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BRMG.0012.24.2021.KSiT 
 

PROTOKÓŁ Nr 28-3/2021 
 

Z dwudziestego ósmego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki Rady 
Miasta Gdańska w VIII Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w 
dniu 24 marca 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 28 posiedzenia Komisji przewodnicząca sprawdziła na początku 
posiedzenia obecność członków Komisji: 
 

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

 

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

 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 
druk nr 892 - w zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021 – druk nr 893 - w 
zakresie działania Komisji. 
Przedstawia: Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 
  

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia 
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala 
Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
– druk nr 884. 
Przedstawia: Pani Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej 
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4. Funkcjonowanie Ergo Areny w obecnej sytuacji. Zaplanowane działania na 
2021 r. 
Przedstawia: Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. 
 

5. Budowa całorocznego krytego lodowiska w Gdańsku Ujeścisku – sytuacja 
bieżąca. 
Przedstawia: Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
 

6. Funkcjonowanie przystani żeglarskich w Gdańsku ze szczególnym 
uwzględnieniem Przystani Jachtowej Mariny Gdańsk przy ul. Szafarnia. 
Przedstawia: Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 

7. Promocja Miasta Gdańska poprzez sport. Umowy zawarte z klubami 
sportowymi. 
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
 

8. Podsumowanie konkursu grantowego. 
Przedstawia: Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
 

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

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Następnie Przewodnicząca powiedziała, że pan dyrektor Adam Korol prosił o 
przesunięcie tematów, które ma przedstawiać w pkt od 7 do 9 tak, aby mógł 
zreferować je wcześniej czyli po uchwałach, czyli po pkt 3. Dyrektor prośbę swoją 
uzasadniał innym spotkaniem, w którym będzie uczestniczył. 
Wobec braku innych uwag do zaproponowanego porządku obrad przewodnicząca 
poddała jego przyjęcie wraz z zaproponowanymi zmianami pod głosowanie, które 
wyglądało następująco: 
 

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

 

Głosowanie: 
6 za – jednogłośnie 
 

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

PUNKT  - 1 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 
nr 892 – w zakresie działania Komisji. 
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(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 marca 2021 r. BRMG.0006.53.2021). 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo jeżeli chodzi o zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej czy też w budżecie roku 2021 one podyktowane 
są przede wszystkim rozliczeniem roku 2020, które wskazało, że znaczna część 
zadań nie została zrealizowana ze względu na przesuwające się terminy uzgodnień 
plus na przykład na to też wpływ miały nierozstrzygnięte w terminach przetargi, 
spowodowało to, że w tej chwili odtwarzamy zarówno część dochodową środków z 
Unii Europejskiej na realizację różnych zadań inwestycyjnych plus odtwarzamy 
wydatki na przedsięwzięcia, które są wprowadzone do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej czy też budżetu. Te środki odtwarzamy nie tylko w roku 2021, ale też w 
ślad za tym, że mamy już określone harmonogramy ich realizacji, one się wydłużają, 
mamy je dopasowane do tych harmonogramów i jest to rok 2021-2022-2023.  
Po stronie dochodowej to są kwoty z Unii Europejskiej na realizację tych 
przedsięwzięć 184 mln zł, natomiast w wydatkach podzieliliśmy to na 3 grupy.  
Jedna grupa to są zadania, które odtwarzamy niewydatkowane środki roku 2020 jest 
to kwota prawie 215 mln zł.  
Druga grupa to są zadania i przedsięwzięcia, na które przesuwamy realizację z roku 
2021 na 2022-2023. Bilans zamyka się kwotą 29 mln zł.  
Trzecia grupa na zadania, które są wprowadzone do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej zwiększamy środki na ich realizację.  
Jednym z tych zadań jest modernizacja basenów przyszkolnych. W roku 2021 na 
dodatkowe roboty, prace przewidziane na tym przedsięwzięciu zwiększamy o 400 
tys. zł. Łącznie w roku 2021 zaplanowane będzie 13,5 mln zł. W trakcie realizacji są 
modernizacje dwóch basenów przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i basen przy 
Szkole Podstawowej nr 42.  
Drugim zadaniem, na które też zwiększamy środki o niedużą kwotę 100 tys. zł, ale 
łącznie z odtworzeniami i tym co było w budżecie w roku 2021 planujemy wydać 3,4 
mln zł. To są Pomorskie Szlaki Kajakowe i głównie te środki będą przeznaczone na 
przystań kajakową z polem biwakowym przy Opływie Motławy.  
W ramach zadań, które są już też w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wprowadzone, a w tej chwili ich nie będziemy realizować to jest Przygotowanie i 
Organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprez poprzedzających to 
wydarzenie. Tak jak nazwa sama w sobie wskazuje miało to Jamboree odbyć się w 
roku 2020, ze względu na epidemię zostało przesunięte na rok 2021, ale nie ma 
zainteresowania uczestników wzięcia udziału w tym wydarzeniu, dlatego też 
organizatorzy odwołali te wydarzenie, w związku z tym kwota 2 mln zł nie będzie 
przeznaczona na realizację tego zadania w roku 2021. Zmniejszamy wydatki na ten 
cel.  
Natomiast wprowadzono też nowe przedsięwzięcie. Jest to nowa infrastruktura 
gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym kwota 5,6 mln zł planowana na 
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realizację tego zadania i wydatkowana w 2022 r. Celem tego przedsięwzięcia jest 
podniesienie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. 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 892 – 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, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 głosami za, przy 0 
głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 892 – w zakresie działania 
Komisji. (Opinia nr 28-3/50-1/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – druk nr 893 – w 
zakresie działania Komisji. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 marca 2021 r. BRMG.0006.54.2021). 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Pani przewodnicząca, szanowni państwo, tak jak wspominałam budżet 
zmieniamy prawie tak samo jak Wieloletnią Prognozę Finansową. Oprócz tego w 
budżecie przeznaczamy na rozwój infrastruktury plażowej prawie 830 tys. zł. W 
ramach tego zadania będzie zbudowana zabudowa kontenerowa na plaży w 
Jelitkowie dla potrzeb ratowników w sezonie letnim i Klubu Morsów w sezonie 
zimowym. To jest jakby nowe zadanie, które będzie realizowane w tym roku. 
Proponujmy przeznaczyć 125 tys. zł więcej na składkę dla Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej. Ona będzie przeznaczona na wspieranie kampanii wspierającej branże 
najbardziej dotknięte skutkami epidemii, która powoduje, że te branże trzeba w 
jakiś sposób promować. 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 893 – w zakresie 
działania Komisji. 
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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 2 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 893 – w zakresie działania 
Komisji. (Opinia nr 28-3/51-2/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

PUNKT  - 3 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-
Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku – druk nr 
884. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z XXXIV Sesji Rady Miasta 
Gdańska z 25 marca 2021 r. BRMG.0006.45.2021). 

Pani Małgorzata Stasiak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Gospodarczej, w 
imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały. 
Powiedziała: Uchwała dotyczy wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot w kwocie 1 150 000 zł. Taką samą 
kwotą będzie dokapitalizowało miasto Sopot jako 50% udziałowiec również tak jak 
my spółki. Jest to cykl inwestycji, kontynuacja z lat poprzednich. Tym razem jest to 
16 inwestycji obejmujących instalację paneli fotowoltaicznych, dostosowanie 
pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych, modernizacja pomieszczenia 6A, to 
jest restauracja od strony Hipodromu, klimatyzacja K5 czyli split w pomieszczeniu 
czyli takie urządzenie działające na kilka pomieszczeń, konserwacja, rozbudowa 
infrastruktury elektroenergetycznej hali, czyli np. inteligentny system BMS, to jest 
system zarządzania energią elektryczną, konserwacja i rozbudowa akumulatorów do 
systemu bezpieczeństwa, wdrożenie systemu parkingowego, które będzie polegało 
na sczytywaniu tablic rejestracyjnych, wymiana komputerów, modernizacja ekranu 
LED na elewacji hali, modernizacja systemu monitoringu konstrukcji stalowej, 
modernizacja instalacji wody użytkowej ciepłej oraz instalacja zaworów polegająca 
na tym, że będą robione odcięcia wody, czyli w przypadku awarii po prostu nie 
będzie woda się lała na całą halę, tylko będą poszczególne odcinki. Modernizacja 
systemu układu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych. Modernizacja pomieszczenia 
odnowy biologicznej. Wymiana blach trójwarstwowych w klapach pożarowych na 
dachu hali. Monitor z funkcją tablicy w sali spotkań. To jest pomieszczenie na 
parterze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia panującej pandemii, bo będzie 
możliwość zdalnego udziału w konferencjach oraz modernizacja i rozbudowa 
systemu IT oraz serwerów i środowiska „back-up”. Także to są te inwestycje. 
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Oczywiście one są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i te kwoty, 
także bardzo bym prosiła o pozytywną opinię dla druku.   
 
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 884. 
 

USTALENIA KOMISJI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Małgorzatę Stasiak – Głównego Specjalistę w Wydziale 
Polityki Gospodarczej, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 884. (Opinia nr 28-
3/52-3/2021) 
 

Karta z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

PUNKT  - 4 
 

Promocja Miasta Gdańska poprzez sport. Umowy zawarte z klubami sportowymi. 
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dzień dobry, witam państwa, chciałem państwu przedstawić taką krótką 
prezentację.  

 
W zasadzie mamy takie trzy tematy czyli promocję Gdańska poprzez sport, czyli te 
umowy promocyjne, zakwalifikowany do najwyższych klas rozgrywkowych. 
Oczywiście można się z tym zgodzić albo nie, ale promujemy również żużel, który 
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nie jest w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale mamy tak nazwany ten punkt, bo 
większość umów promocyjnych podpisujemy z klubami, które grają w najwyższych 
klasach rozgrywkowych. Jedynym wyjątkiem jest żużel, który jeździ w pierwszej 
lidze z dużymi aspiracjami akurat w tym sezonie do wejścia do ekstraligi.  

