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BRMG.0012.138.2019.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 13-10/2019 
 

Z trzynastego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta 
Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 
27 listopada 2019 roku, a rozpoczęło o godz. 16:15 w Sali Seana Lestera 
nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki do 
protokołu: nr 1 – lista członków Komisji Sportu i Turystyki, nr 2 - lista gości. 
 

Na stan pięciu członków Komisji Sportu i Turystyki, w posiedzeniu 
uczestniczyło pięciu, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych 
decyzji. 
 

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

Po otwarciu 13 posiedzenia Komisji, stwierdziła quorum, powitała zebranych i 
poinformowała, że porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną. 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 435 - w zakresie działania Komisji. 

    Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2019 rok – druk nr 436 - 
w zakresie działania Komisji.     
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  
 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 423. 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  
  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 424 – w zakresie działania 
Komisji. 
Referuje: Wydział Budżetu Miasta i Podatków, Biuro Prezydenta ds. Sportu, Gdański Ośrodek 
Sportu, Wydział Polityki Gospodarczej (w zakresie turystyki)  
 

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

6. Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji – sytuacja obecna. 
Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 
o.o. 
 

7. Budowa całorocznego lodowiska w Gdańsku – sytuacja obecna. 
Przedstawia: Wydział Programów Rozwojowych, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z 
o.o. 
 

8. Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. 
Przedstawia: Przedstawiciel organizatora: Amber EXPO 
 

9. Obecna sytuacja MEVO. 
Przedstawia: Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
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10. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Następnie Przewodnicząca posiedziała, że do druków nr 435 i 436 wpłynęły 
Autopoprawki. Ponadto zaproponowała, aby temat dotyczący MEVO będący w 
pkt 9 porządku obrad przenieść i omówić go jako pkt 4A. 
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z 
zaproponowaną zmianą.  
 

Głosowanie: 
4 za – jednogłośnie 
 

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 435 + Autopoprawka. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
28 listopada 2019 r. BRMG.0006.409.2019). 
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką. 
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej główną zmianą jest przesunięcie realizacji 
projektów inwestycyjnych z roku 2019. Jest to łączna kwota 171 mln zł na lata 
2020 i też niektóre aż do roku 2021. Łącznie z przesunięciem dochodów z dotacji 
Unii Europejskiej 57 mln zł z tego na rok 2020 43 mln zł i na rok 2021 14 mln zł oraz 
wprowadzamy 2 nowe przedsięwzięcia w zakresie turystyki to jest Górki Zachodnie 
rozbudowa portu jachtowego i Sobieszewo Nadwiślańska budowa przystani 
żeglarskiej. Te projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 
wysokości ponad 16 mln zł. Te dotacje wpłyną w roku 2021. Proponujemy również 
zwiększyć wydatki na przedsięwzięcie Hala Gdańsk-Sopot o kwotę 2 150 000 zł w 
roku 2020 o milion i w roku 2021 o 1 150 000 zł. Te wydatki będą przeznaczone na 
poprawę stanu technicznego obiektu poprzez modernizację oświetlenia na arenie 
głównej, dostosowanie hali do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowa 
balustrad, modernizacja infrastruktury ICT. Dziękuję bardzo.  
   
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 435 + 
Autopoprawka.  
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta 
i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, 
przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 435 +Autopoprawka. (Opinia 
nr 13-10/26-22/2019) 
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PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 436 + 
Autopoprawka. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
28 listopada 2019 r. BRMG.0006.410.2019). 
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały wraz z Autopoprawką. 
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o zmiany w 
budżecie to są pochodną tego co było w Wieloletniej Prognozie Finansowej, czyli 
nie będę już się powtarzała z tymi zmianami, które omówiłam wcześniej. Dziękuję 
bardzo.  
   

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 436 + 
Autopoprawka.  
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta 
i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, 
przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 436 +Autopoprawka. (Opinia 
nr 13-10/27-23/2019) 
 

PUNKT  - 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 423. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
19 grudnia 2019 r. BRMG.0006.396.2019). 
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli chodzi o Wieloletnią 
Prognozę Finansową, która została państwu przedłożona łącznie z projektem 
budżetu na rok 2020 jest ona kontynuacją tego co w tej chwili będziecie państwo 
po zmianie procedowali na sesji listopadowej, wszystkie te przedsięwzięcia w 
większości będą w tych wartościach i w zakresie, o którym już wspominałam, a 
jeżeli chodzi o generalne założenia, które zostały zmienione do przygotowania 
Wieloletniej Prognozy Finansowej to one są w zakresie dochodów miasta i ich 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych czy też możliwości kredytowych, 
które implikują nam możliwości inwestycyjne miasta. Przy szacowaniu dochodów 
uwzględniono wytyczne Ministra Finansów w zakresie PKB inflacji, czy też założeń 
dotyczących realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Ten ostatni 
wskaźnik ma duże znaczenie przy szacowaniu dochodów z udziałów w podatkach 
dochodowych od osób fizycznych, który stanowi praktycznie 25% udziału w 
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dochodach miasta i jest znaczącym źródłem finasowania naszych zadań. Jeżeli 
chodzi o plan na rok 2020 w podatku dochodowym od osób fizycznych został on 
przyjęty na poziomie 959 mln zł i jest to prawie 13 mln zł mniej niż przewidywane 
wykonanie roku 2019 i ten spadek jest spowodowany zmianami w ustawie o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, który w ślad za tym też zmniejsza nasze 
dochody. Jeżeli byśmy przyjęli tempo wzrostu tego dochodu z lat poprzednich, 
gdzie wykonane było na ok 9% to jeżeli nie byłoby tych zmian, które uwzględniliśmy 
dochody mogłyby być wyższe o około 100 mln zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 
ten sposób przeszacowana, opracowana pokazała, że w latach 2020-2024 na 
zadania inwestycyjne możemy przeznaczyć 2 mld 365 mln zł, a dług, który będzie 
finansował te inwestycje wzrośnie nam o 1 mld 416 mln zł, czyli 2 mld 365 mln zł 
na wydatki majątkowe, 1 mld 416 mln zł nowego długu, który planujemy zaciągnąć 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym czy też przez emisję obligacji komunalnych. 
Ostatni dług nowy planujemy zaciągnąć według prognozy w roku 2023 na kwotę 130 
mln zł. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia to zmiany, które są zaproponowane dotyczą 
takich przedsięwzięć jak Program Budowy i Modernizacji kolejne zadania. Jest 
wydłużenie tego okresu realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2023. W każdym 
roku planujemy na to zadanie przeznaczyć po 3 mln zł. Lista poszczególnych 
modernizacji boisk jest ustalona corocznie przy projekcie budżetu, ale już w tej 
chwili wprowadzamy to jako Wieloletnie Przedsięwzięcie z tą kwotą 3 mln zł 
corocznie. Zwiększamy również wydatki, które chcemy przeznaczyć na stadion 
piłkarski w Gdańsku Letnicy. Jest to kwota w 2020 6 mln zł i w roku 2022 3,5 mln 
zł. Powyższe środki będą przeznaczone na przeprowadzanie inwestycji 
pozwalających na organizacje imprez masowych w bezpieczny, komfortowy dla 
widzów sposób. To są konieczne inwestycje, które trzeba w tym obiekcie 
przeprowadzić i jest to dodatkowo 9,5 mln zł. Promocja miasta przez kluby 
sportowe. W tej chwili w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcie 
kończy się w roku 2020. Wydłużamy do roku 2021 przeznaczając w 2021 r. kwotę 15 
mln 300 tys. zł. O przystaniach już wspomniałam. Dziękuję bardzo.            
   

Przewodnicząca Beata Jankowiak podziękowała za przedstawienie projektu 
uchwały, a następnie otworzyła dyskusję. 
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Mam pytanie odnośnie tych zaplanowanych wydatków na stadion? To są już jakieś 
konkretne inwestycje zaplanowane? Czy to po prostu jest zabezpieczenie, bo po 
takim okresie powinno coś być przeprowadzone?   
 
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
Nie, to są już konkretne działania, które będą wykonane. Tutaj w uzasadnieniu są 
one rozpisane, czyli modernizacja oświetlenia murawy oraz trybun, modernizacja 
oświetlenia zewnętrznego i parkingów, modernizacja oświetlenia elewacyjnego, 
dobudowanie schodów i modernizacja systemu audio.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dziękuję bardzo.  
 
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, przewodnicząca poddała 
pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 423. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta 
i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, 
przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 423. (Opinia nr 13-10/28-
24/2019) 

PUNKT  - 4 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 424 – w zakresie działania 
Komisji.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
19 grudnia 2019 r. BRMG.0006.397.2019). 
 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały w zakresie działania Komisji. 
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, powiem ogólnie o kwotach 
ujętych w budżecie i też założeniach, które były przyjęte w projekcie budżetu. 
Realny wzrost PKB 3,8%, inflacja 2,3%, nominalne tempo wzrostu tak jak już 
wspominałam przy WPF-ie 6%, minimalne wynagrodzenie wzrost do kwoty 2600 zł, 
17 zł za godzinę. Uwzględniliśmy też skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 
września, które implikują na rok 2020 na cały rok. Przy takich założeniach dochody 
miasta na rok 2020 zostały zaplanowane na kwotę 3 mld 803 mln zł, natomiast 
wydatki 4 mld 294 mln zł. Deficyt planowany w wyniku tych kwot powyższych to 
jest 491 mln zł. W dochodach tak jak już wspominałam najbardziej znaczącym 
źródłem to jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 959 mln zł, 13 
mln zł mniej niż w roku 2019. Subwencje z budżetu państwa planowane na rok 2020 
574 mln zł. Prawie 34 mln zł więcej niż w roku 2019. Podatki i opłaty lokalne 
prawie 500 mln zł. 15 mln zł więcej niż w roku 2020. Dotacje na zadania zlecone 
500 mln zł. Tu największy udział 340 mln zł to jest realizacja programów 500 +, 
łącznie więcej jest tutaj w tym źródle 105 mln zł, ale to wynika przede wszystkim z 
realizacji programu 500+ całorocznego, a w tym roku było tylko pół roku. Jeżeli 
mówimy o wydatkach to głównie tak jak zawsze najbardziej kosztochłonną 
działalnością miasta to są w wydatkach bieżących oświata. W roku 2020 na ten cel 
planujemy przeznaczyć 1 mld 90 mln zł. Na drogi i komunikację zbiorową prawie 
500 mln zł, na kulturę fizyczną i sport 42 mln zł. Jest to wzrost w stosunku do roku 
2019 o prawie 6% co stanowi prawie 3 mln zł. Jeżeli chodzi o zadłużenie się, o czym 
wspomniałam na realizację inwestycji to na koniec roku 2020 planowany dług 
nominalny to jest 1 mld 503 mln zł. Do dochodów ogółem stanowić to będzie 39,5%. 
Według wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych maksymalny możliwy do 
wykorzystania przez miasto to jest 15,03%, a ten, który planujemy zrealizować to 
jest 3,47%. Dziękuję bardzo.  
 
Pan Adam Maksim – p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu 
Szanowni państwo w kwestii uzupełnienia budżet Biura Prezydenta ds. Sportu oraz 
Gdańskiego Ośrodka Sportu na rok 2020 charakteryzuje się limitem wydatków w 
wysokości 61,5 mln zł. Jest to budżet zbliżony do limitów na rok 2019. Za chwilę o 
budżecie Gdańskiego Ośrodka opowie dyrektor Leszek Paszkowski. Ja opowiem o 
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budżecie Biura Prezydenta ds. Sportu. Ten limit wydatków jest mniejszy niż w roku 
ubiegłym o ok 10%. Nie ukrywam, że w naszych planach kwota wydatków została 
zaplanowana na ok 8 mln zł wyższa, natomiast trudna sytuacja spowodowała 
cięcia, natomiast na plus powiem, że te cięcia nie obejmują strategicznych rzeczy, 
którymi Biuro Prezydenta ds. Sportu zajmuje się tradycyjnie od kilku lat. W tej 
kwocie znajduje się również zabezpieczona żelazna kwota na działania związane z 
finałem Ligii Europy UEFA 2020 i to jest kwota 1 850 000 zł i ta kwota jest 
umiejscowiona zarówno w budżecie promocyjnym jak również w budżecie 
organizacyjnym. Mimo tej trudnej sytuacji finansowej kwota przeznaczona na 
dotacje dla gdańskich klubów sportowych będzie wyższa o około 330 tysięcy. W 
niezmienionej kwocie są wydatki na festiwal żaglowców Baltic Sail, nagrody 
finansowe dla sportowców, trenerów, działaczy sportowych są zwiększone o około 
170 tysięcy. Pozostałe programy i działania są w tej gestii rzeczy niezbędnych 
zachowane. Także mimo wszystko cieszymy się, że środowisko sportowe nie 
odczuje tego mniejszego zaplanowania w jakiś sposób szczególnie bolesny. Panie 
dyrektorze proszę o przedstawienie budżetu Gdańskiego Ośrodka Sportu.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani przewodnicząca, szanowni radni, Gdański Ośrodek Sportu w roku 2020 będzie 
miał limit wydatków w wysokości 35 117 966 zł. Pieniądze te będą przeznaczone 
przede wszystkim na organizację kąpielisk morskich, organizację imprez 
sportowych, remonty i utrzymanie bieżące obiektów sportowych, którymi 
zarządzamy, także ubezpieczenia, przygotowanie Euro Jamboree w pewnym 
zakresie, czyli chodzi o kąpieliska i wynagrodzenie pracowników. Jeżeli chodzi o 
wydatki też remontowe to będziemy realizowali w 2020 wydatki na poziomie 
1 880 000 zł. Będą one polegały na wymianie instalacji odgromowej na pływalni na 
Chełmie. Będą też związane z remontem przyłącza wodociągowego, napraw furt 
zewnętrznych przy bramie maratońskiej przy ul. Zawodników, czyli stadionie 
żużlowym. Będziemy także starali się wyremontować budynek pralni, a także 
będzie remont obiektów hydrotechnicznych czyli realizacja zaleceń przeglądów, 
które w tym roku zostały przeprowadzone. Będziemy naprawiali też uszkodzone 
molo w Brzeźnie, które jest w naszych zasobach, a także umocnienie obsuwającej 
się skarpy przy przystani na Żabim Kruku. Jeżeli chodzi o przychody one będą się 
kształtowały na poziomie 9 076 500 zł. i one będą wiązały się z wpływem najmu ze 
składników majątku z jednostki oraz Skarbu Państwa. To będą dochody z 
udostępnienia obiektów sportowych takich jak korty tenisowe przy Zielonogórskiej, 
ul. Traugutta, ul. Dąbrowszczaków, płyta główna i boiska boczne na ul. 
Zawodników, niecka pływalni przy ul. Chałubińskiego, przy ul. Siedleckiego oraz 
Stryjewskiego i Smoleńskiej czyli czterech pływalni, którymi zarządzamy, obiekty 
sportowe przy ul. Grunwaldzkiej, boisko piłkarskie przy ul. Meissnera, dzierżawy 
terenów lokali handlowo-gastronomicznych na plażach i w sąsiedztwie mola w 
Brzeźnie, wynajmu i dzierżawy lokali na obiektach sportowych przy ul. Traugutta, 
dzierżawy dachu przy ul. Kołobrzeskiej na stacje telekomów czyli tych naszych 
stacji bazowych, dzierżawy gruntów przy ul. Hallera, dzierżawa nabrzeży przy 
Długim Pobrzeżu, dzierżawa hangarów przy ul. Przełom na Górkach Zachodnich, 
dzierżawa kas i WC przy nabrzeżu nad Motławą oraz z toalet stojących na plażach 
w Jelitkowie i w Brzeźnie. Dodam tylko, że jeszcze w przyszłym roku będą oddane 
do użytku kolejne dwie toalety w styczniu, więc one też wejdą w zasób Gdańskiego 
Ośrodka Sportu. Będziemy także realizowali wpływy z usług na przystaniach 
żeglarskich, świadczenie usług na pływalniach krytych, czyli z biletów, karnetów 
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wstępu na basen oraz reklam na naszych obiektach. To tyle. Dziękuję bardzo za 
uwagę.     
 
