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BRMG.0012.17.2021.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 27-2/2021 
 

Z dwudziestego siódmego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 24 lutego 2021 roku, a rozpoczęło o godz. 16:30 z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) 
poprzez aplikację MS TEAMS. 
 

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

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

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

Po otwarciu 27 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła na początku 
posiedzenia obecność członków Komisji: 
 

Radna Kamila Błaszczyk – obecna 

Radny Piotr Dzik – obecny 

Radna Barbara Imianowska – nieobecna 

Radny Przemysław Malak – obecny 

Radny Lech Wałęsa – nieobecny 

Radna Beata Jankowiak - obecna 
 

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

 

 

1. Ruch turystyczny w Gdańsku po wznowieniu działalności hoteli i miejsc 
noclegowych. 
Przedstawia: Pan Łukasz Wysocki – Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
 

2. Budowa nowej mariny oraz mostu zwodzonego w Gdańsku w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 
Przedstawia: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Pan Leszek 

Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
 

3. Plany inwestycyjne Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego Piłki 
Nożnej w Gdańsku. 
Przedstawia: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Pan Leszek 

Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
 

4. Programy skierowane do dzieci i młodzieży promujące sporty wodne. 
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu, Pan Leszek Paszkowski – 

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału 

Rozwoju Społecznego 
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5. Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

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

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

 

Głosowanie: 
4 za – jednogłośnie 
 

Karta z głosowaniem imiennym dotycząca przyjęcia porządku obrad Komisji 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

PUNKT  - 1 
 

Ruch turystyczny w Gdańsku po wznowieniu działalności hoteli i miejsc 
noclegowych. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Poprosimy prezesa Wysockiego o informacje, nie wiem, jakie to mogą być, pewnie 
jeszcze nie szczegółowe, ale na pewno coś dało się zauważyć, bo dwa weekendy są 
za nami, także oddaję głos. 
 
Radny Lech Wałęsa – członek Komisji dołączył do posiedzenia. 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji dołączyła do posiedzenia. 
 
Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 

Szanowni państwo przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj wyjątkowo bez 
prezentacji, bo rzeczywiście tych informacji nie jest aż tak dużo, więc pozwolę 
sobie troszkę powiedzieć jak te wyglądały te dwa weekendy. Pierwszy dosyć 
szczególny weekend walentynkowy, który za nami. On był dużo lepszy od już tego 
weekendu ostatniego, czyli można powiedzieć, że na pierwsze dwa weekendy 
średnie obłożenie wynosiło 42% w hotelach, od których dane dostaliśmy. Tu mówimy 
chociażby o Raddison Hotel &Suites, Puro, Hotel Sadova, Hotel Mercure, Grand Cru, 
Gryf, Scandic, Hampton By Hilton. To są hotele, z którymi na zasadach codziennych 
rozmawiamy i zbieramy te informacje. Teraz będziemy rozpoczynali cykl badań 
ankietowych oczywiście. Ta sytuacja cały czas jest dynamiczna, bo sami nie wiemy 
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jak długo ta branża odblokowana pozostanie, bo sami widzimy co się dzieje 
chociażby w dniu dzisiejszym w kontekście warmińsko-mazurskiego województwa. 
Natomiast w weekend 19-21 lutego tak jak wspomniałem 42% obłożenia. Natomiast 
musimy pamiętać, że na dzień dzisiejszy tak czy inaczej hotele mają możliwość 
udostępnienia 50% całej puli dostępnych pokoi w swoich obiektach. To było 
obłożenie weekendowe. Obłożenie w tygodniu opiewa na wolumen 10-15%, więc tak 
naprawdę na dzień dzisiejszy jest ten ruch bardzo znikomy. Oczywiście mówimy 
tutaj o praktycznie prawie, że 100% ruchu krajowym, lokalnym bez wzmożonego 
ruchu gości z zagranicy. Też zbieramy dane na bieżąco. Myślę, że na kolejnym 
posiedzeniu pewnie będę miał troszeczkę więcej danych jeżeli chodzi o ruch 
międzynarodowy, natomiast można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy on cały czas 
jest zamrożony. Te 40% w 4 dni weekendowe, między 10 a 15% w tygodniu to jest to, 
o czym na dzień dzisiejszy mówimy, czyli chociażby te informacje jak badaliśmy i 
rozmawialiśmy jako Gdańska Organizacja Turystyczna z naszymi partnerami z hoteli 
to podczas robienia rezerwacji tak naprawdę pokazuje się tendencja, że ludzie nie 
do końca wierzą czy hotele już są otwarte czy jednak nie są otwarte. Ta polityka 
informacyjna idzie w kierunku, że jest to otwarcie tymczasowe na 2 tygodnie, więc 
rezerwacje do przodu są na ten okres 2-tygodniowy, czyli można powiedzieć, że 
jeżeli chodzi o decyzyjność wyjazdową ona jest praktycznie z dnia na dzień. Jeżeli 
ludzie widzą, że obiekty są otwarte to tak naprawdę w piątek podejmują decyzję 
czy jadą na weekend, a tych długoterminowych rezerwacji praktycznie na dzień 
dzisiejszy brakuje, więc przewidywanie w jakim kierunku to pójdzie na dzień 
dzisiejszy myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jest to trochę wróżenie z fusów. 
Sama branża nie do końca wie. Chociażby z tej grupy hoteli, o których mówiłem to w 
ten weekend walentynkowy chociażby Raddison był jeszcze zamknięty nie wiedząc w 
jakim kierunku to idzie. Sięganie po ludzi, których zatrudnienie zostało zawieszone, 
więc z punktu widzenia biznesowego bardzo trudno podjąć jakąkolwiek decyzję o 
odmrożeniu, o zatrudnianiu ludzi, czy o powrót tej etatowości, która jest, z racji 
tego, że oficjalna informacja jest taka, że odmrożenie jest tak jak wspomniałem w 
okresie 2-tygodniowym i zobaczymy co dalej, więc branża sama w sobie też jest 
mocno sceptyczna, ale potwierdza się to również w działaniach klienta czyli widać z 
punktu widzenia zainteresowania obłożenia, że dokładnie taka tendencja na dzień 
dzisiejszy jest. Chciałbym powiedzieć więcej, ale tak naprawdę to wszystko co też 
my wiemy co udało nam się zebrać w Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Z jednej 
strony jest taka trochę radość, że jakieś ruchy odmrożeniowe zostały poczynione, 
aczkolwiek z trwogą patrzymy na najbliższy czas, gdzie rzeczywiście wydaje się być 
duże prawdopodobieństwo, że wrócimy do stanu sprzed odmrożenia. Dzisiaj 
zamknięcie hoteli i obiektów kultury w województwie warmińsko-mazurskim ze 
względu na te ilości przypadków, więc zobaczymy jak to się dalej potoczy.      
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Oby tak nie było. Dziękujemy panie prezesie. Witam oczywiście panią radna Barbarę 
Imianowską i pana radnego Lecha Wałęsę. Szanowni państwo czy będą państwo mieli 
pytania do pana prezesa w tym punkcie? Proszę o podnoszenie łapek w górę, albo 
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napisanie na czacie, żebym mogła państwa dopuścić do głosu. Pozwolę sobie zadać 
jedno pytanie. Nie wiem na ile ono będzie łatwe do odpowiedzi, na pewno są hotele, 
które się w ogóle nie otworzyły. Pan prezes wspomniał właśnie o tym, że ciężko 
przywrócić takie funkcjonowanie zwłaszcza dużego hotelu do normalności, bo to jest 
związane właśnie z pracownikami i to na różnych szczeblach i czy któryś z hoteli w 
ogóle stwierdził, że się nie otwierają przez ten okres dwóch tygodni, czy nie mamy 
takich danych? 
 

