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BRMG.0012.84.2020.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 22-8/2020 
 

Z dwudziestego drugiego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 23 września 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 22 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. Kalendarz imprez/wydarzeń sportowych w obecnej sytuacji. 
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
 

2. MEVO – aktualna sytuacja. 
Przedstawia: Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego w 

Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 

3. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego – sprawozdanie z działalności w 
roku szkolnym 2019/2020. 
Przedstawia: Pani Marlena Zajdzińska-Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 

Szkolnego 
 

4. Formy promowania sportu wśród młodzieży. 
Przedstawia: Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Pan 

Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Pan Adam Korol – Dyrektor Biura 

Prezydenta ds. Sportu  
 

5. Organizacja wycieczek turystyczny po Gdańsku za pośrednictwem meleksów.  
Przedstawia: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Straż Miejska, Gdańska Organizacja Turystyczna 
 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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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 
 

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

Dzień dobry państwu, szanowna pani przewodnicząca, szanowni członkowie Komisji, 
wszystkie imprezy sportowe cały czas odbywają się przy wszystkich obostrzeniach 
covidowych. Przedstawię państwu 9 imprez, które odbędą się od 23 września do 4 
listopada.  
Do końca września cały czas można wziąć udział w wirtualnym Biegu Westerplatte. 
Na stronie Gdańskiego Ośrodka Sportu można się do takiego biegu zapisać, przebiec 
10 km, przesłać wynik do Gdańskiego Ośrodka Sportu i być sklasyfikowanym gdzieś 
na samym końcu na liście i sprawdzić swój wynik i porównać się do innych. Bieg z 
tego co mówi dyrektor Leszek Paszkowski cieszy się bardzo dużą popularnością, jak 
oczywiście na te wszystkie warunki wirtualne, bo gdyby tego nie było mielibyśmy 
pewnie jak w poprzednich latach 4 tysiące osób, które brały udział w tych biegach 
normalnie, ale frekwencja cieszy. Na pewno jest dużo powyżej tysiąca osób, ale 
myślę, że tą moją wypowiedź dyrektor Paszkowski może później uzupełnić.  
Kolejnym biegiem, który będzie realizowany w tym miesiącu, jeszcze we wrześniu, 
jest Test Coopera. Do tej pory był realizowany na Grunwaldzkiej 244, czyli na 
obiekcie Gdańskiego Ośrodka Sportu. Przyjeżdżali do ośrodka uczniowie z naszych 
szkół i biegli tak jak to jest w założeniu 12 minut. Mierzona była odległość jaką w 
tym czasie młodzi gdańszczanie pokonywali. W tym roku będzie to trochę inna 
edycja. To Test Coopera będzie jeździł do szkół i Test Coopera będzie wykonywany 
na miejscu, żeby ograniczyć przemieszczanie się uczniów w środkach komunikacji 
miejskiej.  
Kolejną imprezą, która odbędzie się 3 października jest Cross Duathlon, biegi, 
rowery górskie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Impreza odbędzie się 3 
października.  
Półmaraton Gdański. Tu będzie nowość. Impreza odbędzie się 4 października. Do tej 
pory półmaraton odbywał się start i meta na Targach Gdańskich, ale w tym roku ze 
względu na różne ograniczenia będzie odbywał się w mocno okrojonej formie, czyli 
będą startowały 3 grupy po 250 osób. Dopiero jak 250 osób skończy to będzie mogła 
wystartować następna grupa. Organizator przewiduje, że taki interwał będzie 
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wynosił 3-3,5 godziny, więc pierwsza grupa ruszy o 8, następna 3 godziny później. 
Start i meta tym razem będzie przy Europejskim Centrum Solidarności. Zawodnicy 
będą biegli 2 kółka w kierunku Nowego Portu. Nowa, trochę zmieniona formuła, 
zmieniona trasa, ale tak postanowił organizator.  
Eko Marsz piesze wędrówki dla rodzin 4 października. Start naprzeciwko Rady Miasta, 
a meta na Monterów w Stoczni.  
Dwa duże wydarzenia rangi międzynarodowej, mecz towarzyski Polska-Finlandia 7 
października i Liga Narodów również z udziałem reprezentacji Polski zmierzymy się z 
reprezentacją Włoch. To będzie 11 października.  
Ciągle czekamy na decyzję, ciągle rozmawiamy z UEFA na temat czy publiczność 
będzie mogła wziąć udział w tych dwóch meczach. Jeżeli tak, to w jakim wymiarze, 
jeżeli nie to też będziemy chcieli, żeby UEFA nam wyjaśniła dlaczego podjęli taką 
decyzję. Póki co jak obserwuję mecze, które odbywają się do tej pory czy mecze 
towarzyskie czy mecze Ligi Narodów niestety odbywają się bez publiczności, ale 
czekamy na decyzję i pewnie za kilka dni taką decyzję otrzymamy.  
11 października odbędzie się impreza z serii Garmin MTB Series w kolarstwie. To 
będzie też impreza, która będzie odbywała się w Trójmiejskim Parku 
Krajobrazowym. Start i meta na parkingu przy ul. Kościerskiej.  
W tym tygodniu w sobotę o godz. 17:30 będzie grała jeszcze Lechia Gdańsk.  
To na tyle. Jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowiem.      
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych?   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Mam pytanie doprecyzowujące odnośnie tych dwóch spotkań na stadionie Energa. 
Czy to jest rzeczywiście tak, jak gdzieś można było wyczytać w informacjach, że to 
są dwie różne decyzje. To tak naprawdę może się okazać, że jeden mecz, ponieważ 
to jest mecz towarzyski będzie mógł być z publicznością według polskich zasad, a 
ten mecz, który jest w ramach rozgrywek Ligi Narodów już nie będzie mógł podlegać 
polskim zasadom i będzie tylko według tych zasad UEFA. Czy to jest prawda, że 
może dojść do takiej rozbieżności, że jeden mecz będzie w przeciągu kilku dni z 
publicznością, a drugi bez?  
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Nie, generalnie jest tak, że nie polskie przepisy odpowiadają za to, czy ten mecz 
będzie mógł być z publicznością czy nie. To zostanie nam narzucone odgórnie, bo 
według nomenklatury to za mecz Polska-Finlandia odpowiada FIFA, a za mecz Polska-
Włochy odpowiada UEFA, ale i tak o wszystkim będzie decydowała UEFA. Ale 
rzeczywiście może tak się zdarzyć, ale wydaje mi się, że decyzja będzie podjęta 
taka sama co do dwóch meczów. Czyli albo z częścią publiczności, albo w ogóle, ale 
na tą informację czekamy i wydaje mi się, że pod koniec tego tygodnia taką 
informację powinniśmy uzyskać.   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. Czy 
dyrektor Paszkowski chciałby coś dodać do tego punktu?  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Witam, rzeczywiście pan dyrektor Adam Korol wyczerpał temat jeżeli chodzi o 
kalendarz imprez. Dodam tylko, że rzeczywiście Bieg Westerplatte tak w realu odbył 
się w dniu 20 września. Wzięło w nim udział niespełna 100 uczestników. Mimo 
zainteresowania bardzo dużej ilości osób było możliwe zrobienia tego tylko w takiej 
formule. Na liście, co pan dyrektor mówił, jest rzeczywiście ponad tysiąc, a 
dokładnie 1653 osoby. Do końca miesiąca trwają jeszcze zapisy. Można wziąć udział, 
aby kontynuować tą tradycję najstarszego biegu lekkoatletycznego, a jeżeli chodzi o 
Cross Duathlon to rzeczywiście też przygotowujemy się. Niebawem ta impreza w 
Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Tam będzie też limit 200 osób, więc jeszcze są 
miejsca. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych zawodach. 
Dziękuję.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do kolejnego punktu.   
 

PUNKT  - 2 
 

MEVO aktualna sytuacja.   
 
Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Dzień dobry. Szanowni państwo, jak wiecie jesteśmy w trakcie dialogu 
konkurencyjnego dotyczącego nowego systemu MEVO. Odrzuciliśmy z dialogu firmę 
Nextbike Polska, która odwołała się od naszej decyzji do Krajowej Izby 
Odwoławczej. Mamy wyrok KIO. Jest on dla nas niekorzystny, gdyż musieliśmy 
Nextbike Polska z powrotem włączyć do dialogu konkurencyjnego i to się właśnie 
dzieje. Na ten moment ustaliliśmy pierwsze spotkanie w ramach dialogu na 
najbliższy poniedziałek i czekamy również na szereg odpowiedzi. Pytania zostały 
zadane wcześniej w dialogu konkurencyjnym przy innych oferentach. Zdajemy sobie 
sprawę wszyscy z tego, że procedura się przeciągnie w związku z powyższym. 
Spowoduje to opóźnienie i na dzień dzisiejszy prognozujemy wyłonienie nowego 
operatora na koniec listopada tego roku. Z mojej strony to wszystko, chyba, że mają 
państwo jakieś pytania.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Szanowni państwo radni czy są jakieś pytania do tego punktu? Pani Kamila Błaszczyk 
pierwsza się zgłosiła, a następnie pani radna Barbara Imianowska.   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Mam pytanie na ile to opóźnienie wpłynie potencjalnie na uruchomienie całego 
systemu? To znaczy ile przez tą decyzję właśnie KIO będzie opóźniony sam start 
Projektu MEVO?  
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Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Na tą chwilę są to maksymalnie 2 miesiące, ale należy pamiętać o tym, że po 
wyłonieniu wykonawcy mogą nastąpić jeszcze skargi do KIO i może się to przeciągnąć 
o kolejne tygodnie. Na dzień dzisiejszy nie będzie to więcej niż 2 miesiące.     
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję bardzo.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Mam takie pytanie odnośnie rowerów, które zostały zakupione. Gdzie one się 
znajdują i w jakim są one stanie?  
 
Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

One są serwisowane i znajdują się w szkole publicznej w Gdyni. W czerwcu robiliśmy 
ich przegląd. Zostały też naładowane wszystkie baterie, gdyż one muszą być 
regularnie ładowane, aby nie straciły swojego okresu ważności, więc rowery są 
serwisowane i utrzymywane na terenie Gdyni w szkole publicznej.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Czy ilość tych rowerów jest taka sama? Czy będzie zwiększona po tych przetargach? 
Czy planujecie dokupić rowery? Czy zostawić tą obecną ilość jaka jest?   
 
Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Obecnie mamy ok 1200 rowerów, które magazynujemy w Gdyni, a cały system mówi 
o 4,5 tysiącach a nawet może więcej. 4,5 tysiąca rowerów to jest minimum na 
obszarze całej Metropolii, gdyż przy projekcie MEVO II do projektu chce dołączyć 6 
kolejnych gmin, więc tych rowerów już planujemy troszkę więcej.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Może pani powtórzyć to jest szkoła publiczna w Gdyni na jakiej ulicy? 
 
Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Musiałabym sprawdzić, jeśli pani pozwoli za moment napiszę w komentarzu tylko 
sprawdzę adres dokładny.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Jaki numer szkoły, bo ja sobie znajdę.  
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Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Sprawdzę i za moment napiszę.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Będę wdzięczna. Dziękuję.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Jeszcze jedno pytanie, bo gdzieś pojawiły się ostatnio takie informacje o możliwości 
włączenia rowerów cargo do systemu MEVO i pytanie czy to jest w ogóle 
rzeczywiście rozważane? Czy to nie grozi całemu projektowi MEVO przez takie 
rozrośnięcie się? Czy to jest może jakiś etap przyrostowy planowany? Jak wygląda ta 
sytuacja?  
 
Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Podczas dialogu konkurencyjnego rozmawiamy z wykonawcami o wykorzystaniu 
rowerów cargo do ładowania baterii. Chodzi o to, aby projekt był bardziej 
ekologiczny, czyli nie rowery cargo dla użytkowników indywidualnych tylko rowery 
cargo jako serwis przy naszych rowerach w systemie.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję bardzo.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Nie widzę więcej pytań, także trzymamy kciuki, żeby to jak najszybciej się 
sfinalizowało i żebyśmy mogli wsiąść na rowery. Życzymy powodzenia. Dziękujemy.  
 
Pani Dagmara Kleczewska – przedstawiciel Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot  

Dziękuję bardzo.  

PUNKT  - 3 
 
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego – sprawozdanie z działalności w roku 
szkolnym 2019/2020.   
 
Pan Bartłomiej Papis – Wicedyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 

Szkolnego  

Dzień dobry państwu. Jestem w zastępstwie za panią dyrektor, która dzisiaj niestety 
nie mogła dołączyć do spotkania będę referował. Pozwolę sobie szybko prezentację 
wrzucić i będzie wygodniej. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
Obiekt Gdańskiego Zespołu Schronisk dysponuje miejscami w niezmienionej ilości 
291 miejsc noclegowych. W okresie roku szkolnego 2019/2020 zrealizowaliśmy 
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18 806 noclegów. Oczywiście jest to spadek w porównaniu do roku poprzedniego. 
Oczywiście jest to spowodowane epidemią koronawirusa i brakiem i turystów i w 
większości grup młodzieżowych, które do nas przyjeżdżały. 
Pozostałe elementy jednostki bez zmian. W dalszym ciągu prowadzimy zajęcia 
pozaszkolne. Wymiar etatów na tym samym poziomie 27 nauczycieli. Liczba 
uczestników również na zbliżonym poziomie 1248 osób na zajęciach.  
Klasycznie rok szkolny rozpoczęliśmy standardowymi działaniami zaczynając właśnie 
od Gdańskiego Festiwalu Korektywy. Była to już druga edycja tej imprezy. Tym 
razem gościliśmy w szkole SP nr 46. Oczywiście dalej promujemy zdrowy styl życia 
podczas tych spotkań i wszystkie wady postawy, które można eliminować były 
przedstawione. 
Z kolejnych działań, które podjęliśmy i tu fajnie zaznaczyć, zorganizowaliśmy 
wyjazd na mecz reprezentacji Polski 87 podopiecznych z 8 naszych gdańskich szkół 
wzięło udział. Był to mecz reprezentacji Polski i Słowenii. Naprawdę dzieciaki bardzo 
zadowolone. Wyjazd się udał. Połączyliśmy to również ze zwiedzaniem Muzeum 
Powstania Warszawskiego, także wyjazd może kolejny uda się zorganizować w tym 
roku.  
Niestety oczywiście dopadł nas tak jak wszystkich okres epidemii. Pozostaliśmy w 
trybie pracy zdalnej od 12 marca przez prawie 2 miesiące do 11 maja. 12 maja 
Schronisko wróciło już do możliwie normalnej pracy. W tym okresie pracy zdalnej 
wykorzystaliśmy platformę Google Classroom, gdzie były przedstawiane zajęcia 
zdalne dla naszych podopiecznych. Oczywiście dzieci spoza zajęć, spoza grup 
również miały możliwość uczestniczenia w tych zajęciach. Wystarczyło dołączyć 
poprzez wpisanie odpowiedniego kodu zajęć i tak można było uczestniczyć i 
korzystać z materiałów ogólnodostępnych. Chciałbym zaznaczyć, że Schronisko przy 
Al. Grunwaldzkiej czyli nasze główne Schronisko zostało wytypowane jako obiekt do 
kwarantanny miejskiej, gdyby epidemia nam się rozprzestrzeniała obiekt był 
przygotowany do podjęcia jakby tych wszystkich osób w kwarantannie. Na szczęście 
sytuacja była na tyle stabilna, że nie było takiej konieczności.  
W maju powróciliśmy już do zajęć stacjonarnych. Te zajęcia odbywały się w całym 
reżimie sanitarnym. Odbywały się w większości na obiektach otwartych czyli stadion 
lekkoatletyczny, boiska ogólnodostępne, tu gdzie nie było konieczności wchodzenia 
do obiektów wewnętrznych.  
Również udostępniliśmy po zmianach regulaminu i dostosowania regulaminów 
obiektów udostępniliśmy nasze zewnętrzne obiekty boisko do siatkówki i do 
koszykówki, które jak się okazało bardzo cieszyło się popularnością i było tak 
naprawdę zapchane od rana do wieczora.  
Jak co roku startowała Gdańska Olimpiada Młodzieży czyli wszystkie rozgrywki w 
szkołach. Niestety też zostały zawieszone, natomiast do okresu epidemii zdążyliśmy 
zrobić 201 imprez sportowych w 18 dyscyplinach. Uważamy, że gdyby nie okres 
epidemii, całej kwarantanny ten rok zamknąłby się rekordową frekwencją i tak do 
okresu epidemicznego udział wzięło ponad 8000 uczestników. To jest naprawdę 
bardzo dobry wynik patrząc również w skali roku poprzedniego.  
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Klasycznie podczas przerwy w nauce szkolnej w ferie zimowe i letnie 
organizowaliśmy półkolonie dla naszych mieszkańców, dla naszej młodzieży. Tu 
chciałbym również zaznaczyć, że byliśmy organizatorem 2 turnusów kolonii letniej 
dla dzieci z terenów powodziowych na zaproszenie władz miasta, także przyjechały 
dwie grupy jedna z gminy Chmielnik, druga z gminy Jawornik Polski. Każdy turnus 
trwał 10 dni, także dzieci pozwiedzały Gdańsk, najbliższe okolice i zostały u nas 
ugoszczone.  
Chciałbym wspomnieć o Gdańskich Czwartkach Lekkoatletycznych, które były 
eliminacjami do finału ogólnopolskiego, który odbył się w tym roku w Łodzi. Odbył 
się ten finał właśnie na początku września, 4-5-6 wrzesień. Zdobyliśmy 6 medali, w 
tym 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. W prezentacji jest błąd. Co dało nam w tym roku 
3 miejsce pod względem miast w skali kraju. To jest bardzo dobry wynik. 
Oczywiście dalej prowadziliśmy Dzielnicowe Centra Sportu w kolejnych dzielnicach.  
Dotarliśmy do kolejnych dzielnic. Troszeczkę zwiększyła nam się frekwencja podczas 
tych zajęć. Liczba instruktorów została na podobnym poziomie. Zwiększyły się 
troszeczkę ilości godzin.  
Z imprez sportowych, które nam się jeszcze udało zorganizować do czasu epidemii to 
Mistrzostwa Gdańska w koszykówce 3x3 dla osób z niepełnosprawnościami, Turniej 
siatkówki plażowej, II Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Wyścigach Smoczych Łodzi. 
Wspieraliśmy bieg „5 od serca”. Przygotowaliśmy Halowe Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w LA, które również cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Ponadto 
również współpracujemy właśnie z Radami Dzielnic w zakresie organizacji również 
ich wydarzeń dzielnicowych, sportowych, rekreacyjnych, jak np. Grand Prix Dzielnic 
Przełajowych. 
W placówce nadal działa Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej, które 
w okresie epidemicznym oferowało punkt pomocy psychologicznej. Nasi pracownicy 
byli do dyspozycji telefonicznej dla osób, które czuły jakiś dyskomfort, czy 
potrzebowały pomocy.  
W dalszym ciągu utrzymywaliśmy Program Żyj z Pasją, który również nam się rozrósł. 
Poszerzyliśmy ofertę o wyjazdy, wycieczki podczas tego programu. Godzin zrobiliśmy 
również więcej w porównaniu do roku poprzedniego.  
Kolejnym programem, który również prowadziliśmy i dalej prowadzimy to jest 
Program Mój Sport dla dzieci, które już bardziej rozwijają swoje kompetencje w 
danej już dyscyplinie. 1060 godzin zrealizowaliśmy, 351 uczestników i 16 trenerów. 
To tak pokrótce zwięźle na temat. Jeżeli są pytania to bardzo proszę.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Państwo radni bardzo proszę o pytania.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Chciałam wspomnieć, bo akurat festyn w szkole nr 46 to akurat mój rejon 
przymorski. Bardzo dziękujemy, dzieci bardzo zadowolone, za tą współpracę z 
państwem i ten festyn, także takie podziękowania też z mojej strony się należą, 
także dziękuję za ten bardzo ładnie poprowadzony festyn. Dziękujemy bardzo.   
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Pan Bartłomiej Papis – Wicedyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 

Szkolnego  

Bardzo mi miło.    
  