Pan Andrzej Socik – Główny Specjalista w Referacie Przedsiębiorczości i 
Turystyki w Wydziale Polityki Gospodarczej 
Jeśli chodzi o turystykę w ramach Wydziału Polityki Gospodarczej zaplanowane 
wydatki w kwocie 7 427 500 zł są na podobnym poziomie jak w roku 2019. Głównie 
środki te są przeznaczone na realizację zadań przez Gdańską Organizację 
Turystyczną i Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Jak państwo zapewne 
wiecie GOT jest głównym realizatorem zadań związanych z promocją, informację 
turystyczną miasta. Prowadzi system informacji turystycznej. Bierze udział i 
reprezentuje miasto w międzynarodowych i krajowych targach turystycznych. Dwa 
główne sztandarowe projekty jakimi jest Gdańska Karta Mieszkańca i Karta Turysty 
jest operatorem tych systemów. Oczywiście prowadzi również badania w zakresie 
analizy ruchu turystycznego i biznesowego i w przyszłym roku jednym z nowych 
zadań to będzie uczestniczył GOT w organizacji zlotu Jamboree Europejskiego, 
który będzie na Wyspie Sobieszewskiej. To tyle w skrócie.    
 
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 424 – 
w zakresie działania Komisji. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez: 

• Panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, 
• Pana Adama Maksima – p.o. Dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu, 
• Pana Leszka Paszkowskiego – Dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu, 
• Pana Andrzeja Socika – Głównego Specjalistę w Referacie Przedsiębiorczości 

i Turystyki w Wydziale Polityki Gospodarczej, 
a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 głosach 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 424 – w zakresie działania Komisji. 
(Opinia nr 13-10/29-25/2019) 
 

PUNKT  - 4A 
 

Obecna sytuacja MEVO. 
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Z ramienia OMGGS nadzoruję ten projekt. 28 października Obszar odstąpił od 
umowy z wykonawcą tego projektu. Główne powody, dla którego to się stało to 
przede wszystkim niedostarczenie pozostałej partii rowerów 3000 sztuk. 
Przypomnę, że projekt miał być pierwotnie uruchomiony zgodnie z umową w 
listopadzie ubiegłego roku. Wtedy miało być dostarczone 1200 rowerów i to się nie 
stało. Zostały one dostarczone dopiero w marcu, czyli z opóźnieniem przeszło 
półrocznym. Natomiast w marcu powinniśmy już mieć pełną flotę 4000 rowerów, 
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ale to się nie stało. Wykonawca zapewniał nas, że dostarczy te rowery. 
Przedstawiał dokumenty, z których wynikało, że faktycznie produkcja ruszyła, a że 
czekają w magazynie na odbiór, natomiast do końca października my nie 
dostaliśmy pełnej puli rowerów. To było ok 200 sztuk od marca do października, 
które zostały nam dostarczone, więc to był jeden z pierwszych powodów, dla 
których musieliśmy odstąpić od umowy. Drugi to był taki, że mimo tego, że tych 
rowerów było mniej wykonawca nie był w stanie utrzymać wskaźników, które były 
narzucone w umowie, co się wiązało z tym, że rowerów na ulicy, które jeździły i 
które mogli wypożyczać mieszkańcy było znacząco mniej. To na pewno większość z 
nas zauważyła, że to były rowery z rozładowaną baterią czy w złym stanie 
technicznym. Trzeci powód, dla którego odstąpiliśmy od umowy to była zła 
kondycja finansowa spółki, która z nami podpisała umowę. Na to miało bezpośredni 
wpływ przystąpienie do długu spółki matki do długu 20 mln zł. Firma w 
październiki, o czym nie informowaliśmy, przedstawiła nam plan 
restrukturyzacyjny, który dokładnie przeanalizowaliśmy i to było analizowane przez 
specjalistów z dziedziny ekonomii, finansów, którzy na podstawie dokumentów 
dodatkowych, o które poprosiliśmy przeanalizowali sytuację i zarówno spółki, z 
którą my mieliśmy podpisaną umowę jak i spółki matki, czyli Nextbike Polska S.A. 
Dodatkowo była analiza prawna prowadzona czy w ogóle jesteśmy i możemy i czy 
prawnie uzasadniona jest zgoda na taki plan restrukturyzacyjny, ale ponieważ te 
analizy ekonomiczne wykazały, że spółka jest w bardzo złej kondycji nie możemy 
ze względu na dyscyplinę finansów publicznych zgodzić się na plan 
restrukturyzacyjny. Było to związane z tym, że duże prawdopodobieństwo tego 
było, że spółka nie przetrwa kolejnych lat. Przypomnę, że projekt miał być 
realizowany przez 6,5 roku i w tym czasie nie było gwarancji, że ta spółka nadal 
będzie istniała. To są powody, dla których musieliśmy odstąpić od umowy. To się 
stało 28 października. Od tego czasu prowadzimy dwutorowo ten projekt, czyli z 
jednej strony zabezpieczamy majątek, bo pozostały nam stojaki rowerowe o 
wartości 3 mln 600 tys. zł, samych stojaków rowerowych. Dodatkowo 1224 rowery 
są naszą własnością. To też jest zabezpieczone, natomiast jesteśmy w trakcie 
sprawdzania technicznego tych rowerów, bo to nie tylko zabezpieczenie, tylko one 
powinny być w takim stanie, w którym użytkownicy będą mogli korzystać bez 
zagrożenia. To się już dzieje. Natomiast to jest dość taki czasochłonny i 
pracochłonny element przejmowania. Natomiast przejęliśmy też aplikację i stronę 
internetową. Zostało nam udostępnione kody źródłowe i kody dostępu do tych 
elementów. Jesteśmy też w trakcie audytu tego. Specjaliści, informatycy nam 
sprawdzają czy faktycznie to jest to, co powinniśmy mieć, żeby uruchomić z 
powrotem tą aplikację i stronę internetową, czy ona będzie miała wszystkie te 
elementy, które zakładaliśmy w umowie. Druga rzecz to jest to jak 
przygotowujemy się do po pierwsze nowego przetargu, a po drugie do 
uruchomienia tych rowerów. 12 listopada został ogłoszony dialog techniczny, który 
właśnie ma na celu zbadanie i sytuacji na rynku polskim z rowerami, 
przedyskutowanie z firmami, które oferują takie usługi, ale też nie tylko to, bo nie 
tylko firmy rowerowe się do nas zgłosiły. Do wczoraj można było się zgłaszać. 
Zgłosiło się 12 firm. To są firmy operujące zarówno rowerami jak i skuterami czy 
hulajnogami. Oni też są zainteresowani tym, żeby w jakiś sposób uruchomić te 
rowery i jesteśmy przed dialogiem bardzo otwarci na to jak ma wyglądać… jak 
uruchomić te rowery, jak ma wyglądać przyszły system. Dodam tylko, że wśród 
tych 12 zgłosiły się takie firmy, które mają duże doświadczenie, bo wprowadzali 
największy system rowerowy w Paryżu. To jest 25 tysięcy rowerów. 30% z tej floty 
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jest rowerami elektrycznymi, więc doświadczenie jest. Zgłosili się, będziemy 
rozmawiać. Są oczywiście też inne, które i Dublinie i w Londynie, także nie jest to 
tylko Polska tylko Europa. Rozmowy i spotkania w dialogu rozpoczynają się w 
przyszłym tygodniu. Planujemy zakończyć je do świąt, do 20 grudnia. Może to się 
przedłużyć, bo wątków i tematów i spraw technicznych jest bardzo dużo, więc 
pierwotnie do 20 grudnia, natomiast z taką opcją, że to może się nam trochę 
przedłużyć. Kolejna rzecz, którą robimy, żeby przetarg kolejny uruchomić, rower 
uruchomić, to jest badanie rynków i takie badanie przez eksperta rynków 
europejskich, czyli co można wprowadzić i jak technologia w stosunku do tego było 
prawie 3 lata temu jak projektowaliśmy rower czy dwa lata temu jak ogłaszaliśmy 
przetarg, jak ona się zmieniła, bo ona zdecydowanie się zmieniła. Wcześniej nie 
było hulajnóg. Teraz są hulajnogi i ta elektromobilność nie była tak popularna jak 
jest teraz. Zleciliśmy takie analizy rynku i możliwości ich adaptacji na rynek polski, 
bo to, że gdzieś w Europie się da wprowadzić nie oznacza, że od razu w Polsce 
szybko uda nam się też to wprowadzić. A trzecią rzeczą są w trakcie przygotowania 
takie warsztaty, na które zaprosimy naszych mieszkańców, u których będziemy 
mogli zasięgnąć i opinii i uwag na temat tego systemu jak działał, ale też 
oczekiwań jak on ma wyglądać w przyszłości. To jest zaplanowane, jeszcze nie 
chcę potwierdzić daty dokładnej. Wstępnie mamy 10 grudnia. Może się przesunąć 
plus minus 2 dni, ale na pewno pierwsze się odbędą jeszcze w grudniu. Dziękuję.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Proszę o pytania.             
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Gwarancje bankowe w związku z zerwaniem umowy 4 mln zł już trafiło na konto 
Obszaru?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
A co z resztą?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
4 mln zł to jest kwota maksymalna jaką mogliśmy zapisać w umowie. To jest 10% 
kontraktu. Więcej prawo zamówień publicznych nie pozwalało. Taka kwota była 
zapisana. My w momencie odstępowania od umowy wystąpiliśmy o gwarancję 
bankową. Ta gwarancja już wpłynęła na nasze konto. Natomiast oczywiście 
ubiegamy się o pozostałe kary, bo w sumie kar za odstąpienie to jest 8 mln zł. 4 
mln zł mamy, pozostałe będziemy dochodzić od Nextbike NB Tricity pozostałej 
kwoty. 
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
W jaki sposób?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
To są kwestie prawne. My jesteśmy w stałym kontakcie, mamy prawnika, który 
nam doradza. Pewnie będzie sprawa w sądzie, natomiast też to jeszcze nie 
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nastąpiło. Ta gwarancja wpłynęła w ubiegłym tygodniu. Jesteśmy po rozmowach, 
natomiast oczywiście będziemy się domagać kar za odstąpienie od umowy.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Chciałam się zapytać jak wygląda sytuacja ze zwrotem pieniędzy przez NB Tricity 
użytkownikom? Czy państwo jako Obszar jesteście w stanie jakoś to kontrolować? 
Ewentualnie macie jakieś raporty na ten temat?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Staramy się to kontrolować, natomiast ta kontrola jest trudna, bo to nie tylko 
dobra wola, bądź zła wola byłego operatora już systemu, ale też kwestia RODO. 
Nie mamy dostępu do wszystkiego. Natomiast wiemy o tym, że kwota wszystkich 
środków zebranych na kontach użytkowników było ok 470 tysięcy. Mamy 
potwierdzenie, zresztą to widać w opiniach użytkowników, wszystkie osoby, które 
złożyły do końca zeszłego tygodnia prośby o przelanie środków dostały zwrot tej 
kwoty. Natomiast reszta, która takich podań jeszcze nie złożyła to powinni to 
złożyć.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Do operatora?      
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Tak, do operatora, bo to były jego wpływy.    
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Procentowo jak to się kształtuje? Ile osób złożyło podania?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Wszystkie osoby, które złożyły to było 320 osób i wszystkie te dostały zwrot. Reszta 
nie złożyła dokumentów do zeszłego tygodnia.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
A finansowo?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Mamy dane, że ok 22 tysiące złotych przelali. My też informowaliśmy na samym 
początku. Odpowiednie formularze na naszych stronach są, na podstawie których 
można ubiegać się o zwrot tych finansów. Niestety nie ma takiej procedury, która 
pozwoliłaby nam przejąć ten dług i zabezpieczyć.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Skoro tak mało wniosków wpłynęło to nie ma zainteresowania?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Nie będę tego oceniać. Ja tylko z efektów, tyle jest użytkowników, to było 167 
tysięcy użytkowników. Myślę, że w ich interesie jest składanie tych podań.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
W największym szczycie funkcjonowania tego projektu ile było rowerów na ulicach 
naszego Obszaru?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Takich jeżdżących, które były udostępnione? Podczas trwania umowy, czyli 
przeszło 7 miesięcy były 4 razy takie sytuacje, kiedy był poziom 98%, czyli około 
1120 rowerów.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
A mamy 200. To gdzie jest reszta?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Mamy 1224 to są rowery, które my odebraliśmy w marcu tego roku i one jeździły. 
Natomiast te 200 rowerów to był drugi etap, który miał dostarczyć kolejne 3000 
rowerów. Z tych 3000 zostało nam dostarczone 200, ale to nie są rowery odebrane. 
My je testowaliśmy i sprawdzaliśmy.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Czyli mamy 1400 rowerów.  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
1224. One nie były odebrane. One były dostarczone. My sprawdziliśmy, tak, są te 
rowery i testowo udostępniliśmy je użytkownikom.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Dziękuję. 
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
I działają?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Działały.  
 