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 

Dokładnych danych dzisiaj nie przytoczę. Jest to cały czas temat, który sprawdzam i 
pozwolę sobie ewentualnie doprecyzować ten temat mailowo jeżeli pani 
przewodnicząca pozwoli. Natomiast to co widzimy tendencję, że są hotele na 
pewno, które się nie otworzyły, natomiast nie powiem konkretnie ilościowo, ale są 
to głównie hotele można powiedzieć takie butikowe, rodzinne, czy usługi noclegowe, 
które rzeczywiście są prowadzone mniej sieciowo, tak bym powiedział. Pewnego 
rodzaju opóźnienia, które już przytoczyłem, chociażby Raddison, który się otworzył z 
opóźnieniem w stosunku do pozostałych hoteli. Natomiast hotelom sieciowym 
mówiąc tak 0:1 jest troszeczkę prościej utrzymać to zatrudnienie nawet w 
przypadku zawieszenia działalności. Więcej hoteli i obiektów noclegowych tak jak 
wspomniałem bardziej rodzinnych jeszcze się nie otworzyła, ale te dane zbieramy, 
więc jak będę miał coś konkretnego to podeślę taką informację mailowo. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Super, bardzo bym prosiła. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie 
widzę, w takim razie panie prezesie bardzo dziękujemy. Na pewno będziemy się 
widzieć na kolejnej Komisji, bo wiadomo te dane są aktualnie ciężkie do 
zweryfikowania, ale wiemy już coś więcej. Na pewno pan prezes dysponuje większą 
wiedzą niż my, także bardzo dziękujemy za przekazanie.   
 

Pan Łukasz Wysocki – Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 

Jestem do dyspozycji nawet nie tylko w terminie Komisji jakby były jakieś 
informacje potrzebne to bardzo proszę o kontakt.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy ślicznie.     
 

PUNKT  - 2 
 

Budowa nowej mariny oraz mostu zwodzonego w Gdańsku w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Poprosimy o zreferowanie Wydział Polityki 
Gospodarczej, bo jest to przedmiot partnerstwa PPP i dlatego jeżeli tutaj jest 
dzisiaj z nami przedstawiciel Wydziału to bardzo proszę.   



5 

 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dobrze, bardzo proszę. Czy jest ktoś z wydziału, kto będzie prezentował? Zaczniemy 
od pana dyrektora Paszkowskiego.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Dobrze, witam serdecznie. Jeżeli chodzi o przebudowę Mostu Stągiewnego te 
informacje, o których wspominał pan dyrektor Dawidowski zostały tu zebrane od 
Wydziału Polityki Gospodarczej i przede wszystkim od samej Granarii, która jest 
inwestorem. Tak to w kilku slajdach chciałbym państwu przedstawić.    

 

 
W przeszłości most, który funkcjonował przy Basztach Stągiewnych wyglądał tak jak 
tu pierwszy rysunek po lewej stronie. Obecnie z ujęcia z kierunku mariny wygląda 
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jak załączony obrazek środkowy i przyszłość, która się rysuje to po prawej stronie 
tak mniej więcej będzie wyglądać Most Stągiewny myślę, że już niebawem.   
  

 
 
Jeżeli chodzi o aktualny zakres prac i czas, kiedy ma być wykonywany to tutaj jest 
przedstawiony ten harmonogram. Ja państwu w dalszych slajdach przedstawię jak on 
będzie wyglądał, więc badania archeologiczne się zakończyły już we wrześniu. 
Roboty konstrukcyjno-budowane będą trwały do 30 czerwca 2022 roku, a same 
zakończenie inwestycji i odbiory mają się zakończyć 31 lipca 2022 roku.  
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Jeżeli chodzi o marinę, bo to jest integralna część tego projektu PPP, ten 
harmonogram prac wygląda bardzo podobnie. Badania archeologiczne jeszcze 
trwają. One będą trwały do końca marca tego roku. Roboty konstrukcyjno-
budowlane do kwietnia 2022 i odbiór i rozliczenie ma się odbyć do końca lipca 2022 
roku, a sama marina będzie zarządzana przez podmiot prywatny czyli przez Granarię 
do 16 lipca 2031 roku czyli przez 9 lat.   
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Jeżeli chodzi o położenie samej mariny to będzie to marina, która będzie taką 
mariną z nieco utrudnionym dostępem, bo ona będzie właśnie za Mostem 
Stągiewnym i będzie miała też parametry nieco mniejsze jeżeli chodzi o 
przyjmowanie jednostek w porównaniu do Mariny Gdańsk. Będzie to ok 50 do 60 
jednostek o długości do 6 metrów o zanurzeniu do 2 metrów. Będzie to marina 
wyposażona w pomosty, z punktem poboru energii elektrycznej, wody pitnej oraz z 
wszystkimi innymi potrzebnymi udogodnieniami. Będzie też tam posadowiony 
budynek bosmanatu wraz z węzłem sanitarnym. On będzie posadowiony po stronie 
ul. Szopy i to będzie mniej więcej w okolicy tej dawnej przeprawy, która tam miała 
miejsce. Po stronie ul. Szopy będą y-bomy, a po stronie przeciwnej będzie pomost 
pływający, do którego jednostki będą mogły stanąć long side.   
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Chcę też państwu powiedzieć o innym projekcie, który jest w trakcie realizacji, 
chociaż ten projekt nie był przywołany, ale również jest realizowana budowa 
przystani żeglarskiej w Sobieszewie przy ul. Nadwiślańskiej, którą zarządzać będzie 
GOS.  

 
 
Jeżeli chodzi o to co się w tej chwili dzieje to inwestycja jest rozpoczęta. Będzie to 
marina, która będzie mogła przyjąć 73 jednostki. Pomosty będą cumowane na 28 
stalowych palach. Będzie to marina z zapleczem sanitarnym. Będzie też znajdował 
się na tej marinie sleep. Układ graficzny tej przystani jest przedstawiony.  
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To jest wizualizacja obiektu towarzyszącego marinie. Jest to niezwykle potrzebny 
obiekt. Na Wyspie Sobieszewskiej nie ma takiego obiektu przypomnę. Liczymy na 
rozwój szkolenia żeglarskiego i współpracę z lokalną społecznością, bo Wyspa jest 
predysponowanym miejscem do rozwoju właśnie sportów wodnych i żeglarskich, o 
których też państwu będziemy mówić w dalszej części. Tam będą też znajdowały się 
hangary do przechowywania sprzętu pływackiego, niewiele miejsc parkingowych, ale 
też i mała architektura, wiata, będą też kosze na śmieci, ławki i inne potrzebne 
rzeczy.     