 
Umowy promocyjne podpisujemy z Lechią Gdańsk, z Treflem, z właśnie 
wspomnianym GKŻ-tem, z GKS-em Wybrzeże piłką ręczną, z hokejem kobiet, 
chciałem zaznaczyć wyraźnie kobiet, dziewczyny akurat grają teraz w meczu o złoty 
medal. Niestety pierwszy mecz przegrały. Futsal, to jest klub z AZS G, koszykówka 
Politechnika Gdańska skończyły dziewczyny chyba rozgrywki na VII miejscu, Lechia 
Rugby, Unihokej z Osowy, Akademia Piłkarska LG, dziewczyny grające w Ekstraklasie 
piłki nożnej, Biało-Zielone Ladies, a także łyżwiarstwo synchroniczne IceSkater.  
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Szanowni państwo, w tym roku podpisaliśmy umowy, które widzicie w kolorze 
czarnym. W tym roku podpisaliśmy z Lechią umowę całoroczną na 10 mln zł. To jest 
umowa z VAT-em oczywiście. Z Treflem na 1,5 mln zł, w drugiej połowie 
przewidujemy umowę na 500 tys. zł. To wynika też z tego jaką formę tych płatności 
woli klub, stąd też nie jest umowa podzielona na dwie równe części, tylko tą 
pierwszą część mamy większą. Zobaczymy, czy te środki w drugiej połowie będą 
takie, które planujemy, czy ciut większe, czy ciut mniejsze, zobaczymy jak sytuacja 
będzie nam na to pozwalała. Wybrzeże piłka ręczna na razie umowa na 500 tys. zł. Z 
żużlem podpisujemy umowę całoroczną, bo ten sezon żużlowy nie trwa długo. Oni w 
zasadzie niedługo zaczynają. Lechia rugby 150 tys. zł na razie pierwsza umowa. 120 
tys. zł koszykówka kobiet. 85 tys. zł Biało-Zielone Ladies. Akademia Piłkarska LG 55 
tys. zł. Olimpia Osowa 50 tys. zł. W sumie będzie 100 tys. zł. Stoczniowiec hokej 40 
tys. zł i druga umowa prawdopodobnie na taką samą kwotę. IceSkater tak samo i na 
Futsal 30 tys. zł.   

 
Szanowni państwo my co roku robimy sobie takie badania zwrotu medialnego i mniej 
więcej stąd te kwoty. Oczywiście największą promocję uzyskujemy w Lechii Gdańsk. 
Ta kwota, którą przeznaczamy na promocję ta kwota ze zwrotu wielokrotnie 
przewyższa tą kwotę, na którą podpisujemy umowę promocyjną.  
Czy do tego punktu są jakieś pytania? Widziałem, że pani radna Błaszczyk się 
zgłasza.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo proszę pani radna Błaszczyk.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Mam pytanie odnośnie tej pozycji Stoczniowca, bo ostatnio pojawiły się informacje o 
tym, że nie będzie zgłaszana do rozgrywek drużyna i czy to tutaj jest już 
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uwzględnione w jakiś sposób czy po prostu nie będzie tej drugiej części finansowania 
w drugiej części roku?   
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
To jest, jeszcze raz powtórzę, umowa podpisana z drużyną kobiet, nie mężczyzn.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Przepraszam w takim razie.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czy ze strony państwa radnych są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Prosiłabym 
panie dyrektorze o przesłanie tej prezentacji i roześlemy to do członków Komisji. 
Rozumiem, że pan dyrektor płynnie chciał przejść do kolejnego punktu, proszę.  

PUNKT  - 5 
 

Podsumowanie konkursu grantowego. 
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
To jest konkurs, nad którym pracowaliśmy bardzo długo i powiem szczerze przez 
środki, przez tą nową formułę tego konkursu trochę ten konkurs jest przeciągnięty z 
czego nie jestem zadowolony. Jestem zadowolony z kwoty, którą pierwszy raz w 
historii przeznaczymy dla tych klubów mniejszych, bo kwota łączna to będzie 
powyżej 6 mln zł. Nigdy takiej kwoty miasto nie przeznaczało właśnie na te kluby, 
które szkolą młodzież. Właśnie wczoraj pani Prezydent podpisała pierwszy konkurs 
na szkolenie z profilaktyką. Myślę, że drugi konkurs będziemy mieli rozstrzygnięty 
pod koniec tego tygodnia, albo na początku drugiego. To jest konkurs na wyjazdy dla 
klubów, na organizację imprez. Na szczęście tych wyjazdów jest teraz znikoma ilość. 
Imprez jest też znikoma ilość, więc tak mocno nie przekroczyliśmy tych terminów. W 
tym roku po tym jak mam nadzieję przejdzie dobrze całe rozliczenie tych 
konkursów, bo tak jak powiedziałem pozyskaliśmy trochę środków z profilaktyki, 
trochę inaczej są rozliczane, więc tych perturbacji w trakcie tego konkursu było 
bardzo dużo. Jeszcze w Biurze pojawił się COVID taki dosyć ciężkiej wersji i osoby 
odpowiedzialne za konkursy niestety zachorowały, więc to wszystko trochę nam się 
przedłużyło, ale tak jak powiedziałem szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. 
Rozstrzygnięcie konkursu już wisi na BIP-ie. Nasi oferenci są teraz proszeni o 
dostosowanie ofert swoich do kwot, które przyznała im komisja. Więc zaczniemy od 
tego konkursu, który się zakończył, czyli konkurs na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki uzależnień poprzez sport. Kwota przeznaczona to 4 582 317 zł, w tym 
pieniądze na szkolenie 3 024 000 zł i właśnie te pieniądze profilaktyczne 1 557 000 
zł. 
Wpłynęło 113 ofert na łączną kwotę 13 188 464 zł więc komisja musiała dojść do tej 
kwoty 4 582 000 zł co też nie było prostą sprawą. Z powodu błędów formalnych 
zostało odrzuconych 16 ofert.    
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Teraz powoli zbliżamy się do rozstrzygnięć tego drugiego konkursu, który obejmował 
trzy zadania: pokrycie kosztów organizacji zawodów bądź udział w zawodach 
sportowych w 2021 r. To też jest zmiana w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym 
roku ten konkurs mieliśmy podzielony na dwie części, na pierwszą część roku i na 
drugą część roku, ale poprzez to, że byliśmy w pandemii tak i tak wszystko 
musieliśmy przesuwać, aneksować te umowy, bo wiele imprez nie mogło się odbyć, 
albo wiele zostało przesuniętych na terminy jesienne. Drugim zadaniem jest Gdański 
Top Talent dziewcząt i trzecim zadaniem jest realizacja Programu z Gdańska na 
Igrzyska Olimpijskie. Kwota przeznaczona na to to 1 620 000 zł. To też jest kwota 
zdecydowanie większa niż w zeszłym roku. Wpłynęły 162 oferty, z czego 11 odpadło 
pod względem formalnym.  



 

11 

 

Tak jak napisaliśmy trwa ocena merytoryczna. Wyniki konkursu powinny być 
ogłoszone albo na koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego.  
Czy są jakieś pytania?   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. Czy ze strony państwa radnych są jakieś pytania do 
tego punktu?  
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Powiem tak, że największym beneficjentem tego konkursu na szkolenie jest klub AZS 
AWFiS Gdańsk ze względu na to, że jest to klub 10-cio sekcyjny i każda sekcja składa 
oddzielną ofertę i jest to też najlepszy klub w Gdańsku, który pod względem 
zdobyczy punktowych w Systemie Sportu Młodzieżowego przewyższa wszystkie inne 
kluby, ale ze względu na to, że jest to klub wielosekcyjny, z tego też klubu 4 osoby 
jadą na najbliższe Igrzyska Olimpijskie, które odbędą się w Tokio.    
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Mam pytanie, pan dyrektor powiedział, że te środki się znacznie zwiększyły, a mniej 
więcej procentowo mamy taką wiedzę na chwilę obecną jak to się zwiększyło?  
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
W zeszłym roku na te zadania mieliśmy chyba na to przeznaczone 3,5 mln zł czy 3,7 
mln, ale zwiększyły się znacznie. Oczywiście pani przewodnicząca podeślę taką 
informację.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Poprosiłabym, dziękuję. Nie widzę więcej pytań, także przechodzimy do kolejnego 
punktu.  

PUNKT  - 6 
 

Informacja o bieżących imprezach sportowych na terenie Miasta Gdańska. 
 

Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Najbliższą imprezą, która się odbędzie, oczywiście wszystkie te mecze i wydarzenia 
sportowe odbywają się bez kibiców, więc to jest jasne. Póki co ten sport zawodowy 
nie został jeszcze zamknięty, więc imprezy się odbywają. Nie wiadomo jak będzie 
dalej, ale póki co przynajmniej takie wydarzenia są zaplanowane. 
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Na naszym stadionie odbędzie się III Memoriał im. Henryka Żyto. To będzie w 
najbliższą niedzielę tak jak powiedziałem bez publiczności.  
16 kwietnia mamy zaplanowany maraton 5,5. To jest maraton organizowany przez 
Gdański Ośrodek Sportu nazwany 5,5, bo to jest taki maraton, który będzie odbywał 
się w trochę innej formule. Myślę, że dyrektor Paszkowski jak jest to będzie mógł 
bardziej szczegółowo o tym opowiedzieć, ale nie będzie startu wspólnego. Każdy 
będzie mógł sam trasę maratonu pokonać. Potem dokonać zrzutu z ekranu i przesłać 
wynik do Gdańskiego Ośrodka Sportu. Nie chcieliśmy tego maratonu już przekładać 
na nie wiadomo ile, bo ten maraton już był przełożony z zeszłego roku na ten rok. 
Myśleliśmy o terminie jesiennym, ale znowu tych imprez na jesień może być dużo, 
dużo tych maratonów też w Polsce na jesień jest, więc wbicie się z terminem w 
maraton w tej drugiej części roku na pewno by było szalenie trudne, więc 
zdecydowaliśmy się na taką formułę. Jeżeli oczywiście ktoś wpłacił pieniądze w 
zeszłym roku na maraton, który miał się odbyć w zeszłym roku, przeniósł tą opłatę 
na ten rok mimo tego nie chce wystartować w tym roku to te pieniądze oczywiście 
zostaną zwrócone. Wszystko jest napisane w zasadach udziału na stronie Gdańskiego 
Ośrodka Sportu. W najbliższy piątek na hali AWFiS-u odbędzie się mecz Torus 
Wybrzeże Gdańsk z Górnikiem Zabrze. 18 kwietnia Wybrzeże zmierzy się też z 
zespołem Azoty Tarnów. W kwietniu również rusza I liga żużlowa. Pierwszy mecz 
nasi żużlowcy chyba z tego co pamiętam nie jadą w Gdańsku tylko gdzieś na 
wyjeździe. Pierwszy mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk 11-go kwietnia, drugi 25-go 
kwietnia z Polonią Bydgoszcz. 5-go kwietnia Lechia zagra z Zagłębiem Lubin, a 17-go 
z Piastem Gliwice. To są wszystko oczywiście plany, bo i tak naprawdę nie wiemy co 
się stanie w najbliższym czasie. Możliwe, że będzie totalny lockdown i sport również 
będzie zamknięty, ale rzeczą oczywistą będzie to, że te imprezy się po prostu nie 
odbędą.      
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Widzę, że pani radna Kamila Błaszczyk się zgłasza. Bardzo proszę, 
oddaję głos.    
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Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Tak, ja mam pytanie może o bardziej odległe imprezy i bardziej w charakterze 
międzynarodowym, chodzi mi o to jak wygląda aktualna sytuacja z finałem i Ligii 
Europy i z planowanymi na jesień Mistrzostwami Europy w siatkówce, które mają się 
odbyć.  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Jeżeli chodzi o finał Ligii Europy cały czas jesteśmy w kontakcie z UEFA. Pracujemy, 
na razie nic się nie zmienia, na razie nie wiemy jakie będą decyzje co do ilości czy 
możliwości wpuszczenia kibiców na stadion, czy to będzie jakiś procent stadionu, 
25%, 50% czy w ogóle. Tego jeszcze nie wiemy, co jest dla nas bardzo dużym 
utrudnieniem, bo trzeba się przygotować, trzeba przygotować transport na tą 
imprezę, a przy tych obostrzeniach, które teraz panują wejście nawet kilkunastu 
tysięcy kibiców przy obostrzeniach komunikacji sięgającej chyba 30% wypełnienia 
środków komunikacji może być bardzo problematyczne, ale póki co nie ma żadnych 
głosów, że ten finał się nie odbędzie. Raczej zmierza ku temu wszystkiemu, że 
normalnie odbędą się te zawody, tylko nie wiemy jeszcze czy odbędą się z kibicami 
czy nie. Oczywiście nie będzie żadnych fanzone na mieście. Z tego już UEFA 
zrezygnowała. Wszystko będzie odbywało się na stadionie. Pani radna pytała też o 
Mistrzostwa Europy. Na razie w siatkówce to jest jeszcze bardziej odległy temat, bo 
to jest wrzesień, a więc na razie nie mamy żadnych głosów, żeby cokolwiek złego 
miało się zdarzyć.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
To jeszcze jedno uzupełniające pytanie, bo miały w tym roku odbyć się siatkarskie 
mecze Ligii Narodów w Gdańsku. Teraz z przyczyn obiektywnych zostało to 
przeniesione. Natomiast pytanie czy to też będzie się wiązać, że w kolejnych latach 
możemy się spodziewać, że w Gdańsku będą takie turnieje zorganizowane? Czy 
przeniesione zostanie to prawo do organizacji na kolejne lata?   
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Dokładnie. To jest dosyć świeża informacja. My jesteśmy w kontakcie z Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej i musimy razem wypracować jakieś rozwiązanie, bo 
dokładnie kilka dni temu, kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście 
wszystkie mecze Ligii Narodów w siatkówce, turnieje tej Ligii Narodów siatkarskiej, 
które były rozsiane na całym świecie odbędą się we Włoszech i kobiece i męskie. 
Rzeczywiście jeden z tych turniejów miał odbyć się w Gdańsku i będziemy teraz 
szukali rozwiązania co z tym dalej zrobić. Na pewno jesteśmy w bardzo dobrym 
kontakcie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, więc rzeczywiście może przeniesiemy 
tą imprezę na przyszły rok tylko też proszę pamiętać, że w Polskim Związku po 
Igrzyskach Olimpijskich odbędą się wybory do władz i tak naprawdę nie wiemy czy te 
same osoby, które teraz piastują te funkcje, będą tymi osobami, z którymi będziemy 
rozmawiać później.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Pani radna Błaszczyk czy jeszcze jakieś pytanie?  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Nie. Tylko może warto tak przy okazji tak przed wyborami jeszcze postarać się o 
jakieś deklaracje wiążące? 
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Oczywiście. Nie będziemy oczywiście czekać do wyborów wrześniowych. Oczywiście 
my te rozmowy będziemy już teraz prowadzić. Mówię w kontekście tej dalszej 
współpracy, bo akurat Polski Związek Piłki Siatkowej to jest chyba jeden z 
nielicznych związków, z którymi bardzo długo współpracujemy i ta współpraca jest 
bardzo dobra. Sami państwo pewnie oglądali niejeden mecz na Ergo Arenie. Zresztą 
nasi siatkarze właśnie tutaj w Gdańsku wywalczyli awans na Igrzyska Olimpijskie, 
więc hala jest dla naszych siatkarzy bardzo szczęśliwa i tak jak powiedziałem ta 
współpraca z tym związkiem jest bardzo dobra.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. Czy do pana dyrektora są jakieś pytania ze strony 
państwa radnych, gości, bo rozumiem, że pan dyrektor musi zaraz iść na kolejne 
spotkanie, więc możemy wykorzystać jeszcze chwilę jeżeli ewentualnie jeszcze 
mają państwo pytania. Pan Marcin Okuniewski ma łapkę podniesioną, proszę.  
 
Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Mam pytanie dotyczące trochę tego co pani radna poruszała, czyli hokeja. Pan 
dyrektor mówił, że ta dotacja jest dla hokeja żeńskiego, natomiast pytanie czy ten 
hokej żeński tak jak hokej męski to była, bo hokej męski to była oddzielna spółka, a 
tutaj rozumiem to jest sekcja w klubie, więc tak naprawdę pytanie brzmi w jaki 
sposób miasto jest w stanie kontrolować czy te środki, które wpadną do jednego 
dużego worka Marka Kosteckiego pójdą na hokej żeński, a nie na jakieś inne 
wydatki?   
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
A o jakich innych wydatkach pan myśli? Teraz ja mam pytanie trochę do pana. 
Oczywiście każda umowa musi być rozliczona i każdą umowę kontrolujemy, bo za 
chwilę dojdziemy do takiego absurdu, że jak państwo wejdą na BIP to również 
Stoczniowiec otrzymuje pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży i oczywiście 
szefem Stoczniowca jest pan Marek Kostecki i teraz pytanie czy my jako miasto 
mamy nie wspierać tego sportu dzieci i młodzieży, bo tam jest pan Kostecki? Bo to 
też można tak powiedzieć, że te pieniądze wpadną do tego worka.  
 

Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
No więc pytanie brzmi w jaki sposób wygląda kontrola, bo jest udzielnym władcą 
jednego lodowiska w tej części kraju. Jak tym zarządza to teraz nie będziemy tego 
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rozstrzygali, natomiast pytanie czy są jakieś mechanizmy kontrolne skuteczne, żeby 
te środki, które z miasta idą do klubu są kontrolowane i weryfikowane?  
 
Pan Adam Korol – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu  
Oczywiście, każda umowa, którą podpisujemy w każdej ofercie jest propozycja 
naszego oferenta na co te pieniądze chce przeznaczyć, więc jak rozlicza się z tej 
umowy to pokazuje czy te pieniądze zostały na to właśnie przeznaczone. Oprócz 
tego nasi pracownicy chodzą i kontrolują te umowy, które są podpisywane.  
 
Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Ok. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, także bardzo dziękujemy panie dyrektorze 
i przechodzimy do kolejnego punktu.  

PUNKT  - 7 
 

Funkcjonowanie Ergo Areny w obecnej sytuacji. Zaplanowane działania na 2021 
roku. 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radnie, jeśli państwo pozwolą też mam 
krótką prezentację, bo to nam pewnie pozwoli łatwiej śledzić te nasze obecne 
działania niejako.   

 
Ergo Arena dotknięta została oczywiście pandemią tak jak inne obiekty 
wielofunkcyjne i sportowe w kraju i w Gdańsku. Ponieważ już w zasadzie od roku 
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funkcjonujemy w takim stanie zawieszenia i oczywiście dostosowujemy się do 
wszelkich obostrzeń, które związane są z zapobieganiem rozprzestrzenianiem się 
tego wirusa, co de facto powoduje, że jesteśmy w lockdownie, ale żeby nie zaczynać 
tak negatywnie to jednak chciałabym państwu przedstawić przede wszystkim to co 
się ważnego wydarzyło, a więc mimo tej trudnej sytuacji zarówno na rynku też 
takim sponsorskim udało się przedłużyć o kolejne 5 lat umowę z Ergo Hestią, która 
nadal jest sponsorem tytularnym hali i która oczywiście gwarantuje comiesięczny 
przychód wynikający z zawartej umowy właśnie na prawo nazwania hali właśnie Ergo 
Arena.    
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Oczywiście w hali funkcjonują również Trefl Gdańsk i Trefl Sopot, a więc dwa kluby 
grające w najwyższych ligach i oba kluby po pierwsze trenują codziennie na sali 
treningowej, czasami przed meczami również na arenie głównej i odbywają się 
mecze, ale niestety bez udziału publiczności. Tylko mieliśmy krótki okres w zeszłym 
roku latem, czy też pod koniec lata, gdzie dopuszczone było 25% widzów. Niestety 
ciągle te nasze, mimo ogromnych sukcesów, które odnoszą te obydwa kluby, niestety 
nie jest możliwe oglądanie tych meczy na żywo, a myślę, że wiele osób jednak na to 
liczyło.  

 

 
Wśród mniejszych imprez, o których jednak warto wspomnieć, a wiec regularnie 
odbywają się u nas takie treningi psich sztafet, zresztą to bardzo ciekawa historia, 
oni jadą też na Mistrzostwa Świata. To jest dosyć wysoko notowana drużyna. 
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Pozostałe aktywności sportowe to młodzi piłkarze z Karlikowa, Politechnika Gdańska, 
a więc młodzi koszykarze z Gortat Team, Ogniwo Sopot regularnie również dwa razy 
w tygodniu, tak jak i pozostałe kluby, dwa razy w tygodniu, albo trzy nawet trenują i 
futsal kobiet. Dziewczyny u nas odbywają mecze na sali treningowej, ligowe swoje 
mecze.   

 
Mimo, że działamy w takiej ograniczonej formie to próbujemy również jakoś 
zachęcić mieszkańców Gdańska i Sopotu do tego, żeby dbali o kondycję fizyczną i 
psychofizyczną i organizujemy cykl spotkań przede wszystkim z przedstawicielami 
klubów sportowych, ale również z trenerami personalnymi czy takimi coachami czy 
dietetykami. Co sobotę takie online szkolenia czy też treningi można śledzić na 
naszych kanałach socialmediowych.   
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Z tych najważniejszych imprez, które są zaplanowane i które mamy nadzieję, że 
dojdą do skutku to właśnie wspominane Mistrzostwa Europy w 2021 roku. Tam mamy 
daty zarezerwowane od 7 do 16 września. Może uda się jednak, aby te mecze 
odbywały się z publicznością, ale tak jak pan dyrektor wspomniał ta impreza wydaje 
się niezagrożona, to znaczy odbędzie się nawet bez udziału publiczności. Są to 
cztery spotkania w 1/8 oraz dwa spotkania w ćwierćfinałach. Ponadto jakby w 
naszym kalendarzu na dzień dzisiejszy istnieją te imprezy, które państwo widzą na 
ekranie. Mamy nawet zadatki na to wpłacone. Oczywiście my działamy w ten sposób 
z organizatorami, że przede wszystkim polega to na przesuwaniu na kolejne terminy 
i układaniu tak kalendarza, żeby spróbować pogodzić zarówno mecze, które się 
dzisiaj odbywają siatkarzy i koszykarzy jak i przyszłe imprezy. Także na dzisiaj to 
wygląda w ten sposób. Które imprezy się odbędą oczywiście tutaj jakby wyrokować, 
nie wiadomo oczywiście jak będzie wyglądała sytuacja w kraju.   

