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BRMG.0012.68.2020.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 20-6/2020 
 

Z dwudziestego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 24 
czerwca 2020 roku, a rozpoczęło o godz. 16:30 w Sali Herbowej nr 208 w 
Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

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

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 20 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i 
poinformowała, że porządek obrad w terminie 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 672 – 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 673 – w 
zakresie działania Komisji. 
Referuje: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

3. Omówienie Raportu o stanie Miasta Gdańska za rok 2019 – w zakresie działania 
Komisji. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 678. 
Przedstawia: Pani Katarzyna Drozd-Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki 

Gospodarczej 
 

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

5. Przygotowanie Miasta Gdańska do Jarmarku Św. Dominika. 
Przedstawia: Przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o. 
 

6. Oferta sportowa dla dzieci i młodzieży na czas wakacji. 
Przedstawia: Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Wydział Rozwoju 

Społecznego 
 

7. Plany rozwoju infrastruktury rowerowej w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Remigiusz Kitliński – Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej   
 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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Następnie, wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad, 
Przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie. 
 

Głosowanie: 
6 za - jednogłośnie 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 672 – w zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
25 czerwca 2020 r. BRMG.0006.205.2020). 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Dzień dobry państwu, jestem po raz pierwszy na tej Komisji, nie wiem, 
które z przedsięwzięć bardzo państwa interesuje, niemniej jednak w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej dokonujemy zmian w przedsięwzięciach głównie miękkich i 
dotyczą one edukacji w większości, ale również rewitalizacji obszaru Nowego Portu. 
Również dokonujemy zmiany limitu wydatków na rok bieżący w przedsięwzięciu 
przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree ze względu na przeniesienie 
organizacji na 2021 rok. Również dokonujemy zwiększenia limitu wydatków dla MTG 
na ten rok o kwotę 3 390 000 zł i w pozostałych zadaniach wydaje mi się, że państwa 
Komisji nie dotyczą, ale być może się mylę to proszę o pytania. Dotyczy Wyspy 
Sobieszewskiej i projektu instytucji kultury, więc myślę, że nie.      
 

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 672 – w zakresie 
działania Komisji.  
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, 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 672 – w zakresie działania Komisji. (Opinia 
nr 20-6/38-8/2020) 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 673 – w 
zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
25 czerwca 2020 r. BRMG.0006.206.2020). 

Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska, w imieniu 
wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
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Powiedziała: Szanowni państwo w zakresie dochodów zwiększamy dochody odnośnie 
oświatowej subwencji, która wpłynęła. Dostaliśmy zawiadomienie, zwiększamy 
dochody właśnie na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej właśnie 
te miękkie, które są wymienione również w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To są 
główne pozycje dochodowe, natomiast w zakresie państwa Komisji jest jeden punkt, 
czyli przenosimy środki w kwocie 43 900 zł z przeznaczeniem na montaż sytemu 
monitoringu na budynku ratowników na plaży w Gdańsku Stogach, także to jest ta 
pozycja, która jest w zakresie państwa Komisji.   
 

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 673 – w zakresie 
działania Komisji.  
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Emilię Kosińską – Zastępcę Skarbnika Miasta Gdańska, 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 673 – w zakresie działania Komisji. (Opinia 
nr 20-6/39-9/2020) 
 

PUNKT  - 3 
 

Omówienie Raportu o stanie Miasta Gdańska za rok 2019 – w zakresie działania 
Komisji.  
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 678. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
16 lipca 2020 r. BRMG.0006.211.2020). 

Pani Żaneta Kucharska – Inspektor w Referacie Badań i Analiz Społeczno-
Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, w imieniu wnioskodawcy 
przedstawiła projekt uchwały wraz z Raportem o stanie Miasta Gdańska za rok 2019. 
Powiedziała: Dzień dobry, szanowni państwo mam przyjemność przedstawić raport o 
stanie miasta, który jest dosyć obszernym opracowaniem. Postaram się w dwóch 
częściach swoją wypowiedź skonstruować. Pierwsza dotyczyłaby samej konstrukcji 
czy też zawartości raportu, a drugie wedle prośby tematycznie wybrane hasła, bo 
jednak obszerność i skrupulatność informacji, które materiał zawiera sprawiłoby, że 
musiałabym tutaj kilka godzin mówić do państwa. Raport jest stosunkowo nowym 
obowiązkiem dla polskich gmin. Wprowadzony został w styczniu w 2018 roku, także 
ten raport, który leży przede mną, który państwo dostali do wiadomości jest drugim 
raportem, który został sporządzony dla Miasta Gdańska. Wynika to z nowelizacji 
ustawy o samorządzie gminnym. Wedle ustawodawcy oprócz pewnych informacji, 
zestawu informacji o mieście, obowiązkowymi, podstawowymi elementami są 3 
załączniki. Jest to sprawozdanie z Budżetu Obywatelskiego, sprawozdanie z 
miejskich polityk, programów i strategii oraz takie informacje podsumowujące 
wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miasta Gdańska w roku poprzednim 
kalendarzowym. Sam raport, który opracowaliśmy zawiera 14 rozdziałów, 4 z nich są 
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rozdziałami wprowadzającymi. Jest to ogólna charakterystyka miasta, kolejny 
rozdział obejmuje podstawowe cechy demograficzne jak liczba i struktura 
mieszkańców, saldo migracji czy przyrost naturalny. Kolejnym rozdziałem jest 
króciutko opisany budżet miasta i kondycja finansowa miasta oraz rozdział dotyczący 
organizacji, zarządzaniem miastem. Dziesięć kolejnych rozdziałów, nazwijmy je 
merytorycznymi, nawiązuje bezpośrednio do programów operacyjnych, które 
realizują strategię rozwoju miasta, więc w jakimś sensie informacje tam zawarte, 
programy, projekty, informacje statystyczne, ukazują stopień i sposób realizacji i 
strategii miasta. Kolejnym, ostatnim już właściwie rozdziałem są zagadnienia 
horyzontalne, również temat zaczerpnięty z programów operacyjnych. Te 
zagadnienia to równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko i smart 
city. To są takie zagadnienia, które przekrojowo mogą pojawiać się w wybranych, 
bądź nawet może we wszystkich programach operacyjnych czy też również 
rozdziałach w tym raporcie. Oprócz statystyk za rok ubiegły, bo raport oczywiście 
dotyczy 2019 roku, zawarliśmy informacje statystyczne obejmujące 6 ostatnich lat, 
tak, żeby pokazać pewne trendy i zmiany, które zaistniały w poszczególnych 
dziedzinach rozwoju miasta.  
Teraz tak skrótowo przygotowałam kilka kluczowych informacji z obszaru turystyki i 
ze sportu. W 2019 roku Gdańsk odwiedziło 3,5 mln gości z Polski i z zagranicy. Jest 
to 13,3% więcej niż w roku 2018. Jeśli chodzi o subiektywną opinię turystów czy 
odwiedzających Gdańsk to Gdańska Organizacja Turystyczna w raporcie 
podsumowującym obszar turystyki w ubiegłym roku wskazuje w raporcie, że w 10 
stopniowej skali ten poziom zadowolenia z pobytu w Gdańsku plasuje się na dosyć 
wysokim poziomie, bo ocenianym na 8,2 pkt. Równie wysoko, bo na 8,1 oceniono 
dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów. Systematycznie rozwija się baza 
noclegowa. Łącznie aktualnie mamy, to jest stan na koniec 2019 roku jest 186 
obiektów z 19 000 miejsc noclegowych, a łącznie w 2019 roku udzielono 2,8 mln 
noclegów. Gdańska Organizacja Turystyczna rozwija swój jeden z kluczowych 
produktów czyli Kartę Turysty. Zaoferowane jest tam 5 pakietów. W ubiegłym roku 
wprowadzono możliwość dokupienia biletu metropolitalnego oraz uruchomiono 
aplikację mobilną karty. Sprzedano ponad 5,5 tysiąca pakietów. Użytkownicy 
skorzystali z ponad 14 tysięcy wejść do różnych miejskich obiektów kulturalnych i 
atrakcji turystycznych w mieście. Kontynuowano prace nad rozwojem unikatowych 
produktów turystyki kulturowej w tym gdańskich questów, a szlaki turystyczne 
zyskały nowe punkty jak np. Szlak Lwa Heveliana wzbogacił się o 3 kolejne lwy, a 
Trójmiejski Szlak Piwny objął łącznie 10 lokalizacji z obszaru Trójmiasta.  
O dwóch wyróżnieniach jeszcze powiem. Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy został 
nominowany do tytułu European Best Christmas Market i decyzją internautów, którzy 
głosowali w tym konkursie zajął III miejsce w Europie. A Hewelianum zostało uznane 
Turystycznym Produktem Roku. Doceniono interdyscyplinarną ofertę kulturalną i 
edukacyjną tej instytucji.  
Jeśli chodzi o obszar sportu powszechnego i wyczynowego to Gdańsk docenia 
starania i zawodników i trenerów i organizacji sportowych poprzez m. in. nagrody 
finansowe za osiągnięcia sportowe i promocję Gdańska. W 2019 roku pula nagród 
przyznanych podczas gali sportu wyniosła 272 000 zł. Suma nagród z kolei 
przyznanych w ramach Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego wyniosła 242 000 zł. 
Ponad pół miliona złotych przeznaczono na nagrody dla 392 sportowców za sukcesy 
w różnorodnych zmaganiach sportowych. 
Gdańsk promowany jest przez sport i w ubiegłym roku przeznaczono ponad 20 mln zł 
we współpracy z 14 klubami sportowymi przez co udało się zorganizować wydarzenia 
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takie jak: Water Show na Motławie, mecz z Holandią w kwalifikacjach do Mistrzostw 
Świata w koszykówce mężczyzn, Maraton Solidarności, Międzynarodowy Turniej 
Żużlowy o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, Drużynowe Mistrzostwa Europy w 
Motocrossie, Turniej Kwalifikacyjny siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W tych 
dużych wydarzeniach sportowych w Gdańsku wzięło udział ok 125 tys. uczestników, 
widzów.  
Nie słabnie zainteresowanie gdańszczan w imprezach biegowych i rowerowych. I tak 
np. w tych biegowych, kluczowych biegowych wzięło udział ponad 20 tys. 
uczestników, a rowerowych niemalże 3,5 tys. osób. 
Miasto organizuje również szereg projektów, w których zachęca do wykorzystania 
roweru jako środka transportu w codziennych podróżach po mieście.  
Kontynuowano program Aktywuj się w Gdańsku i tak w 22 różnych rodzajach zajęć 
wzięło udział w ubiegłym roku prawie 19 tys. uczestników.  
Kontynuowano również program Top Talent. Uczestniczyło w nim 24 młodych, 
utalentowanych piłkarzy. Nowością, którą wprowadzono w lipcu 2019 roku była 
wersja czy też edycja dla dziewcząt i tak 20 młodych piłkarek w wieku 11-14 lat 
przyłączyło się do aktywnego uczestnictwa w tym programie, czy zostało 
zakwalifikowanych.  
Wymienię jeszcze kilka informacji o infrastrukturze. Przeznaczono 3,7 mln zł na 
realizację budowy i modernizacji boisk. Przy nowo otwartej szkole na Kokoszkach 
powstała sala sportowa i kompleks boisk, a w Szkole Metropolitalnej na Kowalach 
oddano salę gimnastyczną i inne sale pomocnicze do ćwiczeń z wychowania 
fizycznego. To tyle z mojej strony. Dziękuję.                
 