 
Tak wygląda na dzisiaj plac budowy z drona patrząc na to. On się rozpoczął. 
Planowane jest zakończenie realizacji na lipiec 2021 i tutaj my też w tej chwili 
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prowadzimy prace związane z zebraniem wszystkich informacji i wystąpieniem o 
środki na zarządzanie, bo w budżecie GOS-u jeszcze nie ma ich, także tu też liczymy 
na wsparcie Komisji, takiego wniosku, bo prawdopodobnie końcem lata inwestycja 
zostanie zakończona. Dziękuję za uwagę i gdyby były jakieś pytania to służę w miarę 
możliwości odpowiedzią.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Czy ze strony państwa radnych są pytania?   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Tradycyjne pytanie jakie koszty są tej budowy przystani marina?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pan dyrektor Marcin Dawidowski pewnie udzieli ostatecznie odpowiedzi, bo realizuje 
inwestycję Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska pod nadzorem WPI. Panie 
dyrektorze.  
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Dokładnie sprawdzę i w trakcie Komisji zaraz państwu odpowiem, ponieważ 
przedmiotem tego punktu miała być marina i most zwodzony w partnerstwie 
publiczno-prywatnym, czyli Wyspa Spichrzów. Pan dyrektor dodatkowo pokazał 
marinę na Wyspie Sobieszewskiej, ale za chwileczkę z tą informacją do państwa 
wrócę. Jeśli chodzi o koszt tej mariny to warto dodać, że jest projektem 
europejskim dofinansowywanym ze środków unijnych, więc za chwileczkę wrócę do 
państwa z kosztami tego przedsięwzięcia.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Jeszcze jedno pytanie odnośnie tej kładki, bo rozmawiam z różnymi osobami 
odnośnie kładki już powstałej i jak to wygląda od strony architektonicznej? 
Wiadomo, że te zabudowania Starego Miasta bardzo kolidują z nowoczesną 
architekturą i czy ten most zwodzony jak mówimy o tej Stągiewnej jest 
skonsultowany z architektami, bo przyznam, że nie tylko ja, ale ta konstrukcja 
kładki, którą obecnie mamy bardzo gryzie się architektonicznie. Czy tutaj ktoś 
wypowiadał się na temat architektury tej kładki na Stągiewnej?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Projekt jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W tym obszarze 
pani radna żaden obiekt nie jest możliwy, żeby został wybudowany bez konsultacji z 
Wojewódzkim Konserwatorem, więc on nad wszystkim ma pieczę. Nie znam 
szczegółów ustaleń, ale z całą pewnością takie ustalenia musiały mieć miejsce.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Z Wojewódzkim Konserwatorem Pomorskim, tak?  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak. 
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dobrze, dziękuję. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję. Czy są ze strony państwa radnych jeszcze pytania do tego punktu? Nie 
widzę. Mam tylko taką nadzieję, że jak już będzie troszkę normalniej i bezpieczniej 
to zrobimy sobie, tak jak mieliśmy w zeszłej kadencji Komisję wyjazdową, jak już 
będzie możliwość i będzie przystań już otwarta to będziemy mogli to na żywo 
zobaczyć, a nie tylko na pięknych zdjęciach, więc mam taką nadzieję, że to zrobimy 
jak już wszystko wróci do normy. Tymczasem przechodzimy do kolejnego punktu. 
Bardzo dziękuję panie dyrektorze.  
 

PUNKT  - 3 
 

Plany inwestycyjne Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego Piłki 
Nożnej w Gdańsku. 
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Szanowni państwo w podobnej sekwencji mamy prezentację pana dyrektora 
Paszkowskiego co do tego co mogłoby być w tej przestrzeni zaproponowane, 
ponieważ dysponujemy, GOS dysponuje koncepcją tego terenu wzbogaconą o 
rozwiązania związane oczywiście z niezbędnym układem sieciowym i na początek 
pewnie warto, żebyśmy obejrzeli jaki jest potencjał tego terenu i jakie mogłyby być 
tam zaproponowane rozwiązania.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dobrze. Poprosimy o prezentację. Oddaję głos panu dyrektorowi Paszkowskiemu.   

 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Witam państwa, kolejna prezentacja, którą chciałem państwu zaprezentować 
dotyczy Narodowego Centrum Szkoleniowo-Treningowego. Jest to projekt, który już 
od kilku lat gdzieś tam się pojawia zarówno w przestrzeni medialnej jak i w 
rozmowach. Na pewno sytuacja covidowa nie wspiera takich projektów, dużych 
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projektów, ale przedstawię państwu to co zostało do tej pory wypracowane, 
natomiast jeżeli chodzi o losy tego projektu myślę, że jeszcze sprawa nie jest 
rozstrzygnięta, ale dokonaliśmy pewnych analiz związanych z opracowaniem 
koncepcji tego co mogłoby powstać, konsultacji, które zostały przeprowadzone 
głównie z klubem piłkarskim Lechia Gdańsk, ale także ze środowiskiem, z Pomorskim 
Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej. Rozpoznaliśmy też możliwości wsparcia tego 
projektu jeżeli chodzi o środki zewnętrzne. Na ten temat pewnie więcej powie pan 
dyrektor Dawidowski, a ja się skoncentruję przede wszystkim na tym, gdzie jest to 
miejsce i co mogłoby tam powstać i jakie są możliwości realizacji tego projektu.  

 
Więc podstawowe parametry tej inwestycji to jest lokalizacja. Jest to w 
bezpośrednim sąsiedztwie stadionu piłkarskiego w Letnicy. Powierzchnia terenu 
objętego opracowaniem to ponad 71 000 m², czyli ponad 7 ha. Jest to obszar o nieco 
trudnym podłożu, bo Letnica nie jest łatwym terenem jeżeli chodzi o inwestycje. 
Państwo pamiętacie też stadion w Letnicy nasz gdański miał też wymieniany grunt, 
więc tutaj też ten grunt nie jest tak nośny jakbyśmy mogli sobie życzyć 
budowniczowie, ale do budowy boisk on się nadaje.  

 
To jest mniej więcej zaznaczony teren, o którym mowa.   



14 

 

 
 

 
 

To są wizualizacje tego, co mogłoby powstać na terenie, który należy do Gminy, 
więc jest to jedno boisko o nawierzchni sztucznej. Jedna hala namiotowa z boiskiem 
również zadaszonym, sztucznym oraz trzy boiska, które byłyby wykonane w 
technologii trawy naturalnej. Budynek zaplecza socjalnego wraz z szatniami, salą 
sportową oraz budynek akademii, która mogłaby w przyszłości też tam powstać.  
Z kilku ujęć są te boiska przedstawione.  
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Teren ten też miałby obszar, który byłby ogólnodostępnym obszarem rekreacyjnym, 
ale główne zamierzenie to jednak rozwój piłki nożnej, który służyłby rozwojowi i 
treningowi piłkarskiemu.  
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Budynek główny, o którym wspomniałem to budynek zawierający salę sportową, 
siłownię, odnowę biologiczną, pomieszczenia fizjoterapii, szatnie, pomieszczenia 
diagnostyczne i rozwoju sportowców, sale konferencyjne oraz kawiarnie. 
Budynek administracyjny zawierający 34 2-osobowe pokoje hotelowe, internatowe i 
zaplecze gastronomiczne, kuchnia, stołówka, restauracja i ten budynek byłby 
planowany w dalszej perspektywie do wybudowania.  
 

 
 
Oprócz tego oczywiście parkingi, część ogólnodostępna, o której wspomniałem.  
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Tak mniej więcej wyglądałyby przekroje i jeżeli chodzi o akademię i budynek główny 
po prawej stronie.  
Jeszcze jeden rzut z zaprezentowaniem całości obiektu.  