 
Mimo właśnie tych ograniczeń staramy się postawić właśnie na imprezy społeczne i 
to też planujemy. Oczywiście pytanie czy one będą możliwe w tym roku do 
zorganizowania, ale tak jak co roku chcielibyśmy zorganizować latem Rolkowisko. To 
jest impreza, którą się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
Gdańska i Sopotu. Jest taka prowadzona przez niezwykle doświadczonych trenerów, 
więc co niedziela w miesiącu lipcu i w sierpniu taką imprezę staramy się halę 
otworzyć właśnie dla rolkarzy. Następnie są warsztaty fotografii mobilnej, to już 
druga edycja bardzo też dobrze przyjęta przez tych wszystkich, którzy w niej brali 
udział. Chcemy też zorganizować cykl Ergo Arena dla przyszłości. To różne spotkania 
też z mieszkańcami poruszające te najważniejsze tematy, które się dzieją związane 
z ekologią czy też właśnie z pandemią, ochroną zdrowia czy też z innymi tematami. I 
oczywiście to co spróbowaliśmy w zeszłym roku rozwinąć tą Ergo Arenę w plenerze, 
a więc poprzez emitowanie na ekranie głównym przed halą różnych imprez 
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sportowych czy też koncertów, po prostu zapraszać mieszkańców do wspólnego 
oglądania na świeżym powietrzu wydarzeń czy też bieżących, które się odbywają w 
hali. Chcielibyśmy rozmawiać ewentualnie z Polską Siatkówką, żeby te Mistrzostwa 
może puszczać na zewnątrz, ale to oczywiście wszystko zależy od tego jak będzie 
wyglądała sytuacja związana z covidem.    

 
Jeszcze wracając do tych inwestycji, bardzo państwu dziękuję za pozytywne 
zaopiniowanie zarówno w zeszłym roku jak i w tym roku dokapitalizowania hali na 
inwestycje. Są to niezwykle ważne dla po pierwsze dla utrzymania hali w dobrej 
kondycji, ale również do tego, żeby spowodować ewentualnie ograniczenia kosztów 
związane przede wszystkim ze zużyciem energii elektrycznej, która jak wiemy jest 
bardzo kosztowna i stanowi poważne obciążenie dla finansów, kosztowe dla hali, m. 
in. inwestycja w fotowoltaikę, która jak wiadomo jest proekologiczna i przynosi 
takie realne, rzeczywiste oszczędności, ale również bardzo wiele różnych ważnych 
inwestycji czy też dla niepełnosprawnych czy też związanych właśnie z lepszym 
zarządzaniem energią elektryczną.  
Może jeszcze dwa słowa ogólnie o sytuacji spółki. Sytuacja jest dosyć, nie chcę 
powiedzieć krytyczna, oczywiście trudna, ale nie krytyczna. Zachowujemy płynność 
finansową, korzystamy z dostępnych środków pomocowych. W zeszłym roku 
otrzymaliśmy ponad 600 000 zł z tytułu funduszu kultury i też dopłat do wynagrodzeń 
i w związku z taką dosyć restrykcyjną polityką kosztową i tak jak powiedziałam te 
przychody chociażby od sponsora tytularnego udaje nam się przetrwać mam nadzieję 
ten rok, oczywiście nie tak dobrze jak w latach poprzednich, ale dzięki też 
pieniądzom uzyskanym z tarczy dla dużych przedsiębiorstw PFR-u mamy nadzieję, że 
w tym roku finansowo damy sobie radę. Jak będzie w przyszłych latach to oczywiście 
jeszcze wszystko przed nami i to planowanie i również sytuacja, która może nas 
spotkać taka, że miejmy nadzieję, że Ergo Arena wróci do normalności i do 
normalnego funkcjonowania. Także bardzo państwu dziękuję.   
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy, jeszcze będą pytania. My trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej to 
wszystko wróciło do normy i, żeby hala funkcjonowała jak dawniej. Pani prezes ja 
bym prosiła o przesłanie prezentacji to też roześlemy dla radnych komisji. 
Przechodzimy do pytań. Widzę, że pani radna Kamila Błaszczyk się zgłosiła, także 
oddaję głos.  
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dziękuję bardzo. Właśnie w kontekście tych inwestycji i tej dotacji, która będzie 
wnioskowana w uchwale. Mam pytanie na ile procentowo jest w stanie zaspokoić 
potrzeby energetyczne ta instalacja fotowoltaiczna. Jakie tutaj to może przynieść 
finansowo korzyści w obsłudze hali? 
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Na chwilę obecną mamy już wykonane dwie instalacje do 50 kW, a więc jedno 
przyłącze po stronie gdańskiej i po stronie sopockiej, bo taką mamy na szczęście 
możliwość techniczną, że mogliśmy dwie małe instalacje zrealizować dzięki właśnie 
środkom z dokapitalizowania i to można ogólnie powiedzieć, że jeżeli hala 
funkcjonuje tak normalnie, nie na takim stand by jak obecnie, to pokrywa średnio ok 
5% zapotrzebowania na energię, więc można by powiedzieć, że jest to niewiele. 
Natomiast jeśli chodzi o tą kolejną rozbudowę, bo można tak powiedzieć to będzie o 
kolejne 100 i to jest w sumie 200 kW i w takiej sytuacji jaką dzisiaj mamy, gdzie 
powiedzmy, że średnie zużycie takie to jest 300 kW to ona niejako pokrywa już w 
całości takie bieżące zapotrzebowanie na energię. Takim najbardziej referencyjnym 
miesiącem był wrzesień zeszłego roku i oszczędności z tytułu czy też produkcji, 
która istniejąca instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała to jest ok 5000 zł, żeby 
państwu zobrazować miesięcznie to są … to było akurat w tym miesiącu, bo to 
wszystko zależy też wiadomo jak słońce świeci i jak mamy duże zużycie, a nasza 
specyfika jest taka, że hala ma tzw. piki energetyczne, czyli w sytuacji tych dużych 
imprez po prostu to zużycie energii jest bardzo duże i to nawet największa 
instalacja tego by pewnie nie dźwignęła, ale docelowo chcielibyśmy, aby ta 
instalacja przynajmniej ta, którą w tym roku wykonamy pokrywała niemalże w 100% 
takie bieżące potrzeby hali w sytuacji, kiedy nie ma imprezy, czyli tak jak dzisiaj.   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Dziękuję bardzo.   
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Widzę, że zgłoszony jest jeszcze pan Peteris. Bardzo proszę, oddaję głos. 
 

Pan Peteris Gailitis - Członek Zarządu GIWK Sp. z o.o. 
Dzień dobry państwu, nazywam się Peteris Gailitis. Jestem członkiem zarządu GIWK-
u. Mam takie pytanie, myśmy jako GIWK współpracowali z miastem przez kilka 
kolejnych lat, aby sponsorować hokej w Gdańsku i chciałem się zapytać panią, bo nie 
wiem tego, czy technicznie jeżeli mnie pamięć nie myli hala była zaprojektowana w 
taki sposób, żeby w ogóle można było tam rozgrywać mecze hokejowe. Czy się mylę, 
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czy rzeczywiście tak było? W tej chwili jakby nie ma obiektu w Gdańsku, w którym 
polska hokej liga mogłaby się odrodzić.   
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Tak, absolutnie się pan nie myli. W płycie głównej hali jest instalacja do lodowiska. 
Ona była używana, był taki pierwszy mecz tzw. próba lodowiska odbyła się podczas 
meczu jeszcze w 2009 albo 2010 roku mecz księża kontra dziennikarze. Ono spełniło 
swoją rolę, natomiast trzeba pamiętać też, że to jest niezwykle kosztowna 
inwestycja, to znaczy nie inwestycja, ale żeby zorganizować imprezę na lodzie w 
hali to oczywiście trzeba przeznaczyć na samo mrożenie lodowiska 2-3 dni, a potem 
zużycie prądu z tym związane jest również bardzo wysokie, także to trzeba raczej 
jeżeli planowalibyśmy tego typu imprezę hokejową w hali to już bardziej wchodzi w 
grę lodowisko jako stała płyta, zamrożenie na cały sezon i tylko przykrywanie na 
inne imprezy sportowe, gdyż rozmrażanie i zamrażanie takiego lodowiska to jest po 
pierwsze czasochłonne, a po drugie niezwykle energochłonne, już nie mówię o tym, 
że to wymaga również doinwestowania, bo jak wiemy to nie tylko lodowisko, to nie 
tylko lód, ale również bandy, rolba i wiele innych urządzeń niezbędnych do 
utrzymania tego lodowiska, a tego hala nie ma na wyposażeniu.  
 

Pan Peteris Gailitis - Członek Zarządu GIWK Sp. z o.o. 
Dziękuję bardzo.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Malak bardzo proszę.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Chciałem zapytać o ile nie jest to tajemna wiedza, czy duże środki z Tarczy spółka 
uzyskała?  
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
To jest wiedza absolutnie publiczna. Tak jak mówiłam byliśmy zakwalifikowani jako 
duże przedsiębiorstwo, ponieważ to jest spółka gminna, złożyliśmy wniosek w 
zeszłym roku w lipcu. Teraz jesteśmy w przededniu mam nadzieję przyznania 
środków finansowych na konto i są to dwie pożyczki de facto, czyli pierwsza 
pożyczka płynnościowa w kwocie 1 mln zł zwrotna pożyczka, którą mamy zwrócić do 
2024 roku, a druga pożyczka płynnościowa w wysokości 1,1 mln zł i ona jest 
umażalna do 75%, czyli w sumie 2,1 mln zł i część z tych środków trzeba będzie 
oddać. 
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji 
Ok, dziękuję, czyli Tarcza działa jednak.   
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Tarcza działa z lekkim opóźnieniem i strasznie dużo to nas pracy kosztowało, ale 
jeszcze nie dostaliśmy na konto środków. Mam nadzieję, że niedługo wpłyną. 
Dziękuję.  
 



 

23 

 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy, pan Bartosz Purzyński, bardzo proszę, oddaję głos.  
 