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie raportu o stanie 
miasta, a następnie z uwagi na brak głosów w dyskusji, poddała pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 678. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Żanetę Kucharską – Inspektora w Referacie Badań i Analiz 
Społeczno - Gospodarczych w Wydziale Polityki Gospodarczej, która przedstawiła i 
omówiła zagadnienia będące w zakresie działania Komisji, a ujęte w Raporcie o 
Stanie Miasta Gdańska za rok 2019. Następnie Komisja przystąpiła do głosowania, w 
wyniku którego, 4 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach 
wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 678. (Opinia nr 20-6/40-10/2020) 
 

PUNKT  - 4 i 6 
 

Kalendarz imprez/wydarzeń sportowych w obecnej sytuacji. 
Oferta sportowa dla dzieci i młodzieży na czas wakacji. 
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Dzień dobry. Sport powoli budzi się do życia. Tak naprawdę od tego tygodnia 
pojawiają się pierwsi kibice na stadionach. Dzisiaj w Gdańsku mecz Lechii z Piastem 
Gliwice pierwszy raz przy obecności kibiców. Generalnie sam jestem ciekaw jak to 
wszystko będzie wyglądało. Powoli do normalnej pracy treningowej wracają 
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gdańskie kluby, oczywiście przy zastosowaniu wszystkich tych obostrzeń, które są na 
nich nałożone. Niestety na razie jeszcze gry zespołowe nie weszły do hal 
sportowych. Na razie zaczyna wszystko funkcjonować to co odbywa się na zewnątrz. 
Szanowni państwo jesteśmy w kontakcie cały czas z organizatorami różnych imprez 
sportowych, które miały odbyć się w drugiej i również i w pierwszej części roku. 
Wiele ofert, które wpłynęły do Biura Prezydenta ds. Sportu ma aktualizowane 
harmonogramy. Wiele imprez organizatorzy przekładają na drugą część roku tak 
naprawdę nie wiedząc jeszcze czy te imprezy się odbędą. To oczywiście są imprezy 
troszeczkę mniejsze i nie tak bardzo znaczące, ale też jakby dla Biura naszego i dla 
sportu gdańskiego ważne. Powiem tylko o kilku najważniejszych i chyba na razie 
największych imprezach sportowych, które odbędą się w lipcu i w sierpniu czyli tak 
jak wspomniałem jeszcze dziś mecz ekstraklasy Lechia-Piast Gliwice pierwszy raz 
przy obecności kibiców. Przypomnę, że 25% miejsc na stadionie może być tylko 
zajętych, czyli w przypadku naszego stadionu dopuszczalna jest ilość 10 tys. 
kibiców. Ciekawe ile będzie?  
W lipcu zaczynamy od turnieju Mistrzostw Polski Rugby Kobiet i będą grały Biało-
Zielone Ladies. Z tego co pamiętam będą walczyły o 10 tytuł Mistrza Polski z rzędu. 
To jest 4 lipca. Również 4 albo 5 lipca rugby 21-osobowe Lechia Gdańsk zagra z Arką 
Gdynia. To jest w ramach Pucharu Polski, ale tej edycji północnej. Data nie jest 
jeszcze ustalona, ale to jest 4 albo 5 lipca.  
Później 4 lipca również będziemy mieli mecz ekstraklasy Lechii z Cracovią.  
6 lipca mecz żużlowy północ-południe tutaj u nas na stadionie żużlowym. 
Kolejna impreza to jest wirtualna edycja Tricity Trail 2020. To jest 10-19 lipca. To 
są zawody, gdzie trasa jest wyznaczona w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.  
Później mamy kolejny mecz ekstraklasy. Już ostatni, Lechia zagra z Legią. 
18 lipca rusza pierwsza, chyba rusza troszeczkę wcześniej, ale zawodnicy Wybrzeża 
Gdańsk żużlowcy zmierzą się z Unią Tarnów.  
Później mamy kolejne dwie imprezy żużlowe. To jest finał Mistrzostw Polski Par 
Klubowych 20 lipca.  
Znowu mecz żużlowy Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Start Gniezno. To jest 25 lipca.  
W sierpniu kontynuujemy I ligę żużlową. Później mamy też turniej tenisowy Tenis 
Cup Gdańsk 2020. To jest 3-9 sierpnia.  
Później finał, to jest bardzo fajna impreza, która odbędzie się na stadionie letnim 
zlokalizowanym przy molo w Brzeźnie. To jest finał Grand Prix Polskiej Ligi 
Siatkówki. To nie będzie taka prawdziwa siatkówka w plażowym wydaniu. Do 
Gdańska zjedzie 12 drużyn ekstraligi siatkówki w 4-osobowych składach. Zmierzą się 
właśnie na tym stadionie. To jest 12 drużyn męskich i chyba 6 drużyn kobiecych. 
Wszystko będzie transmitowane w telewizji i taki turniej odbędzie się od 7 do 9 
sierpnia. Bardzo fajna gratka dla kibiców zobaczyć najlepszych polskich siatkarzy 
tych, którzy grają na halach sportowych w takiej edycji plażowej. Przypomnę, że w 
siatkówce plażowej grają zespoły, które składają się z dwóch osób, a tu będzie taka 
inna formuła. Będzie 4 zawodników z każdej drużyny na boisku. 
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Potem mamy jeszcze 2 imprezy żużlowe skierowane dla młodych adeptów żużla. To 
jest Puchar Europy w mini żużlu 8 sierpnia i Gdańsk Speedway Cup między 10 a 12 
sierpnia. To też jest obóz organizowany dla młodych zawodników uprawiających 
żużel.  
To jest na najbliższe 2 miesiące. O ofercie GOS-u powie Kamil, tak więc o tym nie 
będę wspominał. Wrzesień, październik, listopad to są miesiące bardzo niepewne. 
Nie wiadomo co się będzie działo. Jest w planach Bieg Westerplatte. Oczywiście w 
bardzo okrojonej wersji. Zawsze startuje kilka tysięcy osób. Na razie mamy zgodę na 
start 100 osób i generalnie bardzo byśmy chcieli, aby ten bieg się odbył, bo to jest 
bieg z ogromną tradycją, ale zobaczymy jakie będziemy mieli możliwości. Tak 
naprawdę między wrześniem a listopadem mamy 11 kolejek ekstraklasy piłkarskiej i 
dużo mniejszych imprez, które tak jak powiedziałem na początku nie wiemy czy się 
odbędą, bo organizatorzy na razie nie mogą się zdecydować czy będą robili jakąś 
imprezę czy nie. Mamy taki bieg, który odbywa się już 5 czy 6 raz Półmaraton 
Gdański i organizatorzy cały czas myślą, czy zorganizują te zawody czy nie. 
Czekamy. Jesteśmy w kontakcie i w razie czego jesteśmy w stanie pomóc. Jeżeli są 
jakieś pytania to bardzo proszę.           
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Poproszę jeszcze pana dyrektora Kamila.  
 