 
 

To jest tak jak wspomniałem koncepcja. Jeżeli chodzi o koszty, bo też taką 
przymiarkę robiliśmy, tam jest sytuacja dosyć kłopotliwa jeżeli chodzi o 
odwodnienie tego terenu, o dostępność, ale w tym zakresie myślę, że pan dyrektor 
Dawidowski więcej powie. Co do sposobu zarządzania, sposobu inwestowania to też 
pan dyrektor Dawidowski. Dziękuję serdecznie za uwagę.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Oddaję głos panu dyrektorowi Dawidowskiemu, a następnie będą 
pytania. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Szanowni państwo jeśli chodzi o źródła potencjalne finansowania zewnętrznego dla 
tego projektu, bo tutaj też jest bardzo ważna kwota, koncepcje na tak wczesnym 
etapie, czyli gdy mamy koncepcje danych rozwiązań łącznie z niezbędnym układem 
sieciowym, bo to co państwo widzieli to jest infrastruktura sportowa, ale jest 
jeszcze kwestia układu drogowego niezbędnego minimum, które byłoby potrzebne, 
plus układu sieciowego w tym odwodnienia, bo teren jest szczególny jak już 
wspomniano. Łącznie ten koszt szacowany, który wyświetlał się nam na samym 
etapie koncepcyjnym przekraczał 100 mln zł. W związku z tym to na pewno taka 
inwestycja, która wymagałaby zewnętrznych źródeł finansowania. W tym monecie 
wchodzimy z jednej strony w nową perspektywę unijną. Gdzieś w tle oczywiście 
wcześniej bywały możliwości pozyskania wsparcia bezpośrednio od Ministerstwa 
Sportu. Też jeszcze rozważano również finansowania czy modele finansowania na 
zasadzie może nie partnerstwa publiczno-prywatnego w pełnym tego słowa 
znaczeniu, ale jakiegoś rodzaju partnerstwa na zasadzie współpracy z inwestorem, 
żeby można było zrealizować całość tego kompleksu lub jego poszczególne etapy. Na 
dzień dzisiejszy takiego źródła finansowania nie mamy określonego. Jesteśmy jakby 
w ciągłym poszukiwaniu tych źródeł finansowania. Na pewno nie jest to możliwe 
przedsięwzięcie w kategorii realizowanego tylko i wyłącznie ze środków własnych 
Gminy Miasta Gdańska. Jest rozpoznane tak jak powiedział pan dyrektor jest pomysł 
na to co można byłoby tam w zgodzie z przeznaczeniem terenu przygotować i 
zaprogramować i zrealizować, natomiast muszą być te środki zewnętrzne w 
jakiejkolwiek formule, która by oznaczała jak najmniejszy wkład własny Gminy w to 
przedsięwzięcie. Być może wkład tylko związany z własnością terenów.  
Przy okazji, że jestem przy głosie to wracam z informacją zwrotną w sprawie 
przystani Nadwiślańskiej. To jest umowa o dofinansowanie podpisana w listopadzie 
2019. Realizacja projektu jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego, natomiast mamy do tego projektu 4,6 mln zł dofinansowania unijnego, 
a wartość zawartego kontraktu na budowę tej przystani, o której wspominał pan 
dyrektor Paszkowski wynosi 6,5 mln zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. 
Faktycznie gdyby wszystko dobrze się potoczyło planujemy w połowie roku to 
przedsięwzięcie oddawać powoli do użytkowania, dzięki temu będziemy mogli zająć 
się z kolei drugim projektem europejskim powiedziałbym bliźniaczym, 
komplementarnym jakie są Górki Zachodnie czyli dawny Jachtklub Stoczni 
Gdańskiej, gdzie tam przygotowujemy bardzo podobne przedsięwzięcie, a tutaj ta 
marina, która powstanie pomogłaby nam w realizacji tego przedsięwzięcia 
przyjmując jednostki, które musielibyśmy wycofać z tamtej lokalizacji na czas 
budowy. Także tu jest trochę taki system naczyń połączonych. Dziękuję bardzo.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo. Widzę, że są pytania. Pani radna Kamila Błaszczyk bardzo proszę, 
oddaję głos.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 

Dziękuję. Mam pytanie bardziej pewnie odległe, bo sama budowa ze względu na 
środki finansowe prędko nie powstanie. Czy jest jakaś koncepcja już samego procesu 
zarządzania takim obiektem? Chodzi mi głównie o zasady dostępności dla różnych 
klubów, grup młodzieżowych. Jakie tutaj są pomysły na rozwiązanie tego tematu?      
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Pewnie tutaj byśmy wspólnie z dyrektorem Paszkowskim, żeby w razie czego 
uzupełnił, według mojej wiedzy to jest tak, że w zależności od formuły, w jakiej 
powstałoby takie przedsięwzięcie i takie partnerstwo, na pewno pewnym założeniem 
jest ogólnodostępność czy dostępność na określonych zasadach tych obiektów, żeby 
można było w tej przestrzeni umożliwić też korzystanie z tej infrastruktury, która 
jak widać jest dosyć rozbudowana w tych zamierzeniach, ale z drugiej strony ona też 
jest szkoleniowa, w związku z tym jeśli ta formuła w zależności od tak jak mówię 
składu partnerów, potencjału dla tego projektu, podać można przykład z podobnych 
dofinansowań powstawało boisko lekkoatletyczne przy GOKF-ie przy Al. 
Grunwaldzkiej jeśli byśmy korzystali ze źródeł Ministerstwa Sportu. To wszystko tak 
naprawdę zależy od całego mechanizmu jaki zbudowalibyśmy i partnerstwa, które 
byśmy zbudowali na potrzeby sfinansowania i zrealizowania tego przedsięwzięcia. 
Ale oczywiście jednym z założeń byłoby określenie zasad dostępności tak zwanej 
powszechnej.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
W uzupełnieniu powiem, jest kilka rozważanych wariantów jak to można by było 
zrealizować. Montaż finansowy przede wszystkim, bo 100 mln zł to nie jest kwota, 
która jest dostępna na dzisiaj w perspektywie jakiejś finansowej jeżeli chodzi o 
inwestycje w naszym mieście. Z doświadczeń, które są w Polsce, bo takie inwestycje 
mogą być zrealizowane przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki z tzw. puli 
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego i dla przykładu w Warszawie 
czy w Białymstoku, w Szczecinie, w Lubinie powstają czy powstały już nawet takie 
obiekty, gdzie dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów, ale to na ogół jest 
kilka, kilkanaście milionów złotych, np. w Warszawie to było 11 mln zł. Ten model, 
który zastosowały kluby i te inwestycje mogą być pozyskane przez kluby, które są 
klubami ekstra ligowymi. Jednym z modeli, które rozważamy również jest model, 
aby klub sportowy Lechia Gdańsk otrzymał teren też w dzierżawę lub do dyspozycji, 
bo wtedy on mógłby być tym, który pozyskałby te środki i zrealizował tą inwestycję 
we własnym zakresie, oczywiście przy założeniach, że jakaś możliwość jest 
dostępności innych grup społecznych i lokalnych mieszkańców, czy lokalnych klubów. 
Niemniej jednak taki model też jest rozważany. On jest powszechny w Polsce i tutaj 
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np. gmina nie mogłaby być tym partnerem, bo jednak te kluby mają poprzez Polski 
Związek Piłki Nożnej, gdzie jest program budowy takich centrów szkoleniowych, 
które są jak wspomniałem istotne z punktu widzenia rozwoju sportu polskiego i 
jeżeli chodzi o szkolenie piłkarskie jest to możliwe. Taki model jest rozważany. 
Dziękuję. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy. Czy ze strony państwa radnych są jeszcze jakieś pytania do tego 
punktu? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego 
punktu.    
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 

Dziękujemy bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy panie dyrektorze.          