Pan Mirosław Zdanowicz – gość 
Ile państwo przewidujecie do testowania sztuk tych rowerów?    
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
W przyszłości?  
 

Pan Mirosław Zdanowicz – gość 
Tak. Maksymalne nasycenie Gdańska?  
 

Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
To jest Obszar Metropolitalny, nie tylko Gdańsk. Rower był w 14 gminach Gdańsk, 
Gdynia, Sopot plus jeszcze inne gminy. Trudno jest teraz szacować. Poprzednie 
szacunki mówiły o 4000 rowerów, że to powinno zaspokoić ten obszar metropolii, 
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natomiast jak będzie wyglądał ten system kolejny to trudno powiedzieć. Powie 
nam na to dialog techniczny i analizy, które prowadzimy. 
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
I operator, ile za to będzie chciał.  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Później będziemy musieli wybrać nowego operatora, ale o pewne założenia jaki to 
ma być rower, czy to ma być rower elektryczny, czy może część tradycyjnego. 
Jaka ma być liczba tych rowerów. Na to wszystko musi nam odpowiedzieć z jednej 
strony dialog techniczny, a z drugiej strony analizy, które rozpoczęliśmy.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Orientacyjnie, czasowo jakie są założenia, żeby 
ruszyć ten projekt, żeby ludzie mogli korzystać z rowerów?  
 
Pani Paulina Cyniak – Kierownik Projektu Systemu Roweru Metropolitalnego 
MEVO Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Te rowery, które mamy, które są naszą własnością, mamy nadzieję, ja nie chcę 
składać deklaracji i obietnic, bo jesteśmy przed tymi audytami i tak naprawdę nie 
wiemy, natomiast operatorzy też są zainteresowani tym, żeby włączyć te rowery 
do jakiegoś systemu, który już mają w razie czego. Szacuję, że na wiosnę powinny 
ruszyć te rowery, natomiast taka pełna flota to trzeba się spodziewać, że trochę 
czasu nam to zajmie. Po pierwsze zbadanie. Po drugie rozpisanie przetargu. Ta 
dostawa tych rowerów od momentu podpisania umowy do tego umownego 
dostarczenia rowerów ona trwała pół roku, bo to jest produkcja rowerów, później 
ich dostosowanie do naszych potrzeb. To było pół roku. Jak się okazało chyba 
największy gracz, na pewne największy gracz w Polsce, Nextbike nie zrealizował 
tego projektu mimo tak dużego doświadczenia, więc na pewno ja tu nie chcę 
gdybać, kiedy możemy ruszyć cały system roweru metropolitalnego.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dobrze. Nie widzę więcej pytań. W takim razie dziękujemy. Będziemy pewnie 
jeszcze się odzywać. Dziękuję bardzo.   
 

PUNKT  - 5 
 
Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 
Pan Marcin Sylwańczyk – Kierownik Referatu Imprez Sportowych w Biurze 
Prezydenta ds. Sportu 
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, dla przypomnienia odbyły się:  

• Amber Expo Półmaraton Gdańsk 16-17 listopada 
• VI Grand Prix Fitness - Mistrzostwa Europy FIT-KIDS&FITNESS AEROBIC w 

Amber Expo 23-24 listopada 

Odbędą się: 
• Turniej judo dzieci "To My Gdańskie Lwy" w hali Widowiskowo-Sportowej 

AWFiS 29-30 listopada 
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• Gdańskie Ergowiosła - Mistrzostwa Pomorza w hali Widowiskowo-Sportowej 
AWFiS 30 listopada 

• Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Gdańska 1 grudnia 
• Zawody biegowe Garmin Ultra Race Gdańsk 7 grudnia 
• Mistrzostwa Europy Morsów w pływaniu na czas w marine 7-8 grudnia  
• XVII Gdańska Gala Sportu w Energa Arenie 18 grudnia godz. 19.00. 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy za informację. 
 

PUNKT  - 6 
 

Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji – sytuacja obecna. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jako Komisja otrzymaliśmy pismo od pana prezesa Mariana Zupy, jest pan obecny, 
witam serdecznie, może pan przedstawi to co było w piśmie i odniesiemy się do tej 
sytuacji jak to wygląda obecnie.  
 

Pan Marian Zupa – Prezes Zarządu Okręgowego w Gdańsku Polskiego Związku 
Motorowego 
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jak Polski Związek Motorowy to wiadomo 
chodzi o sporty motorowe. W marcu wystosowałem pismo, bo wiadomo większości, 
że jest taki projekt budowy Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji. Od paru lat, 
zostało to jeszcze zainicjowane przez pana Mirosława Zdanowicza ze Ś.P. Pawłem 
Adamowiczem i był okres, kiedy to nabrało dosyć dużego tempa. Niestety w 
pierwszej kolejności to wszystko wyhamowało przez budowę stadionu, Mistrzostwa 
Europy. Ta inwestycja miała być w następnej kolejności. Mistrzostwa Europy się 
zakończyły 7 lat temu, a o tej inwestycji słuch zaginął. Wystosowałem w tym roku 
pismo do pani Prezydent, żeby dowiedzieć się co w tej materii będzie robione albo 
jakie są plany. Po trzech miesiącach otrzymałem odpowiedź, na której podpisał się 
wiceprezydent Alan Aleksandrowicz. Oczywiście nie neguje, że tego obiektu nie ma 
być, ale są trudności z pozyskaniem sponsorów czy przyszłych inwestorów na tym 
terenie. Do tej pory tylko funkcjonuje, jak tylko ten teren został przeznaczony i 
tam funkcjonuje motocross. Pani przewodniczącej napisałem jakie imprezy się tam 
odbyły z Mistrzostwami Świata włącznie. Ale to nie jest teren dla jednej tylko 
dyscypliny. Stąd po tych trzech miesiącach jak otrzymałem odpowiedź od pana 
Prezydenta, że zajmiemy się tą sprawą, będziemy w tym kierunku coś robić. Minęły 
następne trzy miesiące i cisza, dlatego pozwoliłem sobie do pani Przewodniczącej 
wystosować pismo, żeby tym tematem zainteresować również Komisję, bo z tego 
co widzę to w tym momencie można w tej materii coś ruszyć. Nie widzę tu, żeby 
realizować tak jak to było wcześniej przyjęte, ale myślę, że tutaj te plany i ten 
projekt tego wszystkiego wart jest przeprojektowania, dostosowania o wiele więcej 
funkcji społecznych, które mogą tam mieć miejsce poza sportem, także te miejsce, 
położenie, dostępność, bliskość i wszystko społeczeństwu Gdańska się należy, bo 
nie tylko płacenie podatków, ale również, żeby mogli mieć miejsce do realizacji 
swoich rekreacji i sportu. Tyle z mojej strony.     
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Jak to wygląda w obecnej sytuacji ze sponsorami. W poprzedniej 
kadencji mieliśmy również ten temat na Komisji.   
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Pan Marian Zupa – Prezes Zarządu Okręgowego w Gdańsku Polskiego Związku 
Motorowego 
Może odpowiem. Dopóki o tym nie będziemy mówili to trudno mówić o sponsorach, 
skoro to się nie znalazło w ogóle w planach przygotowawczych cokolwiek, to trudno 
w ogóle mówić o sponsorach. Jeżeli o tym całkowita cisza, nic się w tej materii nie 
dzieje to nikt się nie odzywa. A już były takie momenty i tu pan Zdanowicz 
dopowie, że również też był zainteresowany wybudowaniem kartingu, ale 
przeciągało się w czasie. Nikt nie chce wiecznie czekać. Czasami dana chwila 
decyduje o tym, że ktoś jest zainteresowany.  
 
Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
Proszę państwa, najpierw powiem dlaczego w nazwie jest Narodowe Centrum 
Sportów Motorowych, ponieważ tam są wszystkie dyscypliny ujęte, które w 
sportach motorowych, samochodowych czy motocyklowych odbywają się. Ale 
nazwa wzięła się z tego, że mamy w Polsce co prawda i tory motocyklowe i tory 
pseudo samochodowe, kartingowe też są. Problem jest taki drobny, że żaden 
obiekt w Polsce, który jest wybudowany nie spełnia warunków takich światowych. 
Dlaczego światowe? Chodzi głównie o długość trasy, ponieważ my chcemy i taki cel 
był nasz, żeby to zrobić łącznie z Mistrzostwami Świata. Regulaminy federacji 
motocyklowej światowej czy federacja samochodowa FIA w ogóle nie rozmawiają 
jak to jest taki skrócone. A to już nam dawało prawo do tego, żeby ubiegać się o 
to. Jeżeli chodzi o sponsorów to sponsorzy byli i to długo trwało wszystko dopóki 
nie weszli w to, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, bo każdemu wszystko 
przeszkadza, wszyscy są na tak, ale nie tu. Myśmy wyszli z tym ileś lat do tyłu, 
dużo, dużo wcześniej i w tamtym czasie mieliśmy bardzo poważnych ludzi z Anglii, 
którzy chcieli w to zainwestować. Ale jak myśmy opowiadali jak to idzie, co się 
dzieje to nikt jeszcze nie widział żadnych samochodów czy mówiono na temat 
głośności, ale nikt nie przeprowadził badań. W każdym razie mimo to, że myśmy 
opowiadali już chyba z 10 lat temu, że będzie formuła elektryczna i co jest na 
dzisiaj, jest cicho, to nie muszą być spalinowe silniki, to jest bardzo cicha formuła, 
w każdym razie nasi sponsorzy znaleźli partnerów to znaczy dostali propozycje od 
Bułgarii i od dwóch czy trzech lat wszystko tam działa w Bułgarii. U nas są 
zachwyty, jest zapał, ale potem się zaczyna torpedowanie. Dlaczego jeszcze tam 
jest rekreacja, bo myśmy przewidzieli tam i jazdy na rowerach górskich, 
narciarstwo biegowe, nawet stok jest saneczkowy na 300 czy 400 metrów. 
Organizowaliśmy Mistrzostwa Świata w Motocrossie, ale tor był wtedy w Gdyni 
Kolibkach. Kiedyś to się nazywał Sopot Kamienny Potok, ale zmieniły się na tyle 
przepisy, że na dzisiaj tamten teren to miał około 8-9 hektarów, a na dzisiaj 
przepis jest taki, który mówi, że parking dla zawodników musi mieć wielkość ok 5 
hektarów, a gdzie dopiero trasa i parkingi, inne rzeczy. Natomiast tutaj to 
spełniało wszystkie warunki takie, które związki różne federacje żądają, że to musi 
być. Nie musiałem dużo przekonywać, bo Prezydent Adamowicz świętej pamięci 
znał to od początku, widział, dał się kiedyś namówić na taki wyjazd obejrzeć tor z 
eliminacji Mistrzostw Europy we Francji i chciał koniecznie, żeby to było. Taki 
słynny tor na dzisiaj, który jest jednym z najnowszych, Hockenheim w Niemczech 
to najpierw się wybudował tor, a dookoła tego toru teraz powstało miasto, które 
ma i piłkarstwo z ekstraligi niemieckiej i nikomu to jakoś tam nie przeszkadza. 
Gdyby były jakieś pytania to chętnie odpowiem.   
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Pan Marian Zupa – Prezes Zarządu Okręgowego w Gdańsku Polskiego Związku 
Motorowego 
Chciałem dopowiedzieć, że podczas ostatnich Mistrzostw Europy, bo też zawsze się 
o tej głośności mówi, że narażeni są mieszkańcy na głośność. Mieliśmy taką panią, 
która cały czas torpedowała z różnych stron. Na pewno też do państwa głosy 
dotarły. Podczas ostatnich Mistrzostw Europy Zespołowych i Drużynowych, które 
były 5-6 października została przeprowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
kontrola głośności i okazało się, że głośności nie przekraczamy i jesteśmy poniżej 
tego, który dopuszcza normy w tym rejonie, także jeśli chodzi o głośność i samego 
terenu motocrossowego i w pobliżu gdyby miałyby powstawać następne to mamy 
dzisiaj dokument na to, że mieścimy się w granicach nieprzekraczających głośność.   
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
A głośność była mierzona w ciągu godziny?     
 
Pan Marian Zupa – Prezes Zarządu Okręgowego w Gdańsku Polskiego Związku 
Motorowego 
Nie. Głośność była mierzona przez cały dzień. W godzinach wszystko jest i w 
przeliczeniu. Ja się na tych słupkach nie znam, ale efekt końcowy dopuszcza te 
miejsca do tego sportu.   
 
Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
Proszę państwa, przypomnę, kiedyś dawno temu byłem w Komisji Sportu i 
przestrzegałem pana Prezydenta, że stadion jest przepiękny, tylko, że takich 
stadionów za 5 lat w Polsce to będzie normalne, bo tylko na takich stadionach będą 
rozgrywane Mistrzostwa Polski, ale gdybyśmy zrobili taki obiekt do tych sportów 
motorowych, spójrzcie państwo ile jest tych samochodów, za dużo, w Gdańsku, 
wszędzie jest za dużo, ale ci ludzie coś potrzebują. Nie chcę wspominać, 
zostawiłem taki artykuł, który ukazał się, nie wiem, czy państwo wiecie, że są 
rozgrywane w lecie mistrzostwa samobójców, nie wiem, jak to nazwać, bandytów, 
w nocy jeżdżą, urządzają wyścigi wszędzie. Jakoś szczęśliwie nie ma do tej pory 
śmiertelnego wypadku, ale najgorszy wyścig, który był to był z Novotelu do Renka, 
a rzecz polegała na tym, że przez Grunwaldzką trzeba przejechać bez hamowania. 
Dobrze, że się nic nie przydarzyło. Dopóki tego się nie zrobi to pewnie tak będzie, 
ale dopóki nie zdarzy się wypadek, potem pójdzie lawina. Tym bardziej, że na 
dzisiaj mi się wydaje, że jest więcej ludzi jeżdżących samochodami, motocyklami 
czy rowerami, aniżeli piechurów, a w większości ludziom to nie przeszkadza jeżeli 
to będzie raz do roku jakaś impreza, a jeszcze jesteśmy w stanie obniżyć ten 
dźwięk, bo tam nie ma w tej chwili żadnych zabezpieczeń przeciw głośności, żeby 
ten hałas jakoś stłamsić. Możliwości są duże, bo można wybudować wał ochronny, 
plus drzewa, które można zasadzić na tym terenie, które będą naturalną barierą 
dźwiękową. Większość torów na świecie tak jest wygłuszana.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Proszę pana dyrektora o wypowiedź jakie są możliwości? Jak to 
wygląda w obecnej sytuacji?  
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Szanowni Państwo o historii już było dużo, wiec tylko drobne uzupełnienie, ostatnie 
opracowania są z 2014 roku więc po Euro 2012, natomiast po tych wszystkich 
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opracowaniach to też z historii wiemy, że pierwsze próby i jakieś analizy związane 
z tym przedsięwzięciem były podejmowane, były przygotowywane opracowania, ale 
z punktu widzenia, też już było trochę o hałasie, o przepisach, o innych rzeczach, 
ten teren to wielki obszar, który jest w tym miejscu położony jest przedmiotem w 
takim ostatnim czasie analiz, które powiedziałbym idą w stronę rozwijania 
sposobów zagospodarowania tego terenu. Pierwsze chyba największe wyzwanie 
jakie będzie przed planistami i komunikantami to analizy komunikacyjne, czyli 
pogłębić sposób skomunikowania tego obszaru najprawdopodobniej od ulicy 
Starogardzkiej i pod tym kątem też po takich analizach przygotowania idą czy do 
zmiany planu czy do uzupełniania tych planów miejscowych. Też mówiliśmy o tym 
hałasie więc pojawiają się kwestie tego jak w infrastrukturze zielonej ten teren 
wkoło wzbogacić, żeby można było powiedzieć o tym, że on nie tylko jakby 
technicznie przy budowie różnego rodzaju przedsięwzięć, ale też w sposób 
naturalny mógłby być wzmocniony i zabezpieczony, natomiast też jest 
przedmiotem różnych opracowań. Na tej samej Komisji u państwa gościliśmy z 
propozycją jednej z możliwych opcji czyli stoku narciarskiego. Ale było to też pod 
tym kątem analizowane. Natomiast z punktu widzenia przedsięwzięcia 
inwestycyjnego czyli, żeby dzisiaj uruchamiać jakieś projekty, dokumentacje 
dotyczące całego tego zagospodarowania to jeszcze nie ten etap. My jesteśmy 
dzisiaj po, jako miasto, można powiedzieć, że po raz kolejny dokonujemy rewizji 
tych dzieł popełnionych, że się tak wyrażę, dzisiejszych przepisów, które 
środowiskowo- hałasowe nie sprzyjają tego typu rozwiązaniom i stąd dzisiaj 
kierunek, w który idziemy, analizy planistyczne, o których wspominałem, czyli 
skomunikowania potencjalnego urozmaicenia, sposobu zagospodarowania tego 
terenu czyli nie mówimy, że ideą potencjalnych zmiany planów, która może będzie 
na finale po tych opracowaniach będzie wykluczenie tej działalności z tych rzeczy 
bardziej jakieś urozmaicenie czy możliwości jakby uzupełnienia, ale pod kątem 
poszukiwania potencjalnych montaży finansowych, inwestorów, partnerów w 
różnym zakresie, bo jedno jest pewne i dzisiaj to trzeba sobie po raz kolejny 
powtórzyć, że tego typu przedsięwzięcie oparte o finansowanie miasta 
samodzielnie to jest rzecz, której należy od razu powiedzieć w kategoriach 
niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie jako miasto udźwignąć samodzielnie projektu 
tego typu nawet gdybyśmy widzieli opcje etapowania. Będę za chwilę mówił o 
lodowisku, kolejnym temacie, który jest w bardzo podobny sposób traktowany, 
czyli koncepcje etapów, rozwijania, budowania partnerstw po to, żeby mogła ta 
przestrzeń powstać. To z czym dzisiaj mieliśmy okazję zmierzyć to reakcja, 
możemy różnie do tego podchodzić, ale nie tyle środowiska ekologiczne, co 
najzwyczajniej sąsiedzi, nie tylko sąsiedzi w kategorii mieszkańca, ale sąsiedzi w 
kategorii samorządy, gminy. To zainteresowanie tym tematem się zwiększa, ale 
bardziej w kontekście ryzyk, wpływu, itd. w związku z tym stąd nasze założenia są 
w kierunku działań bardziej powiedziałbym planistycznych, przygotowań do tego, 
żeby przeformatować myślenie o tym przedsięwzięciu w kategoriach takich jakie 
większe szanse do tych potencjalnych partnerów pokazać, bo pamiętam, że 
zaczynaliśmy od torów formuły 1, czyli maksymalnej dużej inwestycji, a mówiliśmy 
już o tym, o czym pan wspominał czyli wielofunkcyjny, wielodyscyplinowy, 
wielowarintowy możliwości rozwoju tego obszaru, czyli krótko mówiąc dzisiaj 
patrząc po tym co za nami chcielibyśmy się trochę inaczej przygotować do tej 
operacji, ale tak jak mówię, też założeniem tego są partnerzy finansowania, miasto 
samo nie jest w stanie w to przedsięwzięcie wejść. Pewnie najprostszym sposobem 
byłyby formuły typu wniesienie gruntu, nie mówię o PPP, bo dzisiaj klasycznie PPP 
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ma swoje formuły, ale też swoje uwarunkowania i nie do każdego przedsięwzięcia 
nadaje się formuła PPP. Czasem powinno to być po prostu partnerstwo, ale to co 
najważniejsze to tak jak powiedziałem to, że wracamy do programowania tego 
przedsięwzięcia, ale w taki sposób, żeby zacząć od tych analiz komunikacyjnych, 
Biuro Rozwoju.  
 
Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
Niech pan przybliży te analizy komunikacyjne. O co chodzi?   
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
To będzie skomunikowanie tego terenu, czyli otwarcie tego terenu.   
 
Pan Marek Ossowski – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.             
Dziękuję za zaproszenie jako przedstawiciela Gdańskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego, bo traktuję to zaproszenie jako taki trochę wyróżnienie dla naszej 
Agencji jako Agencji, która miała okazję nie jeden projekt dla tego pięknego 
miasta przygotować. Dla wszystkich powiem i pochwalę Agencję za projekt tzw. 
parku przemysłowo – technologicznego w Kokoszkach. 55 hektarów nieużytków, 
które zostały wniesione do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego dzisiaj jest 
zagospodarowane prawie w 100%, ale zanim to się dokonało Gdańska Agencja 
wybudowała zjazd z drogi głównej Kartuskiej, wybudowała ponad 1,5 km dróg 
wewnętrznych, które ma dzisiaj na utrzymaniu, wybudowała zbiorniki wodne i 
dopiero po spełnieniu tych warunków znaleźli się inwestorzy, którzy chcieli 
zainwestować w tamten obszar. Dzisiaj miasto może się pochwalić, że właśnie te 
tereny zostały zagospodarowane. Ma z tego pożytki w postaci podatku od 
nieruchomości. Agencja również posiada swoje aktywa ziemskie na terenie 
portowym i dokładnie stara się powielić ten model. Zbudowała zjazd z ul. 
Sucharskiego. Buduje układ wewnętrzny wraz z miastem i nie tylko po to, żeby 
otworzyć tereny portowe. Trzeba powiedzieć, że koniunktura obecna jest zupełnie 
inną koniunkturą niż w latach 2012-2014. O ile tereny PPT były zbywane i do tej 
pory Agencja je z sukcesem komercjalizuje o tyle tereny portowe już nie, bo 
podlegają przede wszystkim dzierżawom.  
Zrobiłem ten wstęp między innymi dlatego, żeby państwo byli świadomi, że żeby 
otworzyć jakiś teren, teren, który przypominam, że Centrum Sportów Motorowych 
to nie jest 5 ha, to nie jest 10 czy 15 tylko to jest otwarcie ponad 180 hektarów. To 
jest bardzo duży teren, który może przynieść wiele korzyści również dla miasta, 
również dla mieszkańców i dla wszystkich interesariuszy, tylko właśnie trzeba go 
otworzyć. Żeby go otworzyć to trzeba zrobić studium komunikacyjne, z której 
strony można do niego dojechać, jak będzie dostarczana woda, sieć, prąd, jak będą 
ewentualnie zbudowane wszystkie inne można powiedzieć warunki do tego, aby 
tam sprawnie odbywała się komunikacja i nie była komunikacją, która będzie 
możliwa dla okolicznych mieszkańców i również tych przyszłych, bo ten teren 
pewnie też się w przyszłości otworzy.  
Co my zrobiliśmy jako Agencja? Agencja mając nadzieję, że kiedyś będzie miała 
przyjemność, okazję uczestniczyć w projekcie rozwoju tego parku w 2014 roku 
przygotowała z firmą tak naprawdę na zlecenie przygotowała firma Tielke właśnie 
taką szeroką koncepcję, którą tutaj panowie podkreślacie, 2014 rok. W tej 
koncepcji zawarte jest nie tylko tor Formuły 1, ale również przede wszystkim 
miejsce na pewną logistykę tego całego wydarzenia. Jest również stok narciarski, 
są tory kartingowe, są miejsca do spacerowania, jest stadion żużlowy, funkcji 
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naprawdę jest bardzo dużo i pewnie wypełniają wszystkie, albo wypełniały 
wszystkie potrzeby tamtego czasu.  
 
Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
I na dzisiaj też są aktualne.  
 
Pan Marek Ossowski – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.             
Tak jest. Agencja cały czas jest predysponowana do tego, aby łączyć inwestorów 
ewentualnie z tymi potrzebami. Z przykrością musimy powiedzieć, że nie 
znajdujemy inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w tą infrastrukturę bez 
ewentualnie możliwości nabycia kawałka terenu, postawienia tam własnych 
nieruchomości i jest bardzo ciężko w ogóle kogokolwiek zachęcić bez tej 
infrastruktury drogowej. Jeżeli infrastruktura drogowa się pojawi to wtedy można 
dopiero mówić o tym, że inwestorzy widząc media, widząc infrastrukturę 
podejmują tak naprawdę działania. Dzisiaj chciałbym przypomnieć, że zbudowanie 
łącznika drogowego to nie jest kwestia trzech miesięcy tylko sama faza 
projektowania, uzgodnień, uzyskania pozwolenia na budowę to nawet rok, albo 
jeszcze dłużej. Zanim dojdzie do realizacji to pewnie są i dwa lata. Natomiast 
Agencja uczestniczy od tych lat, od 2014 roku w promowaniu przemysłu czasu 
wolnego i przy każdym projekcie, w którym ma przyjemność uczestniczyć 
promowała w tej lokalizacji stoku narciarskiego, lokalizację lodowiska i wielu 
innych funkcji, które mogły być realizowane jako przemysł czasu wolnego, ale z 
różnych względów, a przede wszystkim właśnie tych drogowych te lokalizacje 
przegrywają z innymi lokalizacjami. Odpowiadaliśmy też na wiele pism, że jako też 
trzeba pamiętać spółka kapitałowa jesteśmy gotowi dalej współpracować, 
uczestniczyć w pracach koncepcyjnych, również dotyczących toru kartingowego i 
wszystkich innych funkcji. Warunkiem niezbędnym jest i to powtórzymy przede 
wszystkim aktualna koncepcja, koncepcja budowy niezbędnej infrastruktury, 
aktualizacja miejscowego planu i zabezpieczenie środków na tego typu inwestycję. 
Te inwestycje są wyjątkowo kosztowne. Trzeba po prostu określić z jakiego źródła 
finansowania będzie ona realizowana i jeżeli ten warunek zostanie spełniony to 
myślę, że będziemy mogli każdy taki projekt wspomóc jako Agencja swoim know-
how, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i oczywiście będziemy kibicować temu 
projektowi jeśli chodzi o bezpieczeństwo i ruch drogowy również, żeby nie było 
tego typu wyścigów. Myślę, że wszyscy jesteśmy tego świadomi. Warunek najpierw 
dobra komunikacja i dobra infrastruktura. Jeśli to będzie to myślę, że drugim 
krokiem będzie poszukanie inwestora, który to będzie chciał realizować we 
współpracy z miastem, z państwem, a może jeszcze z kimś innym.   
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Tu musi być przegrupowanie taktyki, strategii dla tego przedsięwzięcia, dojście 
trochę z innej strony, żeby można było mówić o realności, co ciągle jest też 
istotne, bo miejskich środków na to trudno sobie wyobrazić, bo ja nie mówię o 
środkach na te studia, środkach na programowanie, na badanie, to nie te środki są 
problemem. Problemem jest oczywiście wyzwanie związane z tym jaki musiałby 
być udział miasta w tym przedsięwzięciu. Pewnie najprostszy dla nas to byłby 
teren, który jest w danym przypadku miejski i możemy mówić wtedy o 
partycypacji. Takich przykładów jest wiele na mieście. Można nawet też 
powiedzieć o Wyspie Spichrzów. Pamiętacie państwo, póki miasto nie ruszyło 
tematu nabrzeży, nie weszło, nie uporządkowało pewnej infrastruktury to dopiero 
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wtedy się okazało, że to spowodowało, że inwestorzy zdecydowali się wejść w te 
rozwiązania. Tu klasycznego PPP nie zafiksowaliśmy, że to musi być ten model 
współpracy tylko.  
 

Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
Dodam jeszcze, żeby uświadomić państwu, po to, żeby zrobić międzynarodowe czy 
mistrzostwa Europy, czy rangę tych imprez większych poza Mistrzostwami Polski to 
taki ośrodek, taki kompleks musi spełniać jeszcze warunki, że lotnisko musi być w 
odległości nie dalej niż 20 km, że autostrada musi być nie dalej niż 10 km i jeszcze 
wiele, wiele innych uwarunkowań, baza hotelowa musi być taka i taka od 1 do 5 
gwiazdek i Gdańsk na dzisiaj spełnia to wszystko, to miejsce. Była propozycja, żeby 
zgłaszały się do nas gminy ościenne, że to można zrobić gdzieś w okolicach Nowego 
Dworu Gdańskiego, ale to już wszystko traci to co tutaj jest. Chciałbym jeszcze 
państwu powiedzieć taką śmieszną rzecz, że w tym okresie tak jak żeśmy 
organizowali przez 8 lat Mistrzostwa Świata na Kolibkach to Gdańsk dwa razy był 
wśród wszystkich organizatorów to znaczy 20 państw był na I miejscu jeżeli chodzi 
o sprawy organizacyjne. Więc przygotowani jesteśmy do tych wszystkich rzeczy. 
Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, to co pan powiedział o tym projekcie 
komunikacyjnym i zdaję sobie sprawę z tego, że to w całości to jest kobyła taka i 
pewnie trzeba by było pół Zjednoczonych Emiratów sprowadzić, żeby to ruszyło, 
ale gdyby zacząć od czegoś mniejszego, np. toru kartingowego dla młodzieży, bo 
dzieciaków tyle przyjeżdża, chodzi za nami wszędzie, gdzie tylko można. 
Emocjonalnie do tego podchodzę, bo któryś raz z rzędu to się rozpoczyna, tak 
panie dyrektorze? Ale to mi się bardzo podoba ta koncepcja komunikacyjna, gdyby 
to pan skrócił do pół roku, żeby wykorzystać okres zimowy, żeby jak najszybciej 
coś takiego powstało, może byśmy znaleźli jakiegoś inwestora na koncepcję.    
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Na pewno możemy jakby obiecać, deklarować, że w momencie, kiedy będą 
czynione takie ruchy związane z konkretnymi wynikami operacyjnymi to sami się 
wprosimy na Komisję, żeby zaprezentować czy coś w tym temacie się dzieje jeśli 
chodzi o kolejne kroki. Natomiast też proszę zrozumieć nas, że jesteśmy tutaj 
ostrożni, bo to nie pierwsze badanie różnych tematów i wolelibyśmy z konkretami 
przychodzić.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Będziemy czekać z niecierpliwością.   
 

Pan Marian Zupa – Prezes Zarządu Okręgowego w Gdańsku Polskiego Związku 
Motorowego 
Jeżeli ten teren ma w tym kierunku być przeznczony to dzisiaj chciałbym 
zaproponować, bo będąc u pana Prezydenta, mówił, że Gdańsk ma obowiązek 
sadzenia gdzieś drzew, a nie wiadomo, gdzie je sadzić. Tu moja propozycja jest 
taka wybiec w przyszłość i po granicach tego obszaru obsadzić drzewami, takim 
pasem 10 metrowym, który w przyszłości będzie ekranem, a powstanie kilka 
hektarów lasu, który jest miejscem i miasta i swobodnie do posadzenia, a niech to 
wszystko się rozwinie, bo jak tutaj od 2014 roku do dnia dzisiejszego mówi się o 
projektach, a się nic z tym nie zrobiło to następne będzie za 5 lat, będziemy mieli 
duże drzewa, a jeszcze zanim ruszy inwestycja to będzie taka otulina ekranowa, 
naturalna, że rzeczywiście nie będzie problemu, a dojdą jeszcze pojazdy 
elektryczne. Najważniejsze, że projekt nie umarł, ale żeby coś realizować poza 
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tymi etapami, które nie są kosztowne, a które można wyprzedzić. Tu jeszcze jest 
dużo miejsca na funkcje społeczne. Stokiem narciarskim nie było zainteresowania, 
była promocja. Ja o tej promocji nigdzie nie słyszałem, nigdzie o tym nie było. 
Dużo szkół jest w Gdańsku. Dzieci jeżdżą na rowerach, gdzie się mają nauczyć? 
Jedno wspólne, duże miasteczko ruchu drogowego, które widziałem, wielkości jak 
w Estonii. Mały kraj, a rzeczywiście dużo takich obiektów sportowych, w sportach 
motorowych, wyciągów narciarskich, znalazło się miejsce na wielki taki ośrodek 
szkolenia dzieci. Szkoły się buduje, zabudowane są budynkami, nie zawsze mają 
boisko, a tam naprawdę rzeczywiście mogłoby być wzorcowe i wszyscy by mogli z 
tego korzystać z korzyścią dla społeczeństwa, bo już nie mówimy o samym sporcie, 
ale w ogóle wychodzić jako obywatel tego miasta, żeby iść w tym kierunku i dać 
taką możliwość. Dziękuję bardzo.   
 

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

Pan Marek Ossowski – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.             
Tworzenie tego projektu z Formuły 1 …    
 

Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
Przepraszam, bo nie powiedziałem, słuchajcie państwo, największą szkodę nam 
zrobili dziennikarze. Ja powiedziałem od początku, że chcemy mieć tor do 
wyścigów samochodowych spełniających warunki Formuły 1. Wtedy nie ma żadnych 
dyskusji czy możemy organizacyjnie, bo nie skupia haczyków takich, że musi być 
to, to…  
 

Pan Marek Ossowski – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.             
Racjonalne odchudzenie tego projektu do funkcji, o których tu było wspomniane 
uzupełnienie tego funkcjami społecznymi może być kluczowe również dla tych 
inwestorów, którzy mogliby w przyszłości podjąć jakiś projekt partnersko-
prywatny. Duży projekt wymaga od nich tak naprawdę dużego zaangażowania 
finansowego i zdobycia korzyści gdzieś na innym polu. Mniejsze projekty mają 
większą szansę na realizację i można je etapować. Warunek oczywiście najpierw 
infrastruktura, która umożliwi nam realizowanie nowego projektu.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy i czekamy na dalsze informacje w przyszłości.  
 

Pan Mirosław Zdanowicz - gość   
Chciałem tylko państwa przeprosić za te moje wstawki chaotyczne. Żyję tym już od 
tylu lat. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy i przechodzimy do kolejnego tematu.    
 

PUNKT  - 7 
 

Budowa całorocznego lodowiska w Gdańsku – sytuacja obecna. 
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
W dużym telegraficznym skrócie. Szanowni państwo, jesteśmy trochę w nawiązaniu 
do tego tematu poprzedniego, to właśnie jeden z elementów dotyczących studium 
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lokalizacyjnego takiego lodowiska było Narodowe Centrum Sportów Motorowych. 
Ostatecznie stanęło na tym, że takim terenem, który wygląda najbardziej 
korzystnie jest Ujeścisko-Łostowice, teren zlokalizowany niedaleko zbudowanej 
szkoły przy Jabłoniowej, a kończącej się infrastruktury tramwajowej i nasze 
założenia po decyzji pana Prezydenta jeszcze na koniec października 2018 r. były 
takie, że programujemy, przygotowujemy to zadanie i harmonogram był taki, 
żebyśmy w tym roku, który jeszcze trwa pozyskali koncepcję. W przyszłym roku 
opracowali dokumentację. W 2021 roku pozyskali wszystkie niezbędne pozwolenia, 
poznając koszt, znaleźli model, wyłonili wykonawcę i może udałoby się jeszcze w 
2021 roku bądź na przełomie 2021/2022 zacząć prace i w 2022 roku je skończyć. 
Jesteśmy w tym harmonogramie z niewielkim poślizgiem mniej więcej koło 1 
kwartału dlatego, że dwa razy podchodziliśmy do wyłonienia wykonawcy koncepcji 
lodowiska. Drugie podejście okazało się skuteczne, więc pracuje wykonawca firma 
MD Polska z siedzibą w Szczecinie. Pracuje nad koncepcją. Ma czas do końca marca 
roku 2020. Przypomnę tylko, że pracuje na 4 wariantach, czyli koncepcja będzie 
zawierała w sobie lodowisko rekreacyjno-treningowe obiekt z dwoma taflami, 
trybunami, torami do curlingu. W drugim wariancie jest to lodowisko rekreacyjno-
profesjonalne czyli mamy dwie tafle, trybuny i tory do curlingu. W trzecim 
wariancie jest to lodowisko rekreacyjno-profesjonalne, dwie tafle, trybuny, tory do 
curlingu oraz obiekt krytego basenu. Ostatni wariant jest wariantem lodowiska 
rekreacyjno-treningowego z jedną taflą, trybunami, torami do curlingu oraz obiekt 
krytego basenu. Basen pojawia się tu oczywiście w fazie koncepcyjnej. To 
opracowanie nie skończy się najprawdopodobniej dokumentacją basenu, realizacją 
basenu razem z lodowiskiem, chyba, że będziemy tutaj w stanie taki montaż 
zrealizować. Natomiast wygląda na to, że będziemy jeśli wszystko dobrze pójdzie z 
końcem marca mieli koncepcję z wariantami, o których powiedziałem. Będziemy 
mogli dokonywać procesu wyboru wariantu do projektowania, bo do projektowania 
idzie już jedno rozwiązanie. To wykonawca pracuje nad opracowaniem, natomiast 
odbywają się cykliczne rady projektowe, w których uczestniczy całe środowisko. Tu 
już pojawił się curling. Pojawiła się kwestia pozostałych dyscyplin, więc one są 
reprezentowane, zapoznają się z tym co produkuje wykonawca koncepcji i można 
powiedzieć, że jesteśmy w trakcie z tym przesunięciem w harmonogramie, w sumie 
niewielkim, uzasadnionym na tym etapie, zwłaszcza, że na dwa razy 
podchodziliśmy do koncepcji, musieliśmy powtórzyć przetarg, ale okazało się na 
szczęście, że do dwóch razy sztuka, a nie do trzech razy sztuka, więc wykonawca 
jest i pracuje. To tak w bardzo dużym, telegraficznym skrócie. Myślę, że wtedy, 
kiedy będziemy w momencie już tych koncepcji, wyborów to pewnie ważnym 
krokiem będzie uruchomienie postępowań na projektowanie konkretnego wariantu, 
czyli spodziewamy się, że to nastąpić powinno w połowie przyszłego roku i wtedy 
będziemy dalej. Tak to wygląda. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To będziemy zapraszać, jak już będzie coś więcej wiadomo. Czy na tym etapie są 
jakieś pytania ze strony radnych?  
 

Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
Dzielnica Ujeścisko-Łostowice jest po sąsiedzku. 20 listopada była u nas w Radzie 
naszej dzielnicy pani Prezydent i zapoznała się z faktem, że zarówno nasza 
dzielnica jak i Ujeścisko-Łostowice boryka się z totalnym zakorkowaniem naszych 
obu dzielnic. W związku z tym mam pytanie, czy budowa lodowiska plus basenu 
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jest połączona również z budową drogi jakiejś dojazdowej w celu rozładowania 
korków, bo zbudować to jest jedna sprawa, a dojechać to jest drugi problem. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych 
Już odpowiadam. Właśnie dlatego chcemy tam postawić lodowisko. To miejsce 
wygrało lokalizacyjnie między innymi dlatego, że będzie jednym z lepiej 
skomunikowanych miejsc z punktu widzenia obszaru rozwojowego jakim jest 
szeroko rozumiane Południe bez podziału na dzielnice. Z drugiej strony linie 
tramwajowe, które wybudujemy. W maju oddamy nową linię w Nowej Bulońskiej i 
będziemy w przyszłym roku na budowie linii tramwajowej Nowej Warszawskiej. 
Będzie przejezdna najprawdopodobniej na przełomie tego roku czyli niebawem i 
przyszłego już drogowo Nowa Bulońska, czyli obszar Piecki – Migowo 
skomunikowany z tym obszarem. Jeszcze kilka projektów przed nami, więc jakby 
patrząc na perspektywę lodowiska, o którym mówiłem to będzie rok 2022-2023. Do 
tego czasu zakładamy, że będziemy funkcjonowali na tej rozwiniętej sieci 
tramwajowej, w częściowo drogowej, a pozostałe projekty będziemy mieli 
przygotowane do nowej perspektywy unijnej, w tym też Nową Świętokrzyską, także 
z tego punktu widzenia można powiedzieć, że też było jedną z przyczyn tej 
analizy, która szukała lokalizacji dla takiego obiektu i tutaj oczywiście nie będzie 
to takie skomunikowanie, które będzie można powiedzieć, że po prostu jest w pełni 
idealne, ale jedną lepszych jeśli chodzi o tą infrastrukturę, która jest i która ma 
powstać, a też samemu lodowisku ma towarzyszyć ta część infrastruktury, która ma 
pomóc w funkcjonowaniu, czyli w okolicy pętla tramwajowa. Też analizy będą 
opierały się na miejscach parkingowych, to o skomunikowaniu tego obszaru, także 
czekamy też na wynik tych opracowań, także jakby trzeba sobie powiedzieć, że nie 
jest tak, że sobie stawiamy obiekt, a potem będziemy się zastanawiali jak tam 
dojechać.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.                
 
 

PUNKT  - 8 
 

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jarmark kilka dni trwa, więc na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, ale jakby o 
zamyśle i co się będzie działo warto powiedzieć.  
 
Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
Chciałbym przedstawić program Jarmarku. Ze mną jest jeszcze pani Joanna 
Czauderna-Szreter dyrektor artystyczny w MTG oraz pan Adam Aleksiejuk, który 
koordynuje całość Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gdańsku, a także Jarmarku Św. 
Dominika. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała na podsumowanie będzie 
jeszcze czas, szczególnie, że Jarmark też rozwija się w pewnym cyklu, o którym 
powiem. Rzeczywiście rozpoczął się w zeszły weekend, w sobotę o 17-tej było 
oficjalne otwarcie, aczkolwiek już sam Jarmark otworzył się już od godziny 11. W 
tej chwili od 23 listopada Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się na Targu 
Węglowym do 1 stycznia. To jest ten cykl, o którym wspomniałem, Jarmark 
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Rzemiosła, Rękodzieła w Wielkiej Zbrojowni już z takim artystycznym, stylowym 
rzemiosłem związanym ze świętami zostanie otwarty 29 listopada, więc już za 
chwilę, za parę dni. Też w ramach programu Jarmarku będą się pojawiały kolejne 
takie elementy Jarmark Bożonarodzeniowy wzbogacający, m. in. też początek akcji 
odpalamy święta w Gdańsku i to będzie też zapalenie choinki młodych i 
dodatkowych iluminacji.  
Rozpoczęliśmy Jarmark, mam nadzieję, że też większość z państwa mogło wziąć 
już w nim udział. Wydaje się, że i programowo i frekwencyjnie jest bardzo dobrze. 
Wiadomo, że dopiero najbliższe tygodnie i też poniedziałek-piątek poza 
weekendami też będzie odpowiadał na to jak ta frekwencja wygląda, aczkolwiek to 
jest też naturalny cykl, że oczywiście najwięcej osób przebywa w weekendy. Też 
nie jesteśmy pierwsi jeśli chodzi o Jarmark Bożonarodzeniowy. To jest też 
tradycja, która płynie z Europy, jarmarki się otwierają często także i wcześniej niż 
my rozpoczęliśmy. Jeśli chodzi o Polskę to Wrocław nas wyprzedził o jeden dzień. 
W piątek rozpoczął Jarmark Bożonarodzeniowy w jeszcze większej skali. Też 
liczymy, że będzie się rozwijał, bo jak państwo na pewno zauważyli jego skala jest 
większa i bogatszy program, jest bogatsza oferta. Wspomnę tylko, że jeśli chodzi o 
samą ofertę gastronomiczną w kontekście całej różnorodności kuchni, która jest już 
dużo bardziej różnorodna w tej chwili takich domków gastronomicznych w nowej 
infrastrukturze, którą zainstalowało MTG jest takich domków 52. Było około 30, 
więc jest zwiększono odpowiednio skala. Wszystkich domków, które i rękodzieło i 
ozdoby świąteczne i tego typu artykuły, także produkty spożywcze często jakby 
związane ze świętami, m. in. także dziczyzna, ich jest razem z gastronomią 109. To 
rzeczywiście dosyć duża skala. Mówimy tutaj tylko o tej infrastrukturze 
jarmarkowej, gdzie możemy różnego rodzaju produkty i kulinaria nabyć.  
Z nowych elementów takich, które myślę, że są bardzo zauważalne, które państwo 
widzieli to się bardzo przewijają w mediach, w mediach społecznościowych to na 
pewno adwentowa brama z adwentowym kalendarzem, zapraszająca od strony 
Złotej Bramy na Jarmark. Uchylimy rąbka tajemnicy państwu, że od 1 grudnia 
zacznie się otwierać kalendarz adwentowy. Brama się będzie zmieniać każdego 
dnia. Po drugiej stronie też się pojawią odpowiednie grafiki upiększające jeszcze 
bramę, a o godzinie 17-tej kiedy klucznik będzie bramę otwierał też będziemy 
razem z naszym partnerem częstować słodyczami w tej bramie dzieciaki, które 
będą odwiedzały Jarmark. Czyli od 1 grudnia też w tej sekwencji rozpoczyna się 
otwieranie kalendarza adwentowego. Z nowości pojawiła się też atrakcja, sięgamy 
do tradycji, ale też próbujemy nawiązywać do nowoczesności i taką atrakcją jest 
symulator lotu sanie, gdzie za pomocą wirtualnej rzeczywistości wchodzą do tych 
sań i można odbyć różne loty razem z Mikołajem lądując ostatecznie na stacji 
kosmicznej. Z racji też dużego kosztu samej atrakcji to atrakcja jest biletowana. 
To jedyna biletowana atrakcja. Karuzela wspomnę jest bezpłatna. Pojawiła się nam 
też atrakcja we współpracy z GPEC-em, a więc magiczna kula, którą państwo nie 
raz widzieli w miniaturze, którą jak się potrząśnie w tej śnieżnej scenerii pojawia 
się śnieg i taka kula wielkości naturalnej, do której można wejść i można się 
poczuć rzeczywiście jak w śnieżnej kuli. Co ważne, bo też o tym mówię, że fajna 
atrakcja też taka wizerunkowa o pewnej unikatowości to ona jest związana także z 
akcją charytatywną, ponieważ wejście do kuli zarazem jest poprzez datek na 
fundację hospicyjną w Gdańsku, którą państwo bardzo dobrze znacie. Oprócz tego 
Fundacja Hospicyjna będzie miała też swoje miejsce w Wielkiej Zbrojowi. Też przy 
karuzeli zbiera datki, więc mamy nadzieję, że włączymy się we wsparcie fundacji, 
która związana jest z Jarmarkiem od lat. W ramach programu 11 parad. Zaczęliśmy 
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piernikową paradą w sobotę. Pani Joanno może poproszę, żebym nie zdominował 
prezentacji.  
 
Pani Joanna Czauderna-Szreter – Dyrektor Artystyczny w Międzynarodowych 
Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Piernikowa była piękna, pachnąca cynamonem, korzeniami i piernikami i teraz 
wszystkie parady odbywać się będą zawsze w poniedziałki, środy i piątki i w takiej 
sekwencji tygodniowej. Pierwszy tydzień to pani Mikołajowa. 6 grudnia w piątek 
dołączy do niej Św. Mikołaj i od tego momentu Św. Mikołaja będzie można spotkać 
w weekendy na Jarmarku. W następnym tygodniu mamy parady baśniowe, trochę 
takie rodem z Andersena. Będzie i Dziewczyna z zapałkami, i inna, a w ostatnim 
tygodniu, bo już jesteśmy tak blisko świąt, że wszystkim chce się śpiewać kolędy i 
tu będzie orszak kolędników śpiewających kolędy i polskie, ale nie tylko, bo 
Jarmark gości też dużo turystów z Europy i świata. Zdarzy się też coś po raz 
pierwszy bardzo wyjątkowego. Nazwaliśmy to gra dzwonów. W ten weekend 
właśnie 27-28 grudnia na Jarmark Bożonarodzeniowy zawita carillon mobilny 
Gdańsk, sam w sobie bardzo piękny i bardzo zjawiskowy i odbędą się w piątek, 
sobotę, niedzielę 6, bo każdego dnia po 2 koncerty. Jednego razu będzie to miejska 
carillonistka Monika Kaźmierczak z tytułem Miejskiej Carillonistki w towarzystwie 
trębacza, drugiego dnia też z udziałem trębacza laureata nagrody Fryderyk za 
najlepszy debiut jazzowy, a trzeciego dnia już Monika solo. Do tego, ponieważ 
rusza Zbrojownia właśnie teraz, czyli tam będą rękodzieła, w soboty i niedziele 
zapraszamy na warsztaty artystyczne. Warsztaty będzie prowadził Gdański 
Archipelag Kultury. Każdego dnia temat inny. Jednego dnia dzieciaki będą robić 
bombki, innego kalendarz adwentowy, itd. Warsztaty są od 12 do 18. To jest fajne, 
że tam można dziecko zostawić, pójść pocieszyć się Jarmarkiem, a dziecko jest 
doskonale zaopiniowane i w twórczej pasji, atmosferze i jeszcze wyjdzie z jakąś 
fajną świąteczną ozdobą. Będziemy też na Jarmarku gościć leśników 14-15 grudnia. 
Co ciekawe gdańscy leśnicy też będą prowadzić warsztaty. Tym razem będzie 
można te ozdoby kupić, bo jak sami mówią będą one pachnieć lasem.   
 
Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
I zresztą we współpracy z Lasami Państwowymi też byliśmy w stanie ozdobić 
Jarmark Bożonarodzeniowy bardzo mocno też choinkami. To jest wynik też właśnie 
współpracy. Dzięki temu ma rzeczywiście taki ładny, świąteczny wymiar, także 
świąteczny zapach. Z takich jeszcze atrakcji, które pojawiają się cyklicznie już od 
jakiegoś czasu Anielski Młyn, Przystań pod Jemiołą, współpracujemy także z 
Gdańską Organizacją Turystyczną. Dzisiaj była także o niej mowa, która ze swoim 
punktem, ze swoimi gdańskimi ozdobami, gadżetami prowadzi swój sklepik, o 
saniach mówiłem. Choinka Młodych Gdańszczan także została wspomniana także 
nabierze swojego wymiaru już za chwilę, a potem wraz z Mikołajem pojawi się 
także Mikołaj na samym Jarmarku z możliwością zrobienia sobie z nim zdjęcia. 
Mikołaj oczywiście na tronie z dedykowanymi kartkami kolekcjonerskimi dla 
dzieciaków, które będzie rozdawał. Karuzela wspomniana, łoś Lucek także jest z 
nami co roku i mówi, gada. Jeszcze pojawią się dodatkowe, jak ktoś z państwa już 
był na Jarmarku to już zauważył, były zaplanowane paleniska, które zarazem są 
jadalniami oprócz tych dużych jadalni. Nie do końca wychodzi nam dobrze to 
palenie. Ledzie też nie do końca są przyzwyczajeni i potem zakładaliśmy brykiety 
bądź drewno. Trzeba patrzeć na to w jaki sposób ludzie dane możliwości 
wykorzystają, my tego nie przewidzimy, a te możliwości wykorzystali na to, że 



25 

 

potraktowali to często jako śmietniki te miejsca do palenia. To trochę może też 
nasze takie niedopatrzenie.   
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Nie były włączone na przykład pierwszego dnia.   
 
Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
Część tak. Powiedziałem, że pewnych rzeczy być może nie przewidzieliśmy, ale 
chcemy zrobić też tak, że część potraktować po prostu jako jadalnie, a część 
właśnie, żeby powalczyć z mrozem, powalczyć z zimnem, wypożyczamy, część być 
może zakupimy ogrzewaczy, takich promienników gazowych, więc też da trochę 
światła, ciepła i tak wykorzystamy te nasze miejsca. Wspominałem i to duża rola 
pana Adama, duże wyzwanie organizacyjne jeśli chodzi o tą część handlową, 52 
stoisk gastronomicznych, ale także wielu miejsc jadalni, które są przygotowane, 
żeby się dobrze czas spędzało. Pojawiły się także bardzo ładne stylizowane z nową 
grafiką kolekcjonerskie kubki do zakupienia głównie do grzańca. Z ceny sprzedaży 
także wspieramy Bazylikę Św. Mikołaja. O pocztówkach mówiłem. Jeśli  chodzi o 
taki też wymiar ładny stylowy, akcja charytatywna Fundacji Hospicyjnej została 
wspomniana. Na koniec wieńczących ciekawych wydarzeń powiem, że Jarmark ma 
taki mocny wymiar rodzinny, dziecięcy. Pani Joanna wspomniała bardzo dużo 
aktywności, które są kierowane do dzieciaków i też takim fajnym punktem 
kierowanym do dzieciaków i dla nich chcemy kończyć Jarmark Bożonarodzeniowy 
dlatego, że 31 grudnia zostanie ustawiona scena na Targu Węglowym od strony 
Teatru Wybrzeże i tam przygotujemy sylwestra dla dzieciaków, gdzie główną 
gwiazdą będzie Roksana Węgiel. W ostatnich dniach nie schodzi z ust Polaków 
Eurowizja Junior jako kluczowe wydarzenie artystyczne. Przypomnę, że w zeszłym 
roku właśnie tę Eurowizję wygrała właśnie Roksana Węgiel, więc będziemy ją 
gościć jako koncert dla dzieci i młodzieży, a później do 22 DJ-je. Nie konkurujemy 
z sylwestrami, które są organizowane przez miasto, więc my kończymy o 22. 
Oczywiście dalej będzie handel otwarty, ale już nie będziemy organizować tam 
jakiś wydarzeń, że będziemy zapraszać na sylwestra. Skala większa. Programowo 
wymiar większy. Wydaje się, że tak właśnie jeśli chodzi o ten wymiar jeszcze 
bardziej atrakcyjnie. Koszt organizacji dzisiaj, pewnie będzie on się jeszcze 
zmieniał, to jest ok 1 mln zł. To jest koszt finansowany przez Międzynarodowe 
Targi Gdańskie w głównej mierze, ale także wszystkim partnerom dziękujemy, 
którzy nas wspomagają. Panie Adamie czy chciałby pan coś dodać?  
 

Pan Adam Aleksiejuk – przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.                           
Tylko chciałem dodać, że mamy dwóch nowych partnerów sprawdzonych już w 
czasie Jarmarku Św. Dominika i to jest SUEZ z podwojoną obsadą w stosunku do 
roku poprzedniego oraz Agencja Ochrony Konsalnet, z podwojoną obsadą gotową do 
wydarzeń świąteczno-sylwestrowych. Wprowadza już nowoczesną technologię 
nadzoru, bo wieże monitorujące, które już państwo widzieli na Jarmarku 
Dominikańskim również pojawiło się na Jarmarku Bożonarodzeniowym, stąd też ten 
poziom bezpieczeństwa myślimy, że będzie z roku na rok również rósł, a i poziom 
czystości tej części Głównego Miasta też będzie zadowalający. 
 

