, o których mówiłem wcześniej są to takie pojedyncze przypadki, 
które udało się utrzymać i mówiliśmy tutaj bardziej o przesunięciach terminowych. 
Jeżeli chodzi o jakiekolwiek nowe imprezy one praktycznie na dzień dzisiejszy nie 
ma się o co ubiegać, bo one są wstrzymane, tym bardziej jeżeli mówimy o 
jakichkolwiek wydarzeniach międzynarodowych, czyli tak jak państwo wiecie 
rozpoczęły się dzisiaj chociażby targi Amberif. To też była sytuacja z ostatniego 
tygodnia, gdzie nagle nie przyjechało na targi 50 wystawców, bo Litwa wprowadziła 
kwarantannę, więc są to takie rzeczy, które nie mamy na nie wpływu, ciężko je 
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przewidzieć, a jeżeli wydarzenie nie jest organizowane przez nas, a przez 
jakiegokolwiek organizatora zewnętrznego to jest to zbyt duże ryzyko biznesowe, 
aby takie imprezy na dzień dzisiejszy organizować.  
Jeżeli chodzi o takie wytyczne korporacyjne to wszelkiego rodzaju corpo czyli duże 
firmy mają tak naprawdę zakaz organizacji bądź udziału w większych spotkaniach do 
czerwca przyszłego roku. Więc chociażby sytuacja taka jak wystąpiła z Infoshare jak 
państwo wiecie, więc większość imprez, które nie mogły zostać odwołane zostały 
przeniesione online i bardziej działają na zasadzie webinarium i myślę, że to też 
sobie śmiało trzeba powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie wiemy i ciężko jest to 
przewidzieć kiedy ta sytuacja wróci do stanu sprzed, a tak naprawdę czy w ogóle 
wróci do stanu sprzed epidemii.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych albo gości? Nie 
widzę. Bardzo dziękujemy panu prezesowi za obszerną informację i trzeba tylko 
liczyć, że będzie lepiej.  
 

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. 
Musimy wypatrywać światełka w tunelu i mieć nadzieję, że to nie pociąg i 
rzeczywiście działać wspólnie, bo tylko to nam zostało, więc dziękuję państwu 
serdecznie za uwagę.      