PUNKT  - 4 
 

Programy skierowane do dzieci i młodzieży promujące sporty wodne. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Taki punkt nam się pojawił na Komisji i tutaj bym poprosiła w ogóle o informację czy 
coś takiego się dzieje jeżeli chodzi o samo pływanie, jeżeli chodzi o sporty wodne, 
czy są szkolenia, czy mamy jakiś partnerów, z którymi współpracujemy. Jak to 
wygląda, bo nigdy takiego tematu na Komisji nie było, a jest to warte uwagi. Bardzo 
proszę, oddaję głos panu dyrektorowi Paszkowskiemu.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Dziękuję. Jak wspomniałem na początku mam 3 prezentacje i to już ostania. Dotyczy 
ona realizacji projektu, który jest realizowany przez Gdański Ośrodek Sportu w 
oparciu o nasz flagowy żaglowiec Generał Zaruski, który już na stałe wpisał się w 
krajobraz miasta Gdańska jako obiekt, ale też jest i to chciałbym bardzo mocno 
podkreślić, obiektem, który realizuje szkolenie żeglarskie, edukację morską szeroko 
pojętą i tu chciałbym przedstawić kilka slajdów mówiących o tym w jaki sposób 
realizujemy te projekty.  
Sail Training Ship Generał Zaruski to oferta żeglarska dla dzieci i młodzieży. Nie 
będę przypominał państwu o historii odbudowy, która początek miała w Gdańsku i 
tak naprawdę Gdański Ośrodek Sportu za zgodą Prezydenta Adamowicza 
odbudowywał tą jednostkę przy wsparciu Gdańskiej Stoczni Remontowej, a tak 
naprawdę osobistego nawet wsparcia ze strony nieżyjącego już pana Piotra Soyki. To 
też taki swoisty pomnik tych dwóch panów, którzy w sposób bardzo istotny dołożyli 



21 

 

się do tego żaglowca. Żaglowiec, który jest i będzie jeszcze długo pływał pewnie to 
ich zasługa.    

 

 
Założenia ogólne.  
Przede wszystkim to jest kwestia aktywizacji zainteresowania młodzieży 
żeglarstwem jako aktywnym i rozwijającym się sposobem spędzania czasu wolnego. 
Niezwykle ważne elementy wychowanie czyli celowy proces pedagogiczny 
kształtujący kluczowe kompetencje w strefach fizycznych, psychicznej, 
emocjonalnej i aktywnościach żeglarskich.  
Edukacja czyli zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy i poznawania świata. 
Ukazanie nauki jako pasjonującej dziedziny życia. Edukacja nieformalna jako 
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integralny element systemu edukacji szkolnej, bo też realizujemy Szkoły pod 
Żaglami. 
Integracja społeczna czyli to jest też integracja dla różnych grup ludzi, głównie 
młodych ludzi, którzy niejednokrotnie pobłądzili czy są wykluczeni ze społeczności.       

 
W jaki sposób to realizujemy? Przede wszystkim są to rejsy jednodniowe, rejsy 
zatokowe 2-3 dniowe, rejsy pełnomorskie. Robimy też tak jak wspomniałem Gdańską 
Szkołę pod Żaglami. W 2020 roku miała się odbyć ta szkoła na Islandii. Niestety nie 
udało się zrobić tej wyprawy z powodu covidu. Nie składamy laurów. Jeszcze ta 
Islandia dojdzie do skutku. Przypomnę, że tam było 60 aplikacji na 19 miejsc, gdzie 
młodzi ludzie aplikowali wykonując prace, które wskazywałyby poziom bardzo 
wysoki, zakwalifikowało się 19 osób, ale Szkoła pod Żaglami się nie odbyła z powodu 
covidu. Był rejs na Alandy jako rejs taki zastępczy.   
Akademia Zaruskiego są to warsztaty, które się odbywają na pokładzie Zaruskiego. 
Często w realu, ale też kiedy nie można było to online. Też się bardzo dużą 
popularnością cieszyło.  
Odbywają się też zwiedzania żaglowca.  
Współpracujemy też z szeregiem organizacji, ale o tym powiem w dalszej części 
prezentacji. Przede wszystkim proszę państwa rejsy jednodniowe, które są 
realizowane na pokładzie Zaruskiego. One są specyficzne. Głównie to są szkoły, 
grupy osób niepełnosprawnych, czasami też inne grupy, domy pomocy.  
Jeżeli chodzi o rejsy zatokowe są to 2-3 dniowe rejsy również dla młodzieży. Jest to 
głównie przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Kalendarz, muszę 
powiedzieć, jest już wypełniony po brzegi. Zwykle on się wypełnia końcem roku 
poprzedniego, także mamy stałych też współpracowników swoich i takich 
uczestników, którzy z nami od wielu, wielu lat już jako wolontariusze, jako 
sympatycy współpracują i też realizujemy z nimi rejsy pełnomorskie.  
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Jeżeli chodzi o rejsy te 7-10 dniowe są to głównie rejsy bałtyckie. Nie ukrywam, że 
mamy już sporą grupę sympatyków, ludzi, którzy przeszli przez pokład Zaruskiego i 
oni są naszymi przyjaciółmi, naszymi ambasadorami, wracają na pokład Zaruskiego. 
Odbywają szereg innych, ciekawych rejsów, ale są cały czas w kontakcie.   

 
Gdańska Szkoła pod Żaglami to kolejny rodzaj działalności Zaruskiego. To 
przedsięwzięcie unikatowe, które łączy aktywności żeglarskie z realizacją programu 
edukacyjnego. Takie rejsy to są ok 3 tygodniowe rejsy. Na pokład zabieramy 
nauczycieli, którzy realizują program edukacji szkolnej oraz są realizowane 
programy aktywizujące żeglarsko i też ekologicznie, bo też chcę powiedzieć, że 
Zaruski w tym roku będzie objęty programem Blue Flag i będzie miał też 
prawdopodobnie taki pierwszy etap, bo niewiele jachtów w ogóle na świecie ma taki 
certyfikat, to będzie certyfikat świadczący o wysoko postawionej poprzeczce jeśli 
chodzi o ekologię.  

 
Jeżeli chodzi o warsztaty to prowadzimy te warsztaty dla dzieci na pokładzie 
Zaruskiego. Jest to przeznaczone dla młodzieży nie tylko tej w wieku 15-25 lat, ale 
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także młodszych uczestników. Zachęcamy młodzież do poznawania świata, nauki i 
życia z pasją. Prowadzimy zajęcia z nawigacji, meteorologii, bezpieczeństwa, a 
także z zakresu ochrony środowiska, pierwszej pomocy czy też bardzo przydatnego 
języka angielskiego jeżeli chodzi o uprawianie żeglarstwa, bo jest to język 
międzynarodowy.   