Pani Joanna Czauderna-Szreter – Dyrektor Artystyczny w Międzynarodowych 
Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
To ja tym głosem wieńczącym pozwolę sobie być, bardzo ważna sprawa i 
wszystkich prosimy o to, żeby się zaangażowali i żeby byli z nami codziennie od 29 
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listopada Jarmark jest na liście 20 najpiękniejszych jarmarków w Europie. Ma 
szansę na to, żeby być na podium. Konkurencję mamy trudną, bo są słynne 
jarmarki Niemieckie, Austriackie, itd. Od 29 listopada do 10 grudnia, czyli już zaraz 
rusza głosowanie. Głosować można raz dziennie wchodząc na taką specjalną stronę. 
I mamy nadzieję, prosimy, żebyście wszyscy byli z nami, żebyście dzielili się tą 
informacją i można głosować codziennie. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Proszę przesłać maila do wszystkich radnych. 
 
Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
Dziękujemy. My też będziemy nagłaśniać w mediach społecznościowych. Na razie te 
pierwsze dni też dla państwa jest zapewne interesujące jako radnych miasta jak 
dbać o wizerunek miejski, jak wydarzenia, które są organizowane w mieście są 
atrakcyjne, to pierwsze takie raporty my oczywiście staramy się i także na 
Jarmarku Bożonarodzeniowym to także w trakcie dalszych spotkań 
podsumowujących też będziemy to przedstawiać. Badamy opinie odwiedzających, 
samych też wystawców. Tak rozbiliśmy na Jarmarku Św. Dominika. Bardzo dużo 
ciekawych danych z punktu widzenia miasta tam się pojawia i oczywiście 
analizujemy media, przygotowujemy raporty i te pierwsze dni są rzeczywiście 
super pozytywny wydźwięk, już w tej chwili kilkanaście tysięcy osób też 
zainteresowanych, biorących udział jeżeli spojrzymy na media społecznościowe z 
pozytywnymi opiniami, więc to też nas cieszy. Interesuję się takim wymiarem 
kulinarnym i naprawdę jest z czego skorzystać, także zapraszamy. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy są jakieś pytania?   
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Jako nauczyciel chciałbym odnośnie przyszłości zaapelować, żeby rozszerzyć 
troszeczkę taką działalność warsztatową w kontekście sztuki, żeby przyjść na 
godzinkę na warsztat robienia czegoś, później na godzinkę na Jarmark z dziećmi i 
potem pójść na spacer.  
 
Pani Joanna Czauderna-Szreter – Dyrektor Artystyczny w Międzynarodowych 
Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Doskonale się rozumiemy. Chcieliśmy już w tym roku taką akcję, ale jakby myśląc o 
tej Wielkiej Zbrojowni w tym roku, ale rozmawialiśmy z Wydziałem Edukacji w 
Gdańsku i stanęło na tym, że w przyszłym roku taki pomysł z jakimś wyprzedzeniem 
będzie realizowany, choć jeśli mowa o szkołach to nie powiedzieliśmy, ale też jest 
warte wspomnienia, że od lat Jarmarkowi towarzyszy konkurs plastyczny dla 
uczniów i polega na tym, że uczniowie robią różne rzeczy, w tym roku robią anioły i 
ozdoby choinkowe. Wszystkie te prace są naprawdę wypieszczone i piękne i właśnie 
Fundacja Hospicyjna ma swoje stoisko w Zbrojowni i będzie można te prace 
znaleźć i one realnie wspomogą finansowo, bo można je kupić, a my najpiękniejsze 
wybieramy, nagradzamy i dzieciaki na Jarmark przychodzą i wręczenie jest ze Św. 
Mikołajem razem.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Też myślę, że współpraca z Muzeum Gdańska.    
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Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
Generalnie nastawiamy się też na taką silną współpracę z instytucjami dlatego, że 
bardzo często osoby, które przyjeżdżają na Jarmark nie zawsze znają taką pełną 
ofertę miejską, kulturalną, rozrywkową, a to jest jedyna, niepowtarzalna okazja, 
żeby zachęcić do korzystania z innych wydarzeń, z innych instytucji, z innych 
atrakcji. Na szkoły się nastawiamy bardzo silnie, też liczymy na takie wsparcie.    
 

Pani Joanna Czauderna-Szreter – Dyrektor Artystyczny w Międzynarodowych 
Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Jaka to szkoła?  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Spoza Gdańska.  
 

Pani Joanna Czauderna-Szreter – Dyrektor Artystyczny w Międzynarodowych 
Targach Gdańskich Sp. z o.o. 
Spoza Gdańska też zapraszamy.    
 

Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
Zapraszamy, a pewno będziemy się, żeby do tego podejść nie tylko z jedną 
indywidualną szkołą, tylko z tymi szkołami, które będą chciały uczestniczyć. Już 
dzisiaj mocno taką współpracę rozwijamy. Przykład to państwo mogą nie mieć 
takiej świadomości, to jest poza kontekstem wydarzeń takich jak jarmarki, ale 
między innymi mamy porozumienie ze szkołami wyposażamy szkoły techniczne w 
różne materiały, które mamy dzięki organizacji Targów i szkoły wykorzystują taką 
możliwość, a na samych targach też gościmy szkoły w ramach lekcji 
przedsiębiorczości czy podczas targów czy podczas wydarzeń konferencyjnych. 
Uwaga słuszna. Myślę, że będziemy, tak jak pani dyrektor powiedziała, to rozwijać. 
Nie powiedziałem jednej rzeczy. W ramach Jarmarku już po raz kolejny akcja, z 
tradycją, w Zbrojowni w ramach programu jarmarkowego 24-go organizowana jest 
Wigilia dla osób potrzebujących wsparcia. 
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Dziękuję w imieniu organizatorów Międzynarodowym Targom i panu Rektorowi i 
władzom ASP i wam, dziękujemy.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Życzymy powodzenia. Ruch pewnie dopiero się zacznie.      
 

Pan Paweł Orłowski – Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Sp. z o.o.  
Już jest to wyzwanie i myślę, że będzie się rozwijało, ale pan Adam jako 
koordynator sobie doskonale radzi.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy.  

PUNKT  - 9 
 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dostaliśmy korespondencję, troszkę się uzbierało, w sprawie wsparcia zawodnika 
tenisowego. Rozumiem, że państwo są reprezentantami i sam zainteresowany 
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również, więc najlepiej jeżeli państwo powiedzą nam pokrótce o co wnioskujecie. 
Proszę przedstawić się i proszę powiedzieć czego państwo od nas oczekują. 
 
Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
Tutaj jest mój zawodnik Maksymilian Walkowski. Napisaliśmy pismo w sprawie 
wsparcia jego rozwoju tenisowego. Maksymilian trenuje tenis od 8-go roku życia. 
Robi bardzo duże postępy w tenisie. Jestem jego trenerem. Był kiedyś głównym, 
czołowym zawodnikiem w Polsce do lat 10 i do 12. Później ze względu na brak 
środków finansowych, wiadomo, że tenis jest bardzo drogim sportem i musiał tą 
karierę swoją zaprzestać. Przeniósł się na koszykówkę. Półtorej roku temu 
postanowił i jego rodzice również, że chcą mu dać dodatkową szansę, pojawiły się 
pewne środki, żeby powrócił na drogę kariery tenisowej i razem ze mną 
postanowiliśmy, że spróbujemy potrenować, da siebie na 100% i zobaczymy na ile i 
jak daleko jesteśmy w stanie dojść. Okazuje się, że w ciągu roku Maksymilian zrobił 
tak olbrzymie postępy, że jest w trzech najlepszych wyników Kadetów do lat 16 i 
nawet do lat 18 i już Juniorów. Wszystkie osoby doścignął i nawet prześcignął, 
jeżeli chodzi tak naprawdę o okres trenowania 10-12 miesięcy. Doszliśmy do 
takiego patu, że jesteśmy w takiej fazie rozwoju jego kariery, że on wchodzi teraz 
od stycznia w okres Juniorski. Są takie dwa ostatnie lata Juniorskie, które są 
najważniejsze jako kariery zawodnika, ale z tym się wiążą kolosalne pieniądze 
jeżeli chodzi o treningi, o wyjazdy, bo to są już wyjazdy zagraniczne na ATF 
pierwsze zawodowe i poszukujemy jakiegokolwiek wsparcia, żeby dać mu szansę na 
ten rozwój, bo poczynił bardzo duży postęp. Jest jednym z czołowych zawodników 
w Polsce, a żeby pójść dalej to musimy z czegoś to finansować. Ja trenuję go 
charytatywnie od lutego tego roku. Staram się z nim spędzać na korcie po 2-3 
godziny dziennie. Dodatkowo mamy ćwiczenia motoryczne, fizjoterapia, odnowa 
biologiczna i pojawiają się problemy takie jak pieniądze, które w tym sporcie 
potrzebne są duże i napisaliśmy właśnie takie pismo do państwa, żeby wskazać 
jakby drogę, jakiś kierunek gdzie możemy się udać, z kimś porozmawiać, żeby dać 
mu jakąś szansę przebicia się do tego tenisa zawodowego już.  
 
Pani Aleksandra Kowalewska-Wójcik – radna Dzielnicy Piecki – Migowo, Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek-Migowa 
Chciałabym też dodać, środowisko edukacyjne, naukowe jest mi znane i też jestem 
nauczycielem aktywnym, ale jeżeli chodzi o trudności finansowe rodzice Maksa już 
zgłosili się do nas w sierpniu i na sierpniowej Radzie Dzielnicy zostało zgłoszone 
podanie, wniosek o dofinansowanie do szkoły tenisowej, już Liceum Tenisowe w 
Sopocie, które Maks podjął, o dofinansowanie czesnego. Teraz faktycznie od tego 
sierpnia tak jak trener powiedział są znaczące postępy z 200 miejsca wskoczył na 
56 więc zakres faktycznie jego zdolności sportowej znacząco wzrósł i jest to 
gwiazdka, która może przynieść chlubę też i miastu. Ponieważ jednak koszty 
przewyższają nie tyle czesne co samo trenowanie Maksa to są znaczące koszty 
związane z wyjazdami, notabene teraz też w ten weekend jedzie, zaproponowałam 
właśnie rodzicom, żeby złożyli wniosek do Rady Dzielnicy w ramach budżetu 
dzielnicy, natomiast na ostatniej sesji w czwartek pan Przemysław też był i to było 
dyskutowane, jednak nie mamy jakby możliwości dalszego wsparcia. Ja ze swej 
strony, ponieważ wniosek, widzę takie rozwiązanie, oprócz dofinansowania ze 
strony miasta widzę także też ten aspekt takiego pożytku dla społeczności i Maks 
faktycznie we wniosku też uwzględnili to, że to byłby szereg i wykładów i zajęć 
warsztatowych dla dzieci i młodzieży nie tylko dla naszej dzielnicy, ale nasza 
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dzielnica jak najbardziej i sąsiadujące i tutaj faktycznie przez to, że działam w tym 
środowisku, czyli szkoły, przedszkola, Pałac Młodzieży, jak najbardziej byłoby to 
upowszechnione, że takie zajęcia się odbywają czy w szkole czy w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Piecek-Migowo, jak również trener też zaproponował na kortach 
tenisowych w ramach właśnie zajęć warsztatowych już praktycznych pod okiem 
trenera trenować, poznawać tajniki gry w tenisa.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Mam pytanie, czy to szkolenie prowadzą państwo w ramach jakiegoś klubu 
sportowego?   
 

Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
Ja mam swój prywatny klub tenisowy. Mam 3 hale na Legionów przy Szkole 
Gastronomiczno-Hotelarskiej oraz korty dzierżawię od AZS-u Gdańskiego na 
Uphagena. Mam dwa obiekty.   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Rozumiem, że pod opieką są też inne dzieci?  
 

Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
Tak. Komercyjnie bardzo dobrze działamy. Mamy dużo dzieci, młodzieży i 
dorosłych.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Ale to jest prywatna nauka? To nie jest jakiś Uczniowski Klub Sportowy?    
 

Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
To na razie nie jest Stowarzyszenie. To jest normalna działalność gospodarcza.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Jeżeli byłoby to stowarzyszenie to można by było ubiegać się o granty z miasta, bo 
są konkursy, gdzie są środki właśnie na sport młodzieżowy i można wtedy 
występować rok rocznie o takie granty do miasta. Jeżeli to jest przedsięwzięcie 
komercyjne to nie będzie się kwalifikować. Natomiast jeżeli byłaby to jakaś forma 
Stowarzyszenia, która prowadzi klub sportowy to wtedy takie stowarzyszenie 
miałoby szansę uzyskać taki grant.  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
W takim wypadku tylko sponsor.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Poszukiwali państwo prywatnie na własną rękę? Czy to jest pierwsza próba?  
 

Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
Próbujemy.     
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
To jest kwota 100 000 rocznie. Czytałem to pismo dokładnie.  
 

Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
To jest 100% zaangażowania treningowego.     
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
To tak po 8000 zł miesięcznie.  
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Pani Justyna Walkowska – rodzic 
Zostały mu 2 najważniejsze lata. Teraz kończy 16 lat. Do 18-go roku życia, żeby 
wskoczyć…   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To tak jak pani Kamila wspominała najlepszym rozwiązaniem by było założenie 
Stowarzyszenia i starania się o granty.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Tylko teraz stowarzyszenie nowo powstałe od razu nie dostanie grantu. To będzie 
rok zanim będzie mogło się ubiegać o granty. Muszą być wyniki. Jeżeli to będzie 
grant rzędu 5-10 tys. zł to może być tylko na jakiś turniej, na organizację z 
młodzieżą. To tylko taki zakres.  
 
Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
To są bardzo małe środki finansowe.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Mówimy prawdopodobnie, bo tak to zrozumiałem, najlepszym tenisiście w kadetach 
w Gdańsku, tak?  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Z tego co czytałem to najlepszy w Polsce 56 miejsce, w tej grupie wiekowej.  
 
Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
Jest w pierwszej trójce w Trójmieście jeśli chodzi o kategorię do lat 16 i nawet już 
w kategorii do lat 18-tu Juniorów. Jest w pierwszej trójce w całym Trójmieście. A 
to, że jest 56 to po prostu jest to, ze gra w tylu, a nie tylu turniejach. To jest 
kwestia, jeżeli ktoś jest wyżej w klasyfikacji w Polsce to nie znaczy, że jest lepszy 
tylko po prostu ten zawodnik ma duże wsparcie, albo są rodzice bogaci i stać go na 
jeżdżenie na turnieje, gdzie rundę wygra i ma 100 pkt więcej i takiej osoby się nie 
prześcignie jeżeli się nie pojedzie na turniej to się nie prześcignie takich osób. I to 
nie jest tak, że ktoś jest 5 w Polsce to jest od niego lepszy. Bo on jest w stanie w 
Polsce już wygrać. Wszystko jest kwestią pieniędzy.  
 
