
1 

 

BRMG.0012.113.2020.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 25-11/2020 
 
Z dwudziestego piątego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 16 grudnia 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 25 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła na początku 
posiedzenia obecność członków Komisji: 
Radna Kamila Błaszczyk – obecna 
Radny Piotr Dzik – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – nieobecny 
Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Beata Jankowiak - obecna 
 

Następnie stwierdziła quorum, powitała zebranych i poinformowała, że porządek 
obrad został w terminie regulaminowym 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 827 – w zakresie działania Komisji. 
Referuje: Przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
  

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2020 – druk nr 828 – 
w zakresie działania Komisji. 
Referuje: Przedstawiciel Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

3. Podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2020 roku przez Biuro 
Prezydenta ds. Sportu oraz Gdański Ośrodek Sportu.  
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu, Pan Leszek Paszkowski 

– Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
 

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Następnie wobec braku uwag do zaproponowanego porządku obrad 
przewodnicząca poddała jego przyjęcie pod głosowanie, które wyglądało 
następująco: 
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Radna Kamila Błaszczyk – za 
Radny Piotr Dzik – za 
Radna Barbara Imianowska – za 
Radny Przemysław Malak – nieobecny 
Radny Lech Wałęsa – za 
Radna Beata Jankowiak - za 
 

Głosowanie: 
5 za – jednogłośnie 
 

Karta do głosowania dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 827 – w zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
17 grudnia 2020 r. BRMG.0006.360.2020). 

Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Dzień dobry wszystkim, w druku 827 w zakresie działania państwa 
Komisji jest dokonywana zmiana w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą 
udostępnienie sieci Hot-Spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na 
terenie Gdańska i jest to zmiana, która polega na zwiększeniu limitu wydatków w 
roku2020 o kwotę 20 000 zł, czyli do kwoty 340 000 zł i zmiana ta wynika z 
przesunięcia terminów płatności w ramach tego przedsięwzięcia. To wszystko w 
zakresie działania 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 827 – w zakresie 
działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalistę w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 
jednogłośnie - 5 głosami za, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 827 – w zakresie działania Komisji. (Opinia nr 25-11/48-
18/2020) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2020 – druk nr 828 – w 
zakresie działania Komisji. 
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
17 grudnia 2020 r. BRMG.0006.361.2020). 
 

Radny Przemysław Malak dołączył do posiedzenia.  

Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Jeżeli chodzi o druk 828 to w druku tym w zakresie działania państwa 
Komisji jest dokonywana zmiana następująca: już wspomniane wcześniej 
udostępnianie sieci Hot-Spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na 
terenie miasta, zwiększenie o 20 000 zł i to jest przeniesienie w ramach działu 750 
dokonywane przez Biuro Informatyki z oszczędności na przedsięwzięcie. Jeżeli 
chodzi o Biuro Prezydenta ds. Sportu to zwraca się do rezerwy celowej na wydatki 
jednostek pomocniczych 11 100 zł i to są środki, które były przeznaczone na 
realizacje zadań z zakresu Rady Dzielnicy Oliwa i Wyspa Sobieszewska oraz Brętowo i 
niestety te zadania nie mogą zostać zrealizowane, w związku z tym środki wracają 
do rezerwy celowej. Jest jeszcze dokonywana zmiana dotycząca przesunięcia z 
Gdańskiego Ośrodka Sportu 14 000 zł do Wydziału Rozwoju Społecznego do Edukacji i 
to są środki przenoszone do Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. 
Dotyczy to przede wszystkim tego, że będzie realizowane zadanie z zakresu Rady 
Dzielnicy Zaspa Młyniec natomiast zmienia się realizator tego zadania i tylko o to 
chodzi właściwie w tym przesunięciu. I to wszystko w zakresie działania państwa 
Komisji.       

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu uchwały, 
a następnie otwierając dyskusję zapytała: pani powiedziała, że 11 100 zł nie 
zostanie zrealizowane. Nie ma możliwości zrealizowania zadań, to znaczy, że w tym 
roku nie będzie możliwości zrealizowania zadań i jaka jest tego przyczyna i jakie to 
są zadania? Jakby pani mogła w skrócie powiedzieć.  
 
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków 
Jeżeli chodzi o brak możliwości … to znaczy w tym roku zadania nie będą 
zrealizowane, z jakiego powodu, czy nie były rozstrzygnięte przetargi, czy Rada 
Dzielnicy zrezygnowała to myślę, że tutaj pan dyrektor Biura Sportu może będzie 
mógł mnie wspomóc, bo nie mam takiej wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o realizację 
w przyszłym okresie to decyzja należy do Rady Dzielnicy i do Pani Prezydent czy 
środki zostaną dalej przekazane na te cele.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Panie dyrektorze, czy jest pan w stanie coś nam więcej na ten temat powiedzieć? 
Jakie to były zadania?  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Te zadania są w kompetencji chyba GOS-u. Panie dyrektorze Paszkowski? Te 
związane z Radami Dzielnic.  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Proszę państwa jeżeli chodzi o Rady Dzielnic to sytuacja wygląda tak, że niektóre z 
tych zadań były realizowane w związku z pandemią w późniejszym okresie, czyli 
bardzo późno jesiennym i nie wszystkie z nich mogą być realizowane i one trafiły do 
nas do budżetu do naszego zbyt późno i stąd z tego względu te zadania nie są 
możliwe do zrealizowania i z tego co mi widomo one będą przesunięte na kolejne 
lata, ale one niejako nie przepadają.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Super. Dziękuję za informację. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa 
radnych? Nie widzę.  