PUNKT  - 6 
 
Formy aktywizacji sportowej seniorów w obecnej sytuacji. 
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Spróbuję zaprezentować prezentację jeśli mi się uda. Szanowni państwo jeżeli 
chodzi o aktywizację i działania GOS-u one są w tej sytuacji pandemicznej 
ograniczone. Oczywiście zarządzamy obiektami, realizujemy wszystkie swoje cele 
statutowe, ale realizacja zadań związanych z imprezami sportowymi spotyka się z 
wielkimi ograniczeniami. Organizujemy imprezy o zasięgu, tak jak wspomniał pan 
dyrektor Korol, do 150 osób, więc one są organizowane w sposób już przećwiczony. 
Odbyła się już 5 leśna, 5 parkowa, stadionowa oraz plażowa, więc te imprezy się 
cieszą dużą popularnością i idziemy w tym kierunku. Jeżeli chodzi o samych 
seniorów to dedykujemy seniorom kilka aktywności. One są głównie przeniesione w 
obszar wirtualny, ale też odbywają się w sposób tradycyjny, czyli w realu. 
Przypomnę o realizacji programu Aktywuj się, który od 2013 roku jest realizowany. 
Jest to cykl różnych bezpłatnych imprez ogólnodostępnych zajęć, które uwzględniają 
zainteresowania mieszkańców i też tych młodszych, ale głównie starszych. Program 
jest prowadzony przez doświadczonych instruktorów. Są to zajęcia, które się 
odbywają regularnie minimum raz w tygodniu. Do zajęć można dołączyć w każdej 
chwili. Nie wiążą się też z opłatami. W realizacji tych programów wykorzystywane są 
obiekty miejskie oraz ciekawe plenery, chociażby Park Reagana czy też inne 
przestrzenie. Na zajęcia programu Aktywuj się przy użyciu Karty Mieszkańca można 
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kolekcjonować bursztynowe punkty, które można wymieniać na nagrody. Jest 
specjalnie dedykowana strona aktywujsiewgdansku.pl, która zawiera informacje 
dotyczące aktualności, komunikatów, informacji o samym programie i oferta 
współpracy. Każdy z potencjalnych, ewentualnych naszych partnerów może 
dołączyć. Musi tylko spełnić te warunki dotyczące bezpłatności tego projektu. W 
roku 2019 w programie wzięło udział 20 000 osób. Teraz mamy 16 różnych 
aktywności.  
Przechodząc do tematu głównego czyli sytuacji dotyczącej seniorów więc odbywają 
się zajęcia tzw. gimnastyka dla seniorów. Odbywać się to będzie od września w realu 
w godzinach 8:30 na hali sztuk walki oraz GOS-u oraz we wtorki 8:30 na stadionie 
lekkoatletycznym na Grunwaldzkiej 244. Dodatkowo co druga środa zajęcia będą się 
odbywały online. Jeżeli chodzi o zumbę to są to zajęcia, które się też odbywają 
regularnie na MHS-ie, one będą się odbywać od 15-go września, natomiast do 15-go 
września zajęcia odbywają się w poniedziałki w Parku Reagana.  
Ćwiczenia jogi bez wychodzenia z domu one się odbywają online na komputerze, 
tablecie lub telefonie. Zajęcia jogi również przez pierwsze 2 tygodnie września 
będziemy realizowali w Parku Reagana, a następnie przechodzimy do Miejskiej Hali 
Sportowej. Zajęcia się będą odbywały we wtorki od godziny 18 i dodatkowo co druga 
środa zajęcia będą się odbywać online. W ramach Budżetu Obywatelskiego 
realizatorem jesteśmy takich zajęć, treningów aktywizujących i nordic walking, 
które się odbywają na Jasieniu zbiornik retencyjny w poniedziałki o 18:30 to są 
seniorzy, w czwartki o 8:30 grupa średniozaawansowana. Suchanino godz. 10:00 w 
poniedziałki i środa godz. 18:30. To są zajęcia dla seniorów.  
Ponadto chcę powiedzieć, że podtrzymujemy ofertę specjalną dla seniorów wejście 
za 5 zł od września od godz. 8:00 do godz. 16:00 w dowolnym momencie jeżeli jest 
to pasmo szkolne, ale tam jest możliwość korzystania zarówno z pływalni jak i 
rekreacji, hydromasażu czy biczy wodnych, a także sauny, ale to w godzinach 
popołudniowych. Bilety też są dostępne dla mieszkańców na Kartę Mieszkańca, ale 
te pasmo 8:00 – 16:00 dedykowane jest seniorom.  
Ponadto w każdej z konkurencji, którą realizujemy w tej chwili mamy kategorie 
wiekowe, w których chcemy zauważyć aktywność seniorów i prowadzimy taką 
klasyfikację chociażby w tych najważniejszych zawodach jak Bieg Westerplatte, 
gdzie też te kategorie do 80 lat są włącznie honorowane.  
To tyle z grubsza. Będziemy oczywiście bacznie się przyglądać sytuacji 
pandemicznej i jeżeli ona się będzie zmieniała to będziemy coraz więcej zajęć tych 
w realu wprowadzać, aczkolwiek doświadczenia pokazały, że duża liczba nawet osób 
w wieku tym dojrzałym, senioralnym uczestniczy w zajęciach online. Mamy już 5000 
osób, które polubiły nasz fanpage i te zajęcia zwłaszcza jogi, zumby gold, chętnie 
biorą w nich udział osoby w wieku senioralnym. Dziękuję za uwagę. Gdyby były 
jakieś pytania to chętnie odpowiem.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Widzę, że pani radna Barbara Imianowska się zgłasza.  
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Pani Barbara Imianowska – członek Komisji 
Tak, nie słyszałam wszystkiego, ale mam takie pytanie i chodzi o mój rejon 
Przymorze, Zaspa, rozumiem, że na tej stronie aktywuj się można odpowiednie 
znaleźć miejsca, gdzie seniorzy mogą się udać. Chodzi mi o teren właśnie Park 
Regana czy inny teren. O to mi chodzi, żebym tutaj miała informację jak im 
przekazać, gdzie mogą się spotkać.       
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Strona aktywujsiewgdansku.pl tam są informacje na bieżąco przedstawiane gdzie się 
można udać, jaki rodzaj aktywności, a jest ich 16 jak wspomniałem, a także 
sportgdansk.pl tam są informacje, zamieszczane są aktualności jeżeli chodzi o 
aktywności dla seniorów, ale nie tylko.    
 