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Pozwolę sobie zadać pytanie jeżeli chodzi o te Dzielnicowe Centra 
Sportu, czy w każdej dzielnicy takie centra są? Jak to aktualnie wygląda?    
 

Pan Bartłomiej Papis – Wicedyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 

Szkolnego  

Staramy się dotrzeć do coraz większej liczby dzielnic, do coraz większej ilości 
miejsc. W chwili obecnej mamy coraz więcej instruktorów. Natomiast borykamy się 
z problemem dostępności obiektów. Oczywiście jest to związane w chwili obecnej z 
reżimem sanitarnym, który jest w szkołach i ograniczonym dostępem do hal 
sportowych. Natomiast staramy się docierać do jak największej grupy odbiorców.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Są jakieś dzielnice, w których jest faktycznie bardzo duży problem z dostępnością? 
Czy jesteśmy w stanie jakoś pomóc rozwiązać ten problem? Czy są jakieś dzielnice, 
które są wykluczone troszkę?    
 

Pan Bartłomiej Papis – Wicedyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 

Szkolnego  

Staramy się, żeby nie było żadnych wykluczeni w żadnych dzielnicach, natomiast 
naszym takim głównym założeniem jest pozyskiwanie tych takich lokalnych 
animatorów sportu, którzy właśnie ku naszemu zdziwieniu sami się również do nas 
zgłaszają z propozycją współpracy i my oczywiście taką propozycję takiej 
współpracy chętnie przyjmujemy oczywiście na ustalonych warunkach, aby właśnie 
tworzyć jak najwięcej miejsc zajęć, jak największą dostępność.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo. Czy ze strony państwa radnych są jeszcze jakieś pytania? Nie 
widzę. Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi. 
 

Pan Bartłomiej Papis – Wicedyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 

Szkolnego  

Dziękuję również.    

PUNKT  - 4 
 

Formy promowania sportu wśród młodzieży. 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Dzień dobry, pani przewodnicząca, szanowni państwo, temat myślę, że oczywiście 
bardziej pasujący ze względu na zakres zadań do Biura Prezydenta ds. Sportu, stąd 
myślę, że za chwilkę więcej informacji na temat promocji tego obszaru wśród dzieci 



10 

 

i młodzieży przedstawi pan dyrektor Paszkowski, pan dyrektor Adam Korol. 
Natomiast jeżeli chodzi o Wydział Rozwoju Społecznego i ten obszar edukacyjny to 
tutaj bardzo dużo informacji na temat promocji tych działań wśród dzieci i 
młodzieży oczywiście już było w poprzednim sprawozdaniu składanym przez Gdański 
Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Tutaj przy okazji też bardzo serdecznie 
dziękuję za zaangażowanie wakacyjne Gdańskiego Zespołu Schronisk w organizacje 
kolonii dla dzieci z gmin Jawornik Polski i Chmielnik. Dzisiaj jesteśmy też po 
pierwszym spotkaniu i będziemy tą współpracę pomiędzy miastem Gdańsk i gminami 
zacieśniać.  
Jeżeli chodzi o sam sport to oczywiście głównym zadaniem Wydziału Rozwoju 
Społecznego i tego obszaru edukacyjnego jest koordynowanie i organizacja tego w 
obrębie edukacji, w obrębie nauczania. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie klas 
mistrzostwa sportowego i klas sportowych w Gdańsku w tej chwili mamy oddziały 
mistrzostwa sportowego w 5 gdańskich szkołach i łącznie uczy się w nich 445 
uczniów. Jeżeli chodzi o klasy sportowe mamy tych szkół z takimi oddziałami 14, w 
których w tej chwili naukę pobiera 2354 uczniów. Przykłady działań jakie podejmuje 
WRS w przypadku organizacji tego typu kształcenia myślę, że najlepiej pokazuje 
chociażby dyscyplina jaką jest piłka siatkowa. To znaczy oddziały mistrzostwa 
sportowego w tej chwili w tej dyscyplinie znajdują się w Szkole Podstawowej nr 6 
przy ul. Lawendowe Wzgórze, Szkoła Podstawowa nr 79, IV Liceum Ogólnokształcące 
w dzielnicy Nowy Port. To pokazuje, że te decyzje, które podejmujemy o tworzeniu 
konkretnych klas nie wynikają tylko i wyłącznie z wniosku dyrektora wynikającego z 
tego, że ma trenera, że ma specjalistę od danej dyscypliny, ale też sprawdzamy w 
jakiej dzielnicy i czy rzeczywiście infrastruktura również odpowiada danemu 
sportowi. Jeżeli chodzi o oddziały Mistrzostwa Sportowego w tej chwili w Gdańsku 
kształcimy w następujących dyscyplinach: gimnastyka, judo, kajakarstwo, 
lekkoatletyka, piłka siatkowa, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo. Jeżeli chodzi o 
oddziały sportowe, które bardzo często są tym przedsionkiem do oddziałów 
Mistrzostwa Sportowego, a więc tym pierwszym etapem w profesjonalnym 
kształceniu sportowym mamy takie dyscypliny sportu jak fitness, gimnastyka, 
gimnastyka sportowa, hokej na lodzie, judo, koszykówka, lekkoatletyka, łyżwiarstwo 
figurowe, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, ratownictwo wodne, 
short track, szermierka. To są te dyscypliny, które funkcjonują w ramach oddziałów 
sportowych, co nie znaczy również, że nie mamy też takich działań jak działania 
innowacyjne, które nie są wpisane w konkretne formy jaką są oddziały sportowe, czy 
oddziały mistrzostwa sportowego i tego również jest bardzo dużo. Wszystko zależy 
od tego jakie są potrzeby też danego środowiska, czego potrzebują uczniowie, o co 
wnioskują, również wspieramy sport osób z niepełnosprawnościami, a więc w 
zakresie innowacji tych działań jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o formalne 
kwestie to oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe, które przed 
chwilką wymieniłem. Dziękuję bardzo.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Poprosimy pana dyrektora Paszkowskiego.   
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Jeżeli chodzi o Gdański Ośrodek Sportu to pełni tutaj funkcję jakby dodatkową 
wobec zadań, które są postawione przed WRS-em oraz Gdańskim Zespołem Schronisk 
i Sportu Szkolnego. Myślę, że spróbuję zaprezentować państwu prezentację, która 
pokaże jakie są formy wspierania sportu dzieci i młodzieży. Czy widać prezentację? 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Nie widać.   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Spróbuję jeszcze raz. Po prostu opowiem o tym państwu. Więc przede wszystkim to 
jest kwestia programu Aktywuj się w Gdańsku. Jest to program, przypomnę, który 
jest dedykowany dla wszystkich mieszkańców, m. in. dla tych młodych mieszkańców. 
Są tam projekty, które odbywają się cyklicznie, uwzględniają też zainteresowania 
mieszkańców tych młodszych. Są to treningi chociażby biegowe, piesze wędrówki 
rodzinne czy też warsztaty wrotkarskie.  
Jeżeli chodzi o pływalnie to one są już udostępnione dla młodzieży szkolnej i w roku 
2019 frekwencja wynosiła 54 738 osobo wejść na Chełmie, na Oruni 32 184, ponad 
38 500 na Osowej, na Stogach 20 260 osób. Oczywiście organizowaliśmy też takie 
projekty jak basen za zeta, który się cieszy dużą popularnością.  
Jeżeli chodzi o udostępnienie obiektów szkołom, one mają bardzo różne obłożenie 
od kilku do kilkunastu szkół uczestniczy w tych zajęciach. Także kluby sportowe 
takie chociażby jak klub pływacki Neptun czy Centrum Nurkowe Tryton czy UKS 
Neptun czy też klub Ribas.  
Jeżeli chodzi o obiekty sportowe one są udostępniane również grupom 
młodzieżowym i tak dla przykładu obiekty na Traugutta są wykorzystywane przez 
Lechię Gdańsk S.A., przez Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Gdańsk, Stoczniowiec 
Gdańsk, Fundacja Lechii Gdańsk, Akademię Piłkarską Lechii, Akademię Sportową 
Pomorze, Akademię Piłkarską Grembocki, Stowarzyszenie Olimpii Gdańsk, Akademię 
Fitness oraz Stowarzyszenie Pokoleń Lechii Gdańsk, także Technikum Ekonomiczno-
Biznesowe wykorzystuje nasz obiekt przy Traugutta.  
Jeżeli chodzi o stadion im. Podleckiego, stadion żużlowy tam mamy zainteresowanie 
ze strony klubu Polonia, klubu Wybrzeże oraz Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże.  
Jeżeli chodzi o Grunwaldzką to jest obiekt przypomnę lekkoatletyczny rugby i tutaj 
mamy duże zainteresowanie ze strony grup młodzieżowych Lechii Gdańsk, Biało-
Zielone Ladies Gdańsk, Akademii Sportowej Pomorze, Akademii Piłki Lechii Gdańsk, 
Klub Feyenoord, Klub Łucznik Żywiec, Państwowe Szkoły Budownictwa, Liceum 
Ogólnokształcące Prywatne Liceum Magellanum, Uniwersyteckie Liceum 
Ogólnokształcące czy też Bursa Gdańsk.  
Jeżeli chodzi o miejską halę tam są zajęcia dla siatkówki dziewcząt i chłopców, 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego 79, na Zielonogórskiej natomiast odbywają się 
treningi piłkarskie Pomeranii Gdańsk, Victorii Gdańsk, oraz treningi kolarskie TKKF 
Chełm Sportowy.  
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Podejmujemy także współpracę z Wydziałem Rozwoju Społecznego oraz z Zespołem 
Gdańskich Schronisk i Sportu Szkolnego. Mamy wspólną witrynę sportgdansk.pl, gdzie 
można znaleźć informacje chociażby dotyczące rozgrywek szkolnych czy też sportu 
szkolnego pod tym samym jednym zintegrowanym adresem. Dziękuję serdecznie i 
gdyby były pytania to chętnie na nie odpowiem.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych na tym etapie? 
Nie widzę. Czy pan dyrektor Adam Korol chciałby coś dodać do tego punktu?    
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Tak, w uzupełnieniu chciałbym podać kilka informacji myślę, że bardzo ciekawych i 
bardzo ważnych. Najważniejszą informacją dla klubów, którą zaraz będziemy 
ogłaszać razem z panią Prezydent jest to, że będziemy ogłaszać nowy konkurs dla 
klubów sportowych na sprzęt sportowy. Taki konkurs odbędzie się w październiku. 
Oczywiście odpowiednio wcześniej wszystkich poinformujemy. Chcemy to zrobić jak 
najszybciej, żeby kluby, które kształcą właśnie nasze dzieci i młodzież, a naszych 
zdolnych sportowców, żeby mogły im zapewnić sprzęt do trenowania. Oprócz tego 
może taka już trochę historyczna, bo to z początku tego roku informacja, ogłosiliśmy 
konkurs grantowy, w którym wzięło udział 67 klubów sportowych na kwotę 4 mln 200 
tys. zł. To jest kwota dużo wyższa niż była w zeszłym roku i z tego co mamy taką 
informację od klubów, dużo klubów było zadowolonych z dotacji, które otrzymali. 
Oczywiście ta kwota nie jest wystarczająca. Nie spełnia wszystkich potrzeb, które 
kluby sportowe mają, ale dużo potrzeb zapewniliśmy, tym bardziej, że ten rok był 
szczególny ze względu na udział naszych zawodników w imprezach sportowych, czy 
w zawodach sportowych, czy udział w zgrupowaniach, ale generalnie bardzo 
liberalnie podchodziliśmy do zmian harmonogramów i przesunięć środków na inne 
terminy czy na inne zadania. Nie zabraliśmy w zasadzie chyba żadnemu klubowi 
środków, które otrzymał na początku roku, to już mówiłem na komisji, zgodziliśmy 
się na pracę zdalną trenerów czy treningi zdalne.  
Prowadzimy jeszcze 2 takie programy. Jeden jest skierowany do tych starszych 
zawodników, ale jeden skierowany do naszej młodzieży, która ma już osiągnięcia. To 
jest program z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie. Tam mamy 16 zawodników, których 
wspieramy kwotą 8000 zł rocznie, ale trzeba wykazać się już wynikami sportowymi i 
jakąś dalszą perspektywą rozwoju tak jak program mówi z Gdańska na Igrzyska 
Olimpijskie nie określamy na które igrzyska, ale chcielibyśmy, żeby tych osób na 
Igrzyska Olimpijskie wyjeżdżało z Gdańska jak najwięcej. Najbliższe Igrzyska, jak 
państwo wiedzą, będą w Pekinie, które tak naprawdę powinny być za nami, a tak 
realnie będą dopiero przed nami z dużym znakiem zapytania, czy w ogóle się 
odbędą. Dziękuję bardzo.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Widzę pani radna Kamila Błaszczyk. Bardzo proszę, 
oddaję głos.  
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję. Czy dobrze rozumiem, że nie ma w tej chwili żadnego zagrożenia żeby 
któryś z tych klubów młodzieżowych, który dostał dotację w ramach konkursu na 
początku roku musiał cokolwiek zwracać? Czyli, żeby te środki, albo zajęcia, które w 
jakiś sposób nie zostały zrealizowane i niewykorzystana ta pula środków 
przyznanych? Dobrze rozumiem?  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Tak, ale oczywiście trzeba się do nas zgłosić, trzeba z nami rozmawiać, trzeba 
zaproponować na co te środki można zamienić. Tak jak powiedziałem bardzo 
liberalnie do tego podchodzimy, do zmian terminów i zmian zadań. Jeżeli tylko klub 
wystąpi do nas z taką prośbą przychylamy się do nich pozytywnie.    
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie 
widzę. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.       