Następnie z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca poddała pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 827 – w zakresie działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalisty w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 828 – w zakresie 
działania Komisji. (Opinia nr 25-11/49-19/2020) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

PUNKT  - 3 
 

Podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2020 roku przez Biuro 
Prezydenta ds. Sportu oraz Gdański Ośrodek Sportu.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Ten rok był dość specyficzny i trudny, ale poproszę panów dyrektorów, żeby nam 
powiedzieli jak to wyglądało w skrócie, podsumowując. Bardzo proszę. Zaczniemy od 
Biura Prezydenta ds. Sportu.   
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dzień dobry pani przewodnicząca, witam jeszcze raz wszystkie panie radne i 
wszystkich panów radnych, rzeczywiście rok bardzo trudny dla sportu od samego 
początku roku poprzez pierwszy lockdown, drugi lockdown, ale sport jakoś sobie z 
tym radził, raz trochę lepiej, raz trochę gorzej, raz kibice mogli być na stadionach i 
oglądać zmagania naszych sportowców. Raz tych kibiców nie było, liga musiała 
trochę przyspieszyć, raz zwolnić, raz w ogóle nie mogła grać, więc rok był bardzo, 
bardzo trudny, ale myślę, że zrealizowaliśmy większość zadań, które sobie 
zaplanowaliśmy. Oczywiście musieliśmy szczególnie tym dużym klubom ze względu 
na ograniczone możliwości finansowe trochę musieliśmy im tych pieniędzy zabrać. 
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Nie zabraliśmy małym klubom naszym, które czerpią środki z dotacji miejskiej. 
Udało się zorganizować kilka imprez, które współfinansowaliśmy, kilka dużych takich 
imprez mimo takich, a nie innych warunków. Może powiem o kilku kwotach i jeżeli 
będą jakieś pytania co do szczegółowości kwot to bardzo proszę. Na kluby, na 
promocję miasta poprzez kluby sportowe startujące w najwyższych klasach 
rozgrywkowych przeznaczyliśmy 14 918 000 zł, na imprezy, które 
współfinansowaliśmy, nie organizowaliśmy, 1 233 500 zł, na dotacje w pierwszym 
konkursie 3 900 000 zł, w drugim konkursie 400 000 zł i zrobiliśmy coś, czego nie było 
do tej pory w żadnym roku, ogłosiliśmy dodatkowy konkurs na sprzęt sportowy na 
niebagatelną kwotę 900 000 zł, więc myślę, że wiele klubów na tym skorzystało. 
Fundacja Gdańska zrealizowała imprezę, która nazywa się Baltic Sail, czyli zlot 
żaglowców z całego świata, oczywiście przy przestrzeganiu wszystkich tych reżimów 
sanitarnych, które w tym okresie obowiązywały. Bardzo trudna impreza jeżeli chodzi 
o logistykę. Mamy taki program od 2018 roku, który nazywa się Top Talent. Kończy 
się w przyszłym roku. Na ten program przeznaczyliśmy 233 000 zł na co mamy 
przeznaczone pieniądze przez te wszystkie lata ta kwota jest bardzo podobna. To są 
takie główne punkty. Te budżet będzie wyglądał trochę inaczej w przyszłym roku, 
ale to myślę, że to nie temat na tą Komisję. Jeżeli będziemy rozmawiać o przyszłym 
roku to też mamy kilka ciekawych informacji i ciekawych zmian. To tyle pani 
przewodnicząca. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Leszkowi Paszkowskiemu i później przejdziemy 
do zadawania pytań o ile będą.     
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Pani przewodnicząca, szanowni radni, jeżeli chodzi o Gdański Ośrodek Sportu to 
rzeczywiście ten rok był podobnie jak w każdej innej dziedzinie bardzo specyficzny i 
trudny, niemniej jednak udało się zrealizować bardzo dużo zadań, które były do 
realizacji. Niektóre z nich musiały zostać w jakiś sposób przemodelowane, zmienione 
co do formuły. Ma to oczywiście związek z panującą pandemią. Wciąż trwa. Żeby 
państwu zobrazować to w sposób bardziej namacalny to przedstawię krótką 
prezentację.  
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Pierwszą informacją, którą chciałbym państwu przekazać to właśnie jesteśmy na 
końcowym etapie przygotowań do zwodowania nowej aplikacji pod nazwą 
SPORTGDANSK. Jest to zupełnie nowe działanie, które zostało zrealizowane przez 
Gdański Ośrodek Sportu. Będzie to aplikacja dla użytkowników zarówno urządzeń 
IOS, czyli iphonów i opartych na androidzie. Będzie to skomasowana oferta, którą 
będzie można zobaczyć na tej aplikacji dotycząca aktywności fizycznych, kalendarza 
wydarzeń, rejestracji do różnego rodzaju imprez organizowanych przez Gdański 
Ośrodek Sportu, w przyszłości też do aktywności, które będą w obszarze WRS-u, czyli 
taka miejska, mamy ambicję, będzie to aplikacja, będzie też możliwe 
podejmowanie różnego rodzaju wyzwań, chociażby takie challenge jak 
przebiegnięcie 50 km w danym miesiącu, czy zdobycie jakiś innych rowerowych 
wyzwań. Planujemy już niebawem, jeszcze końcem tego roku, albo w przerwie 
między świętami a Nowym Rokiem zwodować. Ta aplikacja już jest do pobrania w 
sklepach App Store i Google Play. Zachęcam państwa już do odwiedzenia, również 
testowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami co do tego jak państwo postrzegają 
intuicyjność. Pracowaliśmy kilka miesięcy nad tym i oczywiście „nobody is perfect” 
jak mówi przysłowie i chętnie wysłuchamy też słów krytyki jeżeli takowe się 
pojawią.  
 