Pan Kamil Koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-
rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Dzień dobry szanowna komisjo, dzisiaj jestem w zastępstwie za dyrektora 
Paszkowskiego, rozumiem, że w tym następnym punkcie dotyczącym oferty letniej. 
Tutaj tylko mogę kontynuować myśl dyrektora Korola, że faktycznie dotychczasowe 
plany organizacyjne i nasze plany imprez jak kostki domina posypały się.  
Natomiast w tej chwili myślę, że dosyć ciekawą mamy tą ofertę i zobaczymy jak 
zareagują na nią mieszkańcy. W tej chwili stworzyliśmy na wakacje nowy produkt w 
postaci takiej biegowej triady Gdańska. Planujemy organizację w 3 niedziele, już w 
najbliższą niedzielę, czyli 28 czerwca i w dwie niedziele sierpnia biegowej piątki. Ta 
niedziela to będzie Biegowa piątka na Stogach, a w sierpniu Biegowa piątka w 
Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i Parkowa piątka w Parku Reagana, oczywiście w 
reżimie sanitarnym, przy starcie falowym, z zachowaniem dystansu, oczywiście w 
tym całym reżimie polegającym na tym, że nie wręczamy tradycyjnie medali, tylko 
podajemy w rękawiczkach, nie prowadzimy szatni, przebieralni, itd. To są 3 nowe 
imprezy, które proponujemy gdańszczanom. Chcemy też zorganizować cykl 
turniejów, wrócić do dużych turniejów do 150 osób, turniejów w plażówkę 
wykorzystując infrastrukturę w Brzeźnie na końcu ulicy Hallera i przy molo. 
Dodatkowo mamy zaplanowane większość imprez to są właśnie do 150 osób, czyli 
Nordic Walking, 15 sierpnia planujemy zrobić zumbę maraton na plaży, ale 
oczywiście na bieżąco musimy obserwować to jak będzie ta sytuacja reżimu 
sanitarnego się odbywała, ale także eco marsz po Trójmiejskim Parku 
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Krajobrazowym. Przez ten okres totalnego lockdownu myśmy przeszli z naszym 
programem Aktywuj się do Internetu, Aktywuj się w domu, taka grupa na Facebooku 
prawie 5000 uczestników i faktycznie setki odsłon, dlatego wychodząc już z 
zajęciami aktywności fizycznej z online do offline czyli do rzeczywistości większość 
zajęć przenosimy w plener, w teren. Praktycznie nie ma zajęć w pomieszczeniach 
zamkniętych. Wykorzystujemy niemal wszystko co możliwe w lesie i w plenerze. 
Tutaj takich zajęć będzie mnóstwo np. treningi aktywizujące, zumba gold dla 
seniorów w Parku Reagana czy fitness dla kobiet, gimnastyka dla seniora, joga na 
zdrowie, zajęcia w boule, fitness dla kobiet, zumba w parku, dojrzałe kobiety 
ćwiczą, zajęcia wrotkarskie, biegi po plaży co niedziela rano, piesze wędrówki z 
rodziną. Tutaj chcemy też wykorzystać mocno ten akcent niedzieli jako dnia dla 
rodziny czy też wycieczki rowerowe w niedzielę. To wszystko na lipiec i sierpień. 
Mogę tutaj uzupełnić, bo dosyć bogaty jest zaplanowany kalendarz imprez na 
stadionie Gdańsk Stadion Letni. Początek lipca to Puchar Polski Kobiet i Puchar 
Polski Mężczyzn, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, 14-16 sierpnia to są Mistrzostwa 
Polski Kobiet i Mężczyzn w beach soccer. Ta impreza, o której dyrektor Korol mówił 
Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki i mnóstwo takich mniejszych imprez o mniejszej 
randze, ale kierowane głównie do mieszkańców, mieszkanek, dzieci i młodzieży. 
Ponadto na chwilę obecną mamy w planie 21-23 sierpnia organizację Morskich 
Żeglarskich Mistrzostw Polski w klasie ORC załóg wieloosobowych. Planujemy ok 20 
załóg. Oczywiście ze startem w Szafarni. Nowością w ofercie takiej sportowo-
rekreacyjnej dla Gdańska to będzie, że wszystkie 4 pływalnie będą uruchomione i 
dostępne. Ten okres kwarantanny wykorzystaliśmy na prace technologiczne i teraz 
codziennie od 9 do 20 w takim systemie wejść aquaparkowym zapraszamy 
mieszkańców Gdańska na pływalnie. Oczywiście także obowiązuje reżim sanitarny. 
Na pływalni na Chełmie do 28 osób, a Stogi, Orunia, Osowa 23 osoby. Pojemnościowo 
mogłoby kilka wejść więcej, ale ten dystans wąskiego gardła głównie w szatniach 
zachowując szafki w 2-metrowym odstępie determinuje tą cyfrę. Od 19 czerwca już 
przyjmujemy klientów. Poza tym będziemy kontynuować na plaży Letnią Szkołę 
Ratownictwa i to są takie zajęcia doskonalenia pływania, profilaktyki bezpiecznego 
zachowania nad wodą dla dzieci w wieku 8-16 lat i dedykowane bardziej dorosłym 
potencjalnie mam nadzieję przyszłym ratownikom od 17-go roku życia, czyli Aktywuj 
się w ratownictwie. To jest nauka pływania, doskonalenie pływania, elementy 
ratownictwa wodnego. Tutaj też mam informację z Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego, że w tym zakresie oferty dla dzieci i młodzieży planują realizację 
takich 9 turnusów sportowo – rekreacyjnych, turystycznych, półkolonii. Dziękuję za 
uwagę.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy państwo radni mają jakieś pytania?  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy mógłby pan podesłać to o imprezach, czy to będzie gdzieś zamieszczone, żeby 
przekazać dalej mieszkańcom.   
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Pan Kamil Koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-
rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Mam przygotowaną prezentację, więc bardzo chętnie od razu mogę przekazać.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dziękuję bardzo.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jeżeli chodzi o te zajęcia w plenerze to rozumiem, że one się jakoś częściowo będą 
odbywały tak samo otwarty jest basen. Chciałam się zapytać o zainteresowanie, czy 
jest znacznie mniej ludzi, czy ludzie właśnie chcą wyjść z domu, jest bardzo duże 
zainteresowanie? Jak to wygląda?  
 
Pan Kamil Koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-
rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Mówiąc bardzo otwartym tekstem to na chwilę obecną zainteresowanie jest małe. 
Co prawda ciężko jeszcze jakieś wnioski wyciągać. Zacznę od przykładu pływalni, 
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które funkcjonują od piątku i piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, 
średnie osobo dzienna ilość wejść w okolicach 80-100-110 osób i to oznacza, że jest 
to ok 25-30% możliwości wejść i to i tak w tym reżimie sanitarnym. To znaczy połowy 
maksymalnego obłożenia. Czyli w tym normalnym to jest około 10-15%. Może 
będziemy mądrzejsi po miesiącu. W wakacje zawsze ta frekwencja była wyjątkowo 
niska, dlatego na przerwę techniczną zamykaliśmy kaskadowo pływalnie, ale po tych 
trzech dniach na pływalniach na razie nieśmiało ludzie zaczynają pojawiać się, 
zaczynają i chyba dzisiaj pierwsza grupa była więc wydaje nam się, że tu dużo pracy 
mamy w zakresie komunikacji, żeby dotrzeć do mieszkańców z informacją, bo być 
może to się nie przebija wystarczająco dobrze, że uzdatniona woda basenowa jest 
wirusobójcza, jest grzybobójcza i generalnie rzecz biorąc jest bezpieczna pod 
względem epidemiologicznym plus te dystanse i cały reżim sanitarny. Jeśli chodzi o 
zajęcia Aktywuj się to też one mają o wiele mniejszą frekwencję w stosunku do 
normalnych, to co uzbieraliśmy ten potencjał 5000 osób, uczestników grupy na 
Facebooku i setki osób, które uczestniczyły w tych zajęciach w domu, zwłaszcza u 
piku tego lockdown-u postanowiliśmy, że będziemy kontynuować i część zajęć wciąż 
online realizujemy, głównie to są zajęcia dla seniora czy zumba gold i one jeszcze 
dużym zainteresowaniem się cieszą. Widzimy, że na takiej zumbie jest średnio 
uczestników 200 online, a w realu tych uczestników nawet mimo to, że to jest w 
parku na przestrzeni otwartej to jest między 30 a 50. Dopiero zaczynamy realizować 
nowy program do 150 osób gdańskie piątki i na chwilę obecną widzimy, że nie jest 
tak duże to zainteresowanie. Zresztą ta sprawa nie dotyczy tylko naszej oferty, bo 
przecież jesteśmy w kontakcie z wieloma organizatorami w całej Polsce i patrzymy 
czy to u nas tak się powoli rusza, czy tak wszędzie jest. Z tego co widzimy to ta 
frekwencja jest niska wszędzie.  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Czy dla niemowlaków lub małych dzieci są jakieś przewidywane zajęcia?   
 
Pan Kamil Koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-
rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Na tą chwilę nie. Na tą chwilę takich zajęć nie planujemy. To jest taki temat 
wrażliwy, o którym nieraz rozmawialiśmy. My takie zajęcia aktywna rodzina 
realizowaliśmy, ale patrząc na to jak w tej chwili jest utrzymany reżim sanitarny w 
żłobkach, przedszkolach to raz, że instruktorzy nie chcą, dwa, że my nie chcemy 
ryzykować i na ten moment nie będziemy takich zajęć realizować. 
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Dziękuję.     
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Mam jeszcze jedno pytanie jeżeli 
chodzi o karnety na basen, bo rozumiem, że takie były. Jak to wygląda, czy zostały 
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zwrócone środki na przykład, czy są wydłużone o ten czas, kiedy nie mogli korzystać 
użytkownicy?  
 