Pani Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dobrze. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy są jeszcze do tego punktu pytania? Nie widzę. Czy mamy takie 
statystyki jeżeli chodzi o te zajęcia online w jakim wieku są te osoby? Czy nie mamy 
dostępu do czegoś takiego, żeby to sprawdzić? Nie wiem jak to technicznie wygląda. 
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
To są dane, które są danymi wrażliwymi też i trudno zbierać. Na pewno zbieramy te 
dane dotyczące ilości osób. Tak jak wspomniałem to jest około 5000 osób, które 
polubiły zajęcia online. Mamy też informację z jakich terenów. To co ciekawe to nie 
tylko są mieszkańcy Gdańska, ale tez i okolic, także i ludzie z odległych krańców, 
nawet i zagranicy też śledzą i ćwiczą z nami, więc tutaj ciekawe takie 
doświadczenie. Mamy już na pewno dużo doświadczenia. Już wiemy co się cieszy 
dużą popularnością i bardzo dużo pań uczestniczy w zajęciach, chociażby zumby, czy 
zumby gold. Są to zajęcia, które się cieszą naprawdę dużą popularnością i mamy 
interakcję i to są już zajęcia, które ugruntowaną mają swoją pozycję na rynku.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli cały czas liczba uczestników online rośnie? Dziękujemy w takim razie. Czy ktoś 
chciałby coś dodać jeszcze? Jakieś pytanie zadać? Widzę, że pani Gabriela Dudziak 
prosi o głos. Także oddaję głos.  
 
Pani Gabriela Dudziak – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów 
Szanowna pani Przewodnicząca, państwo radni ja chciałam tylko dodać dosłownie 
dwa zdania w związku z tymi działaniami na rzecz seniorów, bo chciałam też 
wszystkim państwu powiedzieć, że jako Wydział Rozwoju Społecznego zgodnie z 
wytycznymi rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego my oczywiście 
działamy, ale nie wstrzymaliśmy żadnych działań adresowanych do seniorów, które 
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realizowane są w ramach rozstrzygniętych konkursów grantowych, więc one 
oczywiście odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Powiem tylko, że i to 
dotyczy zarówno organizacji pozarządowych jak i też podmiotów medycznych, które 
prowadzą działania. Natomiast takim najlepszym przykładem na to, że seniorzy 
bardzo ciężko przechodzą ten czas osamotnienia jest to, że poszukują działań i 
różnych form aktywizacji. Mamy tego dowody i to jest bardzo istotne, żeby jednak w 
małych grupach takie działania sportowo-rekreacyjne się po prostu odbywały. Także 
powiem tylko króciutko, że mamy niewykorzystaną na przykład pulę w ramach 
Gdańskiego Funduszu Senioralnego. To jest taki bardzo mały grancik 500 zł na małe 
wydarzenia i inicjatywy zgłaszane przez samych seniorów i będzie to jeszcze teraz 
realizowane. Stawiamy na to, że w tych małych grupach odbędzie się dużo 
ciekawych spotkań, także to wszystko gdyby były jakieś pytania.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy ten Gdański Fundusz Senioralny to każdy senior może się zgłosić jako osoba 
indywidualna? Czy poprzez jakieś stowarzyszenie?   
 