Jeżeli chodzi o kolejną taką zupełnie nową, świeżą akcję, tu chcę powiedzieć, że z 
dniem dzisiejszym właśnie został zwodowany projekt, którego też jesteśmy 
inicjatorem. Dotyczy to ozdrowieńców i akcja nazywa się „Podziel się osoczem z 
krwi”. Jest to inicjatywa, która wypłynęła z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Patronuje 
temu pani Prezydent. Polega to na tym, że 300 pierwszych ozdrowieńców, którzy w 
terminie od dnia dzisiejszego do 31 stycznia oddadzą osocze otrzymają karnet na 
okaziciela na wstęp na gdańskie pływalnie. Będą to 4 wejścia na pływalnie 
oczywiście jak one będą już w pełni otwarte, bo teraz są pewne ograniczenia, ale 
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ważność tego karnetu jest do 31 stycznia. Oczywiście sam nośnik jeżeli chodzi o 
kartę jest ważny dużo dłużej. Można będzie ją sobie doładować. Tutaj niestety pan 
dyrektor Adam Korol się pospieszył, oddał przedwczoraj po raz drugi osocze. 
Niestety nie dostał ani listu, ani karnetu, ale myślę, że następnym razem jeżeli 
będzie oddawał to jeżeli dojdzie do tego to otrzyma taki karnet.   
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Panie dyrektorze, ja bardzo dziękuję, ja naprawdę nie lubię pływać, więc pewnie 
bym oddał swój karnet, nawet, gdybym taki otrzymał  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Jasne.  

Kolejna 
rzecz, która się dzieje w Gdańskim Ośrodku Sportu, ten czas spowolnionego 
funkcjonowania wykorzystaliśmy na wprowadzenie Systemu Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentami.  
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Niedługo wybije godzina zero. Od 1 stycznia Gdański Ośrodek Sportu będzie już 
operatorem i uczestnikiem tego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Dzisiaj 
mamy system nieco mniej skomplikowany. Nazywa się Spectrum. Będzie to mała 
rewolucja, ale podniesie to jakość pracy instytucji i tak jak Urząd Miejski będziemy 
też pracowali w obiegu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. Planujemy w 
przyszłości oczywiście rozszerzyć tą działalność na kolejną wersję czyli EZD tzw. RP.  

 
Jeżeli chodzi o najważniejsze imprezy to należy tu powiedzieć, że niewiele z nich 
udało się zrealizować. Chociażby mówię tu o maratonie, który musiał zostać 
przełożony na rok 2021. To też przed nami pewne wyzwanie, bo jeszcze nie wiemy w 
jakiej formule. Mamy ponad 1500 uczestników, którzy zapłacili i do tego jeszcze nie 
wycofali się z udziału w tej imprezie. Planujemy w tej chwili realizację tego 
przedsięwzięcia na 2021, natomiast ta ilość niewiadomych, która dzisiaj jest stawia 
tą imprezę pod wielkim znakiem zapytania, ale mamy tutaj pewne przemyślenia i 
myślę, że dojdzie do realizacji w 2021 roku. Jeżeli chodzi o Triathlon to jest 
podobna sytuacja. Tutaj też mamy pewnego partnera, czyli challenge, który 
Triathlon dostanie taki brand.  
Natomiast odbyła się w roku bieżącym 58 edycja Biegu Westerplatte z bardzo dobrą 
frekwencją ponad 1500 uczestników wirtualnie i chcę powiedzieć, że była to 3 
impreza w Polsce jeżeli chodzi o ilość uczestników, którzy wzięli udział w imprezie 
wirtualnej. Tu powiem, że pierwsze miejsce zajął półmaraton białostocki, który był 
pierwszą imprezą robioną wirtualnie w Polsce, a drugie miejsce zajął maraton 
warszawski i trzecie miejsce Bieg Westerplatte. Chcę też powiedzieć, że w biegu 
wzięło udział, takim honorowym biegu, zdjęcie z tej imprezy 100 uczestników, 
którzy byli też darczyńcami i pakiety, które zostały sprzedane zostały przeznaczone 
na Hospicjum im Ks. Dutkiewicza.  
Jeżeli chodzi o inne imprezy sportowe to odbyły się w reżimie sanitarnym oczywiście 
turnieje siatkówki plażowej przy kąpielisku Molo w Brzeźnie. Odbyły się też imprezy 
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na dystansie 5 km. Były to 4 takie imprezy. Jest to nowa zupełnie naprędce 
przygotowana aktywność. Była to Plażowa Piątka orgaznizowana na kąpielisku Stogi z 
wykorzystaniem biegania po plaży i po terenach okolicznych. Stadionowa Piątka z 
wykorzystaniem stadionu Energa Gdańsk. TPK Gdańska Piątka w lasach oliwskich 
oraz Parkowa Piątka, która miała miejsce w Parku Reagana. Wszystkie te imprezy 
spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem. Były to imprezy, które się przyjęły i 
będziemy na pewno realizować je w przyszłym roku, nawet będzie tych imprez 
planowanych więcej niż 4. Kolejna impreza to Plażowa Zumba Maraton, który odbył 
się na plaży w Brzeźnie, również w reżimie sanitarnym już po raz kolejny 
organizowany przez Gdański Ośrodek Sportu. Cross Duathlon w formie niestety 
treningu, ale też z frekwencją nieomal 200 uczestników.  
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Jeżeli chodzi o inne aktywności to one się też odbywały na stadionie letnim. Co 
weekend odbywały się imprezy rangi ogólnopolskiej. To były imprezy zarówno w 
piłkę nożną oraz organizowane z cyklu Beach Soccera, piłki siatkowej, czy też piłki 
ręcznej. Stadion już na stałe wpisał się w krajobraz gdańskiej plaży i te imprezy 
cieszą się dużą popularnością.  