Pan Kamil Koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-
rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Skala problemu to ok 1000 użytkowników na wszystkich czterech pływalniach z 
karnetami. My zaproponowaliśmy następujące rozwiązanie, bo mamy różne rodzaje 
karnetów. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, że dla tych z państwa, którzy 
wykupili karnety open nieprzypisane do żadnej pływalni przedłużamy je o okres 
analogiczny o jaki pływalnie były niedostępne, czyli 64 dni i o tak długo jak były 
niedostępne o te 64 dni przedłużamy ten okres. Dla państwa, którzy mieli karnety 
tradycyjne, czyli na wtorki na 16:40 na przykład to proponujemy przełożyć je w tym 
reżimie wejść na jednostki na wtorki od września, a jeżeli nie to wtedy zwracamy te 
pieniądze.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy jest zmiana ceny czy cena jest ta sama?   
 
Pan Kamil Koniuszewski – Zastępca Dyrektora ds. usług i imprez sportowo-
rekreacyjnych Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Cennik zostaje ten sam, choć de facto klienci są przyzwyczajeni, że pływalnie od 
poniedziałku do piątku funkcjonują w systemie wejść na jednostki, gdzie ulgowy 
kosztuje 12,50 zł, a normalny 18 zł, w weekendy mieliśmy system wejść na Aquapark 
i nieco niższe ceny, 10 zł ulgowy, a 15 zł normalny, a ponieważ w wakacje 
funkcjonujemy ze względów m. in. organizacyjnych w systemie Aquaparkowym, więc 
jakby de facto troszeczkę mieszkaniec zapłaci taniej, np. dwójka rodziców z 
dzieckiem zapłacą ulgowy, czyli po 10 zł za wejście, co jest korzystniejsze dla 
mieszkańca jakkolwiek te koszty utrzymania pływalni się nie zmieniają.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo dziękuję i przechodzimy 
do kolejnego punktu.    