Pan Bartosz Purzyński – były Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Hokejowego 
2014 S.A.   
Dzień dobry pani prezes, chciałbym nawiązać do pytania prezesa Gailitisa ponieważ 
my już kilkukrotnie spotykaliśmy się w przeszłości w sprawie możliwości rozgrywania 
meczów na Ergo Arenie. Jakby od technicznej strony zdaję sobie świetnie sprawę 
jakie nakłady inwestycyjne należy ponieść, natomiast gdybym mógł zapytać 
szacunkowo jakby to mogło wyglądać jeśli chodzi o koszt rozegrania meczu. Zupełnie 
gdzieś tam szacunkowo powiedzmy jeśli chodzi o środki inwestycyjne to myślę, że to 
nie jest jakaś wielka sprawa. To jest koszt ok 1 mln zł i te środki można by było na 
pewno zorganizować. Nawet my jako klub we własnym zakresie moglibyśmy 
próbować doinwestować ten element, natomiast rozegranie pojedynczego meczu 
przy tym założeniu, że utrzymujemy na stałe lód i przezbrajamy lodowisko na 
parkiet w momencie, kiedy wchodzą inne zespoły czy inne imprezy. Jaki to mógłby 
być koszt?  
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
To wymaga na pewno głębszej analizy. Jak wiemy cennik jest obowiązujący. Koszt 
dzienny najmu hali to jest ok 100 000 zł na jedną imprezę. Koszty przygotowawcze 
to jest 15 000 zł. To jest oficjalny cennik, który funkcjonuje. Wiadomo, że zupełnie 
inaczej podchodzi się do klubów sportowych czy też klubów, czy imprez, które będą 
cyklicznie się odbywały. Nie umiem powiedzieć. Jeśli chodzi o koszty lodowiska i to 
pamiętam, wprawdzie to było 10 lat temu, ale koszty związane dotyczące jedynie 
samej energii elektrycznej, żeby zmrozić tą naszą płytę to kosztowało około 
trzydziestu paru tysięcy złotych.  
 

Pan Bartosz Purzyński – były Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Hokejowego 
2014 S.A.   
Tak, natomiast potem po zmrożeniu utrzymanie lodu nie jest tak kosztowne. 
Najgorszym momentem jest zamrożenie samej tafli. Koszty inwestycyjne tak jak 
powiedziałem to jest ok 1 mln zł, rolba ok 200 000 zł, bandy 800 000 zł, i ok. 100 000 
zł będzie kosztowała zmiana przyłącza elektrycznego zasilającego agregaty.  
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Tak, oczywiście. Tak jak mówię, tutaj jeśli oczywiście chcielibyśmy, aby kluby 
sportowe pozostałe nadal mogły grać to dojdzie jeszcze też do tego system 
przykrywania lodowiska, a więc taki wraz z parkietem z systemem izolacyjnym, więc 
to są kolejne inwestycje. Na pewno wiąże się to z nakładami. Nie jest to 
niemożliwe, ale dzisiaj nie umiałabym panu powiedzieć jaki koszt. Zapraszam to 
możemy spróbować to policzyć.  
 

Pan Bartosz Purzyński – były Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Hokejowego 
2014 S.A.   
Ok, bardzo dziękuję.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Jeszcze raz proszę pan Peteris Gailitis.  
 

Pan Peteris Gailitis - Członek Zarządu GIWK Sp. z o.o. 
Jeszcze raz dziękuję. Mam bardzo krótkie pytanie praktyczne, rozumiem, że żeby w 
ogóle rozegrać mecz hokejowy to należy tą dolną część widowni gdzieś usunąć jak 
dobrze rozumiem, bo ona jest właściwie przybliżona wymiarom boiskowym 
koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. Czy dobrze myślę, że trzeba te dolne sektory 
gdzieś pousuwać, czy nie?   
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Te dolne sektory one z tego co pamiętam to prawie dochodzą równo do lodowiska, 
do obrysu lodowiska, natomiast my mamy możliwości je cofnąć, bo są to składane 
trybuny, więc je się składa, te najwyższe rzędy. Technicznie to jest żaden kłopot.  
 

Pan Peteris Gailitis - Członek Zarządu GIWK Sp. z o.o. 
I ilość widzów nie zmniejsza się wtedy przez to na meczu hokejowym? Dalej to jest 
ok 10 000, które można wpuścić do Ergo Areny?  
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Tak, tak śmiało możemy założyć.  
 

Pan Peteris Gailitis - Członek Zarządu GIWK Sp. z o.o. 
Dziękuję.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani prezes. Nie widzę, także bardzo 
dziękujemy. Prosimy o prezentację. Trzymamy kciuki, żeby wszystko jak najszybciej 
wróciło do normy.   
 

Pani Magdalena Sekuła – Prezes Zarządu Hali Gdańsk - Sopot Sp. z o.o. 
Dziękuję. Też bym chciała państwa gościć.  

PUNKT  - 8 
 

Budowa całorocznego krytego lodowiska w Gdańsku Ujeścisku – sytuacja bieżąca. 
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, postaram się troszeczkę streścić sytuację, 
w jakiej się obecnie znajdujemy jeśli chodzi o to zadanie inwestycyjne. Tak jak 
państwo wiecie pracowaliśmy nad koncepcją architektoniczno-funkcjonalno-
przestrzenną dla takiego zadania jakim jest budowa całorocznego krytego lodowiska 
w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Tutaj na etapie prac koncepcyjnych 
wyłoniono 4 warianty realizacyjne, czy badano 4 warianty realizacyjne, z których 2 
zakładały oprócz budowy lodowiska z jedną lub dwoma taflami i torami do curlingu 
również budowę krytego basenu. Został zarekomendowany wariant docelowy 
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składający się właśnie z 4 etapów jako koncepcja. Cały czas opowiadam o etapie 
koncepcji i ze względu na dosyć duże koszty od razu też prosiliśmy wykonawcę 
koncepcji, żeby pokazał możliwe niezależne od siebie, co bardzo ważne, etapy tego 
całego przedsięwzięcia i tak zostało to zarekomendowane, żeby cały obiekt został 
podzielony na 4 etapy. Etap I hala lodowiska rekreacyjnego z zapleczem 
szatniowym. Etap II budynek basenu. Etap III hala lodowiska treningowego wraz z 
dodatkowym zapleczem treningowym. Etap IV hala do curlingu. Całość została 
oszacowana na kwotę 111 mln zł, a poszczególne etapy odpowiednio pierwsza płyta 
lodowiska 36 mln zł, II etap ok 22 mln zł czyli basen, III etap druga część lodowiska 
na prawie 40 mln zł, IV etap curling na prawie 13 mln zł. Prosiliśmy również 
projektanta, żeby można było tak jak powiedziałem te etapy w koncepcji ustanowić 
jako niezależne od siebie. Propozycja numerów tych etapów to pewna kolejność, 
która została zaproponowana, natomiast one są możliwe ciągle do zmiany, do takiej 
płynności jeśli chodzi o reakcje na sytuacje, o których jeszcze za chwilę opowiem. 
Ważnym było to co powiedziałem na samym początku, żeby wiedząc, że trudno 
będzie ze środków własnych miasta wyodrębnić kwotę aż 111 mln zł, trudno również 
na dzień dzisiejszy prognozować jakie będą źródła finansowania zewnętrzne 
dostępne dla tego zadania, dlatego taki podział na etapy, które mogłyby być 
funkcjonalnie niezależne. W związku z tym, że w czerwcu otrzymaliśmy taki podział 
na etapy analizowaliśmy jeszcze możliwości jeśli chodzi o potencjalne źródła 
finansowania, ale ostatecznie zapadła taka decyzja, żeby do kroku drugiego jakim 
jest przejście do fazy projektowania czyli dokumentacji, która pozwalałaby przejść 
do kroku następnego, czyli realizacji, podjęto decyzję, że projektowaniem zostanie 
objęty etap I czyli pierwsza część lodowiska z takimi jakby dodatkami, czy 
elementami towarzyszącymi, żeby ten pierwszy etap, który jest najistotniejszy, jest 
etapem takim startowym otrzymał również pozwolenie na użytkowanie, czyli był 
takim etapem, który mógłby być funkcjonalnym niezależnym od losów i czasów 
powstawania następnych etapów. W związku z tym przygotowujemy się w chwili 
obecnej, poszły odpowiednie zlecenia do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, żeby 
przygotować przetarg na dokumentację projektową etapu I i tym etapem I, i jeszcze 
odbyliśmy 9 marca takie duże spotkanie podsumowujące z udziałem interesariuszy, 
bo takimi rozumiemy dyscypliny, przedstawiciele dyscyplin sportowych, które 
mogłyby z takiego obiektu korzystać czyli są to reprezentowane dyscypliny związane 
zarówno z łyżwiarstwem figurowym jak i z hokejem, curlingiem, po to, żebyśmy tak 
jak pracowaliśmy nad tą koncepcją tak teraz przechodząc do kroku następnego 
pracowali później również też w podobnym gronie. I tak założenie nasze, które 
zostało poczynione to takie, że harmonogram, który by się przedstawiał jeśli chodzi 
o krok kolejny czyli pozyskiwanie dokumentacji dla tego I najbardziej 
funkcjonalnego etapu, a ten I etap po tych spotkaniach został na dzień dzisiejszy 
określony na pewno jako rozpoczęcie tego obiektu z częścią związaną z lodowiskiem, 
z taflą pierwszą i pewnymi dodatkowymi elementami pozwalającymi tak jak 
powiedziałem ten teren oddać do użytkowania, dodatkowo też jeszcze ten I etap 
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będzie uzupełniony o maksymalne możliwe na tym obiekcie trybuny, czyli obszar dla 
mniej więcej 300 miejsc.  
Szacowany harmonogram naszych działań to taki, żebyśmy jeszcze we właśnie 
rozpoczynjącym się za moment II kwartale roku 2021 uruchomić przetarg na 
dokumentację dla I etapu. Pozyskać tą dokumentację w połowie roku 2022. Do tej 
dokumentacji do końca roku 2022 pozyskać stosowne decyzje administracyjne i to 
pozwalałoby na przełomie roku 2022-2023 pod warunkiem oczywiście zabezpieczenia 
potrzebnych środków najlepiej też ze źródeł zewnętrznych w jakiejś części, żebyśmy 
mogli uruchomić przetarg na realizację. To by oznaczało, że przy jak to się mówi 
pomyślnych wiatrach, czyli sprzyjającej sytuacji tych środków zewnętrznych, 
moglibyśmy rozpocząć realizację robót budowlanych etapu I w połowie roku 2023. 
Zakładamy, że jeżeli nic się nie wydarzy niespodziewanego to jest to taki pełen rok 
prac potrzebnych na zrealizowanie I etapu, czyli można byłoby powiedzieć, że gdyby 
wszystko potoczyło się bez żadnych komplikacji i po naszej myśli to w połowie 2024 
roku moglibyśmy mówić najprawdopodobniej o uruchomieniu tego obiektu w etapie 
I. Jednocześnie, co też bardzo ważne, taki podział etapów nie wyklucza, bo po 
pierwsze po co taki podział etapów? Po pierwsze on daje szansę na to, żeby ten 
projekt nie został tzw. pułkownikiem, czyli tak żartobliwie mówimy o 
dokumentacjach, które musiałyby trafić na półkę, a tego nie robimy w mieście od 
wielu, wielu lat. Inwestycje, przy których jest decyzja o projektowaniu, o tym, żeby 
pozyskać dla nich decyzje administracyjne, które są też określone czas ważne 
przecież robi się po to, że kiedy widzimy, że są realne szanse na to, żeby podjąć się 
realizacji, więc skoro procedujemy podział tego zadania na etapy to robimy to 
dlatego, żeby to zadanie miało szansę zaistnieć, oczywiście na początku w 
pierwszym etapie, ale to jest tak skonstruowane, że w każdej chwili można 
rozpocząć projektowanie kolejnych etapów i ich realizacje i mało tego jeszcze, 
niekoniecznie w sposób dzisiaj założony jako etap I lodowisko część pierwsza, etap II 
basen, etap III lodowisko część II, etap IV curling. Może się okazać, że po etapie I 
nastąpi etap III czy IV, a II będzie ostatnim itd. Tak jest to właśnie skonstruowane, 
żebyśmy mogli elastycznie reagować na sytuację związaną ze źródłami finansowania 
zewnętrznego oraz zapotrzebowania w danym momencie. W związku z tym ten 
projekt jest tak właśnie przygotowywany. Dla takiego zobrazowania podziału na 
etapy postaram się udostępnić teraz zrzut ekranu, mam nadzieję, że będzie 
widoczny. To jest bardzo symboliczne, ponieważ nie chciałem państwa zarzucać 
szczegółowymi rysunkami koncepcji, które są dostępne, ale żebyśmy się zorientowali 
w przestrzeni.   
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Nad tymi obiektami znajduje się łącznik ulicy Piotrkowskiej, która będzie prowadziła 
od ul. Nowej Bulońskiej Południowej, bo dzisiaj mamy Al. Adamowicza do pętli 
tramwajowej, która znajduje się powyżej tego rysunku, potem jak państwo wiecie 
mamy jedną jezdnię i tramwaj sprowadzony w okolicę szkoły przy Lawendowym 
Wzgórzu. To lodowisko jest mniej więcej po drugiej stronie torowiska naprzeciwko 
obiektów szkoły, Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa i przedszkola, które się tam 
również znajduje. Jest to obszar bardzo dobrze skomunikowany jak państwo wiecie 
zresztą z tego powodu analizy lokalizacyjne też m. in. wskazywały, że w tym 
miejscu to będzie jedno z lepszych miejsc na lodowisko całoroczne w Gdańsku i 
dlatego też w tym miejscu tą koncepcję przygotowujemy i procedujemy ten projekt 
inwestycyjny tak jak opowiadam. Więc powyżej mamy ul. Piotrkowską, po lewej 
stronie mamy tramwaj i możliwość skomunikowania, powyżej ul. Piotrkowskiej 
mamy pętlę autobusową, która w części uzupełnia swoimi miejscami parkingowymi 
zapotrzebowania związane z tym obiektem, który też będzie miał swoje miejsca 
parkingowe, a w docelowym rozwiązaniu pod etapem III pod płytą lodowiska jest 
proponowana dodatkowa powierzchnia parkingowa. Co też ważne w tym trenie 
mamy tu do czynienia z terenem, który nie jest idealnie płaski i ma spadki dosyć 
duże, w związku z tym ten obiekt będzie tak usytuowany, żeby te spadki mówiąc 
wprost wykorzystać w konstrukcji tego całego obiektu. Czyli na dzień dzisiejszy 
postaram się przerzucić na jeszcze jeden rysunek, żeby zobrazować państwu 
przykładowy wyciąg z dokumentacji, to jest właśnie fragment rzutu parteru z etapu 
I, czyli pierwsza płyta i dalej usytuowani jesteśmy podobnie jak na rysunku 
poprzednim, natomiast co ważne też, bo tu jest szalenie istotne, widzą państwo w 
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lewym rogu tego rysunku również dla przypomnienia rozłożenie etapów całego 
obiektu.  