 
Zwiedzanie żaglowca. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych. Jeżeli 
jest taka możliwość na pokład Zaruskiego można przyjść kiedy on stoi w porcie, tylko 
jak wspomniałem on jest bardzo zajętym żaglowcem, ale jak tylko są takie wolne 
okienka to również odbywają się takie spotkania. Są to też i przedszkolaki i szkoły. 
Są to opowieści, które snuje kapitan jachtu czy bosman. Jest to oprowadzanie, 
mówienie o historii tego żaglowca, o historii Mariusza Zaruskiego, który miał 
niezwykle barwny swój życiorys.  
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Chcę też powiedzieć o innych projektach, które są realizowane przy okazji 
Zaruskiego, bo też kapitan Jerzy Jaszczuk wspólnie z Fundacją Gdańską realizuje 
projekt Szkutnia. Jest to projekt, który może jest mało wypromowany, ale to jest 
projekt, który jest realizowany na terenie Placu Zebrań Ludowych, gdzie 
odbudowywane są dwie jednostki tzw. GIG-i, takie jednostki, które mają swoje 
historie w XVIII w., które służyły dostarczaniu kapitanów i pasażerów na 
kotwicowiska sportów. Są to łodzie wiosłowo-żaglowe. Jest to międzynarodowy 
projekt, który jest realizowany w wielu miastach i państwach na świecie. Młodzież 
wspólnie buduje taką jednostkę. Potem na tych jednostkach się ściga. Są 
organizowane międzynarodowe regaty w tym zakresie. Są to tak jak wspomniałem 
łodzie wiosłowo-żaglowe. Jest to cały ceremoniał związany z uprawianiem tego 
żeglarstwa i tego ścigania się łącznie z całą musztrą związaną ze stawianiem żagli, z 
rytuałem też wiosłowania. Jest to taki element integrujący też środowisko. Dwie 
takie łodzie powstają w Gdańsku. Jest to projekt realizowany ze środków 
dofinansowanych z funduszy z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Projektem tym 
koordynuje Fundacja Gdańska.  
Jest też taki inny, mały projekt, który jest realizowany zupełnie społecznie przez 
naszego kapitana Jerzego Jaszczuka. Jest to odbudowa jachtu żaglowego Nasz Dom, 
który został przekazany do dyspozycji młodzieży i jest to jacht, który ma niezwykle 
barwną historię. On już z tego co pamiętam w latach 90-tych opłynął świat. W tej 
chwili jego właściciel zmarł, a spadkobiercy nie mieli pomysłu, wiec zgodzili się na 
to, żeby młodzi ludzie też właśnie skupieni wokół Zaruskiego odbudowują ten jacht i 
miejmy nadzieję, że jacht wróci do pełnomorskiego pływania i też będzie można 
realizować na jego pokładzie szkolenie żeglarskie i młodzi ludzie będą mogli swoje 
pasje realizować. To tyle w krótkich słowach. Jak państwo widzicie działalność GOS-
u to bardzo szeroka działalność żeglarska, która ma swoje miejsce. Na pewno dużo 
więcej miałby do powiedzenia przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego, bo 
przecież przy ul. Głębokiej realizowane jest wiele projektów żeglarskich, a także 
wioślarskich i też kajakarskich, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby to uzupełnić to 
bardzo proszę. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy panie dyrektorze. Myślę, że Wydział Rozwoju Społecznego jak 
najbardziej może coś powiedzieć.  
 
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

Witam państwa, za pana dyrektora Krygera. Słowem uzupełnienia chciałabym 
powiedzieć o Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku, który dotyczy uczniów szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkolaków, ale także nauczycieli z tych 
placówek. Okres realizacji programu rozpoczął się już w 2010 roku i kolejnym 
etapem tego programu jest marzec 2021 właśnie w perspektywie do grudnia 2023 
roku. Celem tego programu jest rozwijanie takiej tożsamości lokalnej, popularyzacja 
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morskiej tradycji dziedzictwa Gdańska, rozwijanie kompetencji kluczowych i 
kształtowanie postaw proekologicznych.  
W ramach aktywności, w ramach Programu Edukacji Morskiej, która kiedyś skupiała 
się właściwie na rejsach i dotyczyła w tym pierwszym etapie do 2016 roku rejsów po 
wodach kanału portowego i Zatoki Gdańskiej i dotyczyła pierwszej klasy gimnazjum, 
teraz rozszerzono grupę odbiorców i również formy wsparcia w ramach tego 
programu.  
Edukacyjne aktywności to są zajęcia w Narodowym Muzeum Morskim, spotkania z 
żeglarzami, wioślarzami, spotkania Gdańskiego Klubu Edukacji Morskiej dla 
młodzieży i wolontariat na oldtimerach i warsztaty dla nauczycieli.  
Aktywności również są na wodzie, zajęcia na łódkach, zajęcia kajakarskie, 
wioślarskie. Dodam jeszcze, że w ramach Programu Edukacji Morskiej jest takie 
rozszerzenie też dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia na pływalni, na 
kajakach. Zobaczymy jak to się uda.  
Są też 2-dniowe rejsy zatokowe dla młodzieży. Szkolenie na patent żeglarza 
jachtowego i zajęcia na bączkach wioślarskich, kajakach lub łódkach optimist na 
pływalni dla uczniów właśnie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
Kolejnym programem, tutaj już pan dyrektor Paszkowski wspominał, jest program 
Szkutnia. Tutaj może tylko w uzupełnieniu dodam, że to dotyczy 40 uczestników, 
uczestniczek z gdańskich szkół i uczelni w wieku 16-20 lat. Tutaj oczywiście oprócz 
tego, że budowane są w takiej konstrukcji łodzi historycznych i prac szkutniczych te 
dwie łodzie, ale celem projektu też jest wdrożenie tej innowacyjnej metody 
kształcenia w zakresie zawodów takich tradycyjnych jak mówimy o szkutnictwie.  
Innym programem też jest Gdańsk pod Żaglami Wiedzy. Tutaj z partnerami z AWFiS i 
ZHP Chorągiew Gdańska przeznaczony program skierowany do uczniów klas szkół 
podstawowych i nauczycieli z 25 szkół podstawowych. Tutaj perspektywa czasowa, 
okres realizacji to marzec 2021 do grudnia 2022. Wprawdzie w marcu 11-go bodajże 
aplikujemy o środki, to jest program ze środków zewnętrznych, ale już miała 
miejsce uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego i fiszki projektu i wstępny 
budżet został „zaklepany”, czyli mamy jakąś perspektywę, że te środki pozyskamy. 
Wartość tego programu to 2 mln zł. Jeśli chodzi o cel tego programu to właśnie 
podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez takie kompleksowe 
wspomaganie rozwoju tych wybranych szkół czy tych szkół, które przeszły tą 
diagnozę. Przede wszystkim chodzi o włączenie do procesu dydaktycznego treści z 
zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej, ale też upowszechnianie poprzez edukację 
morską i żeglarską wśród dzieci i młodzieży takich wzorców dotyczących aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, w sporcie, rekreacji, postaw proekologicznych, 
obywatelskich, takich, które wpływają na budowę więzi lokalnych i regionalnych. I 
oczywiście promowanie, upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród 
dzieci i młodzieży. Tutaj wsparcie jest kierowane zarówno do uczniów i uczennic, 
ale również do nauczycieli i do nauczycielek.  
Tak jak pan dyrektor Paszkowski powiedział warto też zwrócić uwagę na działania 
bezpośrednio przy placówkach oświatowych. Zanim przejdę do Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących Nr 6 i przystani wioślarskiej przy ul. Siennickiej chciałabym 
jeszcze wcześniej wskazać na pracownię żeglarską dla dzieci i młodzieży w wieku od 
6 do 19 lat, która działa przy Pałacu Młodzieży w Gdańsku, albo też na działania w 
Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego. Tutaj mówię o zajęciach na 
przystani przy ul. Siennickiej 5 oraz Szkole Podstawowej Nr 88. Tutaj mamy sekcję 
sportów wodno-kajakarskich i kajakarstwo w ramach programu Dzielnicowe Centra 
Sportu. Jeśli chodzi o Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Głębokiej 11 to 
tutaj mamy Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego, w której dzieci kształcą się 
w takich klasach mistrzostwa sportowego jak żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, 
ale też zajęcia sportowe klubów tu współpracujących z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących, należy na to zwrócić uwagę, czy udział trenerów w Programie 
PolSailing. Mamy tutaj realizację zajęć wodnych właśnie Programu Edukacji 
Morskiej, pozalekcyjne zajęcia sportów wodnych i oczywiście współpracę z Gdańskim 
Ośrodkiem Sportu, ale też z Gdańskim Zespołem Schronisk i Sportu Szkolnego i 
Pałacem Młodzieży, o którym wcześniej wspomniałam. Dziękuję bardzo.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania? Pani radna 
Barbara Imianowska bardzo proszę.   
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Mam pytanie do dyrektora Paszkowskiego. Bardzo ciekawe te oferty. Chcąc 
przekazać młodzieży do kogo można się zgłosić? Chodzi mi o kontakt. Czy jest jakaś 
strona internetowa? Jaki jest cennik ewentualnie, żeby można było młodzieży 
przekazać.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jest strona. My wdrażamy w tej chwili system elektroniczny takiego bookowania i 
kontaktu, natomiast jeżeli pani zechciałaby zajrzeć na stronę generalzaruski.pl lub 
poprzez stronę Gdańskiego Ośrodka Sportu jest tam kontakt, ale jeżeli pani jest 
zainteresowana to mogę przesłać telefon na czacie do pana Krzysztofa Dębskiego, 
który jest koordynatorem Biura Armatorskiego i bezpośrednio od niego też można 
uzyskać informacje szczegółowe.  
 

Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Będę bardzo wdzięczna. Do pani kierownik Bieniasz też mam pytanie. Do tych 
wszystkich programów to rozumiem, że to bezpośrednio do tych jednostek. W LO to 
już jest młodzież, która już trenuje, ale jeśli chodzi o te programy, o które pani 
wcześniej wymieniła to do kogo kierować ewentualnie takie grupy szkolne?   
 

Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

Jeśli chodzi o Program Edukacji Morskiej to do Wydziału Rozwoju Społecznego. Jeśli 
chodzi o Program Gdańsk pod Żaglami Wiedzy to również, natomiast jeśli chodzi o 
Program Szkutnia to liderem jest Fundacja Gdańska i jest rekrutacja taka otwarta. 
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Nawet nie wiem, czy nie elektroniczna właśnie. Te grupy się zgłaszają poprzez 
elektroniczną rekrutację. Natomiast jeśli chodzi o placówki, o których mówiłam to 
już bezpośrednio do tych placówek. Na zajęcia do Pałacu Młodzieży też już mamy od 
tego roku elektroniczną rekrutację i wiadomo do Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego czy do klas z kolei mistrzostwa sportowego…  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

A ta oferta Nasz Dom? Bardzo ciekawe to też jest. Czy też gdzieś można jakiś 
kontakt do kapitana?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak. Przekażę też państwu namiar do pana kapitana Jaszczuka, też na czacie, 
bardzo się ucieszy. Chętnie pewnie przygarnie młodzież, która jest chętna do takiej 
edukacji i do rozwijania swoich pasji, bo to są ludzie, którzy mają pasje, którzy 
przychodzą nieodpłatnie w ramach wolontariatu tę łódź odbudowują i chcą odbyć 
swój pierwszy dalekomorski rejs, więc to są bardzo ważne inicjatywy, które 
wspieramy i już daję namiar na pana kapitana Jaszczuka.  
 
Radna Barbara Imianowska – członek Komisji 

Dobrze, dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Wszystkie projekty są świetne. Nawet nie spodziewałam się, że jest ich aż tyle. 
Natomiast sama rekrutacja rozumiem, że dzieci i młodzież muszą się zgłosić sami. 
Wiem, że jeżeli chodzi o Zaruskiego to tam jest bardzo dużo chętnych zawsze, bo 
dużo osób mi nawet zgłaszało, że nie może się dostać. Pytanie, jak by to można było 
zrobić, żeby była większa dostępność? Czy ewentualnie dysponujemy taką wiedzą o 
tych programach, o których pani dyrektor mówiła, o tych programach, które były 
wspomniane, czy one są wypełnione w 100%? Czy raczej dzieci nie są 
zainteresowane? Jak do tych dzieci dotrzeć? Rozumiem, że jak ktoś się interesuje, 
czy rodzice np. pływają, są związani jakoś z wodą to będzie poszukiwanie tych 
programów, natomiast te dzieci, które nie mają styczności z wodą jak do nich 
dotrzeć? Bardziej mi w tym punkcie też o to chodziło, żeby taką promocję wśród 
tych dzieci i młodzieży zrobić, żeby jak najwięcej chętnych było i czy jesteśmy w 
stanie w ogóle coś takiego zrobić?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Jeżeli chodzi o Zaruskiego to rzeczywiście jest już bardzo duże zainteresowanie, ale 
staramy się znaleźć jakieś terminy jeżeli to jest możliwe. Jeżeli chodzi o zapisy to są 
głównie drogą elektroniczną, bo nie chcemy tu nikogo ani defaworyzować, ani 
faworyzować. Natomiast Zaruski nie jest z gumy i musimy być może pomyśleć o 
budowie innego jachtu, odbudowie, a powiem szczerze, że też jest co robić, że tak 
powiem, bo w kolejce czeka chociażby odbudowywany, ale z mozołem, ale jednak 
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Joseph Conrad, który jest jachtem co prawda wyprawowym, ale też ta młodzież w 
pewnym momencie oczekuje innych wyzwań i je podejmuje, więc gdzieś tam w 
kolejce jest, ale też jest jacht drewniany z długoletnią gdańską historią, który 
nazywa się Korsarz i który w roku 1936 zwyciężył w regatach Kieler Woche, regatach 
przedolimpijskich, z bogatą historią gdańską. Jednostka w tej chwili niszczeje 
niestety w Twierdzy Wisłoujście. Jest własnością Polskiego Klubu Morskiego, który 
wpisane ma w statut to, że nie może nikomu oddać i nie chce nikomu oddać, ale z 
tego co mi wiadomo ze źródeł nieoficjalnych jednostka niszczeje. Od wielu lat już 
nie była na wodzie i jeżeli się nie zaangażujemy tak jak mam wrażenie jako miasto 
Gdańsk i nie wydobędziemy tego cennego obiektu historii, nie ocalimy, to może 
dojść do bezpowrotnego zniszczenia tej jednostki, a mógłby też służyć rozwojowi tej 
kultury i tej edukacji morskiej dzieci i młodzieży, ale też mieszkańców Gdańska, 
więc państwu radnym rzucam taki pomysł, wyzwanie, być może temat podjąć i 
spróbować ocalić tą jednostkę, bo niedługo może być za późno.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

To jest Polski Klub Morski?     
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak. Jest właścicielem.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Pozwolę sobie z panem dyrektorem już poza komisją umówić spotkanie, żeby więcej 
szczegółów poznać i żeby w tym temacie zacząć działać. Bardzo dziękuję za 
sugestię. Pani Bieniasz bardzo proszę.    
 

Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

Dziękuję. Chciałam tylko dopowiedzieć, że jeśli chodzi o promocję, o której pani 
przewodnicząca mówiła tych programów to na pewno się dzieje i za pośrednictwem 
tych programów samych, ponieważ gro z nich ma na celu wprowadzenie też do 
kształcenia do tej podstawy programowej takich elementów edukacji morskiej, która 
jakby przypomina uczniom o tym gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy i co nas tutaj wiąże z 
wodą, ale też jeśli chodzi o rekrutację to np. w Programie Edukacji Morskiej my 
tutaj mamy zawsze wyłonionego realizatora takiego głównego i w tym poprzednim 
okresie była to Fundacja Gdańska, natomiast oczywiście pandemia pewne procesy 
przesunęła w czasie i teraz też będziemy wyłaniali na kolejne działanie takiego 
operatora, ale nie wiadomo kto nim zostanie, ale myślę, że też ta rekrutacja będzie 
się odbywała w formie elektronicznej, czyli ten dostęp jest szeroki i równy dla 
wszystkich. Natomiast promocja i też informacja o tych programach i o tych 
działaniach dzieje się również przez placówki oświatowe. Dziękuję.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję. Proszę pan radny Przemysław Malak.   
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Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Chciałem zapytać czy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 właśnie im. Zaruskiego 
mają w jakiś sposób ułatwiony dostęp do tych dobrodziejstw? Czy uczniowie, 
wiadomo wielka szkoła, ale czy w jakiś sposób specjalne programy są dla nich? Czy 
mają jakiś handicap w związku z patronem?   
 
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

Myślę, że jeśli chodzi o programy o te, o których wspomnieliśmy to to się dzieje na 
takich zasadach jak wszyscy, czyli mamy równy dostęp i nie ma z tego tytułu, że jest 
akurat takie imię szkoły jakiegoś innego traktowania. Natomiast w tej szkole dzieją 
się po prostu rzeczy, które wokół tego imienia się skupiają zarówno i w podstawie 
programowej nauczyciele to realizują, ale też i dodatkowe konkursy itd. Ja mogę 
oczywiście, jeżeli pan jest zainteresowany zebrać takie informacje, czy konkretne 
konkursy, które szkoła organizuje. 
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Nie. Ja uczyłem w tej szkole więc wiem doskonale, jest ona bardzo blisko mnie, jak 
Zaruski jest tam ważny, ale prosiłbym jeżeli jest możliwość, żeby nacisk jednak na 
te szkoły, żeby minimalny handicap ta szkoła miała, bo jednak jest ten profil i taka 
mała prośba, żeby być może jakiś wybrać i tych uczniów gdzieś zabrać.  
 
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

Oczywiście. Zachęcamy przede wszystkim też te szkoły, które są tutaj związane w 
taki sposób. Myślę, że w momencie, kiedy diagnoza jest robiona to wtedy te szkoły 
bardziej się uaktywniają. Te szkoły się zgłaszają właśnie wtedy, kiedy jest to 
badanie terenu, że tak powiem, ale oczywiście my też wtedy patrzymy pod tym 
kątem na szkoły.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji 

Dobrze. Dziękuję.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie jeszcze jedno pytanie zadać. Mówiliśmy o tych 
programach i mówiliśmy o teorii. To jest oczywiście bardzo ważne, ale bardziej mi 
też chodzi o praktykę. Żyjemy nad morzem i żeby jak najwięcej osób potrafiło 
zrobić węzły, takie podstawowe rzeczy, czy odpłynąć łódką. Jak to wygląda z tymi 
praktycznymi zajęciami, bo pani wspomniała o tym, że one są, ale jak to wygląda 
procentowo i czy można zrobić coś w tym kierunku, żeby jak najwięcej osób do tego 
dotarło?   
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Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

W ramach tych programów, o których wspomniałam są aktywności już typowo na 
wodzie. Tak jak mówiłam zajęcia w ramach Programu Edukacji Morskiej są zajęcia 
na sprzęcie pływającym. Także nie wiem o jeszcze jakie aktywności chodzi. W 
innych programach również, bo wsparcie dla uczniów to są właśnie letnie obozy 
edukacji morskiej 7-dniowe, Żeglarski Park Edukacji. Tam są takie zajęcia 
stacjonarne w Narodowym Centrum Żeglarskim na AWF-ie. Błękitne Szkoły 2-dniowe. 
Tam się dzieją te praktyczne rzeczy. Nie tylko w ramach kształcenia i podstaw 
programowych i dodatkowych zajęć, ale jednak teoretycznych, ale również te 
praktyczne, zarówno na wodzie, na basenach i w ramach wyjazdów.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Czy dzieci i młodzież mogą w tych programach uczestniczyć bezpłatnie? Czy jakieś 
opłaty muszą ponosić?  
 
Pani Bogumiła Bieniasz – Kierownik Referatu Szkół w Wydziale Rozwoju 

Społecznego 

Bezpłatnie.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Widziałam, że pani Aleksandra Kulik się zgłaszała. Czy chciałaby pani coś dodać? Nic 
nie słychać. Widzimy panią, ale nie słyszymy. Może pani Aleksandra jeszcze się 
podłączy do nas. Nie widzę więcej pytań do tego punktu, także bardzo dziękuję. 
Wyczerpaliśmy ten punkt. Dziękuję i gratuluję, że tak obszerne programy są. 
Przechodzimy do kolejnego punktu.  

PUNKT  - 5 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Oczywiście to jest punkt już tradycyjnie. Wiadomo, że tych imprez jest aktualnie 
mało, ale poprosimy o informacje jak to teraz wygląda. 
 
Pan Zbigniew Weinar – Główny Specjalista w Biurze Prezydenta ds. Sportu 

Witam państwa serdecznie, w zastępstwie dyrektora Adama Korola w bardzo 
ekspresowym tempie tym razem. Tak jak pani Przewodnicząca powiedziała niestety 
ze względu na sytuację pandemii brak jest imprez sportowych. Jedyne imprezy, 
które mogą się odbywać to są te, które odbywały się w ramach rozgrywek ligowych 
organizowanych przez związki sportowe. Niestety też, co jest bardzo smutne, te 
wszystkie imprezy duże, odbywają się za zamkniętymi drzwiami, czyli zarówno 
Lechia Gdańsk, Trefl czy Wybrzeże rozgrywają wszystkie swoje mecze bez 
publiczności. My mieliśmy nadzieję jak tylko ogłoszono, że otwierają się teatry i 
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kina, że w ślad za nimi pójdą również hale sportowe i stadiony, na których przecież 
również zachowuje się reżim sanitarny i możliwość kontroli jest podobna jeśli nawet 
nie większa jak w zamkniętych salach kinowych. Zwłaszcza dotyczyło to stadionu. 
Natomiast dzisiejsze informacje raczej są dla nas takie bardzo smutne pod tym 
względem, że najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych tygodni nie doczekamy 
się otwarcie aren sportowych. Dlatego też krótko w tym okresie do najbliższego 
spotkania czy posiedzenia Komisji wszystkie te nasze trzy najważniejsze zespoły 
rozgrywają mecze u nas. Piłka ręczna 6 marca Tourus Wybrzeże Gdańsk z Pogonią 
Szczecin. Bardzo ważny mecz bo ostatni w tej części przed play-off naszego Trefla 
Gdańsk. W tej chwili na trzecim miejscu, więc ma szansę być w tej pierwszej 
czwórce, a to bardzo później ułatwia rozgrywki w play-off 7 marca z Wartą 
Zawiercie. I 13 marca jedyny w tym okresie mecz Lechii Gdańsk u nas na stadionie z 
Wisłą Kraków. To wszystko na ten temat.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę, 
także dziękujemy. Przechodzimy do ostatniego punktu.   

PUNKT  - 6 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Korespondencja została mailowo przesłana do członków Komisji. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 

Czy ze strony państwa radnych są jakieś wnioski? Coś państwo chcieliby dodać na 
koniec? Nie widzę.  
 

Następnie Przewodnicząca sprawdziła obecność członków Komisji na końcu 
posiedzenia.  
 

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

Na tym posiedzenie zakończono – godz. 17:50. 
Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki RMG 

 

Beata Jankowiak 
 

Protokół sporządziła: 
Joanna Świeczkowska  