PUNKT  - 5 
 

Przygotowanie Miasta Gdańska do Jarmarku Św. Dominika. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów 
Gdańskich Sp. z o.o.  
Pani Przewodnicząca, szanowni państwo radni, na dzień dzisiejszy i mam nadzieję, 
że tak będzie 25 lipca również, Międzynarodowe Targi Gdańskie jako licencjonowany 
organizator, dzięki państwa decyzji jako Rady Miasta, którą uzyskaliśmy na 15 lat 
licencję na organizację jarmarków na terenach publicznych miasta, przygotowuje 
bezpieczny Jarmark Św. Dominika, edycja 760. 760 oczywiście to jest jego wiek. Był 
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okres przerwy, faktem jest, że nie odbyło się 760 edycji, tylko ok 730. W tym roku 
postanowiliśmy właściwie zgodnie z wytycznymi zarówno Głównego Inspektora 
Sanitarnego, jak i Ministra Zdrowia oraz wszystkimi rozporządzeniami, które uważnie 
śledziliśmy, śledzimy i będziemy śledzili, ograniczyć dosyć znacząco ilość stoisk i 
ilość naszych klientów. W naszym przypadku jest to zgodnie z tym zresztą co 
zamieściłem państwu w prezentacji obniżenie ilości stoisk z 950 w roku 2018, już w 
zeszłym roku dokonaliśmy pewnej korekty na 842 stosika, a w tym roku utrzymując 
ten sam teren będzie to 630 stoisk. To jest znaczący ubytek, chciałbym bardzo, 
żebyśmy to mieli na uwadze jeśli chodzi o rentowność tego przedsięwzięcia. Jarmark 
dotychczas był bardzo rentownym przedsięwzięciem dla Międzynarodowych Targów 
Gdańskich. To była właściwie trzecia impreza pod względem zyskowności i głównie 
pracująca wraz z Traco i z Amberif-em na wynik MTG. W tym roku z zysku na 
poziomie ok 3 mln zł wylądujemy na 300 tysiącach. To jest bardzo znaczący skutek, 
zresztą m. in. z tego też powodu procedujecie państwo pewien pakiet działań 
wsparcia dla MTG dotyczących dokapitalizowania w innym trybie uchwał.  
Wracając do Jarmarku jednostronna zabudowa ulic stoiskami handlowymi, 
zachowanie niezbędnych odległości między stoiskami, pełnego reżimu, oznaczenie 
odległości zarówno od stoisk handlowych jak i pomiędzy punktami na jezdni 
pokazującym, wyobrażającym 2 metrowe odległości od osób uczestniczących, pełne 
udostępnienie środków dezynfekujących zarówno we współpracy z miastem 
dostępnych w przestrzeni publicznej jako ogólnodostępne, a także każde stoisko 
zarówno gastronomiczne jak i handlowe będzie wyposażone w te środki i są one 
obowiązkowe i obowiązkowo będą zakupywane przy pobieraniu dokumentów, 
podpisywaniu protokołu przekazywania obiektu handlowego. Niestety trochę 
zrobiliśmy już taki ruch w zeszłym roku, więc aż tak przerażająco myślę z jednej 
strony i my tego nie przeżywamy, a z drugiej strony i mieszkańcy mają już tego 
świadomość, mam nadzieję, że nie będzie to dla nich jakiś znaczący ubytek atrakcji 
kulturalnych, ale rezygnujemy z dużych koncertów, które z reguły miały miejsce 
albo na otwarcie albo na zakończenie. Nie będzie tego typu wydarzeń. Smutno nam 
jest, że nie będzie również dużego otwarcia i zamknięcia. Było to wydarzenie 
gromadzące średnio około 3-4 tysięcy osób. Było naprawdę bardzo atrakcyjne. W tym 
roku będzie zupełnie inaczej. Cały czas jesteśmy w fazie budowy scenariusza, ale na 
pewno nie będzie to wydarzenie, które będzie mogło zgromadzić aż tyle osób. 
Szukamy miejsca. Może być to wewnątrz Dworu Artusa. Może w budynku Katowni. 
Raczej jeżeli już to udostępnimy live streaming, a potem na YouTube będzie można 
oglądać to zjawisko przekazanie kluczy przez włodarzy miasta kupcom i tak to 
będzie wyglądało. Podobnie zresztą będzie z imprezą zakończenia. Wszystkie 
wydarzenia czyli drobne parady, które były w zeszłym roku bardzo lubiane i widać 
było, że ludzi bardzo to interesuje, przechodzą raczej w system poruszania się 
mieszczek lub szczudlarzy wśród przechodniów czyli nie będą gromadzić 
nadzwyczajnej ilości gości wzdłuż trasy przejścia. Podobnie z koncertami małymi. 
Pamiętamy, że bardzo udane były projekty koncertów pod gwiazdami, które były 
kiedyś na Placu Kobzdeja, głównie seniorzy, ale okazało się, że nie tylko, 300-400 
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osób ustawiało się już na 2-3 godziny przed koncertem po to, żeby odsłuchiwać go w 
środy lub w piątki wieczorem. Tym razem będą one skromniejsze na Targu 
Węglowym do 150 osób przy strefie gastronomicznej. Podobna sytuacja będzie miała 
miejsce również na Placu Świętopełka, gdzie będą koncerty w altanach. Tam będzie 
czytanie książek, ale również ewentualnie negocjujemy z Teatrem Miniatura jakieś 
drobne przedstawienia, ale też maksymalnie dla 150 osób w obszarze wygrodzonym z 
ochroną i z pełną kontrolą dostępu. Czyli w ten sposób staramy się ograniczyć 
widownię. Zapewniamy pełną dezynfekcję jeśli chodzi o strefy gastronomiczne, czyli 
tzw. ogródki dokładnie w reżimie gastronomicznym takim jaki powinien być. 
Niestety mamy moim zdaniem na dzisiaj problem w Gdańsku z utrzymaniem tego 
reżimu. Mam nadzieję, że nie będzie to skutkowało w dłuższej perspektywie jakimś 
drastycznym wzrostem zachorowań, ale chyba państwo widzicie jak przejdziemy się 
po ulicach niestety Polacy, bo nie chciałbym powiedzieć Gdańszczanie, bo pewnie 
ich jest mniej wśród tych, którzy już dzisiaj tam krążą, odwołali koronawirusa i to 
jest błąd. To jest błąd ogromny i myślę, że on może się na nas zemścić. Natomiast 
od razu odpowiem, uważam, że Jarmark przygotowany przez nas w 
zaprezentowanych, bo wysłaliśmy do państwa prezentację pełną (stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu), więc myślę, że uda się ją obejrzeć, ewentualnie na pytania 
będę w stanie odpowiedzieć myślę, że wszystkie, zarówno w obszarach 
gastronomicznych jak i handlowych, poprawia bezpieczeństwo miasta. Co do tego 
nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, ponieważ to 
jest bardzo ważne spostrzeżenie chociażby kolegi z Zarządu Pawła Orłowskiego, 
który jest Sopocianinem i wręcz twierdzi, że dzięki temu, że organizujemy od lat 
Jarmark Św. Dominika to zarządzamy przestrzenią publiczną w wakacje w szczycie 
sezonu, gdzie w wielu miejscowościach, szczególnie nadmorskich dzieje się to bez 
ładu i składu i powoduje to jeden wielki chaos, a w obecnym czasie pandemii 
potęguje ryzyko. W związku z tym my wierzymy w to, że dzięki Jarmarkowi, 
regulacjom, jednostronnemu ruchowi na ulicach, pozamykanych ulicach, otwartych, 
dużo szerszych dla osób spacerujących poprawimy ewentualny dystans społeczny i w 
konsekwencji zapewnimy większe bezpieczeństwo również dla gości, nie tylko dla 
Gdańszczan. I to myślę, że jest to bardzo ważny argument. Należy do tego podejść w 
sposób racjonalny. My zarządzamy, nie puszczamy tego na wolną amerykankę i 
wierzę, że państwo też będziecie z tego w konsekwencji zadowoleni, bo w pewnym 
sensie przejmujemy dosyć sporą odpowiedzialność za dosyć sporą część Głównego 
Miasta i będziemy starali się na pewno dużo silniej egzekwować przepisy 
obowiązujące niż dzisiaj to się dzieje wśród prywatnych osób prowadzących 
działalność gospodarczą. My wprowadziliśmy dosyć twarde i jasne reguły gry w 
regulaminach. Są dosyć spore kary za nieprzestrzeganie regulaminów i myślę, że z 
punktu widzenia długofalowego będzie to bardzo dobre rozwiązanie. 
Korespondujemy obecnie z Sanepidem jeżeli chodzi o zastosowanie przez nas 
środków zapobiegawczych, bezpieczeństwa, ochrony, ochrony zarówno pracowników 
jak i handlujących, ale także i korzystających z Jarmarku. Myślę, że jesteśmy na 
dobrej drodze. Nie liczymy oczywiście i tu prosiłbym, żeby nikt nie liczył na to, że 
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Sanepid nam coś zaleci i wyrazi zgodę. Sanepid co najwyżej może to skomentować. 
Ryzyko zawsze jest po stronie organizatora, w tym wypadku Międzynarodowych 
Targów Gdańskich. Na pewno będziemy wprowadzali dużo więcej oznakowania w 
przestrzeni publicznej. Przypominali będziemy o higienie, o zachowaniu 
bezpiecznych odległości. Nasze radiowęzły, które są zawsze z nami na Jarmarku 
będą również nadawały komunikaty nie agresywne, bezpieczne, ale przypominające 
o tym, żeby zachowywać się bezpiecznie w stosunku do siebie i w stosunku co do 
osób postronnych. Wprowadziliśmy obowiązek, jesteśmy dystrybutorem dla naszych 
klientów, przyłbice i obowiązek pracy w przyłbicach, obowiązek pracy w 
rękawiczkach jednorazowych i tak jak mówiłem, dezynfekant na każdym stanowisku. 
Dbamy bardzo o estetykę Jarmarku Św. Dominika. Mamy nadzieję, że w zeszłym roku 
już to udowodniliśmy, że Jarmark się zmienia i będzie jeszcze bardziej elegancki, 
jeszcze bardziej estetyczny. Powiększyliśmy ilość nowej infrastruktury domków o 30 
sztuk. Kupiliśmy je już w końcówce zeszłego roku, a w tym roku będą tylko domki i 
tylko kramy, które będą wystawione na Długim Pobrzeżu. Nie będzie tam żadnych 
namiotów, ani żadnych parasoli. W tym roku w związku z covidem rezygnujemy 
niestety z parasoli, które były dla nas bardzo ciekawe i bardzo dochodowe, ale nie 
jesteśmy w stanie tam zapewnić odległości miedzy sprzedającym a kupującym, w 
związku z tym parasole są zlikwidowane. Będą tylko punkty sprzedaży w namiotach 
lub w domkach lub w kramach. Zmieniamy system odbioru nieczystości. 
Przechodzimy z kontenerów w pojemniki 1100 litrów. Zakładam, że dzięki temu 
zanotujemy oszczędność. Po prostu łatwiej się je wypełnia i nie będziemy wozić 
pustego w 1/3 lub ½ pojemnika kontenerowego w związku z tym, że ciężko go 
zapełnić tylko wypełnione śmieciarki, które będą jeździły po prostu i zbierały z 1100 
litrowych pojemników śmieci. Podobnie jest z toaletami. Ograniczamy do minimum 
ilość tzw. toi-toii czyli ze zbiornikami toalet WC, natomiast przechodzimy w 
zdecydowanej większości, a miało to miejsce w zeszłym roku, ale w tym roku 
kontynuujemy w toalety kontenerowe i oczywiście dla kolekcjonerów na Długich 
Ogrodach, prysznice, czyli całe pełne węzły sanitarne. Kolekcjonerzy będą nawet 
więksi niż w zeszłym roku, wszyscy się obawiali, pamiętam dyskusję naszą i tutaj na 
Komisji jak to będzie z kolekcjonerami wyprowadzonymi z dotychczasowej 
lokalizacji, czyli z Podwala, super, jest super. Jarmark się rozlewa na kolejne 
przestrzenie Gdańska odchudzając i odciążając Główne Miasto. Myślę, że jeśli 
wrócimy do normalności, a tego sobie pewnie wszyscy życzymy, żeby za rok już 
zapominać o tym co nas dotknęło w 2020 to będziemy szli w kierunku ulicy Łąkowej, 
będziemy szli w kierunku ulicy Św. Barbary, w tamte rejony. Na pewno będziemy 
rozchodzić się po drugiej stronie Motławy i wierzymy, że tam ten kierunek to jest 
słuszny. W tym roku również reaktywizujemy Targ Węglowy z czego się bardzo 
cieszymy. Chyba tym szkoda, ale z naszego punktu widzenia dobrze, że inwestorowi 
nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę i nie buduje parkingu podziemnego, bo 
dzięki temu mamy spokojnie dostęp, tworzymy tu strefę taką zabaw, strefą atrakcji 
sportowo-ruchowych dla dzieci. Tu będą właśnie koncerty pod gwiazdami i tu będzie 
tzw. strefa Kasztelana. Przypominamy tylko, że Carlsberg czyli cała grupa Okocim, 
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Kasztelan, Greenberger to jest nasz główny sponsor 300 tys. zł. rocznie za Jarmark 
płaci i również współorganizuje z nami te strefy. Tu na prezentacji pokazałem jak 
się odchudzi Jarmark, m. in. poprzez wskazanie jak będzie wyglądała ulica 
chociażby Szeroka, Grobla IV, gdzie po jednej stronie będą już tylko stoiska. 
Natomiast oczywiście oddziaływanie jeśli chodzi o Główne Miasto i szeroko 
rozumianą zajętość i dostępność ulic jesteśmy w tych samych miejscach co w 
zeszłym roku. Mocno stawiamy też i rozwijamy Ołowiankę z Urzędem 
Marszałkowskim będzie tam prawdopodobnie strefa Pomorza w niezależnej 
konstrukcji, ok 20 różnych aktywności, które codziennie będą miały miejsce. 
Zmieniamy stoiska w strefie kolekcjonerskiej. Zakazujemy w dwóch pierwszych 
strefach indywidualnych namiotów, które kolekcjonerzy sobie przywozili. Wyglądało 
to lekko śmiesznie. Ma to oczywiście swoją zaletę jak sami twierdzą oni i myślę, że 
coś jest w tym, że jest to klimat kolekcjonerski, natomiast damy im szansę robić to 
w pobliżu Bramy Żuławskiej, bliżej Motławy i mostu. Będziemy raczej starali się, 
żeby to było albo w naszych obiektach, albo w obiektach o naszych parametrach, 
czyli wskazanych wyraźnie modułach. Dbamy o infrastrukturę, dbamy o odnawianie 
całego majątku, w którym odbywa się Jarmark. Większość domków była już 
zamortyzowana, w związku z tym przyjęliśmy taki program 3-letni wymiany całej 
zabudowy infrastruktury domkowej i myślę, że go zrealizujemy.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Prześlemy do państwa tą prezentację. Wszyscy radni pewnie już 
zobaczyli, ale wyślemy ją jeszcze dodatkowo na maila. Czy ze strony państwa 
radnych są jakieś pytania?                                    
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Czy sprzedawcy przyjadą?  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów 
Gdańskich Sp. z o.o.  
Na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy, mamy overbooking, więc sprzedalibyśmy i 900 
miejsc. To nie jest problem. Dzisiaj myślę, że wszyscy od gastronomii zaczynając, a 
kończąc na rzemiośle czy na wszystkich innych produktach wręcz czekają na Jarmark 
i wierzą w to, że on im da szansę odbić trochę maja i trochę czerwca. Ja nie wiem 
czy tak będzie. Trudno jest mi to powiedzieć, natomiast wiem, że popyt jest bardzo 
duży, ograniczyliśmy ilość stoisk. Kiedyś było tak, że można było brać nieograniczoną 
ilość budek. Mógł przyjechać jeden wystawca, sprzedawca i zapłacić i wynająć np. 
10 w różnych miejscach. Teraz jest to niemożliwe. Maksymalna ilość to chyba 3 i w 
ogóle staramy się dbać o różnorodność. Już w zeszłym roku udowodniliśmy, że 
praktycznie chińszczyzna nie istnieje na Jarmarku. Może ze 3-4 jakieś się pojawiły i 
to właśnie pod parasolami, a tak naprawdę większość, która była to był nielegalny 
handel, z którym też walczymy wspólnie i wierzymy w to, że w tym roku z GZDiZ, 
Nieruchomościami Gdańskimi oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej uda się to po 
prostu przeprowadzić. Wiem, że szykuje się tam brygada. Może nawet 1,5 etatu 
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będzie na takiego oficera ds. egzekucji i to działa. Natomiast też trzeba sobie 
zdawać sprawę, że po godzinach wieczornych te grające ludziki, jakaś chińszczyzna 
wchodzi po prostu i pewnie też jest jakimś elementem uroku miast nadmorskich w 
Polsce.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Do kiedy można składać wnioski dla wystawców? Czy teraz na tym 
etapie orientuje się pana Prezes czy już została przekroczona liczba w stosunku do 
miejsc?   
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów 
Gdańskich Sp. z o.o.  
Wiem, że liczba chętnych miejsc czy liczba w ogóle miejsc została przekroczona 
chyba nie, dlatego, że wiem, że dzisiaj uruchomiliśmy kolejne 10 namiotów, gdzieś 
udało nam się je ustawić, więc my tak naprawdę dorzucamy jeszcze co rusz. Teraz 
rozmawiałem z Piotrem Dzikiem i może na Szerokiej uda nam się jeszcze gdzieś 
umieścić z 10-15 stoisk. Trzeba pamiętać, że nasze stoiska są tak ustawione, że tak 
jak kiedyś były ze sobą połączone, plecami połączone, dzisiaj stosujemy odległość 
między środkiem stoiska, a środkiem drugiego stoiska 3 metry, czyli tak naprawdę, 
żeby było minimum 1,5 metra w obrębie stoiska obszaru takiej bezpiecznej 
odległości handlowej.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów 
Gdańskich Sp. z o.o.  
Wiem, że na gastronomię są jeszcze jakieś punkty. Szukamy różnorodności. To jest 
dosyć ważne. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy ślicznie i trzymamy kciuki.  
 