 
Co też bardzo ważne, ten obiekt powstaje jako obiekt z założenia treningowy, 
rekreacyjny. To, że my dzisiaj dla nomenklatury używanej do projektu mówimy 
lodowisko rekreacyjne, lodowisko treningowe to jest związane z tym, że w 
momencie, kiedy w obiekcie funkcjonować będą dwie tafle to rzecz jasna z wielu 
względów praktycznych również państwo dzisiaj mówiliście o koszcie utrzymania, o 
mrożeniu lodu, utrzymywania go przez cały sezon lub część sezonu, jak 
funkcjonować będą dwie pływy to siłą rzeczy jedna z nich będzie rekreacyjna, a 
druga będzie treningowa. W momencie, kiedy będzie funkcjonowała jedna płyta 
rzecz jasna będzie operując na tym obiekcie będzie trzeba te rzeczy ze sobą 
pogodzić. Operując, czyli dotknąłem też tematu operatora, konstruując dzisiaj 
koncepcję, za chwilę, tak jak powiedziałem dokumentację pierwszego etapu 
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założenie jest takie, że na chwilę obecną operatorem będzie GOS – Gdański Ośrodek 
Sportu i z GOS-em będziemy wszystkie te elementy związane z przygotowywaniem 
dokumentacji, wszystkimi oczekiwaniami również uzgadniać z GOS-em. Z 
interesariuszami, o których już powiedziałem czyli reprezentantami dyscyplin, 
którzy z nami uczestniczyli z nami w tym projekcie od samego początku, ale też 
właśnie z GOS-em jako operatorem. Więc aktualna sytuacja przedstawia się 
dokładnie tak jak starałem się to państwu opowiedzieć pokrótce w takim 
telegraficznym skrócie, natomiast w chwili obecnej nawet dzisiaj mieliśmy spotkanie 
z panem Prezydentem Aleksandrowiczem i będziemy opis przedmiotu zamówienia 
właśnie między interesariuszami rozsyłać w najbliższych dniach po to, żeby po jego 
ostatecznym sczytaniu, sprawdzeniu, jakiś uwagach, które byśmy byli jeszcze 
ewentualnie w stanie uwzględnić, aby DRMG mogła, tak jak powiedziałem, w II 
kwartale czyli już niebawem, przeprowadzić przetarg na projektowanie tej 
pierwszej części.  
Na końcu ważna informacja, źródła finansowania zewnętrzne w zasadzie większość z 
nich pyta o projekty przygotowane, o projekty z pozwoleniami, więc dlatego 
chcielibyśmy nie tracąc czasu przejść sprawnie do tego etapu projektowania, żeby 
ten pierwszy etap, który chcemy zaprojektować jak najszybciej te decyzje 
administracyjne i dokumentacje posiadał, bo tak jak badamy te źródła finansowania 
jest to jeden z głównych wymogów czy warunków ułatwiających pozyskanie tego 
wsparcia zewnętrznego, ale na każdą formę wsparcia jesteśmy tutaj gotowi. 
Analizujemy również, co pewnie nie jest tajemnicą, partnerstwa prywatne różnego 
rodzaju, nie tylko klasyczne PPP, więc chcemy te rzeczy toczyć równolegle, bo tak 
to też wygląda, że na dzień dzisiejszy miasto nie ma, nie znajdziecie państwo w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnionego zadania 110 mln zł na realizację 
całorocznego lodowiska w Gdańsku. Jest to świadome, związane też z tym, że ten 
czas, który będzie potrzebny na przygotowanie dokumentacji etapu I to będzie też 
ten czas, w którym będziemy bardzo wnikliwie analizować zewnętrzne źródła 
finansowania i tak jak powiedziałem układamy ten projekt w taki sposób, żeby była 
możliwa jego etapowa realizacja, bo naszym zdaniem to daje szansę procedować go 
dalej. To mniej więcej wszystko w takim telegraficznym skrócie. Jeśli państwo 
macie jakieś pytania to jestem do dyspozycji. Jeśli będzie potrzebna dodatkowa 
informacja to również postaram się ją przygotować. Dziękuję bardzo.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. Widzę, że jest dużo osób zgłoszonych, zaczniemy od 
pani Poseł Beaty Maciejewskiej, witam serdecznie, oddaję głos.  
 
Pani Beata Maciejewska – Posłanka na Sejm RP     
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, dziękuję za możliwość udziału w 
Komisji Sportu. Mam kilka pytań dotyczących hokeja tak naprawdę i rozwoju hokeja 
w Gdańsku, bo z tego co przysłuchałam się w zasadzie w większości chyba z państwa 
dzisiejszej dyskusji i też od pewnego czasu jak państwo wiecie zajmuję się trochę 
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Halą Olivia i skandaliczną sytuacją na tej hali, gdzie osobą zarządzającą tą halą od 
ponad 20 lat jest były Prezydent Miasta, który podpisał w zasadzie sam z sobą 
umowę i dzisiaj jest tam księciem na tej hali. Ma najwyższe stawki za lód w całej 
Polsce. Trenują tam uczniowie i za trenowanie tych uczniów płaci dodatkowo 
jeszcze miasto, więc sytuacja na Hali Olivii, w obiekcie, który jest obiektem z 
jednej strony bardzo ważnym z punktu widzenia Gdańska, ale z drugiej 
zaniedbanym, zapuszczonym, też miejscem nieprzyjaznym sportowi, absolutnie 
wrogim wręcz powiedziałabym, też nie odnoszącym już dzisiaj żadnych sukcesów po 
tym co się stało ze Stoczniowcem, takim upadłym molochem z człowiekiem, który po 
prostu zawłaszczył tę przestrzeń na wiele lat i jak wiemy ma ją jeszcze zawłaszczać 
przez kilkanaście następnych. Sportowcy, którzy należeli do drużyny, która została 
zbudowana od podstaw przez miłośników sportu musieli z tej hali odejść. Teraz jest 
pytanie, ponieważ do mnie się zgłaszają, ja już mówiłam o tym wielokrotnie i na 
posiedzeniach Rady i na Komisji Rewizyjnej, zgłaszają się do mnie osoby, które 
jedne w zasadzie tylko robią to otwarcie, których już tam nie ma, natomiast które 
tam trenują boją się to zrobić otwarcie. Mówią, że nie mogą wprost krytykować pana 
Kosteckiego, ponieważ się boją, że nie będą mieli gdzie trenować, że tak naprawdę 
w Gdańsku i okolicy nie ma dla nich miejsca do trenowania i do uprawiania hokeja 
zawodowego. Taka jest sytuacja w Gdańsku, czyli reasumując ten etap, jest hala 
zawłaszczona przez człowieka układu, który ma ją od ponad 20 lat, która zniszczyła 
sport w różnych odsłonach w Gdańsku i wyrzuciła ludzi z tej hali lub zmusza część z 
nich grających drużyn, którzy po prostu chcą uprawiać swój ukochany sport do tego, 
żeby zgadzali się na najwyższe stawki w kraju, na warunki, które są…     
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Jakiego układu pani poseł?    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Panie radny bardzo proszę się zgłaszać do głosu. Nie będziemy sobie wchodzić w 
słowa. Dajmy pani poseł skończyć i bardzo proszę się zgłosić.  
 