Pani Gabriela Dudziak – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów 
Musi być to inicjatywa zgłoszona przez 5 seniorów plus lidera, ale to nie jest 
inicjatywa jakiejś grupy. To nie musi być organizacja pozarządowa. To po prostu 
może być grupa 5 na przykład sąsiadów, którzy chcą zrobić coś na rzecz swojej 
małej społeczności, albo w takim wymiarze ogólnomiejskim. To oczywiście zależy od 
inicjatywy i pomysłowości. Często jest to wykorzystywane właśnie w ramach 
organizacji takich zajęć rekreacyjno-sportowych, gdzie np. jest opłacony 
prowadzący, albo np. potrzebne są kijki do nordic walkingu, wtedy taka grupa po 
prostu się organizuje i to ma wymiar taki też dodatkowy, plus taki jest tego, że 
najczęściej przy tych inicjatywach po prostu tworzą się dodatkowe grupy seniorów, 
ale często bywa tak, że te nieformalne grupy czyli kluby czy koła seniora w taki 
sposób znajdują środki na to, żeby po prostu uatrakcyjnić swoje funkcjonowanie. 
Także polecam i proszę też promować to, bo Regionalne Centrum Wolontariatu 
prowadzi ten regranting i to oni wygrali konkurs na właśnie dystrybucję tego i z 
reguły jest zawsze więcej inicjatyw niż możliwości finansowych. Ten rok jest 
szczególny dlatego robimy dogrywkę. Także dziękuję państwu.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo za informacje.    

PUNKT  - 7 

Wnioski Komisji do projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2021. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy państwo radni mają jakieś wnioski? To jest ten moment, żeby zgłosić.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Pani Przewodnicząca ja bym proponował jeśli mogę, żeby każdy takie wnioski 
skierował do pani jeżeli będzie miał i byśmy może przegłosowali, że upoważniamy 
panią w imieniu Komisji do złożenia tych wniosków?   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Umówmy się tak, że jeżeli tych wniosków dużo wpłynie, albo wpłynie jakikolwiek to 
zwołamy króciutką Komisję online i wtedy przegłosujemy. Na razie nie widzę, w 
takim razie przechodzę do kolejnego punktu. 

PUNKT  - 8 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Widzę, że tutaj pan Marcin Okuniewski się zgłosił już jakiś czas temu, więc oddaję 
głos, bardzo proszę.  
 

Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Na tę Komisję zgłosiłem się jako przedstawiciel środowiska przewodników po 
Gdańsku. Mianowicie sezon się kończy powoli, ale jeszcze nie umarł zupełnie i 
jeszcze ludzie są. Takie dwa spostrzeżenia. Rozmawiałem o tym z Biurem Menadżera 
Śródmieścia, zgłaszałem te kwestie, natomiast chciałbym też przedstawić na 
Komisji. Jako przewodnicy spotykamy się z dwoma problemami. Jednym z 
problemów to jest taki estetyczny i to są takie okrutnie brzydkie balony, które są 
sprzedawane na Trakcie Królewskim, na Piwnej, przed Zbrojownią, co znakomicie 
szpeci wizerunek Miasta. Z tego co Menadżer Śródmieścia mi powiedział to jest jakby 
trudność z walką z tego typu handlem, ponieważ to formalnie jest zbiórka pieniędzy 
na cele statutowe stowarzyszenia. Oni nie sprzedają tych balonów, oni zbierają 
datki na stowarzyszenie. To jest normalna zbiórka publiczna, a balony rozdają, więc 
jakby nie ma narzędzi, albo jest trudność z narzędziami formalnymi, żeby tego się 
pozbyć. Natomiast druga rzecz to są kolokwialnie mówiąc „meleksiarze”, czyli 
przewodnicy, którzy jeżdżą elektrycznymi samochodami z turystami. Ja 
reprezentuję przewodników, którzy oprowadzają turystów pieszo. Mamy punkt 
zbiórki przed Złotą Bramą i po prostu część, bo nie chcę na całe środowisko tych 
„meleksiarzy” mówić, ale pewnie mniejszość, ale głośniejsza mniejszość po prostu w 
sposób niegodny stara się zwrócić na siebie uwagę i podebrać turystów, którzy 
przychodzą do innych przewodników. Scena z dzisiaj przynieśli nadmuchiwaną lalę z 
sex shopu i próbowali w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Notorycznie wcześniej 
było przekrzykiwanie, nawoływanie, rozumiem, że to są rzeczy, z którymi ciężko 
walczyć, natomiast pytanie czy miasto mogłoby wzmóc czynności takiej legalnej 
walki z „meleksiarzami”, mianowicie na Targu Węglowym jest zakaz poruszania się 
samochodom ciężarowym oraz pojazdom wolnobieżnym. To samo jest na 
Bogusławskiego. To samo jest na Szerokiej. Więc są takie trzy miejsca, gdzie ci 
„meleksiarze” dość głośno przeszkadzają innym przewodnikom, a zwykła kontrola 
obowiązujących przepisów ruchu drogowego spowodowałaby, że ci „meleksiarze” po 
prostu stamtąd by zniknęli, ponieważ meleks jest pojazdem wolnobieżnym, a znak 
B5 czyli zakaz wjazdu samochodom ciężarowym obowiązuje również pojazdy 
wolnobieżne, więc gdyby ze strony Komisji czy Rady Miasta poszła informacja do czy 
to do Straży Miejskiej, czy to do Policji o to, żeby wzmóc kontrole „meleksiarzy” 
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pod kątem tego czy nie wjeżdżają w miejsca, gdzie im nie wolno wjeżdżać to w 
pewnym sensie inni przewodnicy, którzy pieszo oprowadzają po mieście nie będą 
mieli trudności z zachowaniem powagi, bo czasami te zachowania tych… Nie chcę 
też piętnować całego środowiska „meleksiarzy”, bo znam wielu porządnych 
„meleksiarzy”. Pytanie, postulat czy jest jakiś pomysł na uregulowanie tego? Skupmy 
się chociaż na przepisach ruchu drogowego, które są notorycznie łamane przez nich, 
bo stają…   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Umówmy się tak, że weźmiemy ten temat na najbliższą Komisję i zaprosimy też np. 
Menadżera Śródmieścia i Straż Miejską i może wspólnie wypracujemy coś, bo 
faktycznie te tematy z balonami to jest walka z wiatrakami od wielu, wielu lat 
niestety. Meleksy to tak samo ten problem był zgłaszany już wcześniej też do mnie, 
więc widzę, że nie do końca jest rozwiązany, także myślę, że może wspólnie 
porozmawiamy i wtedy coś wspólnie stworzymy co by pomogło, albo chociaż 
polepszyło minimalnie sytuację. Taka jest moja propozycja.    
 

Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy w tym punkcie jeszcze państwo radni może mają jakieś swoje 
spostrzeżenia co do tego głosu? Dziękujemy w takim razie i widzę, że kolejna osoba 
zgłosiła się do głosu w wolnych wnioskach, pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel. 
 

Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Dzień dobry, serdecznie dziękuję za to, że udało się, że mogliśmy wziąć udział w 
tym zdalnym posiedzeniu Komisji Sportu. Pani przewodnicząca ja mam tutaj maila, 
który wysłałam i przeszedł.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dzisiaj sprawdzałam i też z panią Barbarą Imianowską na ten temat rozmawiałyśmy, 
że niestety tego maila nie mam. W spamie sprawdzałam, ale być może to jest jakiś 
problem techniczny.  
 

Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Cieszę się również, że mogę tutaj spotkać się z panem dyrektorem Adamem 
Korolem, u którego wraz z uczniami szkoły naszej 65 na Dolnym Mieście gościliśmy w 
Ministerstwie Sportu w 2015 roku i cieszę się, że jest dyrektor Leszek Paszkowski, 
który był kiedyś na wizji lokalnej naszej bazy, bardzo prowizorycznej bazy 
sportowej. W jakiej sprawie chcieliśmy zabrać głos? Chodzi o to, że nasz klub UKS 
Motława Gdańsk, klub, który specjalizuje się w zakresie kajakarstwa wyczynowego 
klasycznego powstał praktycznie z niczego, właściwie siłą ludzi pasji, sportowców 
weteranów w 2011 roku i niewiele od tego czasu się zmieniło. Natomiast klub ma 
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bardzo duże osiągnięcia sportowe, o których przedstawienie bym prosiła panią Ewę 
Dymowską – członka zarządu, ponieważ pan prezes Mieczysław Skokowski był 
obecny, ale właśnie musiał udać się na trening i właśnie w związku z tym, że klub się 
rozwija, jeżeli chodzi o bazę to ja bym bardzo chciała jak gdyby potwierdzenia, 
ponieważ wielokrotnie wraz z boiskiem szkoły baza miała być zmodernizowana, 
miała powstać wiata na sprzęt wodny. Zostało to wykreślone z budżetu w 2017 roku. 
W tej chwili mamy obiecane, że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
inwestycja ma się rozpocząć w I kwartale przyszłego roku, a zakończyć w III również 
przyszłego roku. Jeżeli będzie to zrealizowane to cieszymy się, że mimo, że tak 
późno to lepiej niż wcale, natomiast na ten moment z jakimi trudnościami się 
borykamy? Przede wszystkim trudności jeżeli chodzi o finanse w zatrudnieniu 
kolejnego trenera, ponieważ przybywa zawodników, chętnych do trenowania tej 
dyscypliny sportu, a mamy prezesa i trenera. To było dobre kiedy dzieci było kilkoro. 
W tej chwili już mamy praktycznie na każdym poziomie reprezentantów, którzy 
jednocześnie reprezentują nasze miasto i przynoszą mu chlubę, bo to są nie tylko 
Mistrzostwa Polski, ale wychowaliśmy też wicemistrzynię Europy. Dalej, jeżeli chodzi 
o sprzęt o kajaki wyczynowe, również tego jest za mało. Myśmy początkowo 
bazowali na prywatnych kajakach sportowców weteranów, z czasem dokupiliśmy, 
wioseł, tego wszystkiego jest po prostu za mało i może, żeby nie być gołosłowna 
wiem, że zarówno jeden i drugi pan dyrektor są wioślarzami, gdzie też cenię tą 
dyscyplinę sportu, sama jestem mamą wioślarza, natomiast chciałabym, żeby pani 
Dmowska Prezes Zarządu UKS Motława Gdańsk zaprezentowała bieżące osiągnięcia, 
dosłownie tegoroczne osiągniecia sportowe, jeżeli mogę. To długie nie będzie, te 
najważniejsze.  
 

Pani Ewa Dmowska - Prezes Zarządu UKS Motława Gdańsk 

Dzień dobry, więc takim dużym sukcesem wśród młodzików możemy się pochwalić to 
jest Tymoteusz Dzwonkowski, który zdobył złoto na 2000 metrów oraz zdobył 
również złoto wraz ze swoim kolegą partnerem z dwójki Karolem Wyrwiczem 
również złoto na 2000 metrów na Mistrzostwach Polski Młodzików. Również Sara 
Święcicka, która zdobyła brązowy medal na 2000 metrów na jedynce i również z 
Sofią Mihulovą zdobyła brązowy medal na 2000 metrów na dwójce również na 
Mistrzostwach Polski Młodzików. Tutaj dużym sukcesem również jest nasz senior 
Ksawery Hajdamowicz. Jest to członek kadry narodowej brany pod uwagę oczywiście 
na Olimpiadę, gdzie zdobył brązowy medal na 500 metrów oraz na 
długodystansowych mistrzostwach ostatnio, które się odbyły w Krakowie zdobył 
również brązowy medal na 10 000 metrów. Tutaj chciałabym również nadmienić o 
Sandrze Ostrowskiej, która nie jest już zawodniczką naszego klubu, przeszła do 
Zawiszy Bydgoszcz, ale była również wychowanką i zdobywała laury na 
Mistrzostwach Europy np. trzecie miejsce na 1000 metrów właśnie na Mistrzostwach 
Europy. Duże sukcesy również w okolicach. Jesteśmy chyba najlepszym klubem 
kajakowym w województwie pomorskim. Mamy duże osiągniecia wojewódzkie i 
zwiększa się ta ilość tej młodzieży, zwiększa się ilość dzieci, która chce pływać. 
Świetnie jest szkoła zlokalizowana, ponieważ jest nad wodą chcemy tutaj po prostu, 
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żeby był naprawdę klub typowo kajakowy, wyczynowy i żeby dzieci mogły dalej tutaj 
sobie trenować. 
 

Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Dziękuję koleżance. Ja jeszcze chciałam dodać, że właśnie pomijam nasza bazę 
kontenerową, partyzancką. Liczymy, że to się zmieni w przyszłym roku, ale nawet 
kiedy występowałam z prośbą do Zarządu Dróg i Zieleni o zrobienie progu 
zwalniającego, ponieważ my nie tak jak na przykład przystań AZS AWFiS nie jest 
przystanią zamkniętą, w ogóle nie mamy ogrodzenia to młodzież musi przejść z 
kajakami przez ulicę Kamienną Grobla. Niestety dostałam odpowiedź negatywną. To 
już może jakiś znak ostrzegawczy. Cokolwiek. To po prostu chodzi mi o 
bezpieczeństwo dzieci, które mówię, ze sprzętem wodnym muszą przejść przez 
ulicę, która wcale nie jest ulicą mało ruchliwą, bo taką odpowiedź dostałam, a 
niestety nie ma tutaj nawet ograniczenia prędkości. Także względy bezpieczeństwa, 
sprzętu i finanse na kadrę, bo kadrę mamy. Chcę powiedzieć, że o sukcesach 
Ksawerego Hajdamowicza pisał Dziennik Bałtycki, zresztą o tym samym zawodniku 
pisał dziennik Bałtycki w 2011 roku. Klub dopiero powstał w styczniu, a już właśnie 
zdobywaliśmy brąz wówczas na Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. Teraz to się 
wszystko odbywało w Poznaniu, także bardzo proszę o wsparcie klubu, który powstał 
z niczego, który po prostu nie poddaje się mimo tych trudnych warunków, a 
naprawdę przynosi szereg sukcesów przede wszystkim angażuje młodzież z Dolnego 
Miasta, Olszynki, młodzież, wiadomo dzielnica się zmienia, ale w dalszym ciągu jest 
przewaga rodzin dysfunkcyjnych, więc jest to konstruktywne, tu nie muszę 
przekonywać ludzi chyba w tej Komisji i przynosi chlubę naszemu miastu, promuje 
miasto Gdańsk. Dziękuję.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Poproszę pana dyrektora Korola o zabranie głosu. Może dyrektor 
Paszkowski jeżeli jest jeszcze z nami.    
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Jeszcze raz dzień dobry. Oczywiście my wspieramy wszystkie kluby i pani dyrektor i 
pani prezes doskonale wiedzą, że co roku odbywają się konkursy grantowe, w 
których wasz klub na pewno startuje. Teraz z pamięci nie jestem w stanie 
powiedzieć jaką kwotą zostaliście wsparci i jak postanowiła komisja. My w tym roku 
jeszcze, jeżeli zostanie nam trochę środków będziemy wzorem lat ubiegłych 
organizowali jeszcze konkurs na sprzęt, czyli będzie szansa zdobycia kajaka czy 
wioseł. Proszę obserwować nas w listopadzie. My takie ogłoszenie na pewno damy. 
Ja na pewno nie zostawię pieniędzy w budżecie, tak, żeby je „oddać”. Na pewno 
wszystko wykorzystamy. 
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Pani Przewodnicząca chciałem się odmeldować. Dziękuję i pozdrawiam.    
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeszcze będzie lista obecności na końcu posiedzenia, panie radny, ponownie 
sprawdzana. 
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Skracając swoją wypowiedź, jeżeli zostaną nam jakieś środki tak jak było to wzorem 
lat ubiegłych to przygotujemy konkurs na sprzęt sportowy, tak więc zachęcam do 
wzięcia udziału. W tym roku planujemy również rozpisanie konkursu grantowego już 
w grudniu, żeby kluby mogły jak najszybciej otrzymać pieniądze w styczniu czyli 
zaraz po tym jak budżet zostanie uchwalony przez Radę Miasta my na pewno 
ogłosimy konkurs grantowy na szkolenie i wyjazdy, zgrupowania na przyszły rok. To 
będzie trochę szybciej niż w zeszłym roku, bo moim celem jest to, żeby te pieniądze 
do klubów trafiły w styczniu, albo w lutym, a nie później. Tak więc my na pewno 
będziemy robić wszystko ze swojej strony, żeby klubom nie tylko waszemu klubowi, 
ale też innym klubom pomóc. Teraz jak doskonale wiecie i pani dyrektor i pani 
prezes już jesteśmy po konkursach i nie mamy takich środków, z których moglibyśmy 
teraz w tym momencie was wspomóc. Dziękuję.  
 

Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Chciałabym prosić o pomoc Komisji w zapewnieniu bezpieczeństwa czyli to pismo, 
gdzie dostałam negatywną odpowiedź Zarządu Dróg i Zieleni o próg zwalniający bądź 
znak ostrzegawczy, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym dzieciom przechodzącym ze 
sprzętem nad Motławę ul. Kamienna Grobla.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeżeli by pani mogła jeszcze raz dokładnie napisać tą lokalizację w mailu do mnie to 
napiszemy taki wniosek formalny z Komisji z prośbą o pozytywne rozpatrzenie. 
Byłoby dobrze, gdyby pani dołączyła tą odpowiedź, którą otrzymała negatywną, 
żebyśmy wiedzieli czym się podpierać. Czy ktoś z państwa radnych ma coś 
przeciwko, żeby taki wniosek złożyć? Nie. W takim razie myślę, że nie ma potrzeby 
tego wniosku formalnie przegłosowywać. Napiszemy z prośbą o pozytywne 
rozpatrzenie tego wniosku. Poprosiłabym o przesłanie na maila. Czy panie mają 
jeszcze jakieś pytania do pana dyrektora? Do nas? Do Komisji?  
 

Pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Dziękujemy. Jeżeli będzie taka potrzeba udamy się do Biura dyrektora. Na razie to 
chciałam pochwalić, żeby państwo też wiedzieli, że Gdańsk ma osiągnięcia w 
kajakarstwie. Przywraca dobre, stare tradycje.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy, a my czekamy w takim 
razie od pani na maila i działamy w tej sprawie. Czy ktoś ma jakieś wolne wnioski? 
Chciałby coś dodać?    
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Pani Barbara Imianowska – członek Komisji 
Chciałabym prosić może te wszystkie osoby, firmy, dyrektorów o to, żeby właśnie 
popierać takie inicjatywy z racji na to, że tak jak tutaj pani dyrektor mówi mamy 
problemy z młodzieżą, z dziećmi dotyczące uzależnień i od komputerów i od 
komórek, od wchodzenia w różne uzależnienia i żeby pozbawić ich różnych 
dysfunkcyjnych sposobów na życie musimy im coś dać i właśnie takie sporty, 
zamiłowanie, pasja jest często ratunkiem dla tych dzieci, młodzieży przed jakimiś 
destrukcyjnymi zabawami lub spędzaniem czasu. Jako profilaktykę należy 
potraktować sport teraz bardzo poważanie. To jest taka moja prośba i odezwa do 
tych osób, które mają wpływ na młodzież, żeby nie utrudniać, żeby zawsze spojrzeć 
z tej strony właśnie, że to jest nasze pokolenie, które idzie dalej w świat i te 
wszystkie właśnie osiągniecia zależą nie tylko od nich, od ich wysiłku, ale od nas 
dorosłych, także ja zawsze będę prosić o wsparcie, o spojrzenie na ten problem 
życzliwie i ze zrozumieniem. Dziękuję bardzo.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów.              
 

W związku z tym, że nie było więcej zgłoszonych spraw związanych z tym punktem 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i sprawdziła 
listę obecności członków Komisji: 
Radna Kamila Błaszczyk – obecna 
Radny Piotr Dzik – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – obecny 
Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Beata Jankowiak – obecna 
 

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:30. 
 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 
 
 
 
 
 

Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