 
Nadal mamy stałą ofertę dla mieszkańców. Ofertę pod nazwą znaną państwu 
Aktywuj się. Jest to kilkanaście różnego rodzaju bezpłatnych aktywności. Te zajęcia 
online również się cieszą dużą popularnością. Już mamy ok 5000 followersów, którzy 
śledzą te aktywności na naszych stronach internetowych. Są to zajęcia, które się 
odbywają w sposób regularny. Są przeznaczone dla osób w różnym wieku i też w 
różnej aktywności.  
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Ponadto też realizujemy zajęcia czy współorganizujemy zajęcia w ramach budżetu 
obywatelskiego o ile takie zadania są zlecone dla Gdańskiego Ośrodka Sportu jako 
partnera. Jest to szereg aktywności od biegów na orientację, nordic Walking, które 
się odbywają w różnych dzielnicach miasta Gdańska.     

 
Jeżeli chodzi o inne działania, funkcjonowanie kąpielisk morskich to one 
funkcjonowały w całej długości 1400 metrów łącznie, 8 kąpielisk było 
uruchomionych, które miały certyfikat najwyższej jakości Błękitnej Flagi. Były też 
prowadzone akcje dla młodych adeptów ratownictwa czyli Letnia Szkoła 
Ratownictwa oraz zajęcia Aktywuj się w ratownictwie.  

 
Otrzymaliśmy nowe dwie toalety, które zostały uruchomione przy wejściu 75 i 78. W 
sumie jest ich już 6, a toalety funkcjonują bardzo dobrze. One generują też 
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przychody do budżetu Gdańskiego Ośrodka Sportu patrz miasta. Te dwie również 
zostały oddane w dzierżawę na okres do trzech lat.  

 
Jeżeli chodzi o mariny w sezonie 2020 liczba jednostek, które odwiedziły łącznie w 
marinie to jest niemal 1900 jednostek i to dotyczy zarówno Mariny Gdańsk jak i 
Marin Żabi Kruk, Sienna Grobla oraz Tamka. Wszystkie te mariny posiadają certyfikat 
Błękitnej Flagi świadczący o najwyższych standardach jakości.   

 
Jednostka flagowa miasta Gdańska STS Generał Zaruski już kolejny sezon za nim. 
Odbyło się 5 rejsów pełnomorskich od 7 do 14 dni, krótkie rejsy 3-dniowe, rejsy 
promocyjne Poznaj Generała dedykowane wszystkim mieszkańcom, szybko się te 
listy zapełniają. Jest duże zainteresowanie. Też organizowaliśmy po raz drugi cykl 
rejsów i poznawania oldtimerów, gdzie zarówno Antica, Baltic star oraz Zaruski brały 
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udział w tej imprezie. Impreza w tym roku już częściowo odpłatna, ale też zostały 
wszystkie miejsca sprzedane i uczestnicy byli niezwykle zadowoleni z tej imprezy 
poznania gdańskich oldtimerów. Będziemy kontynuowali też ten projekt w latach 
przyszłych. Zorganizowano także 13 jednodniowych rejsów szkolnych, a nasz flagowy 
żaglowiec miasta Gdańska jest też laureatem, zdobył certyfikat Błękitnej Flagi, 
który przyznawany jest dla jednostek, które spełniają warunki związane z wysokim 
standardem ochrony środowiska, edukacji, bezpieczeństwa oraz dostępnością na 
pokładzie.  