PUNKT  - 5 
 

Organizacja wycieczek turystycznych po Gdańsku za pośrednictwem meleksów. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Bardzo proszę pana prezesa Łukasza Wysokiego. 
 
Pani Ewa Stolarek – Przedstawicielka Gdańskiej Organizacji Turystycznej  

Dzień dobry, w zastępstwie prezesa Łukasza Wysokiego.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dzień dobry, w takim razie oddajemy głos, żeby pokrótce powiedzieć jak to 
wygląda, na jakich zasadach się odbywa, bardzo proszę.  
 
Pani Ewa Stolarek – Przedstawicielka Gdańskiej Organizacji Turystycznej  

Myślę, że tutaj nasza perspektywa wiadomo jest perspektywą turystyczną, zatem z 
tej perspektywy chciałabym temat poruszyć. Od kilku lat współpracujemy już z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni jak również ze Strażą Miejską w kontekście 
właśnie sytuacji z meleksami. My w pewnym momencie staliśmy się takim 
pośrednikiem, gdyż właściciel jednej z firm meleksiarskich był jednym z członków 
naszej organizacji. Temat jak państwo wiecie jest bardzo delikatny, gdyż z jednej 
strony wiemy, że są kontrowersje związane z funkcjonowaniem takich firm na 
terenie naszego miasta. Z drugiej strony my też jako organizacja turystyczna 
postrzegamy to rozwiązanie jako potrzebne, a potrzebne przede wszystkim ze 
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względu na wypełnienie tego obszaru dostępności do różnych atrakcji turystycznych 
w mieście. Tutaj mając szczególnie na uwadze potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami, też potrzebę osób starszych. Z naszej perspektywy niemniej 
kluczowe jest uregulowanie tej kwestii. Swego czasu powstał regulamin dobrych 
praktyk, który w pewnym momencie prace nam nim zostały wstrzymane, gdyż o ile 
sięgam pamięcią firmy mocno odwoływały się gdzieś do zasad konkurencji, uchwał, 
które wcześniej były przez Sąd Administracyjny podejmowane, zatem ten temat 
gdzieś jest jeszcze tematem budzącym kontrowersje, takim wyzwaniem. Wiem, że 
też z perspektywy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni jak i Straży Miejskiej tutaj też 
jest dużo przemyśleń na ten temat, więc chętnie oddałabym głos.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo, w takim razie oddajemy głos panu dyrektorowi.  
 
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Dzień dobry. Jeżeli chodzi o meleksy to temat jest faktycznie złożony. Muszę 
potwierdzić to co pani Ewa wcześniej powiedziała, aczkolwiek złożoność tego 
problemu to myślę, że nawet nie wynika z jakiś regulacji prawnych, ale bardziej ze 
stosunków międzyludzkich. W tej chwili na Śródmieściu, bo zawęźmy to, bo meleksy 
jeżdżą jeszcze w kliku innych lokalizacjach. Występują na Westerplatte, ZOO, rejon 
Ergo Areny, ale zawęźmy to do Śródmieścia, które budzi największe emocje. Tam są 
w tej chwili powiedzmy 3 większe firmy, plus może jeszcze ze 2 osoby, które 
indywidualnie używają tych meleksów. Formalnie pojazdom wolnobieżnym w tym 
także meleksom, to muszę podkreślić, że meleks nie jest nigdzie zdefiniowany 
inaczej jak pojazd wolnobieżny, czyli jest dokładnie w tej samej kategorii co ciągnik 
rolniczy, kombajn, pojazd budowlany. To jest dokładnie to samo z formalnego 
punktu widzenia. Pojazdom wolnobieżnym nie wolno jeździć w obszarze ulic 
Podwale Staromiejskie, Podwale Przedmiejskie. Tutaj na pewno pan naczelnik 
Czeran ze Straży Miejskiej powie także z ich perspektywy. Problem jest taki, że 
egzekwowanie tego przepisu leży tylko i wyłącznie po stronie Policji. Tylko Policja 
ma możliwość oddziaływania na tych kierowców meleksów, robi to, aczkolwiek też 
nie oszukujmy się, nie są w stanie w sezonie letnim, który jest takim największym 
problemem być cały czas na Głównym Mieście i mimo, że udało nam się znacznie 
złagodzić problem meleksów, ich ruchu na obszarze Głównego Miasta to on ciągle 
tam jest w większym lub mniejszym stopniu. To też zależy od aktywności służb. 
Popieram to co powiedziała moja przedmówczyni, że były czynione już kilkukrotnie 
próby unormowania tej sytuacji. Próbowaliśmy stworzyć coś na kształt koncesji tak, 
żeby mogły te podmioty wystartować, dająca najlepsze warunki miałaby możliwość 
jazdy po Głównym Mieście. Próbowaliśmy jakoś rozdzielać potencjalną ilość 
identyfikatorów wjazdowych na te firmy. Nagle okazało się, że firm meleksowych w 
Gdańsku mamy ponad 30. Mieliśmy 20 identyfikatorów. Kończyło się to karczemnymi 
awanturami, palonymi meleksami, podkładaniami nogi i wzywaniem Policji. 
Notabene jako ciekawostkę powiem, że po sprawie w USA zarzucono nam, że za 
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mało przeanalizowaliśmy choćby wypadkowość z udziałem meleksów. Okazało się, że 
meleksiarze między sobą narobili tyle wypadków, że można było spokojnie 
wprowadzić tą organizację, która pierwotnie tam była. Niedawno do nas wystąpiły 
firmy 2 z 3 z propozycją, czy z pytaniem, z prośbą o umożliwienie im prowadzenia 
tej działalności na terenie Głównego Miasta, gdzie oni deklarują, że sytuacje z 
przeszłości już nie wrócą. Oni są w stanie między sobą, że tak powiem, te sprawy 
pozałatwiać, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Problem jest taki, że tak jak 
powiedziałem 2 z 3. Za trzecią firmę nikt nie bierze odpowiedzialności. Wiem, że 
takie spotkanie z udziałem pana Prezydenta Grzelaka jest planowane na pierwszą 
dekadę października. Dnia w tej chwili nie pamiętam. Natomiast problem jest. 
Problem choćby stojących meleksów na terenie Targu Węglowego przy Złotej 
Bramie. Jest to całkiem realny problem. Problem meleksów stojących na końcu 
Szerokiej przy Żurawiu to też jest problem i w tej chwili nie chcemy otwierać tego 
rynku zbyt szeroko, bo obawiamy się powrotu do tego co było wcześniej. Tak 
wygląda teraźniejszość z meleksami.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Jeszcze oddam głos panu Andrzejowi Czeranowi Zastępcy Komendanta 
Straży Miejskiej, bardzo proszę. 
 