Pan Andrzej Bojanowski – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów 
Gdańskich Sp. z o.o.  
Dziękuję również.  

PUNKT  - 7 
 

Plany rozwoju infrastruktury rowerowej w Gdańsku. 
 
Pan Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
Dzień dobry państwu. Plany inwestycji rowerowych na rok bieżący można określić, 
że są ambitne. Budżet na inwestycje rowerowe w tym roku przeznaczonych jest ok 
50 mln zł i po budżecie zeszłorocznym jest to najwyższy w historii Gdańska budżet 



21 

 

jaki były przeznaczony na tego typu inwestycje, przy czym w zeszłym roku 
niewykonanie było dosyć znaczne. Część inwestycji zostało przesuniętych na ten rok 
i zakładamy, że ten rok będzie obfitował w największą liczbę oddanych do użytku 
inwestycji od ładnych paru lat. W zasadzie od okresu mniej więcej 2010-2012, kiedy 
oddawanych było dużo inwestycji drogowych związanych z Euro.  
Przygotowałem dla państwa mapkę.  

 
W tym roku mamy zidentyfikowanych 27 różnych zadań. Część z tych zadań już jest 
zrealizowana. Część jest w trakcie realizacji, część dopiero będzie realizowana, 
dopiero rozpocznie się ich realizacja. Jeżeli państwo sobie życzą to mogę wszystkie 
po kolei omówić skrótowo.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Poprosimy o te najważniejsze.  
 
Pan Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
Zacznę od inwestycji już ukończonych, które w tym roku się zakończyły. To jest 
przede wszystkim droga rowerowa zwana też przez niektórych welostradą wzdłuż Al. 
Adamowicza. W tym roku został oddany do użytku odcinek o długości 2,5 km. 
Niektóre odcinki z tej inwestycji, która również rozchodziła się promieniście na ulice 
poprzeczne było oddawane już w zeszłym roku. W skład tego przedsięwzięcia 
również wchodzi trasa wzdłuż ulicy Warszawskiej na wysokości pętli wzdłuż ulicy 
Kartuskiej pasy rowerowe wzdłuż ulicy Wołkowyskiej. To zostało już oddane do 
użytku w zeszłym roku oraz bardzo ciekawe, fajne połącznie od Al. Adamowicza w 
kierunku zbiornika Świętokrzyska II. Jest to fragment trasy, która ma szansę powstać 
i będzie taką wielką pętlą wokół Gdańsk przebiegając w dużej mierze wzdłuż Potoku 
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Oruńskiego. Początki tej trasy są widoczne w Parku Oruńskim, gdzie wyjeżdżamy 
wzdłuż potoku w górę i w tej chwili projektowane są odcinki do połączenia w 
zasadzie ze zbiornikami Świętokrzyska, więc powstanie taka duża pętla wokół 
Gdańska, którą będzie można wykorzystywać m.in. rekreacyjnie. Z inwestycji już 
zakończonych może taką ciekawostkę podam, bardzo niepozorna inwestycja 
realizowana z umowy szesnastkowej wzdłuż ul. Czerskiej pasy rowerowe z rondem 
rowerowym, z wyznaczonym, sugerowanym torem jazdy rowerzystów wokół ronda i 
ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że ta inwestycja uzyskała ogólnopolską sławę. 
Ona powstała 2 tygodnie temu. Jest to pierwsza tego typu realizacja w Polsce, gdzie 
sugerowany tor jazdy rowerzysty po rondzie jest wyznaczony na środku pasa, na 
środka ronda i przypadek być może sprawił, może nie przypadek, że zainteresowały 
się tym trzy największe nasze telewizje krajowe i wszystkie trzy już robiły relacje z 
tego ronda, pokazują je. To jest rozwiązanie, które jako standard chcemy 
wprowadzić też na innych tego typu rondach, bo ono przede wszystkim ma za 
zadanie poprawić też bezpieczeństwo rowerzysty poruszającego się w obrębie ronda, 
który nie powinien być w obrębie tego ronda wyprzedzany.  
Z inwestycji, które są już zrealizowane to też warto wspomnieć o pakiecie 
covidowym, którego pierwszy element już został zrealizowany i będą kolejne. 
Zostały zrealizowane pasy rowerowe przy ul. Matemblewskiej, a w zasadzie pas 
rowerowy, bo to jest jeden pas prowadzący w górę w kierunku pod górę. Będzie 
jeszcze kilka innych tego typu realizacji, np. pasy rowerowe na ulicy Myśliwskiej, na 
ul. Platynowej, na ul. Barniewickiej, Dragana, więc tam, gdzie dało się w obrębie 
istniejącej infrastruktury wyznaczyć ułatwienia dla poruszania się na rowerach to w 
tym roku będzie takich realizacji kilka istotnych. Dotychczas rzadziej w ten sposób 
realizowaliśmy inwestycje rowerowe, natomiast wydaje się, że jest to dobry, 
skuteczny i efektywny ekonomicznie sposób na poprawę warunków poruszania się na 
rowerze.  
Z tych inwestycji, które są w trakcie realizacji to na ukończeniu mamy przebudowę 
drogi rowerowej wzdłuż ul. Potokowej. To jest dosyć duża inwestycja. Sama droga 
rowerowa wzdłuż ul. Potokowej istniała już od wielu, wielu lat. Była wykonana 
mniej więcej 20 lat temu. Była w bardzo złym stanie technicznym. W tej chwili w 
zasadzie na całej długości jest budowana od nowa. Ta przebudowa także wprowadza 
wszystkie aktualne rozwiązania techniczne, które stosujemy na trasach, na drogach 
rowerowych, czyli np. zachowywanie ciągłości na wlotach ulic poprzecznych i tym 
samym będzie znacznie bezpieczniejsza niż rozwiązania, które mieliśmy tam 
dotychczas.  
Z tych inwestycji ważniejszych, które są jeszcze realizowane wzdłuż ul. 
Grunwaldzkiej to budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do 
ul. Kartuskiej. To będzie ważna droga rowerowa z punktu widzenia osób pracujących 
w tamtym rejonie. Spodziewamy się dużej popularności na tej trasie. W naszej 
strategii realizacji systemu tras rowerowych jest to też trasa, która jest w etapie 0 
czyli powinna być w pierwszej kolejności wykonana. W etapie 0 mamy również 
budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dmowskiego, drogi rowerowej, która będzie 
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prowadziła do dworca PKP we Wrzeszczu. Tutaj jest wyłoniony wykonawca. Jest 
podpisana umowa. Realizacja ma nastąpić w tym roku. Jeżeli jesteśmy przy 
Wrzeszczu inwestycja nieliniowa, jest w tej chwili projektowany duży parking 
rowerowy przy dworcu we Wrzeszczu, parking rowerowy na ok 500 miejsc, pierwsza 
tego typu inwestycja, bo to będzie inwestycja kubaturowa. Parking będzie 2 
piętrowy. Same stojaki rowerowe, czy same miejsca postojowe, które też będą 2 
piętrowe czyli w sumie będą 4 poziomy do parkowania rowerów zlokalizowane na 
dwóch piętrach. Niestety wymogi przestrzenne zmusiły nas do tego, żeby w ten 
sposób to zrealizować, natomiast wszystkie tego typu parkingi, które są w zasadzie 
we wszystkich dużych, europejskich miastach są realizowane w ten sposób, czyli są 
to stojaki rowerowe 2 piętrowe. Natomiast będzie to nowość w Gdańsku. Mamy 
nadzieję, że będzie cieszył się powodzeniem i będzie wykorzystywany. Termin 
realizacji w przyszłym roku. Najwcześniej w przyszłym roku. W tym roku prace 
projektowe. Być może uda się ogłosić przetarg.  
Z jeszcze takich ciekawszych inwestycji w tej chwili jest ogłoszony przetarg na 
wydaje mi się, że najdłuższy odcinek trasy rowerowej jaki kiedykolwiek w Gdańsku 
był realizowany, bo to jest odcinek prawie 7 kilometrowy Wiślana Trasa Rowerowa 
na odcinku od granicy miasta z gminą Cedry Wielkie do Świbna. Trasa bardzo 
malownicza. Ona będzie prowadziła koroną wałów przeciwpowodziowych, czyli 
będzie się z niej roztaczał bardzo ładny widok na obydwie strony. Będzie też bardzo 
wygodna, szerokość od 2 do 3 metrów w zależności czy będzie tam dopuszczony ruch 
pojazdów obsługujących wały Polskich Wód. Trasa połączy się z istniejącym już 
odcinkiem Wiślanej Trasy Rowerowej w gminie Cedry Wielkie. Dalej ta trasa 
prowadzi do Tczewa, więc spodziewamy się tam wzrostu długodystansowego ruchu 
rowerowego, bo to przede wszystkim jednak będzie trasa o charakterze 
turystycznym.  
Z takich jeszcze ciekawszych inwestycji, które tu bym chciał państwu wymienić, 
wspominałem już o trasie wzdłuż Potoku Oruńskiego. Tam też kolejny odcinek 
chcemy zrealizować. Z Budżetu Obywatelskiego np. planowany jest, w tej chwili jest 
ogłoszony przetarg, budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej. To jest 
projekt, który wygrał 2 lata temu. W tym roku powinien być zrealizowany. 
Największa liczba projektów czy zadań będzie realizowana w ramach takiego 
przedsięwzięcia, które się nazywa Węzły Integracyjne OMGGS wraz z trasami 
dojazdowymi i to jest główne źródło finansowania tych inwestycji. Drugim głównym 
źródłem jest wspomniany projekt Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa. Ponadto jest też pakiet zadań 
covidowych, które są realizowane z takiego programu poprawy bezpieczeństwa w 
ruchu pieszym i rowerowym. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ulicy 
Kartuskiej na odcinku od Otomińskiej do Nowatorów. To też jest kolejna trasa 
rowerowa w tym przypadku obustronna, która tam powstanie przy czym na tym 
odcinku akurat w większości przebiegu będzie w formie dróg serwisowych, czyli nie 
będą to wydzielone drogi rowerowe, ale drogi serwisowe, po których będzie się 
odbywał ruch rowerowy. Przygotowywany jest przetarg na odcinek wzdłuż ulicy 
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Nowatorów, czyli też jesteśmy w dzielnicy Kokoszki. Tam z kolei ważnym elementem 
tej inwestycji będzie budowa kładki do takiego mostu pieszo-rowerowego nad torami 
kolejowymi, który w znaczący sposób ułatwi poruszanie się nie tylko na rowerze, ale 
również pieszym, którzy w tej chwili muszą korzystać ciągle jeszcze z bardzo 
wąskich chodników wzdłuż ul. Nowatorów na istniejącym wiadukcie. Prowadzone są 
też inwestycje, które nie są finansowane przez Miasto Gdańsk, ale w tym wypadku 
przez Port. To jest ul. Nowa Portowa, wzdłuż której również budowana jest droga 
rowerowa, więc tego typu realizacje też trwają. Oczywiście trasy rowerowe będą 
oddane do użytku wzdłuż wiaduktu Biskupia Górka. Będzie dogodne połączenie z 
Orunią. Taki brakujący odcinek, który tam w jakiś sposób utrudniał ruch rowerowy z 
południa Gdańska, z Pruszcza Gdańskiego, będzie to włączone w tą trasę wzdłuż 
Kanału Raduni i też będzie dosyć ciekawe rozwiązanie pierwsze w Gdańsku pod 
nowobudowanym wiaduktem drogowym trasa rowerowa będzie przebiegała 
bezkolizyjnie pod spodem wzdłuż Kanału Raduni. Myślę, że to są te najważniejsze 
inwestycje, o których warto było wspomnieć. Gdyby państwo mieli jeszcze jakieś 
pytania to ja na nie chętnie odpowiem.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Faktycznie tych inwestycji jest bardzo dużo, także się cieszymy, bo tylko widać jak 
to pięknie nam się rozrastają te drogi rowerowe. Pytanie w tych projektach jest pan 
w stanie powiedzieć ile to jest kilometrów ogólnie nowych dróg rowerowych?  
 