 
 
Chcę też powiedzieć, że Gdański Ośrodek Sportu jest też liderem projektów 
unijnych. Skutecznie aplikowaliśmy o środki z Unii Europejskiej. Projekt Active 
Citizens in European Cities czyli projekt międzynarodowy polegający na wymianie 
dobrych praktyk w zakresie zarządzania obiektami sportowymi oraz tworzenia i 
prezentowania oferty aktywności fizycznej dla mieszkańców dużych miast 
europejskich. Został przez nas niestety przedłużony z powodu pandemii, ale nadal 
jest realizowany. Kolejny projekt Green Run Network również został nam przyznany 
taki grant. Jest to międzynarodowy projekt polegający na wymianie 
proekologicznych dobrych praktyk w zakresie organizacji imprez biegowych. 
Będziemy chcieli certyfikować imprezy w tzw. „Green Run Label” czyli taką zieloną 
etykietą. Jest to projekt, który chcemy potem rozwijać i realizować go w ramach już 
większych kooperacji, z większą ilością partnerów. Chcemy, aby ekologia wkradała 
się w obszar organizacji imprez, bo tam jest też dużo rzeczy, które można zrobić 
inaczej, lepiej. Będziemy chcieli też wymieniać się dobrymi praktykami, stworzyć 
taki dziennik dobrych zasad organizacji imprez proekologicznych, bo Gdańsk jest 
miastem bez plastiku, ale nie tylko to jest problemem dzisiejszego świata.  
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Jeżeli chodzi o remonty to dokonaliśmy mimo skromnego budżetu kilku inwestycji, 
napraw, remontów, przede wszystkim naprawialiśmy ciąg pieszy na Falochronie 
Zachodnim. Tam była uszkodzona skarpa. Też Skatepark Osowa został 
wyremontowany. Wymieniono linię odbojową na Długim Pobrzeżu i wzdłuż ul. 
Straganiarskiej, Wapienniczej. Wyremontowaliśmy nieco posztormowo molo w 
Brzeźnie. Wymieniono też pokrycie pomostu pływającego na przystani Tamka. 
Odtworzyliśmy martwe kotwice mocujące na Marinie Gdańsk, tzw. moringi i teraz 
jednostki o większej długości mogą cumować również w Marinie Gdańsk. Remont 
pomieszczeń z wymianą stolarki na przystani Tamka. Zmodernizowaliśmy także tor 
żużlowy, gdzie zakupiliśmy 500 ton granitu i 20 ton glinki przy współpracy z klubem. 
Nawierzchnia toru będzie nowa.  
Chcę powiedzieć też jeszcze o jednym jeszcze sukcesie roku 2020, gdyż nasz budżet 
dosyć wyśrubowany i tak jest na dzisiaj wyższy o 766 tys. zł niż zaplanowany, a 
liczymy, że do końca roku ten budżet będzie większy o około 850-900 tys. zł. 
Dokonaliśmy też oszczędności na kwotę około 1 050 000 zł, które chcielibyśmy, jeżeli 
będzie przychylność ze strony pana Prezydenta Aleksandrowicza oraz pani Skarbnik, 
aby realizować inne nasze zadania inwestycyjne w latach przyszłych, ale to jest 
przedmiot naszych rozmów z panem Prezydentem Aleksandrowiczem oraz z panią 
Skarbnik, którzy są przychylni, a pan dyrektor Adam Korol też wyraził w tym zakresie 
pozytywną opinię.  
Dziękuję serdecznie za uwagę. Gdybyście państwo radni mieli jakieś pytania to 
chętnie udzielę odpowiedzi.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo panie dyrektorze. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Bardzo 
proszę o zgłaszanie się, albo pisanie na czacie, będę udzielać głosu. Pani Barbara 
Imianowska wiem, że tutaj była podniesiona łapka.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Nie wiem, który z panów mi odpowie, a jeszcze mam takie pytanie dotyczące 
naszego stadionu. Czy któryś z panów będzie mógł mi odpowiedzieć na to pytanie 
dzisiaj? Chodzi o nasz stadion, byłego stadionu Energa, ponieważ sytuacja jest taka 
trudna na obecną chwilę. Czy jest już może jakiś sponsor, który zająłby się tym 
stadionem? Czy panowie już może kogoś znaleźli w tym okresie niedługim? Czy jest 
jakaś nadzieja na jakiegoś sponsora?  
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Na pewno sponsor jest poszukiwany pani radna. To jest trudny okres dla wszystkich, 
dla przedsiębiorców też, ale prowadzimy takie prace, oczywiście nie Biuro 
Prezydenta ds. Sportu, ale przedstawiciele spółki i przedstawiciele miasta takiego 
podmiotu poszukują. Mam nadzieję, że znajdą. 
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Ale co będzie jeśli ewentualnie nie znajdzie się ten sponsor w najbliższym czasie. 
Czy wtedy miasto będzie musiało dofinansowywać ten stadion w dalszym ciągu, tak?    
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Mimo wszystko byłbym dobrej myśli jeżeli chodzi o tego sponsora. Jeżeli się nie 
znajdzie to rzeczywiście będziemy musieli podjąć takie środki, żeby trochę wspomóc 
stadion.  