Pan Andrzej Czeran – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 

Dzień dobry. Właściwie to tutaj w kwestii tylko uzupełnienia. Tutaj powiedziane już 
było, że Straż Miejska niestety do znaku B5 nie ma kompetencji co nie znaczy, że 
przy naszych działaniach w sezonie letnim i poszerzeniem strefy ograniczonego 
dostępu w lecie od Podwala do Podwala skutecznie nie wzbroniliśmy wjazdu 
meleksów do tego rejonu i to się stało dzięki GZDiZ, który tutaj przyblokował 
Tobiasza, bo tam był taki lewy wjazd, to w gruncie rzeczy w tym sezonie letnim 
meleksy na Głównym Mieście od Podwala do Podwala się nie pokazywały. To jest 
jedno. Druga sprawa i w związku z tym nie było ich na Szerokiej, nie było ich w 
rejonie Głównego Miasta. Faktycznie grupowały się na Targu Węglowym, i tak jak 
powiedziałem nie mamy kompetencji. Jedyne co możemy zrobić to trzeba by było 
wystąpić do Policji o sprawniejsze działanie zwłaszcza, że my jako Straż możemy ich 
wspomóc monitoringiem, który będzie wychwytywał wjazd meleksów i jakby ułatwiał 
mandatowanie z tego powodu, że my mamy już doświadczenie z tymi meleksiarzami, 
że jak stoi meleks to nie ma kierowcy i nikt nim nie przyjechał i w związku z 
powyższym jak nie możemy ustalić kto jest kierowcą to ciężko jest ukarać tego, 
który faktycznie nim przyjechał, ale monitoring może to wspomóc i może wspomóc 
Policję, która wtedy będzie miała podjazd, jakby trafienie w konkretną osobę, która 
popełniła wykroczenie. To jest Targ Węglowy. W pozostałych miejscach nie ma. 
Dzisiaj specjalnie obszedłem tą strefę Głównego Miasta. Meleksów właściwie nie 
widziałem. Jeden widziałem na Stągiewnej. Tam jest problem z meleksami, ale tam 
nie ma zakazu wjazdu meleksów, więc tam jest tylko problem z nieprawidłowym 
parkowaniem. Wiadomo, że żeby tam był spokój trzeba by było postawić patrol. Nie 
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ma takich sił i środków. Jestem tak samo tutaj jak i Organizacja Turystyczna i GZDiZ 
za tym, żeby to unormować. Jest szansa, bo my jesteśmy tutaj wielkim rzecznikiem 
parku kulturowego i park kulturowy by pozwolił nam w pełni uregulować tą sprawę, 
bo to jest narzędzie, które daje nam naprawdę duże możliwości właśnie w kwestii 
ruchu drogowego i określenia i tam mogłaby się pojawić kwestia meleksów, a nie 
pojazdów wolnobieżnych. Ale niestety biorąc pod uwagę prace, które się zaczęły one 
prawdopodobnie jeżeli nie będzie przeszkód to sezon 2022 dopiero obejmie park 
kulturowy Główne Miasto, także prędzej raczej nie ma tutaj szans na realizację tego 
zadania. Tyle z mojej strony. Jest przedstawiciel GZDiZ, więc do uzupełnienia jest 
oznakowanie B5 od strony Targu Rybnego i od Słodowników. Na dzień dzisiejszy 
prawdopodobnie przy ściąganiu oznakowania jarmarkowego ktoś ściągnął to 
oznakowanie, znak B5. 
 
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Myślę, że nie będziemy państwa radnych znakiem B5 zanudzać. My sobie to 
poustalamy. Chcę pochwalić Straż Miejską, bo tak myślę, że z uwagi na skuteczność 
Straży w tym sezonie meleksiarze jednak postanowili reagować i stąd ich 
interwencje u nas w GZDiZ czy u pana Prezydenta.  
 
Pan Andrzej Czeran – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 

Ja tu jeszcze dodam, że byli u mnie przedstawiciele, ale tej firmy, która jest 
właśnie ze Stągiewnej, tych ładnych meleksów i oni też deklarowali, że chcą, ale, że 
się z innymi nie mogą dogadać, także właśnie ta skuteczność powoduje, że oni są 
chętni do współpracy.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Otwieram dyskusję i pierwsza osoba, która się zgłosiła to pan 
Marcin Okuniewski bardzo prosimy o przedstawienie się.  
 
Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża, przewodnik 

Dzień dobry, Marcin Okuniewski, jestem mieszkańcem Gdańska, jestem 
przewodniczącym Rady Dzielnicy Strzyża i jestem w tym konkretnym temacie 
przewodnikiem po Gdańsku, który na poprzedniej Komisji w wolnych wnioskach 
podniosłem ten temat dzięki czemu teraz stanął na agendzie, za co serdecznie 
dziękuję. Pojawiła się informacja, nie pamiętam, który z panów to powiedział, że 
nie chcielibyście za bardzo powiększać tego rynku, czyli jakby rozumiem, że jakiś 
system koncesjonowania i wpuszczania nowych podmiotów jest. Bym prosił o 
wytłumaczenie jak to wygląda? Czy po prostu jak ktokolwiek ma meleks to może 
sobie prowadzić taką działalność? Czy jest jakiś system koncesjonowania czy 
reglamentowania? Natomiast z drugiej strony pojawiła się wręcz, wprost 
wypowiedziana informacja, że wszyscy są świadomi tego, że meleksiarze mają za nic 
sobie B5 i na Targu Węglowym oraz na Bogusławskiego co nie zostało powiedziane 
stoją bezkarnie cały czas i tak naprawdę trochę jest taka zabawa w ciuciubabkę, 
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gdzie oni wiedzą, że jak postawię tak meleksa to i tak nikt mi nic nie zrobi, więc czy 
będziemy robili jakieś ograniczenia czy nie będziemy robili innych ograniczeń i jak 
się muru nie postawi i są w stanie przejechać to oni przejadą i mają poczucie 
bezkarności, więc wydaje mi się, że tu nie ma co czekać na park kulturowy, bo tak 
naprawdę wystarczy egzekwować obecne przepisy i te B5, więc jakby ta działalność 
jest koncesjonowana, taki mój postulat, wówczas w związku z tym, że i są łamane 
przepisy ruchu drogowego może takie koncesje można im cofnąć czy zawiesić. 
Dziękuję.  
 