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
Jako były nauczyciel, sędzia sportowy, były trener stwierdzam fakt, że bardzo 
wiele talentów sportowych pojawiło się, a potem znikło właśnie z powodów 
finansowych. A więc szkoda gdybyśmy mieli stracić jakąś perełkę z powodów 
finansowych.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
A jak pani widzi skąd pozyskać pieniądz? Jeżeli my, nie wiem skąd, bo na razie nie 
widzę innej możliwości pozyskanie pieniędzy jak te, o których mówiliśmy, czyli z 
grantów, indywidualnie dla Maksa, wszystko wiemy, trener mówi, że jest dobry, 
penie potwierdzają, wszyscy w to wierzymy, ale takich Maksów będziemy mieli 
jutro 100 i skąd my im damy pieniądze?   
 
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
Należy dobrze poszukać. Gdańsk jest tak bogatym miastem, że wystarczy poszukać.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
My i tak wydajemy dużo. Wie pani ile otrzymują Mistrzynie Polski w Rugby? Jakiego 
rzędu pieniądze one dostają, bowiem więcej nie ma? To jest też wszystko kropla w 
morzu tego co one potrzebują. Też przyszły prosić o wsparcie. My jak tutaj 
siedzimy, 5 osób, Komisja, byśmy dali wszystko, tylko trzeba to wytłumaczyć. 
Teraz Maks jest trenowany przez prywatnego trenera, z dobrego serca, pan trenuje 
chłopaka, bo widzi pan w nim talent, ale pan nie może dostać grantu, bo pan 
prowadzi działalność gospodarczą i na tym zarabia. Chłopaka Maksa może trenuje, 
bo widzi w nim talent duży, ale inni rodzice płacą. 
 
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
Pani Radwańska miała to szczęście, miała dziadka, który sprzedał wszystko co miał, 
żeby one się rozwijały.   
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Kto sprzedał?  
 
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
Dziadek.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Właśnie dziadek, nie miasto.  
 
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
W tym momencie niech się miasto postawi.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Niech pani nie porównuje miasta do dziadka. Gdyby Maks miałby bogatego dziadka 
czy babcię to by nie było problemu.  
 
Pani Grażyna Żmudzka – Radna Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe 
Ale przyszedł do nas.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Skąd my te pieniądze mamy dać?  
 
Pani Justyna Walkowska – rodzic 
Maks nie ma takiego dziadka niestety.  
 
Pani Aleksandra Kowalewska-Wójcik – radna Dzielnicy Piecki – Migowo, Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek-Migowa 
Mam takie pytanie, bo tu padła taka sugestia, że przez Stowarzyszenie prowadzące 
klub sportowy. Czy państwo mogliby pomóc, gdzie dopytać jakie to miałoby być 
stowarzyszenie, bo może pomyśleć o takim parasolu, jakiegoś stowarzyszenia.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Jest dużo klubów sportowych i może warto poszukać jakiegoś takiego parasola, 
takiego pośrednika tak naprawdę. Być może obejmą swoją opieką i będą w stanie 
taki wniosek złożyć. Można próbować też do Klubów Biznesu.   
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Pani Aleksandra Kowalewska-Wójcik – radna Dzielnicy Piecki – Migowo, Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek-Migowa 
Jeżeli faktycznie sporządzimy listę i będziemy odhaczać wszystkie kluby sportowe 
tak, czy będziemy mogli liczyć na państwa pomoc typu akceptacji, że też nas 
wspieracie, bo musimy poczynić listy, czyli pisać, prosić. 
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Klub, żeby dostać grant musi osiągać jakieś wyniki. Są skale na te wszystkie granty. 
Są punktacje. To nie można założyć sobie od tak klubu z Maksem, z pełnym 
szacunkiem dla talentu, ale nie można zrobić sobie klubu, który jutro dostanie 
grant. Granty są obwarowane wynikami, miejsce w Polsce, miejsce w mieście, 
jakie wyniki, jaka punktacja, promocja danej drużyny na kraj. Tu już nie ma czasu 
na takie rzeczy, bo to są najważniejsze 2 lata tego zawodnika. Trochę późno.  
 
Pan Marcin Plopa – trener tenisowy 
Tym bardziej, że nie ma żadnej infrastruktury tenisowej w mieście. Jak miasto przy 
takiej populacji nie ma nawet hali murowanej w Gdańsku. To jest jedyne miasto w 
Polsce, które nie ma hali, zaplecza tenisowego. Stoją balony.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Możemy zaproponować państwu, że złożymy wniosek do pani Prezydent z prośbą o 
wskazanie możliwości takiego wsparcia, bo możemy coś podpowiedzieć, ale też nie 
możemy na własną rękę poszukać teraz państwu klubu, bo to też jest trudne. 
Trzeba siedzieć w branży, że tak powiem, żeby coś wiedzieć.  
 
Pani Aleksandra Kowalewska-Wójcik – radna Dzielnicy Piecki – Migowo, Prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek-Migowa 
Z taką myślą właśnie o wsparciu w tym kontekście aprobaty, bo wiadomo, że taką 
mrówczą pracę to my musimy zrobić, poszukać, ale mając państwa aprobatę, że 
stoicie za nami.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Nie możemy obiecać, że to będzie wsparcie finansowe, bo tak jak pan radny 
słusznie zauważył zaraz będziemy mieć tutaj kolejkę podobnych sytuacji, bo na 
pewno jest wiele talentów, o których nawet nie słyszeliśmy, ale możemy po prostu 
pomóc w wyszukiwaniu jakiegoś rozwiązania, które może znajdzie właśnie 
sponsora, albo rozwiązanie typu grant dla stowarzyszenia, ale tak jak pan radny 
wspominał to są lata, żeby się przebić, bo trzeba mieć wyniki.  
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Nie będziemy robić nadziei. Proponuję, żeby tak jak pani mówiła, przegłosujmy 
taki wniosek do pani Prezydent, żeby wskazała jak można pomóc Maksowi, dołączyć 
list, który jest.    
 

USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK                   
 
Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pani Prezydent o 
pomoc w postaci wskazania zainteresowanemu możliwości pozyskania wsparcia w 
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postaci finansowania na szkolenie zawodnika tenisowego Maksymiliana 
Walkowskiego. 
 
Wniosek został podjęty w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 4 
głosami za.  
 
W załączeniu pismo. 
 
Wniosek nr 13-10/4-4/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Kolejna sprawa, mamy przedstawicielki Biało-Zielonych Ladies Gdańsk, oddaję głos 
paniom, żeby powiedziały z czym do nas przychodzą.  
 

Pani Karolina Jaszczyszyn – Kapitan Biało Zielonych Ladies Gdańsk 
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, trenujemy olimpijską dyscyplinę sportu 
jakim jest rugby 7-osobowe. Odnosimy w niej znaczące sukcesy. Cztery lata temu 
w Mistrzostwach Europy zajęłyśmy 8 miejsce, 2 lata temu 7, rok temu 4, a w tym 
roku 3. Nasza tendencja jest znakomita. 9 z 12 zawodniczek są reprezentantkami 
naszego klubu oraz cały sztab trenerski wszyscy to Gdańszczanie. Dumnie 
reprezentujemy na każdych zawodach miasto Gdańsk. Wiążemy cały nasz sukces i 
to śmiało mówimy o tym wszędzie, gdzie jedziemy do Francji, do Australii, do Chin, 
Hongkongu, Singapuru, że to głównie sukces naszego miasta i że proszę wiązać go z 
Gdańskiem. Jesteśmy tu po to, by promować dalej miasto Gdańska oraz rugby 
wśród kobiet, które ma wspaniałe walory.  
 

Pani Marlena Mroczyńska – Prezes Zarządu Biało – Zielone Ladies Gdańsk   
Karolina powiedziała, że 9 a jest 12 powoływanych zawodniczek do Reprezentacji 
Polski, z czego 9 zawodniczek jest z Gdańska w Reprezentacji. Koleżanka jest 
Kapitanem Reprezentacji, trener jest również trenerem Reprezentacji Polski i 
mamy takie duże predyspozycje i pomysł właśnie na promowanie tego rugby 
kobiecego w Gdańsku. Chcemy też działać z Akademią Rugby w Gdańsku i uczyć też 
młodzież w tej Akademii. O sukcesach naszych ostatnich też było dość głośno, bo 
już całą Kulę żeśmy zwiedziły przez to rugby i tak jak koleżanka wspomniała bardzo 
mocno promujemy Miasto Gdańsk na każdym kroku flaga zawsze jest z nami i widać 
to na zdjęciach. Też zaczynałyśmy jako zawodniczki Lechii Gdańsk wcześniej i w 
2014 postanowiłyśmy się usamodzielnić i jak zawodniczki założyły Stowarzyszenie 
właśnie, ja, koleżanka i dwie pozostałe jesteśmy w zarządzie klubu, więc działamy 
jeszcze grając cały czas. Udało nam się wejść na taki poziom profesjonalny będąc 
matkami, zawodniczkami, normalnie pracując, więc naprawdę jesteśmy dumne z 
siebie, z tego co nam się udało zrobić, bo jak sobie tak pomyśleć, 5 razy w tygodniu 
trenować po 2 godziny, potem każdy weekend gdzieś tam trzeba pojechać na 
turniej czy na Mistrzostwa Europy, czy przygotowywać się do Mistrzostw Europy, 
czy eliminacje do olimpiady też były, także to jest duże poświęcenie i znajdujemy  
na to czas, a dodatkowo jeszcze pracujemy, a za trenowanie nie dostajemy 
pieniędzy, więc wszystko opiera się też na bardzo dużym wsparciu od Miasta, za co 
dziękujmy, bo też bardzo długo się o to staraliśmy.      
 

Pani Karolina Jaszczyszyn – Kapitan Biało Zielonych Ladies Gdańsk 
Ciężką pracą wszystko przyszło.  
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Pani Marlena Mroczyńska – Prezes Zarządu Biało – Zielone Ladies Gdańsk   
Już jesteśmy na takim etapie tego rozwoju, że właśnie przed nami te najwyższe 
turnieje i niestety one też są kosztowne.  
 
Pani Karolina Jaszczyszyn – Kapitan Biało Zielonych Ladies Gdańsk 
Ale nie o to chodzi. Chodzi o naszą promocję. Chcemy dalej promować Gdańsk. 
Teraz w czerwcu będziemy w zasadzie zdobędziemy 10 Mistrzostwo Polski z rzędu. 
 
Pani Marlena Mroczyńska – Prezes Zarządu Biało – Zielone Ladies Gdańsk   
Także przed nami też organizacja takiej wielkiej imprezy, w co chcemy 
zaangażować Miasto Gdańsk. Jeszcze daty nie ma ustalonej. Ma się odbyć na 
początku czerwca, albo w lipcu. Zazwyczaj to było pierwsza sobota czerwca, ale ze 
względu na to, że jeszcze turnieje Mistrzostw Europy nie są ustalone, a będą 3 
terminy, Karolina powie w jakich państwach, musimy czekać na decyzje w jakich 
miastach będą organizowane i w jakich datach i wtedy przystępujemy do 
organizacji tego turnieju finałowego w co bardzo chcemy włączyć miasto, bo to 
jest 10 tytuł dla nas z rzędu i chcemy się tym chwalić, że tutaj mamy taką 
dyscyplinę, chcemy to promować i żebyśmy to wspólnie zorganizowali i będzie nam 
na pewno łatwiej i też promocyjnie dla miasta Gdańska myślę, że fajne takie 
wydarzenie. Bardzo prosimy o wsparcie naszego klubu, o przychylność. 
 

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

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Oczywiście popieramy.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jako Komisja proponuję złożyć wniosek do pani Prezydent.  
 

USTALENIA KOMISJI - WNIOSEK                     
 
Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska zwraca się z prośbą do Pani 
Prezydent o podjęcie rozmów w sprawie promocji Miasta Gdańsk przez Biało-
Zielone Ladies Gdańsk – wielokrotnych Mistrzyń Polski w rugby kobiet. 
 
Wniosek został podjęty w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 4 
głosami za.  
 

Wniosek nr 13-10/5-5/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Pani Marlena Mroczyńska – Prezes Zarządu Biało – Zielone Ladies Gdańsk   
Liczymy na uczestnictwo państw również w tym turnieju finałowym. Będzie w 
Gdańskim Ośrodku Sportu Grunwaldzka 244. Przyjść można bezpłatnie, biletów nie 
pobieramy, także będziemy zaszczycone obecnością.    
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Szkolicie dzieci?  
 

Pani Karolina Jaszczyszyn – Kapitan Biało Zielonych Ladies Gdańsk 
Mamy trenerkę, która zajmuje się wszystkimi dziewczynkami, które do nas 
przychodzą. To jest dość duży rozdział od 13 nawet do 18 lat. Tych dziewczynek 
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jest coraz więcej. Niedługo będziemy musiały podzielić to na więcej kategorii 
jeżeli to będzie tak dalej popularny sport wśród dzieci i dziewczynek promować ten 
sport. Jest to bardzo kobiecy sport przede wszystkim dla osób myślących i bardzo 
dobrze wytrenowanych. Kobiety uwielbiają taktyczne rozegranie, szybkość, siłę 
mniej niż mężczyźni. Dziękujemy bardzo.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo dziękujemy paniom. Wniosek zostanie przekazany. Jeszcze jeden, ostatni 
temat, spotkanie w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Hali Widowiskowo-Sportowej Ergo Arena. Przyszło 
zaproszenie na maila, także bardzo bym prosiła o obecność. Przyszło również 
zaproszenie na turniej judo. W miarę możliwości proszę o obecność.  
 
Koniec obrad godz. 18:30. 
 
 
 
 

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