16 

 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 

Szpitala nie zrobimy.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Nie wiem tego akurat. Tam miał być szpital, ale ….  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Szpital się buduje na Targach.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Na Targach, tak, oczywiście. Nie na stadionie. Mam jeszcze takie drugie pytanie, 
ponieważ dłuższy czas temu przesłano tutaj m. in. do radnych naszego okręgu nr 5 
czyli do radnych z rejonu Zaspy, Przymorza, dostałam taki list proszący o 
interwencję dotyczącą Hali Olivia, że warunki, które … pan, który to napisał, nie 
mam teraz możliwości szybkiego odszukania tego listu, ale on już był jakiś dłuższy 
czas temu, po prostu napisał o warunkach bardzo ciężkich, które znajdują się 
obecnie. Pisał o szatniach, pisał o bardzo takich zaniedbaniach dużych. Z tego co 
wiem, to Hala Olivia to chyba już 50 lat ma, bo jeszcze jako dziecko szkoły 
podstawowej pamiętam jak żeśmy tam uczęszczali na jakieś targi, więc nie dziwię 
się, że remontu wymaga ten budynek, natomiast jak to się ma w dzisiejszej sytuacji? 
Czy w przyszłym roku planuje pan panie dyrektorze jakąś naprawę tam, jakieś 
inwestycje, bo szkoda, żeby ten budynek rzeczywiście niszczał i żeby nie można było 
w pełni na tyle ile można korzystać z tego obiektu. Ja chciałam po prostu to 
wiedzieć, bo pewnie ten człowiek do nas może jeszcze raz napisze, albo po prostu 
mamy takie zadania i chciałabym coś więcej na ten temat wiedzieć. Będę wdzięczna 
za odpowiedź.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Przepraszam, ale mamy pkt podsumowanie realizacji zadań zaplanowanych w 2020 
roku pani radna. Rozumiem, że to są sprawy bieżące, wolne wioski. Oczywiście bym 
poprosiła pana dyrektora teraz o odpowiedź, ale najpierw odpowiemy na pytania 
związane z tym punktem i płynnie przejdziemy do spraw bieżących, wolnych 
wniosków i wtedy bym prosiła o pytania na inne tematy niż do punktu.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Myślałam, że pan dyrektor nam ucieknie po prostu i zadałam to pytanie.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Pani radna ja jestem i zaraz się odniosę do tego o co pani pytała.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dobrze.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Pani radna Kamila Błaszczyk czy do tego tematu będzie pytanie?  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Nie, też bardziej w wolnych wnioskach poproszę.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, bo nie widzę więcej 
pytań.  

PUNKT  - 5 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.   
 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Oddaję głos panu dyrektorowi, żeby odpowiedział na pytanie pani radnej Barbary 
Imianowskiej i następnie poprosimy panią radną Kamilę Błaszczyk.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Dobrze. To tak trochę chronologicznie odpowiem, bo rzeczywiście temat Hali Olivia 
przewija się ostatnio dość często i o tym złym stanie technicznym też my wiemy i 
też interweniowaliśmy w tej sprawie. Przede wszystkim dla jasności państwa 
radnych, nie tak dawno byliśmy, byłem w Hali Olivia na audycie stanu technicznego, 
ale żebyście państwo wiedzieli, byliśmy tam z przedstawicielami Gdańskich 
Nieruchomości, do których ta nieruchomość należy. Biuro Prezydenta ds. Sportu nie 
posiada takich kompetencji, żeby przeprowadzać taki audyt techniczny. To nie 
należy do obowiązków naszego Biura, a poza tym, tym powinni się zajmować 
specjaliści inżynierowie. I rzeczywiście po tym jak zobaczyliśmy zdjęcia, które 
pewnie pani radna też dostała, to były zdjęcia głównie z szatni, głównie z toalet. 
Były też zdjęcia z trybun, siedzenia, które zostało, mówić delikatnie, pobrudzone 
przez gołębie. Jedno pomieszczenie rzeczywiście było takie, gdzie było widać grzyb. 
My rzeczywiście byliśmy tam na audycie. Nie wyglądało to tak tragicznie jak na 
zdjęciach, czyli pan Kostecki coś porobił. To nie jest oczywiście satysfakcjonujące 
dla nas, bo uważam, że te szatnie i toalety powinny być sukcesywnie 
unowocześniane, bo tak jak pani powiedziała ten obiekt ma 50 lat i mogę się 
domyślać, że te toalety też zostały okafelkowane, uzbrojone w armaturę sanitarną 
może częściowo w ciągu tych lat zmieniono, ale rzeczywiście nie wygląda to w żaden 
sposób nowocześnie, myślę, że nie przystaje do dzisiejszych czasów. Jeżeli chodzi o 
pieniądze, o których pani mówiła, które mielibyśmy dać na remont to Biuro 
Prezydenta ds. Sportu nie dysponuje takimi pieniędzmi, które moglibyśmy 
przeznaczać na remontowanie obiektów. Ten budynek jest w gestii Gdańskich 
Nieruchomości. My tylko przyznajemy dotacje. Prowadzimy umowy promocyjne, ale 
nie mamy nic związanego z żadnymi obiektami, ani tym bardziej z dawaniem 
pieniędzy na te remonty, ale temat jest nam znany. Temat jest popularny, na czasie 
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ze względu na audyt, który się tam odbył dlatego to chyba tak w skrócie co mogłem 
powiedzieć. Oczywiście dokumenty z tego audytu będą dostępne. Ja tych 
dokumentów nie posiadam, bo podkreślam, że my jako Biuro takiego audytu nie 
mamy prawa przeprowadzać. Ja oczywiście przy tym audycie uczestniczyłem jako 
obserwator.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Rozumiem panie dyrektorze, czyli jakby pan uważa rozumiem, że należałoby tam 
zrobić jakieś zmiany. Ja nie mówię o kompetencjach finansowych dyrektora, 
natomiast czy pan uważa, że należy zrobić tam po prostu remont?    
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Wie pani co, tak jak pani mówiła, ten obiekt ma 50 lat i ja myślę, że sukcesywnie co 
jakiś czas jedną toaletę na miesiąc, dwa, jeżeli Stoczniowiec znajdzie takie środki. 
Uważam, że powinni remontować, bo to oczywiście już jest stare. Na chwilę obecną 
zmieniają oświetlenie w każdej szatni, w każdej toalecie. Widziałem, że w toaletach 
dla kibiców już ta armatura jest troszeczkę nowocześniejsza, bo są tam zlewy na 
fotokomórkę, więc na pewno to było wymieniane nie aż tak dawno, ale uważam, że 
można doprowadzić te szatnie, toalety i prysznice do lepszego stanu na pewno czy 
wyższego troszeczkę standardu, który już dosyć bardzo odbiega od tego standardu, 
który mamy teraz.   
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