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Może ja odpowiem na to pytanie. Jeżeli chodzi o kwestie ruchu meleksów to może w 
zasadzie każdy kupić sobie meleks i poruszać się zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. Nie ma w tym wypadku tematu koncesji. Co więcej, my próbowaliśmy 
właśnie uregulować to wspólnie z GOT-em, wspólnie z Urzędem Miasta, z radcami 
prawnymi Urzędu Miasta i jasno wskazano, że ruch meleksów, przewóz meleksami 
nie podlega koncesjonowaniu, a wszelkie próby wprowadzenia takiej koncesji, czy 
takiej jej odgórnej regulacji skończyłyby się oskarżeniami o ograniczanie swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej. Meleks w tej formie, która jest w tej chwili 
używana, że tak powiem, także nie podlega pod kwestie związane z przewozami 
osobowymi, więc nawet z tych paragrafów nie ma możliwości kierowców meleksów 
czy właścicieli firm meleksiarskich w żaden sposób spróbować doprowadzić do 
porządku. Jeżeli chodzi o egzekwowanie przepisów to oczywiście tu jest pełna 
zgoda. Notabene my też staramy się zwracać uwagę czy prosić Policję o to, żeby 
była podejmowana ta działalność, ale powiedzmy sobie szczerze, skuteczność ich 
interwencji jest ograniczona o tyle, że ok, jak się pojawi radiowóz to wystawią 2, 3 
mandaty, nie wiem, ile w tej chwili jest za B5, jaka to jest wielkość mandatu, jeden 
dostanie mandat, a reszta znika. Policja odjedzie, a oni z powrotem są na tym 
samym miejscu. Z meleksami, pojazdami wolnobieżnymi jest wręcz tak, że my 
mając strefę płatnego parkowania nie jesteśmy w stanie, to znaczy te pojazdy nie 
podlegają opłatom w strefie płatnego parkowania czyli tu mówimy zarówno o postój 
godzinowy, jak również nakładanie jakiś kar, opłat administracyjnych przez 
pracowników GZDiZ. Dlatego ten problem jest taki trudny. To co się udało zrobić to 
jest faktycznie strefa ograniczonego dostępu, gdzie Straż Miejska w sezonie po 
prostu siłą żywą broni wstępu na ten obszar i to tak wygląda.     
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Bardzo proszę teraz pani radna Kamila Błaszczyk.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję. Tu już wiele powiedzieliśmy o poruszaniu się tych meleksów w rejonie 
Głównego Miasta, natomiast w tym sezonie bardzo, co mnie zaniepokoiło, meleksy 
pojawiały się dosyć często na tych wielopasmowych drogach jak Zwycięstwa, czy 
nawet w centrum. Dla mnie to jest bardzo duże niebezpieczeństwo powodowane 
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przez nich w samym ruchu, bo po pierwsze pasażerowie tych meleksów nie są 
przypięci pasami w żaden sposób, więc w przypadku jakiejkolwiek kolizji są narażeni 
automatycznie na duże większe szkody niż pasażerowie samochodów, a na 
Zwycięstwa jest dopuszczona prędkość 70 km/h, więc to nie jest też mała prędkość i 
to nie były też przypadki jednostkowe to co zaobserwowałam, więc być może albo w 
jakiejś formie czy nakazowej, jakiejś formie znaków zakazu poruszania się w tych 
rejonach meleksom, albo w ramach rzeczywiście jeżeli teraz wychodzą z inicjatywą 
jakiegoś kompromisu, ułożenia się z miastem po prostu ich przekonać, żeby nie 
wykonywali kursów w takich miejscach, gdzie rzeczywiście takie ryzyko 
ewentualnych uszczerbków na zdrowiu dla pasażerów jest moim zdaniem ogromne, a 
one bardzo wolno poruszając się jednak stwarzają w tych miejscach spore 
zagrożenie gwałtownym hamowaniem innych pojazdów i co za tym idzie może dojść 
do jakiejś właśnie sytuacji niebezpiecznej. Dziękuję.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Jeżeli mogę skomentować po interpelacji pani radnej, wystąpiliśmy do Policji z 
prośbą o przekazanie takiej analizy danych dotyczących do jakich ewentualnie 
sytuacji zagrożeń związanych z meleksami na Głównym Mieście, też powiem jaki jest 
problem z oznakowaniem, to co ja już podkreślałem, nie ma zdefiniowanego pojazdu 
typu meleks. Jest to pojazd wolnobieżny. Czyli możemy wprowadzić na przykład 
zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, który również obejmuje pojazdy wolnobieżne, 
ale wtedy eliminujemy cały ruch ciężarowy. Drugim rozwiązaniem jest 
wprowadzenie zakazu pojazdów wolnobieżnych, ale wtedy eliminujemy wszystkie 
pozostałe pojazdy wolnobieżne. To jest trochę problem jak z hulajnogami 
elektrycznymi. Wszyscy je widzą, ale formalnie w polskim prawie one nie 
funkcjonują i z meleksami jest niestety trochę podobna sytuacja, stąd są te 
wszystkie problemy także nad wprowadzeniem jakiś skutecznych rozwiązań jeżeli 
chodzi o ten typ pojazdów. 
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Ale może rzeczywiście ten zakaz wolnobieżnych pojazdów byłby skuteczny, bo 
można dodać wykluczenie pojazdów komunalnych jeżeli tam będą jakieś traktory 
potrzebne do obsługi koszenia, czy jakiś innych rzeczy, a rzeczywiście w innych 
okazjach to takie pojazdy furmanka, czy coś innego to też się przecież raczej 
niewskazane, żeby się pojawiało w takich miejscach.   
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Aczkolwiek furmanka to musielibyśmy jeszcze inny znak stosować.      
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Czy ma pani jeszcze jakieś pytania?         
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Nie dziękuję.    
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Zaraz oddam głos pani Barbarze Imianowskiej, ale najpierw zadam pytanie jak to 
wygląda w innych miastach? Czy mamy jakieś wiadomości, dane jak oni sobie z tym 
problemem radzą, bo zakładam, że te duże turystyczne miasta mają dokładnie ten 
sam problem?  
 
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Mają ten sam problem. Przykładem takich rozwiązań jest Kraków, ale Kraków 
właśnie korzysta z faktu posiadania parku kulturowego i oni wprowadzili coś takiego 
jak licencja. Co prawda tam to poszło w tym kierunku, nie wiem jak to jest w tej 
chwili, ale w pewnym momencie były 200 licencjonowanych meleksów, więc mówiąc 
szczerze jak tam byłem osobiście to jakby tego nie wprowadzili to by był dokładnie 
ten sam efekt. Natomiast później to chyba zostało jakoś unormowane, bo oni 
próbowali to zrobić tak, że jeszcze zanim w Krakowie powstał park kulturowy i mieli 
takie regulacje prawne, ale im zakwestionował to Wojewoda i oni musieli się z tego 
wycofać. Jak to jest w innych miastach typu Wrocław? Mówiąc szczerze nie wiem. 
Kraków jest takim najlepszym przykładem, bo te krakowskie rozwiązania 
chcielibyśmy, żeby zafunkcjonowały w Gdańsku właśnie po wprowadzeniu parku 
kulturowego. 
 
Pani Ewa Stolarek – Przedstawicielka Gdańskiej Organizacji Turystycznej  

Jeszcze dodam, że Kraków był takim naszym benchmarkingiem właśnie w trakcie 
trwania prac, kiedy rozeznawaliśmy rynek, zastanawialiśmy się nad rozwiązaniami, 
podjęliśmy próbę wprowadzenia takiego regulaminu, kodeksu dobrych praktyk i 
napotkaliśmy tak naprawdę na te same problemy, które Kraków napotkał i stąd też 
również pomysł przeniesienia modelu już działającego parku kulturowego. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Czyli można podglądać co się tam dzieje. Dziękuję. Oddaję głos pani radnej 
Barbarze Imianowskiej.    
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Ja tylko chciałam powiedzieć o tej sytuacji jak radna Błaszczyk mówiła, właśnie też 
o tym samym, o bezpieczeństwie i o tych pasach, jest to bardzo niebezpieczna 
sytuacja, bo jadą dzieci, jadą różne osoby i rzeczywiście należałoby zwrócić na to 
uwagę, natomiast ja jeszcze mam trochę z innej beczki, taką skargę miałam kiedyś, 
że jest taki brak kultury, są jakieś takie wojny meleksowe, tego typu, że na przykład 
przy klientach, przy turystach kłótnie o pieniądze. Po prostu takie przykre sytuacje i 
pamiętam, że mi taka osoba zgłaszała i jak szłam w pobliżu Stoczni Gdańskiej 
przechodziła i się przyjrzałam takiej sytuacji i zastanawiałam się, czy ma rację. 
Akurat też nadziałam się na taką sytuację, gdzie pan coś wykrzykiwał, ludzie wcale 
nie chcieli do tego meleksu wsiąść. Nie wiem, czy to jakaś taka kultura tych 
meleksiarzy jest do poprawy, czy nie, bo rozumiem, że to są też dosyć opłacalne 
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kursy. Może mi pan powie jaka jest obecnie cena, bo była to cena nawet 250 zł, 120 
zł za grupę, to są wysokie kwoty i przy tym wysokie obroty dla firmy. Nie wiem co to 
oznacza ta wojna meleksowa i ten brak takiej kultury, który wpływa gdzieś tam na 
jakąś wizytówkę miasta bardzo negatywnie, więc ja z tej strony chciałabym 
troszeczkę wyjaśnień. Dziękuję.  
 
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Powiem może trochę bardziej w sferze plotek niż jakiś faktów dokładnych, którymi 
dysponujemy, aczkolwiek one są całkiem wiarygodne te informacje, które 
posiadamy. Faktycznie szczególnie kilka lat temu problem z, tak jak pani to 
nazwała, kulturą tych meleksiarzy, był olbrzymi. To, że zostały meleksy wyrzucone z 
Głównego Miasta tymi rozwiązaniami, tym chociażby zakazem wjazdu pojazdów 
ciężarowych spowodował nie kto inny tylko sami meleksiarze. Faktycznie dochodziło 
do karczemnych awantur. Było kilka takich sytuacji, że dali sobie po twarzy. 
Przyjeżdżała karetka, bo to oczywiście urastało do rangi nokautu, po którym 
kierowca jednej firmy nie mógł wstać. Taką już chyba najbardziej, taką patologiczną 
sytuacją był meleks, który spłonął kilka lat temu w podziemiach garażu na ul. 
Szafarnia, co skończyło się wyłączeniem garażu, bo to były jeszcze tam inne 
kwestie, popaliły się instalacje przeciwpożarowe. My musieliśmy zamykać 
parkowanie na ulicy, bo po prostu cały garaż musiał być ewakuowany i takie sytuacje 
kiedyś były niestety codziennością. Fakt faktem, że po tych zmianach, które zostały 
wprowadzone z tego co pamiętam 4 lata temu sytuacja troszeczkę się unormowała 
na tyle, że chyba oni zrozumieli, że to nie tędy droga i gdzieś ten rynek się podzielił 
i z tego co wiemy te 3 firmy one między sobą podzieliły rynek. Ktoś tam robi w 
rejonie Targu Węglowego, ktoś tam robi w rejonie kładki, ktoś tam robi na Wyspie 
Spichrzów. No i kwoty są tak ok 200 zł za kurs, więc jeżeli sobie policzymy tych 
kursów razy, nie wiem, jeden meleks niech zrobi 10 kursów dziennie, co nie jest 
jakąś taką wygórowaną liczbą to są pieniądze, o które oni się tam kłócą, walczą. I 
też mamy sygnały, może pan Okuniewski zweryfikuje to co mówię, że jest także 
różna jakość tych meleksów. Są tacy, którzy coś reprezentują sobą jeżeli chodzi o 
wiedzę, którą przekazują turystom w tym turystom zagranicznym, a są tacy, którzy 
bajkopisarstwo uprawiają i jest marny poziom kultury, poziom gdzieś wyciągania 
tych turystów. Sam widziałem takie sceny pod Złotą Bramą, że aż sam dzwoniłem do 
Policji z prośbą o interwencję, takie sytuacje zdarzają się i stąd mimo tego, że jest 
pewne pole do wprowadzenia tych meleksów, choćby dowóz do hoteli. Dziś, gdy 
mówimy o kwestii ograniczenia emisji spalin, czystym powietrzu, te pojazdy 
elektryczne mogłyby stanowić takie uzupełnienie oferty dowozu choćby do hoteli, 
ale mimo wszystko my się obawiamy, że ta patologia, która była 4-5 lat temu 
powróci, stąd takie nasze dosyć nieubłagane stanowisko jeżeli chodzi o tematy te 
meleksowe.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dziękuję. Jeżeli macie państwo wpływ na to to warto na pewno też może z tymi 
kierowcami rozmawiać na ten temat, żeby po prostu nie było takich sytuacji, albo 
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było ich pewnie mniej, na to macie pewnie jakiś wpływ, także to wszystko z mojej 
strony. Dziękuję za odpowiedź.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Oddaję głos panu Marcinowi Okuniewskiemu.  
 
Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża, przewodnik 

Dziękuję. Chciałem ad vocem do tego co pan Wawrzonek powiedział. Zgadza się, 
część z tych meleksiarze to są licencjonowani przewodnicy, którzy prezentują 
bardzo wysoki poziom merytoryczny i odpowiadają bardzo rzetelnie i są dobrą 
wizytówką miasta. Są tacy, którzy nie mają kompletnie żadnej wiedzy, po prostu 
jeżdżą z nagraniami i tam mają tabliczkę, że oprowadzają w 48 językach i po prostu 
mają to wszystko nagrane i oni tylko jeżdżą, wciskają guzik, a nagranie opowiada. 
Natomiast najbardziej wydaje mi się, że najgorszą wizytówką dla miasta są ci, 
którzy chcą reprezentować siebie jako takiego fun guide, który generalnie daje 
rozrywkę, oni tam nalewają alkohol tym turystom, oni puszczają głośną muzykę, 
robią z tego taką imprezę, więc oni chyba celują w takiego klienta co przyjeżdża na 
wieczorek kawalerski, albo po prostu jest po upojnym wieczorze, więc wydaje mi 
się, że to jest mniejszość tych kierowców, którzy robią tą złą opinię, bo ci z 
nagraniami są kompletnie niegroźni, ci dobrzy merytorycznie robią dobrą robotę. Nie 
uważam, że to jest rynek, który trzeba wyciąć, bo zgadzam się z wcześniejszą 
opinią, że oni uzupełniają ofertę i są potrzebni. Natomiast jest pewna grupa, 
niewielka, która właśnie pod Złotą Bramą, tam jest największa walka o klienta, bo 
tam ten natłok turystów jest największy. Ja reprezentuję firmę, która oprowadza 
piesze wycieczki dla turystów. Mamy punkt zborny pod Złotą Bramą, więc pod tą 
Złotą Bramą ilekroć do nas przychodzi grupa osób to jest trzech, czterech takich 
standardowych, tych samych meleksiarzy, którzy starają się w jakiś sposób zwrócić 
na siebie uwagę, przekrzykują, przeszkadzają. Ostatnio jakąś dmuchaną lalę 
przywozili i robili jakieś takie jasełka. Próbują na siebie zwrócić uwagę i ten poziom 
ich kultury jest naprawdę żenujący. Stąd ta moja interwencja na poprzedniej 
komisji, żeby ten temat ruszyć, bo wydaje mi się, że to co możemy robić to 
egzekwować istniejące przepisy prawa, czyli wyciąć ich z Targu Węglowego i z 
Bogusławskiego, bo tam jest znak B5, który im uniemożliwia wjazd, ale jak 
rozumiem tu miasto ma związane ręce, bo to nie Straż Miejska tylko Policja.  
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Tak, tylko Policja. Miałem nadzieję, że ten temat się sam unormuje w momencie, 
kiedy ruszy budowa parkingu, a przynajmniej budowa tych kompleksów hotelowych 
miejsc LOT-u, bo wtedy też Targ Węglowy miał być zaanektowany pod potrzeby 
budowy. Niestety w tej chwili jest tak i to niestety nam nie pomaga, więc faktycznie 
muszę poprzeć mojego przedmówcę, że jest w tamtym miejscu problem. Czasami 
się po prostu wydaje jakby chłop z plaży wrócił, spodenki świeżo z basenu 
wyciągnięte, goła klata i pan meleksiarze.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Bardzo 
dziękujemy za wyjaśnienia i miejmy nadzieję, że to jak najszybciej się unormuje.   

PUNKT  - 6 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.   
 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Czy są jakieś wolne wnioski? Nie widzę. Ja bym chciała taki wolny wniosek 
wprowadzić i od razu do pana dyrektora z prośbą, bo na zeszłej Komisji mieliśmy 
dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 65, która zgłaszała do nas taki wniosek o 
postawienie tam progów zwalniających przy szkole. To jest ul. Kamienna Grobla na 
wysokości dwóch końców boiska Szkoły Podstawowej nr 65. Dokładnie to tak 
określili. Oni twierdzą, że z tym tematem już walczą od kilku lat, a dzieci, które 
tam treningi uprawiają, przechodzą na drugą stronę ulicy, a samochody są tam 
rozpędzone i bardzo by prosili, że tam te progi postawić. Takie pytanie i prośba czy 
w ogóle taka możliwość jest, czy taki wniosek pan dyrektor kojarzy?   
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Był taki wniosek i my robiliśmy pomiary ruchu, ale nie pamiętam wyników. Mam 
prośbę ja sobie to zanotuję i jutro bym sprawdził jakie tam były nasze odpowiedzi, 
jakie było nasze stanowisko i na podstawie czego ono powstało, bo w tej chwili my 
mamy od kilku lat zresztą taką procedurę, że w momencie, kiedy dostajemy wniosek 
jedziemy z urządzeniami do pomiaru ruchu, one tam sprawdzają jakie są prędkości 
natężenia ruchu i na tej podstawie podejmujemy decyzje. Ja sprawdzę jakie tam 
były wyniki i wtedy bym może na maila pani radnej przesłał.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Prosiłabym do mnie, czy do pani Asi, żeby rozesłać do wszystkich członków Komisji i 
po prostu zobaczymy czy da się coś z tą sprawą zrobić, czy faktycznie to natężenie 
jest tak małe i jeżdżą tam wolno samochody, bo jest taki wniosek ze szkoły. Oni tam 
walczą od kilku lat z tym, także warto by było to sprawdzić i jeszcze raz przyjrzeć 
się tej sprawie.  
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Dobrze, oczywiście.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Tam kluczowe było to, że dzieci przynoszą sprzęt z jednej strony ulicy na drugą i to 
nie jest takie zwykłe przejście przez ulicę dziecka, tylko dzieci noszą jeszcze sprzęt, 
więc to trwa też troszeczkę dłużej niż zwykłe przejście przez ulicę.  
 

Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

My tam nawet kombinowaliśmy, żeby po prostu wynieść, zrobić to w takiej formie 
takiego progu płytowego, żeby to wręcz zrobić w takim standardzie bardziej 
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chodnika, czyli takiego przekraczania jezdni, ale tu rozbiliśmy się o dwie rzeczy, 
jedno może do przejścia, bo to jest kwestia komunikacji autobusowej, która tam 
jeździła, albo jeździ dalej, a druga rzecz to jest w tej chwili kwestia pana 
Konserwatora, który podejrzewam, że gdybyśmy chcieli zaingerować w ten bruk, to 
mógłby nas pogonić z naszymi pomysłami, ale my sprawdzimy jakie tam były wyniki i 
co z tym fantem można zrobić.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dobrze, w takim razie czekamy na wiadomość. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni 
mają jeszcze coś do dodania w tej kwestii albo w innej? Można jeszcze skorzystać z 
obecności pana dyrektora. W takim razie nie zatrzymujemy. Dziękujemy bardzo.    
 
Pan Tomasz Wawrzonek – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni   

Dziękuję, miłego popołudnia. Do widzenia.               
 

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 – nieobecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – obecny 
Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Beata Jankowiak – obecna 
 

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:20. 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  



Sprawozdanie z działalności 

Gdańskiego

Zespołu Schronisk 

i Sportu Szkolnego za rok 

szkolny 2019/2020

Załącznik nr 5



O obiekcie 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku jest publiczną placówką

oświatowo-wychowawczą. Placówka posiada dwie filie, które znajdują się przy

ulicy Wałowej oraz Kartuskiej. Placówka współpracuje z Polskim Towarzystwem

Schronisk Młodzieżowych (PTSM), Międzynarodową Fundacją Schronisk

Młodzieżowych (IYHF)i organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną,

turystyką, kulturą i sztuką.

Dane liczbowe: 
❑ Liczba zapewnionych miejsc w schroniskach : 291

❑ Liczba zrealizowanych noclegów w schroniskach: 18806

❑ GZSiSS administruje i zarządza 12 obiektami

Gdański Zespół  
Schronisk i Sportu 

Szkolnego

Filia SSM Kartuska Filia SSM Wałowa
Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej

Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w 

Gdańsku 



Zajęcia stałe 

prowadzone w 

GZSiSS
 gimnastyka korekcyjna

 pływanie korekcyjno-kompensacyjne

 pływanie synchroniczne 

 zajęcia turystyczno-krajoznawcze

 zajęcia artystyczne

 lekka atletyka 

 nauka pływania 

 gimnastyka kompensacyjna

 piłka siatkowa

 zajęcia rekreacyjne i animacja czasu wolnego

 smocze łodzie

 piłka nożna 



Zajęcia stałe Gdańskiego Zespołu Schronisk 

i Sportu Szkolnego

1248

Liczba uczestników
Dzieci i młodzież uczestnicząca w 

zajęciach regularnie, w stałych grupach 

zrekrutowanych przed rozpoczęciem 

roku szkolnego.

Ilość prowadzonych 

grupLiczba 

instruktorów
Nauczyciele etatowi 

GZSiSS, dedykowani do 

poszczególnych dyscyplin 

i aktywności

27
102



Gdański Festiwal

Korektywy



Gdański Festiwal Korektywy

 Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zorganizował kolejną

edycję Gdańskiego Festiwalu Korektywy. Tym razem gościliśmy w SP 46

 Tory przeszkód, gry i zabawy, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne,

czy zdrowa żywność czekały tego dnia na chętnych uczestników.

 Nauczyciele GZSiSS prowadzili kampanię informacyjną na temat wad

postawy i sposobów radzenia sobie z nimi. Instruktorzy w przystępny

sposób przedstawiali dzieciom i rodzicom jak radzić sobie z wadami

postawy. Dla dzieci przygotowano stacje, gdzie w praktyce mogły one

zapoznać się z ćwiczeniami. Rodzice bacznie przyglądali się

poczynaniom swoich pociech, aby chwilę później zasięgnąć porady

u prowadzącego, a także spróbować wspólnych ćwiczeń.