Pan Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
Nie precyzując ile zostanie wybudowanych, ale ile będzie w realizacji to mogę 
powiedzieć, że jest to ok 29 km, przy czym mówię, w tym roku tylko cześć z nich 
zostanie wybudowana. Część będzie np. dopiero na początkowym etapie budowy, bo 
są rozstrzygane na bieżąco przetargi, podpisywane umowy i wykonawcy wchodzą na 
plac budowy.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Pytanie pani radna Kamila Błaszczyk bardzo proszę.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dziękuję. Mam jedną prośbę, bo bardzo zainteresował mnie ten temat połączenia 
trasy rowerowej od Parku Oruńskiego tym łukiem. Mogłabym prosić o udostępnienie 
takiego planu, gdzie to miałoby przebiegać ta trasa to byłabym bardzo zobowiązana. 
Druga rzecz to chciałabym dosłownie w dwóch, trzech zdaniach w telegraficznym 
skrócie, jak wygląda temat realizacji z Budżetu Obywatelskiego projektu, który 
wygrał na 2020 rok, a chodzi o fragment trasy rowerowej wzdłuż Al. Armii Krajowej. 
Co tam jest rozważane w tym momencie, co tam jest możliwe w ogóle do zrobienia i 
w jakim czasie i w jakim zakresie?  
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Pan Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
Kilka dni temu zostały otwarte koperty w postępowaniu przetargowym. Nie wiem, 
czy został już wybrany wykonawca, czy nie, natomiast zostały otwarte oferty. 
Wykonawca będzie miał za zadanie przeanalizowanie trzech wariantów. Jeden 
wariant to oczywiście wariant zgodny z wnioskiem, który był głosowany i wybrany 
przez mieszkańców czyli budowa wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż Al. Armii 
Krajowej. Drugi wariant będzie polegał na wyznaczeniu tej drogi rowerowej w 
istniejącej jezdni Al. Armii Krajowej, a trzeci wariant zupełnie alternatywny na 
poprowadzeniu takiego połączenia z Chełmem poprzez ul. Pohulanka. Ładny podjazd 
do góry, nie jest aż tak stromy, jest w miarę łagodny dzięki serpentynie, która tam 
jest, natomiast jego podstawową wadą jest to, że ma bardzo nieprzyjazną 
nawierzchnię, bo to jest nawierzchnia w zasadzie z kamienia pełnego, z bruku, więc 
to musiałoby być zmienione i jest po połącznie, które funkcjonuje w tej chwili jako 
tranzyt dla samochodów, wiec to też musiałoby być zmienione gdybyśmy chcieli 
zachęcić dużą liczbę mieszkańców Chełmu do tego, żeby korzystali z tego 
połączenia.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pani radna Imianowska.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Odnośnie naprawy, poprawy istniejących już ścieżek i konkretnie mam tutaj na myśli 
taki teren, trudno to nazwać alejką, bo to już jest tam bardzo zły dojazd. To jest 
ulica przy Al. Płażyńskiego w stronę Zaspy. Nie wiem, czy pan się orientuje, po lewej 
stronie, tam można po prostu poważany wypadek spowodować jadąc tą alejką. To są 
stare alejki. Czy to będzie naprawione? To jest pierwsze miejsce takie kryzysowe do 
jazdy rowerem, a tam dużo ludzi jeździ, bo jestem też osobą, która jeździ rowerem 
i w stronę Brzeźna to jest ul. Hallera, lewa strona. Tam jest taki asfalt czarny. Nie 
jest to nowa ścieżka rowerowa, która charakteryzuje się nową nawierzchnią. Tam 
też jest bardzo niebezpiecznie, bo tam jednocześnie jeżdżą osoby na rowerze i 
jednocześnie idą piesi. Czy tam jest coś przewidziane w tym momencie? Nie za 
bardzo mogę powiedzieć czy tam z Budżetu Obywatelskiego będzie coś, natomiast ta 
Zaspa właśnie w tamtą stronę od Al. Płażyńskiego do Jana Pawła II, lewa strona, jest 
tragiczna po prostu. Widziałam tam, że tam coś próbowano te dziury, korzenie 
wystające naprawić, ale tam rzeczywiście można sobie i zepsuć rower i przede 
wszystkim można spowodować wypadek. Czy będzie możliwość naprawy tych 
ścieżek? Dziękuję.  
 
Pan Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
Jak się domyślam chodzi o odcinek od Al. Hallera do Al. Jana Pawła II. Ten odcinek? 
Ten odcinek miał być realizowany w ramach Programu budowy i modernizacji 
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chodników. Miał być realizowany już w którymś z lat ubiegłych, także musiał spaść z 
jakiegoś powodu. Ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć czy on będzie zrealizowany 
w tym roku czy w przyszłym, natomiast wiem, że miał być w realizacji z tego 
programu. Musiałbym sprawdzić w Wydziale Projektów Inwestycyjnych, który 
opiekuje się Programem chodnikowym.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Bardzo bym prosiła o informacje, bo tam mam skargi różne, po prostu chciałabym 
odpowiedzieć mieszkańcom jeżeli jest nadzieja na poprawę tego kiedy to może być 
zrobione. Dziękuję bardzo.   
 
Pan Remigiusz Kitliński - Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej 
Oczywiście. Natomiast drugie pytanie jak rozumiem dotyczyło odcinka wzdłuż Al. 
Hallera po lewej stronie pomiędzy pasem nadmorskim a Al. Płażyńskiego? Lewa 
strona. Tutaj z kolei planowane jest, o tym nie powiedziałem, a to jest też w 
ramach zmian covidowych planowane jest wyznaczenie drogi rowerowej na jezdni 
Al. Hallera na jednym z pasów. Te pasy nie są tam aż tak wykorzystywane przez 
kierowców, żeby to w jakiś istotny sposób wpłynęło na ruch samochodowy. Są 
przygotowane dwa warianty przebiegu tej drogi rowerowej. Jeden z wariantów 
zakłada wykorzystanie lewego pasa, drugi prawego. W tej chwili te warianty zostały 
przekazane do konsultacji do Rady Dzielnicy Brzeźno i po uzyskaniu opinii będziemy 
się zastanawiać w jaki sposób to zrealizować. Natomiast to będzie realizowane jako 
zmiana organizacji ruchu, czyli zostanie wykorzystana istniejąca przestrzeń. Droga 
rowerowa zostanie wyznaczona na jezdni. Zostanie odseparowana pasem rozdziału 
metrowej szerokości i drobne prace na wlocie, na wylocie, na połączeniu z 
istniejącymi fragmentami drogi rowerowej spowodują, że ten chodnik czy ten ciąg 
pieszo-rowerowy, bo to jest ciąg pieszo-rowerowy będzie służył wówczas już tylko 
pieszym.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo 
dziękujemy.                            