A powierzchnia, gdzie znajduje się lodowisko, to jest wszystko, że tak powiem, też 
do remontu?     
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Nie. Lodowisko myślę, że jest ok.    
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Czyli rozumiem, że można korzystać, że mogą odbywać się tam mecze.   
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Tak, oczywiście.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Korzystać mogą mieszkańcy, będą mogli korzystać z lodowiska, bo to jest bardzo 
ważne, bo to jest fajny punkt, gdzie dużo jednak osób mogłoby korzystać z tego tak 
jak kiedyś było.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Ja teraz pani radnej nie odpowiem jak jest dostępna w tych obostrzeniach.  
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Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Zbliżają się po prostu ferie i że będą złagodzone obostrzenia. Częściowo może 
bynajmniej. Nie wiemy tego jeszcze, ale po prostu myślę, że dzieciaki będą szukały 
jakiś miejsc i dlatego też stąd moje pytanie.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Dokładnie wiem o co pani radnej chodzi. Na pewno do tej pory mogą korzystać kluby 
sportowe, które posiadają licencjonowanych zawodników, uczniowie szkół 
Mistrzostwa Sportowego, wiem, że dziewczyny z Ice Skatera normalnie tam trenują i 
trenuje pierwszy zespół hokeja.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Rozumie, dobrze, dziękuję panu za odpowiedź.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Proszę teraz pani radna Kamila Błaszczyk.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję bardzo. Ja nie miałam okazji zadać tego pytania miesiąc temu. Akurat nie 
było pana dyrektora na naszym posiedzeniu, gdzie był budżet, ale chodziło mi tylko 
króciutko o odpowiedź dotyczącą jednego punktu, bo cieszy mnie wzrost wydatków, 
ale punkt jest troszeczkę enigmatycznie napisany, obsługa systemu przyznawania 
nagród i dopiero w opisie jest, że to jest planowane przyznanie 250 nagród 
wybitnym sportowcom. Rozumiem, że te dodatkowe środki w tej dużej kwocie 
400 000 zł to będą bezpośrednio na nagrody. To nie dotyczy żadnej obsługi tego 
systemu tylko bezpośrednio zostaną spożytkowane na stypendia?  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Nie, stypendiów miasto Gdańsk nie posiada. Nagrody corocznie wypłacamy wszystkim 
laureatom Gdańskiej Gali Sportu i Gali Sportu Młodzieżowego. Tam nie ma… może 
złe słowo zostało użyte jeżeli chodzi o system, bo systemem jesteśmy my. 
Spokojnie, tam nie ma żadnych ukrytych pieniędzy na prowadzenie jakiegoś 
systemu. Spokojnie.   
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