Wyjazd na mecz 

reprezentacji Polski 

 87 podopiecznych z 8 szkół 

podstawowych i 2 szkół specjalnych  

wzięło udział w wyjeździe na mecz

reprezentacji Polski przeciwko Słowenii 

w dniu 19 listopada 2019 r.

Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem 

Muzeum Powstania Warszawskiego 



Okres epidemii 
koronawirusa

 Przejście pracowników GZSiSS 
w tryb pracy zdalnej od 
12.03.2020 r. do 11.05.2020 r.

 Utworzenie zajęć zdalnych z 
wykorzystaniem platformy 
Google Classroom,

 Przygotowanie Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego 
przy Al. Grunwaldzkiej jako 
obiektu przeznaczonego do 
kwarantanny na wypadek 
rozprzestrzeniania się 
epidemii



Powrót do zajęć w nowej 

rzeczywistości

 Po złagodzeniu obostrzeń dotyczących nakazów i zakazów 

w  związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa

GZSiSS powrócił w maju br. do bezpiecznych zajęć w 

przestrzeni otartej z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz 

obowiązujących przepisów,

 Otwarte zostały boiska do siatkówki plażowej oraz 

koszykówki znajdujące się na terenie placówki, również z 

nowymi zasadami funkcjonowania 



 Gdańska Olimpiada Młodzieży

- całoroczny system  rozgrywek 

sportowych dla szkół w Mieście 

Gdańsk od eliminacji szkolnych 

do finałów Gdańska zwana dalej 

GOM.

GOM organizowana jest w trzech 

kategoriach wiekowych: Gdańskie 

Igrzyska Dzieci, Gdańskie 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

Gdańska Licealiada.



201 imprez sportowych 

zorganizowanych w ramach GOM w 18
dyscyplinach

8690 uczniów startujących w 

rozgrywkach Gdańskiej Olimpiady Młodzieży

Gdańskie Igrzyska Dzieci - 3201 uczniów z 62 szkół,

Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 2835

uczniów z 54 szkół,

Gdańska Licealiada - 2654 uczniów z 33 szkół,



O programie 
W trakcie zimowej i letniej przerwy w nauce szkolnej GZSiSS zorganizował

różne formy wypoczynku w grupach tematycznych w formie kolonii w ilości

4 turnusów letnich oraz 12 turnusach. W okresie zimowym przeprowadzono

4 turnusy półkolonii oraz 1 kolonia dając uczestnikom duże możliwości

spędzenia wolnego czasu. Smocze Łodzie, Lekkoatletyka i Kolonia Akademii

Mediacji w Ścinawie to tylko część zaproponowanych przez Gdański Zespół

Schronisk i Sportu Szkolnego form wypoczynku, które cieszyły się dużą

popularnością. Dostosowano tematykę zajęć do różnego wieku uczestników.

Przerwa w nauce szkolnej kolonie i 

półkolonie w okresie zimowym i letnim



Na zaproszenie władz 
miasta, Gdański Zespół 
Schronisk i Sportu Szkolnego 
gościł oraz organizował  dwa 
turnusy kolonii letnich dla 
dzieci i młodzieży z terenów 
dotkniętych powodzią. 
Podczas pobytu w placówce 
uczestnicy kolonii poznawali 
Gdańsk oraz korzystali z 
dostępnych i bezpiecznych 
atrakcji z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. 



WYNIKI ILOŚCIOWE – ORGANIZACJA KOLONII 

I PÓŁKOLONII

161

Liczba uczestników
Kolonia mediacyjna w 

Ścinawie: 14 osób

Obóz sportów wodnych i 

smoczych łodzi w 

Człuchowie: 24

Dni zajęć 
Wyjazdy wakacyjne, 

realizowane w Gdańsku 

i w Zgorzale

21

216

Liczba uczestników
Miejsca na półkoloniach 

zostały rozdysponowane 

w kilka dni po ogłoszeniu 

rekrutacji. To świadczy 

o wielkiej popularności tej 

formy wypoczynku.

Grup półkolonii 
Realizujących swoje 

zajęcia na terenie 

Gdańska w różnych 

dyscyplinach 

i aktywnościach

12

Kolonie Półkolonie

Ilość turnusów kolonii 

letnich i zimowych

5



Sekcja lekkiej atletyki Gdańskiego Zespołu 

Schronisk i Sportu Szkolnego jest organizatorem 

Gdańskich Czwartków Lekkoatletycznych. 

Celem zawodów jest popularyzacja 

i upowszechnianie lekkoatletyki jako zdrowej

i najprostszej formy aktywnego wypoczynku wśród 

dzieci i młodzieży szkół podstawowych, oraz 

zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia zajęć 

treningowych w tej dyscyplinie. 

W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na 

epidemię fianł został rozegrany w późniejszym 

terminie. Reprezentacja Gdańska składająca się z 

wychowanków GZSiSS zajęła 3 miejsce w 

klasyfikacji generalnej miast, zdobywając łącznie 

6 medali – 2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe medale.



O programie 

Celem projektu jest 

aktywizacja sportowa 

wszystkich mieszkańców 

Gdańska. Dzielnicowe Centra 

Sportu to ogólnodostępne, 

bezpłatne i otwarte zajęcia 

sportowo-rekreacyjne 

odbywające się w 15 

dzielnicach Gdańska, stale 

rozszerzające zakres o kolejne 

dzielnice. 

Dla kogo?

Oferta zajęć skierowana jest 

do wszystkich Gdańszczan, 

bez względu na wiek czy płeć 

– rodziców z dziećmi, 

młodzieży a także seniorów. 

Każdy może znaleźć 

dyscyplinę dla siebie 

z bogatej oferty zajęć. Na 

zajęciach funkcjonuje podział 

grup ze względu na wiek 

i poziom zaawansowania.

Dyscypliny

Szeroki wachlarz dyscyplin 

integracyjnych: piłka siatkowa, 

koszykówka, piłka nożna, 

badminton, zumba, fitness, 

kalistenika, nordic walking, 

zajęcia biegowe, morsowanie, 

boks, tenis, rugby tag, piłka 

ręczna, siłownia, smocze łodzie 

i kajaki, a także siatkówka 

i piłka ręczna plażowa.



WYNIKI ILOŚCIOWE - KLUCZOWE LICZBY 

PROJEKT DCS

19156
Liczba uczestników
Tyle mieszkańców brało udział w 

zajęciach sportowych i rekreacyjnych 

w ramach projektu DCS

Godziny zajęć 
Tyle godzin na sali, 

siłowni, parku 

i lesie spędzili wraz z 

instruktorem uczestnicy 

zajęć. To też godziny 

integracji z innymi 

mieszkańcami 

i czas na odkrywanie 

nowych zakątków miasta.

Liczba instruktorów
Tyle trenerów i 

instruktorów prowadziło 

zajęcia DCS

32
3008



Imprezy sportowe

 GZSiSS w roku 2019/2020 organizował i 
wspierał organizacyjnie szereg działań 
mających na celu popularyzację zdrowego 
i sportowego trybu życia. 
Organizowaliśmy takie wydarzenia jak:

 Mistrzostwa Gdańska w koszykówce 3x3

 Turnieje siatkówki plażowej

 II Otwarte Mistrzostwa Gdańska w 
Wyścigach Smoczych Łodzi

 Wsparcie biegu „5 od serca” 

 Halowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
w LA

Ponadto, placówka współpracuje z Radami 
Dzielnic  obsługując zadania realizowane w 
dzielnicach w zakresie sportu i rekreacji. 



Nasze centrum prowadzi bezpłatna działalność skierowaną do 

wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli z placówek 

oświatowych Miasta Gdańsk. Centrum składa się z:

✓ Klub Mediatora 

✓ Punkt informacyjno – konsultacyjny

✓ Centrum Szkoleniowe

✓ Ośrodek Mediacyjny



O programie 

Celem programu jest ograniczenie przez dzieci 

i młodzież sięgania po szkodliwe dla nich substancje 

(papierosy, alkohol, używki) oraz nabycie 

umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 

w życiu. Program to aktywne formy spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz ich 

rodziny. W trakcie zajęć uczestnicy, uczą się zasad 

współpracy, respektowania norm i zasad współżycia, 

szacunku, systematyczności oraz rywalizacji zgodnie 

z zasadą 

„ fair play” 
Dla kogo?

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży,

które znajdują siew grupie ryzyka związanymi z

problemami alkoholowymi

Dyscypliny

Zajęcia sportowe i rekreacyjne, ale także warsztaty

profilaktyczne i wyjazdy turystyczne i kulturalne (muzeum)

ŻYJ Z PASJĄ

1374
uczestników

32
2385

godzin zajęć

29
instruktorów

22
wycieczki

22

szkoły



O programie 

Program ma na celu rozwijanie 

zainteresowań w zakresie sportu oraz 

podnoszenie sprawności fizycznej z 

ukierunkowaniem na daną dyscyplinę.

Dla kogo?

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku

7 – 18 lat. Stałe grupy uczestników, zrekrutowane

na początku roku szkolnego.

Dyscypliny

Zajęcia sportowe: cheerleaders, nauka

pływania, gry i zabawy z elementami

lekkiej atletyki, mini piłka siatkowa,

siatkówka, koszykówka, gry zespołowe

i zabawy, piłka nożna

Mój sport

351
uczestników

1060

godzin zajęć

16
trenerów



Dziękuję za uwagę

Dyrektor – Marlena Zajdzińska-Pełka, tel: 602 679 920, email: dyrektor@ssm.gda.pl

Wicedyrektor – Bartłomiej Papis, tel: 507 273 593, email: b.papis@ssm.gda.pl

mailto:dyrektor@ssm.gda.pl
mailto:b.papis@ssm.gda.pl