PUNKT  - 9 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Do mnie zgłaszali się mieszkańcy i prosili o opinię i do pani Przewodniczącej mam 
pytanie czy przewiduje się ponowne otwarcie deptaka na ul. Wajdeloty?   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To ma związek z Komisją?  
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Myślę, że tak, bo proszono mnie, żebym dzisiaj panią zapytała, żebym postawiła pani 
to pytanie.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Aktualnie jest robiona ankieta wśród mieszkańców, więc to mieszkańcy będą 
decydować o tym czy będzie ponowne otwarcie czy nie.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Właśnie co do tej ankiety, dzisiaj mam takie opinie, iż ankieta jest tylko dostarczana 
przy ul. Lelewela, tam, gdzie akurat mieszkańcy najmniej mają do czynienia z tą 
ulicą, z tym deptakiem i czy rzeczywiście w najbliższym czasie będzie ona również w 
innych miejscach dostarczana tak, żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć, bo niestety 
mam takie negatywne opinie mieszkańców.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Myślę, że to jest pytanie do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, bo to oni 
odpowiadają za ankietowanie mieszkańców.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Czy ankieta zaproponowana jest przez GZDiZ czy przez państwa? Nie wiem skąd ta 
ankieta wynika?  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
GZDiZ jest zobowiązany do tego, żeby tą ankietę przeprowadzić wśród wszystkich 
mieszkańców Wajdeloty i okolicznych ulic. Dokładnie jakie to są adresy to 
musiałabym sprawdzić w GZDiZ.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Proszono mnie, żebym dzisiaj przekazała pani przewodniczącej, że mieszkańcy 
bardzo byli niezadowoleni z tej inicjatywy, że bardzo im zależy na tym, żeby zostało 
jak jest.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mieszkańcy będą o tym decydować w ankiecie, także ja nie mam na to wpływu. 
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Bardzo prosili, żeby ich głos zaczął się liczyć, że podpisy, które zebrane zostały, 
żeby były uwzględnione, że wiele lat temu już był tam pomysł taki, że w tym 
miejscu miał być deptak, niestety nie chciano tego deptaka i w związku z tym 
zainwestowano spore pieniądze na ulice, które tam są i w związku z tym przekazuję 
informację iż starsze osoby po prostu nie chciały, aby ta zmiana powróciła w czasie 
wakacyjnym i w ogóle, także chciałam to pani przekazać. To jest głos mieszkańców.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
E-mail do mnie jest ogólnodostępny, więc mieszkańcy mogą także bezpośrednio ze 
mną się kontaktować, a jeżeli chodzi o niedostarczanie ankiet to myślę, że już 
muszą we własnym zakresie zapytać dlaczego tak jest, albo może jest problem z 
pocztą, bo ani ja ani radni nie są odpowiedzialni za to, żeby te ankiety dostarczyć 
mieszkańcom.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Przedwczoraj się ankiety pojawiły.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To pewnie jeszcze zostaną dostarczone.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Chciałam po prostu to zgłosić. To jest głos mieszkańców, którym obiecałam, że 
przekażę pani dzisiaj na tej Komisji.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dobrze, dziękuję.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 
Dziękuję.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę.  

W związku z tym, że nie było więcej zgłoszonych spraw związanych z tym punktem 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za uczestniczenie w obradach i na tym 
posiedzenie zakończono – godz. 18:00. 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  



PRZYGOTOWANIE MIASTA DO 
JARMARKU ŚW. DOMINIKA



Bezpieczeństwo 
przede wszystkim

1. Jednostronna zabudowa ulic stoiskami handlowymi.

2. Zachowane niezbędne odległości między stoiskami.

3. Wystawcy zobowiązani do pracy w przyłbicach i rękawiczkach.

4. Udostępnienie środków dezynfekcyjnych na stoiskach.

5. Rezygnacja z dużych wydarzeń kulturalnych m.in. ceremonii otwarcia 

i zamknięcia Jarmarku, parad z władzami miasta czy dużych koncertów.

6. Ograniczenie widowni wydarzeń programowych do obowiązujących 

limitów.

7. Wprowadzenie niezbędnego oznakowania ograniczającego dostęp 

do stoisk oraz zachowanie odpowiedniej odległości.

8. Przygotowanie i instalacja materiałów graficznych.



Bezpieczeństwo 
przede wszystkim – strefy 

gastronomiczne

1. Zachowanie bezpiecznych odległości ustawianej infrastruktury

2. Sprzedaż na stoiskach tylko dań na wynos.

3. Przygotowanie wydzielonych stref konsumpcyjnych dla określonej liczby 

konsumentów wraz z konieczna obsługą.

4. Wprowadzenie niezbędnego oznakowania ograniczającego dostęp 

do stoisk oraz zachowanie odpowiedniej odległości.

5. Obowiązek pracy w przyłbicach i rękawiczkach.

6. Udostępnienie środków dezynfekcyjnych na stoiskach.



Zmiany w standardzie 
sprzątania

1. Zmiana pojemników KP7 na 1100 l.

2. Więcej kontenerów sanitarnych (toaletowych i prysznicowych).

Estetyka Jarmarku św. Dominika obok bezpieczeństwa stanowią
jedne z najważniejszych aspektów projektowania wydarzenia.



Harmonogram prac 
Konferencja prasowa: 14.07.2020
• Komunikacja do mieszkańców (ulotka przesłana pocztą): 

29.06.2020
• Zajętość pasa drogowego: 13.07.2020 - 24.08.2020

Miasto Gdańsk wprowadza Tymczasową Organizację Ruchu tzw. 
„wakacyjną” od 27.06 do 13.07.2020 i od 24.08 – 30.08.2020

• Początek montażu: 13.07.2020 – 24.07.2020
• Demontaż: 16.08.2020 – 24.08.2020



Plan Jarmarku
2019 vs 2020

ulica 



Plan Jarmarku
2019 vs 2020

ulica 



Plan Jarmarku 



Jarmark w przestrzeni 
miejskiej - zmiany

• Staranny dobór stoisk pod względem oferowanego 

asortymentu

• Zmiany stoisk w części strefy kolekcjonerskiej

• Nowe stoiska w strefach gastronomicznych – nowi wystawcy

z Gdańska

• Strefa dziecięca na Targu Węglowym

• Strefa aktywnego wypoczynku na Targu Węglowym

• Redukcja liczby stoisk: 2018 – 950, 2019 - 842, 2020 - 630



Estetyka – nowa 
infrastruktura



Koncepcja / program
Pogram realizowany bez „fajerwerków” i wielkich wydarzeń, 
ale w przyjaznej, spokojnej atmosferze.
Wydarzenia projektujemy dla maksymalnie 150 osób 
z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa

• CEREMONIA OTWARCIA I ZAKOŃCZENIA
wydarzenie zamknięte dla publiczności, transmitowane 
w Social Mediach

• W MGNIENIU OKA 
wystawa gazetowych okładek i fotografii z okazji 760-lecia Jarmarku

• KOSTIUMOWE MINIPARADY 
z muzykantami, kuglarzami, szczudlarzami, maskotami 
Parady w różne dni Jarmarku

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
• KINO NA OŁOWIANCE
• ŚWIETO CHLEBA
• BIEG ŚW. DOMINIKA



Koncepcja / program

MIEJSCA WYDARZEŃ PROGRAMOWYCH:

• Targ Węglowy
STACJA MUZYKA – KONCERTY: przeboje operowe, musicalowe i filmowe 
STACJA DZIECI: BAJKOWISKO - kraina baśni i wyobraźni, spektakle i  zabawy 
PLAC ZABAW NASZYCH PRADZIADKÓW – retro-zabawy 
tablice zręcznościowe
DMUCHAŃCE SKAKAŃCE, PIŁKA W RUCH! aktywności sportowe 
na mini boisku

• Park Świętopełka: 
STACJA DZIECI – czytanie bajek, spektakle (małe formy teatralne) 
STACJA MUZYKA – letni chillout, wieczorne, „leniwe” muzykowanie
STACJA UFFF… WYBIERZ SWÓJ PUF! Czas na odpoczynek. 

• Wyspa Ołowianka
KINO NA OŁOWIANCE – wieczorne seanse filmowe 
STACJA MUZYKA – dwa koncerty na carillonie mobilnym z muzykami
STACJA UFFF… LEŻAKUJ, ODPOCZYWAJ, ODDYCHAJ :) 

• Grobla I
DZIECIĘCY MINI PCHLI TARG - specjalna strefa wymiany i handlu dla dzieci. 



Partnerzy 
i sponsorzy

https://visitgdansk.com/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSwK-1_Y_mAhVFpIsKHXF2BIwQjRx6BAgBEAQ&url=https://logos-download.com/18996-carlsberg-logo-download.html&psig=AOvVaw3y_dG-BvfU9SglSR0T-IMo&ust=1575136109866035


Dziękujemy