To bardzo mnie cieszy ten wzrost w takim razie dosyć znaczny pomimo uszczupleń 
budżetowych na ten cel.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Myślę, że jak będziemy się chwalić przyszłorocznym budżetem to państwa radnych 
ucieszą też inne wzrosty w różnych pozycjach, szczególnie w jednej dotyczącej 
dotacji, ale to nie temat na tą komisję, bo z tego jestem naprawdę bardzo 
zadowolony.  
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dobrze. Jeszcze pozwolę sobie na drugie pytanie, może takie bardziej 
przyszłościowe, ale myślę, że warto już o tym myśleć w tym momencie, chodzi o 
gdański tor żużlowy. W tej chwili wiadomo, że Wybrzeże jest jeszcze na poziomie 
pierwszoligowym, ale miejmy wszyscy nadzieję, że uda im się kiedyś awansować 
Wybrzeżu do poziomu ekstra ligowego i wtedy też pojawiają się od roku 2022 
wymagania w postaci płacht przeciwdeszczowych na torze i pytanie czy my jako 
miasto jesteśmy w jakiś sposób przygotowani na taką sytuację, ewentualność jeżeli 
by doszło do takiego awansu w przyszłym roku na rok 2022. 
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Pani radna ta płachta to jest jakby najmniejszy problem jeżeli chodzi o doposażenie 
czy dostosowanie stadionu do warunków ekstra ligowych. Tam są o wiele bardziej 
znaczące, to znaczy większych zmian trzeba dokonać na stadionie, żeby dostosować 
ten stadion do warunków ekstra ligi, chociażby zmienić oświetlenie, które jest 
bardzo drogie, więc ta sama płachta to jest naprawdę najmniejszy problem. Zresztą 
z tego co wiem płachta będzie wymagana też w I lidze, więc nie wiem, czy od 2021 
czy 2022 roku, ale taką płachtę trzeba będzie zapewnić. Myślę, że będzie bardzo 
trudno znaleźć tak znaczącą kwotę w budżecie miasta na to, żeby ten stadion 
dostosować do warunków ekstra ligowych, bo mówimy o 4-6 milionach zł co najmniej 
jeżeli chodzi o to, co byśmy musieli na tym stadionie wyremontować i zmienić.    
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Plus jeszcze czas, bo to wszystko wiadomo trwa.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Na chwilę obecną, to dyrektor Paszkowski o tym mówił, jest zmieniana 
nawierzchnia. Gdański Ośrodek Sportu zapłacił za to co zostało tam wysypane przy 
udziale sponsorów Wybrzeża, wspólnymi siłami tą nawierzchnię zmieniliśmy.    
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Czy pan dyrektor Paszkowski chciałby coś tutaj dodać do odpowiedzi?   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Szanowna pani radna, szanowni państwo, jeżeli chodzi o obiekt to rzeczywiście on 
wymaga doinwestowania, nawet jeżeli chodzi o I ligę to też pewne rzeczy muszą być 
zrobione. Robimy to we własnym zakresie. Natomiast chcę powiedzieć, że nie 
zasypujemy gruszek w popiele. Odbyło się spotkanie pana Prezydenta 
Aleksandrowicza, pana dyrektora Korola oraz przedstawicieli klubu z moim udziałem 
i omówiliśmy sobie rzeczy. Pierwsza to jest zrobienie pewnego rodzaju rekonesans i 
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zaprosiliśmy przedstawicieli Polskiego Związku Motorowego i Komisji Żużlowej na 
lustrację na naszym obiekcie. Osoby, które do nas przyjadą wskażą nam ewentualne 
najpilniejsze rzeczy do wykonania. Postaramy się zrobić jakiś plan modernizacji. 
Oczywiście będziemy szukać środków na to, żeby to realizować. Sprawa, jak pan 
dyrektor Korol powiedział nie jest taka prosta, łatwa. Jest hipotetyczna, bo też to 
nie jest tak, że ekstraliga już jest w Gdańsku na powrót, tylko to jest dopiero 
przymiarka. Niemniej jednak musimy ocenić zakres oraz ocenić koszty dopiero wtedy 
będziemy kolejno podejmować te działania. Tylko przypomnę, że np. w Lublinie 
takie rzeczy się działy również i tam była prolongata 3-letnia na realizację 
niektórych działań, więc liczymy tutaj też na przychylność ze strony władz ekstraligi 
jak i PZM-otu w tym zakresie. Sprawa jest nam znana i pewnie będziemy ją 
realizować, ale przede wszystkim to zależy od żużlowców.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Ja bardziej właśnie w kontekście, żeby nie było takiej sytuacji, że ten awans, 
którego sobie wszyscy życzymy się stanie faktem, a będzie później problem, dlatego 
bardziej w kontekście wcześniejszego planowania tego co może się wydarzyć i być 
potrzebne, ale dziękuję bardzo za te informacje.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Pan radny Przemysław Malak bardzo proszę.      
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Czy audyt dotyczył też jakości lodu w Hali Olivii? W 2018 roku mecz 
międzynarodowego turnieju się nie odbył, został przerwany ze względu na jakość 
lodu.  
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Nie, lodu nie kontrolowaliśmy.   
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Kto ma prawo to kontrolować? 
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Powiem szczerze, że nie wiem.   
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
Panie radny to organizator zawodów przede wszystkim, tu nie ma jakiś standardów, 
które by jakoś określały szczegółowy sposób.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Po prostu nie chciałbym, żeby w 2036 roku miasto kałużę przejęło. 
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu  
W mojej ocenie jeżeli chodzi o prawa fizyki lodowisko to jest woda, która jest 
zamrożona. Jeżeli lodowisko jest wypoziomowane, rozpuszczone i zamrożone to jest 
kwestia chyba rolby bardziej i tego urządzenia, które rozmraża i przygotowuje 
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nawierzchnię niż samego lodu. Trudno mi się tu wypowiadać. Sprawa jest jakby 
polegająca na serwisie bardziej i podejściu niż na innych parametrach.   
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

Panie radny tam się mają odbyć Mistrzostwa Europy w Short tracku, więc chyba po 
tej wpadce, o której pan mówił to rzeczywiście była duża wpadka jeżeli chodzi o 
jakość tego lodu. Chyba to sobie wzięli do serca. Mam taką nadzieję i takiego czegoś 
nigdy więcej nie będzie, ale trudno mi się za nich wypowiadać. Gra tam liga co 
tydzień czy dwa razy w tygodniu i do tej pory nie było żadnych problemów z lodem 
przynajmniej.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Poza wynikami.    
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 

To już nie od nas zależy. Od września wystartowała liga i do tej pory nikt nie mówił 
o tym, że coś z tym lodem się złego dzieje.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Dziękuję.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania ze strony państwa radnych, albo panowie 
dyrektorzy chcieliby coś dodać ze swojej strony. Nie widzę. W takim razie bardzo 
dziękuję.  
Następnie Przewodnicząca sprawdziła obecność członków Komisji na końcu 
posiedzenia.  
 

Radny Lech Wałęsa – obecny 
Radna Kamila Błaszczyk – obecna 
Radny Piotr Dzik – obecny 
Radna Barbara Imianowska – obecna 
Radny Przemysław Malak – obecny 
Radna Beata Jankowiak – obecna 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 16:00. 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 

 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