Pani Beata Maciejewska – Posłanka na Sejm RP     
Ale ja chętnie odpowiem panu radnemu, już o tym powiedziałam, że pan były 
wiceprezydent miasta podpisał sam ze sobą w zasadzie umowę na możliwość 
korzystania z tej hali i ma tą umowę do 2034 roku i jest tak tam udzielnym księciem. 
Nie ma żadnej kontroli nad nim, co on tam robi, w jaki sposób funkcjonuje, żadnej. 
Miasto nie ma prawa tak naprawdę niczego zrobić. Jeśli państwo uważacie, że to są 
zwyczajowe warunki funkcjonowania hal sportowych w Polsce, że po prostu były 
wiceprezydent czy prezydent funkcjonujący podpisuje ze sobą umowę na taki obiekt 
i ma go przez dwadzieścia kilka lat to muszę panu radnemu powiedzieć, że tak nie 
jest. W wielu miastach w Polsce, bo sprawdzałam to, po prostu o sportowców się 
dba, o ich warunki, te stawki są wielokrotnie niższe. Nie ma takiej sytuacji, że 
obiekt miasta jest zarządzany przez osobę, nad którą kompletnie nie ma kontroli.  



 

31 

 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Ja tylko to chciałem usłyszeć. Przepraszam, już nie będę wchodził w słowo.       
 
Pani Beata Maciejewska – Posłanka na Sejm RP     
Nie szkodzi. Po prostu jeśli ja mogę to wytłumaczyć, natomiast tak to wygląda na 
ten moment. Czyli mamy halę Olivia, która została zasiedlona przez osobę, która 
jest szkodnikiem. Tak bym powiedziała. Wiem, że to jest mocne słowo. Jestem 
posłanka, ale tak uważam. Więc tu mamy jedną rzecz. Z drugiej strony mamy halę 
Ergo Arenę, o której państwo mówicie, podczas tej rozmowy nie padły żadne 
konkrety na temat możliwości uprawiania tam hokeja, chociaż kolejki do hali Olivia 
są po prostu od rana do wieczora. Państwo zapewne to wiecie, że tam się trenuje do 
godz. 22, albo do 23. Więc Ergo Arena odpada dla hokeistów. I jest budowana teraz 
nowa hala trzecia, o której pan dyrektor był uprzejmy powiedzieć tak, został 
zarekomendowany wariant składający się z czterech etapów. Dalej, ostatecznie 
zapadła decyzja, że będzie robiony etap pierwszy. Dalej, możliwe na tym obiekcie 
są trybuny 300 miejsc. Ja z tego co wiem to państwo prowadziliście konsultacje i to 
rozmawialiście, zresztą kilkanaście dni temu rozmawiałam z panem Korolem, który 
mi mówił, że uważa, że 300 miejsc na trybunach to jest absolutnie za mało i tak się 
zastanawiam, mam pytanie o to jaki jest udział pana Kosteckiego w tych planach, bo 
jemu to jest na rękę oczywiście, by był dalej monopolistą i o ile podrożyłoby to 
koszt, gdyby te trybuny były dostosowane do hokeja zawodowego? Bo budowa 
takiego obiektu za 100 mln zł bez trybun w mieście, w którym nie ma możliwości 
rozgrywania meczów, w cywilizowanych warunkach, dobrej atmosferze służącej grze 
fair play, jest dziwne i też dziwi mnie tak ogromny pośpiech, o którym pan dyrektor 
był uprzejmy mówić, że wszystko to trzeba zrobić szybko, przetarg na 
dokumentację, itd. Pracowałam w Urzędzie Miasta przez 4 lata i wiem, że ogłoszenie 
przetargu zamyka prace koncepcyjne. I mam poczucie, że państwo wprowadziliście 
część sportowców w błąd. Takie mam informacje. Nawet nie wrażenie. Takie mam 
informacje. Więc moje pytanie jest jak państwo sobie wyobrażacie jako Komisja 
Sportu w tej sytuacji, którą przedstawiłam, zarysowałam, rozwój hokeja w Gdańsku. 
Czy pan Kostecki bierze udział w konsultacjach i czy ma głos w jakimś sensie 
decydujący? I dlaczego w żadnym z tych obiektów miasto wiedząc jaka jest sytuacja 
nie jest w stanie zagwarantować treningów i rozgrywania meczów dla dyscypliny 
sportowej, która w Gdańsku odnosiła ogromne sukcesy i została zniszczona. Dziękuję 
bardzo. 
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy pani poseł. Poproszę pana dyrektora o odniesienie się.   
 

Pan Bartosz Purzyński – były Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Hokejowego 
2014 S.A.   
Przepraszam jeśli mogę, może dopowiedziałbym coś niecoś na ten temat i będzie 
panu dyrektorowi wtedy się łatwiej odnieść, bo będziemy mieli zebrane wszystkie 
wątki główne dotyczące lodowiska. Jeśli mogę. 
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dobrze. W takim razie bardzo proszę jeżeli to są wątki podobne, ponieważ jest też 
kolejność zgłoszeń i nie chciałabym tego zaburzać, ale oddaję głos i potem udzielę 
głosu panu dyrektorowi. Bardzo proszę.    
 
Pan Bartosz Purzyński – były Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Hokejowego 
2014 S.A.   
Bardzo dziękuję. Chciałem podkreślić jedną rzecz, ponieważ akurat nie wiem czy 
państwo wiecie jestem byłym prezesem klubu, który przez 6 lat prowadził drużynę 
seniorów na Hali Olivia i w konsultacjach dotyczących budowy nowego lodowiska 
brałem udział od początku i chciałbym podkreślić jedną rzecz, rozmawialiśmy o 
wariantach rekreacyjnych, ale też rozmawialiśmy o tym, że lodowisko ma być 
przeznaczone pod rozgrywanie meczów Polskiej Hokej Ligi i taka rozmowa odbyła się 
na pierwszym spotkaniu i to padło z ust zdaje się pana Kińczyka. Warianty, które 
rozważaliśmy w trakcie prac komisji wariant drugi i trzeci uwzględniają trybuny. 
Jeśli państwo sobie życzą to mogę rzucić na ekran. Są to trybuny piętrowe na 
pojemość ok 1200 kibiców, które w zupełności wystarczyłyby do uprawiania 
profesjonalnego sportu. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ obiekt, który w tej 
chwili planujemy w tym wariancie, które ma 300 osób na trybunach nie spełnia 
potrzeb nie tylko naszych jako klubu sportowego, ponieważ my nie jesteśmy w 
stanie przyciągnąć żadnych sponsorów i nikogo do dofinansowania tak skromnej ilości 
widzów, która mogłaby oglądać takie spotkanie, ale nie spełnia również potrzeb 
mieszkańców. Część mieszkańców w Gdańsku nie chce tylko uprawiać sportu, tylko 
chciałaby go oglądać. Ilość kibiców hokeja na lodzie w Gdańsku szacuje się na 40 
tysięcy. To jest dość znaczny udział mieszkańców. Co dzieje się dalej? Jaki sens ma 
szkolenie młodzieży w momencie, w którym nie ma dla nich dalszej drogi do 
rozwoju, do gry, do realizacji potem tego procesu. Wiemy co działo się, gdy nie było 
w Gdańsku drużyny seniorów. Po prostu nabór dzieci do hokeja na lodzie spadał 
drastycznie. W momencie, w którym pojawiliśmy się my i wrócił hokej profesjonalny 
na właściwe miejsce natychmiast dzieci zaczęły garnąć się do uprawiania dyscypliny. 
To jest normalne, że one potrzebują idoli, potrzebują wzorców do naśladowania, 
potrzebują inspiracji i to zapewnia drużyna seniorów. Zatem obiekt, który powstaje 
w tym kształcie w mojej opinii nie spełnia po prostu potrzeb mieszkańców Gdańska, 
ale również nie ma większego sensu uprawianie hokeja w tym momencie przez osoby 
młodsze. Zostaniemy z nierozwiązanym problemem. Stoimy dzisiaj przed 
niepowtarzalną szansą rozwiązania problemu, z którym nie możemy sobie dać rady 
od lat. Ja nie wracam do Hali Olivia. Ja tam nigdy nie wrócę. Tam jest środowisko 
skrajnie toksyczne, niemożliwe jest tam uprawianie sportu profesjonalnego. My w 
tej chwili tylko powiem, tylko jako amatorzy, ponieważ nie mamy dostępu do lodu, 
jeździmy do Elbląga, żeby grać mecze. Sześćdziesiąt kilometrów swoimi 
samochodami, żeby można było zagrać sobie w weekend, uprawiać dyscyplinę, którą 
kochamy, ale nie chcę się do tego odnosić. Jest dzisiaj szansa na to, żeby tą 
sytuację uzdrowić. Co mogę zaproponować to być może warto rozważyć wariant, w 
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którym nie budujemy hali z dwoma taflami, tylko z jedną taflą, ale z trybunami na 
przynajmniej 1000 osób. 1500 osób daje już nam możliwość pozyskiwania imprez 
międzynarodowych i jeszcze większego poszerzenia spektrum odbiorców, czy 
pozyskania finansowania. W tej chwili zakończono budowę lodowiska w Bytomiu z 
trybunami na 1500 osób z jedną taflą za 40 mln zł. Pan dyrektor wspomniał, że na 
pierwszy etap mamy przeznaczone 36 mln zł. Różnica to 4 mln zł. To jest w zasadzie 
żadna różnica w skali tego projektu, a uzyskujemy genialny efekt. Co więcej, na tą 
halę uzyskano 15 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. To jest 37%. Także 
myślę, że są pewne możliwości, żeby zapewnić obniżenie kosztów wybudowania 
takiego obiektu dla miasta. Bardzo bym chciał, żebyśmy nie zamykali się w tej chwili 
na to rozwiązanie i wykorzystali tą szansę, która przed nami stoi, pozbyli się 
problemu, który mamy z Halą Olivia, wprowadzili konkurencję na rynek lodu i dali 
mieszkańcom możliwość korzystania na normalnych warunkach przez zarządzany 
przez miasto obiekt, na które miasto ma wpływ i który może wspierać, ale też dawać 
pełne spektrum możliwości osobom korzystającym z tego lodu. Także reasumując 
myślę, że warto to rozważyć i chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, od początku 
rozważaliśmy ten obiekt jako nie tylko rekreacyjny, ale spełniający również potrzeby 
sportu zawodowego i dlatego podczas konsultacji dwa warianty z opracowywanych 
czterech wariantów zawierały trybuny. Nas poproszono nawet o projekt szatni dla 
zawodników, który dostarczyliśmy i zawiera się w projekcie. Potem oznajmiono 
nam, że wybrano wariant 5, którego ze stroną społeczną nie konsultowano. Na 
spotkaniu, które pan wspominał 9 marca oznajmiono nam jak on będzie wyglądał, a 
tak naprawdę gdyby on był w tym kształcie to my moglibyśmy spokojnie nie  
uczestniczyć w tych konsultacjach, bo on nie spełni swojego przeznaczenia. Dziękuję 
serdecznie.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę panią radną Kamilę Błaszczyk o pytania do tego 
wątku. Jak zbierzemy wszystkie to wtedy poprosimy pana dyrektora o 
ustosunkowanie się. Bardzo proszę, oddaję głos.   
 

Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Chciałam zapytać jakie tutaj ewentualne uwarunkowania techniczne by jeszcze 
wchodziły, które nie są uwzględnione w tej koncepcji, a byłyby konieczne do 
wykonania jeżeli byśmy chcieli dostosować ten etap pierwszy do wymogów właśnie 
współzawodnictwa zawodowego na najwyższym poziomie w Polsce. Także jakie tutaj 
modyfikacje musiałyby być przeprowadzone w tej koncepcji?  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Widzę, że sporo osób jeszcze się zgłosiło, ale udzielę teraz głosu 
panu dyrektorowi i dalej będziemy toczyć dyskusję. Bardzo proszę panie dyrektorze.   
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Szanowni państwo jeśli państwo pozwolicie to ja z całym szacunkiem do pani poseł 
nie będę się politycznymi sprawami zajmował. Ja jestem od roboty, jak to się mówi, 
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więc zajmę się procesem inwestycyjnym. Jeśli chodzi o proces inwestycyjny 
abstrahując całkowicie od sytuacji trzech chyba pierwszych punktów, które 
podniosła pani poseł, skupię się tylko na tym lodowisku. Wracając też do tego, o 
czym mówił pan Bartosz Purzyński, bardzo dalecy jesteśmy od porównywania 
obiektów, kosztów realizacji obiektów nawet do siebie podobnych, ale jednak 
całkowicie w innych lokalizacjach i absolutnie nie podpisywałbym się pod tym, że to 
jest różnica tylko 4 mln zł i możemy zrealizować to lodowisko. Te 110 mln zł, o 
których powiedziałem na te wszystkie funkcje to dużo czy mało to jest pewnie 
osobna ocena, ale tak proste porównanie jak lodowisko w innym mieście do 
lodowiska w mieście Gdańsku nie używałbym. Podobne projekty szkół w różnych 
dzielnicach miasta Gdańska realizowaliśmy z bardzo różnym wynikiem finansowym. 
Po prostu wszystko zależy od lokalizacji i od ukształtowania terenu, od wielu, wielu 
czynników w których byłbym daleki od tego, żeby porównywać dwie lokalizacje do 
siebie. Natomiast przypomnę, że z punktu widzenia tego projektu to miło słyszeć, że 
się spieszymy, ponieważ raczej słyszymy odwrotnie, że ten projekt już trwa zbyt 
długo, przygotowanie trwa zbyt długo i że powinniśmy już dawno tą dokumentację 
realizować i tak naprawdę za chwilę wbijać łopatę i zrealizować całe lodowisko, cały 
obiekt wielofunkcyjny jeszcze do roku 2023, bo takie mieliśmy ambitne plany parę 
lat temu, kiedy zaczynaliśmy ten temat i parę lat temu faktycznie mówiliśmy o 
różnych wariantach. Ja na początku swojej wypowiedzi powiedziałem, że to co było 
analizowane jako warianty do tego obiektu to były to różnego rodzaju warianty 
przed tą koncepcją. Jeszcze wcześniej była analiza lokalizacyjna wykonywana przez 
spółkę miejską do tych analiz. Mówiliśmy o różnych rozwiązaniach, które są możliwe, 
płytach, trybunach, konstrukcji całego obiektu. Natomiast to co zostało po czterech 
jak gdyby wariantach pokazane i poprosiliśmy jeszcze o pewne uszczegółowienie, bo 
coś czego nie zakładał projektant w koncepcjach w czasie ich tworzenia to coś o co 
poprosiliśmy na końcu, czyli możliwość etapowania przedsięwzięcia i dlatego 
pojawia się możliwość jego etapowania. Natomiast im bardziej byliśmy dalej w tych 
naszych analizach tym bardziej utwierdzam się w tym, że mówiliśmy o podstawowym 
celu, bo dla mnie projekt inwestycyjny zawsze musi mieć cel. Celem projektu nie 
jest zbudowanie obiektu. Celem projektu jest zaspokojenie pewnych potrzeb. Celem 
projektu jest skrócenie czasu dojazdu itd. Podchodząc do tego w taki sposób 
wiedzieliśmy, że przede wszystkim najważniejsze zapotrzebowanie jakie jest to to, 
że jest dosyć ograniczona możliwość rekreacji i trenowania w mieście Gdańsku, 
szczególnie w jego południowych dzielnicach. Bo my dzisiaj się wspomagamy 
obiektem Hali Olivii jako oferta miasta, możliwościami w Ergo Arenie i namiotem na 
Placu Zebrań Ludowych, który w sezonie zimowym funkcjonuje jako lodowisko z 
pewnymi opcjami trenowania o czym państwo jako środowiska też dobrze wiecie, bo 
korzystacie, ale też jeździcie na treningi poza miasto i dlatego też ten obiekt miał tą 
możliwość poszerzyć. Jak analizowaliśmy jakie wielkie potrzebne są zakresy 
związane z większą ilością trybun to kształtował nam się jeszcze większy projekt, niż 
ten, o którym powiedzieliśmy. Tak jak powiedziałem my jesteśmy na etapie przed 
zleceniem tej dokumentacji i nasz pośpiech nie wynika absolutnie z jakiś wiszących 
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w powietrzu pewnych sugestii, nazwałbym je w „że my tu się gdzieś spieszymy chcąc 
coś ukryć”. Natomiast jest dokładnie odwrotnie. Nasze działania są po to, tak jak 
powiedziałem, żeby te etapy uruchomić do realizacji nie polegając tylko i wyłącznie 
na dokumentacji pełnego lodowiska, bo jeżeli założymy, że nie ma etapów, jeżeli 
założymy, że nasz projekt ma mieć tylko jeden etap kompleksowe rozwiązanie i 
będziemy posiadaczami szczęśliwymi dokumentacji projektowej na zadanie o tej 
wartości i nie uda nam się pozyskać dofinansowania zewnętrznego to zostaniemy z 
tym projektem, straci ważność i tyle naszej wspólnej pracy. To co postanowiliśmy 
sobie tutaj obrać za bardzo ważny nasz zamiar jeśli chodzi o tą inwestycję to przede 
wszystkim to, żeby dać jej szansę realizacji. Ja wiem, że etap pierwszy gdyby był 
realizowany razem z etapem drugim byłby tańszy, bo to jest żadne odkrycie. We 
wszystkich inwestycjach to wiemy. Natomiast bywa tak coraz częściej, że czasem 
jedyną szansą na zrealizowanie inwestycji jest jej etapowanie i oczywiście, że 
istnieje obawa, że po etapie pierwszym może długo, długo nie nastąpić etap drugi, 
trzeci czy czwarty, złośliwi twierdzą, że wcale, natomiast my upieramy się przy tym 
stanowisku, że właśnie podzielenie tej inwestycji na etapy daje szansę jej 
zrealizowania mniejszymi krokami, ale jednak. Wspomniałem o finansowaniu 
zewnętrznym celowo nie używając Ministerstwa Sportu, który ostatnio nie słynie z 
tego, żeby nas wspierało dotacjami, chyba, że któryś z klubów, bo w ostatnich 
latach tylko 2 kluby otrzymały dofinansowanie. My jako miasto Gdańsk mimo 
złożonych nie chcę przesadzić, ale w ostatnich latach ostatnim obiektem, który 
dostał finansowanie z Ministerstwa Sportu jest obiekt lekkoatletyczny przy Al. 
Grunwaldzkiej tzw. dawny GOKF, ale to było szanowni państwo już kilka ładnych lat 
temu, jeśli nie ok 10, a do tej pory żadnego wsparcia innego nie otrzymaliśmy. 
Nawet na pierwszą w Polsce szkołę metropolitalną wspólnie z Gminą Kolbudy, gdzie 
chcieliśmy poprosić o wsparcie na salę gimnastyczną, na boiska, niestety tego 
wsparcia nie otrzymaliśmy. Już nie wspomnę jakie były komentarze dlaczego nie, bo 
dlatego, że zdążyliśmy je zrealizować, to czemu te wnioski tyle lat czekały, czy tyle 
miesięcy. Można by długo na ten temat. My tym razem chcemy podejść do tego tak 
jak powiedziałem, etapowanie jest szansą na zrealizowanie tego projektu. Jest 
szansą na pozyskanie źródeł zewnętrznych. Jest tak elastycznym projektem, że 
możemy te elementy w każdej chwili zlecać jako osobne dokumentacje projektowe i 
taki jest nasz zamiar. Po prostu nie mamy tutaj w tle faworyzowania żadnej z 
dyscyplin. Nie produkujemy tego obiektu dedykowanego jakiemukolwiek klubowi, 
dlatego z wszystkimi z państwa rozmawiamy zrzeszonymi, niezrzeszonymi. 
Mieszkańcy też będą chcieli korzystać z takiego obiektu, dobrze skomunikowanego 
obiektu, obiektu całorocznego. Chcemy to wszystko ze sobą pogodzić i taki jest cel 
tej inwestycji, natomiast jest ona daleka od jakichkolwiek operacji, które tu gdzieś 
w tle jako można powiedzieć wątki sensacyjne nawet są poruszane, naprawdę, nie 
ma dzisiaj z nami pana dyrektora Korola, bo musiał nas opuścić jak państwo słyszeli, 
pewnie byłby w stanie nieco szerzej się odnieść co do tych wątków poza 
inwestycyjnych. Ja jestem w stanie powiedzieć o inwestycji, więc tak to wygląda na 
dzień dzisiejszy. Tak jak powiedziałem konsultujemy i dostaniecie państwo opis 
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przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową pierwszego etapu, który 
chcemy zaproponować do projektowania, żeby robić następne kroki. Dziękuję 
bardzo. 
      
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Czy można jeszcze prosić o uzupełnienie o odpowiedź na moje pytanie jakie by 
potrzeba było zmiany dokonać, żeby dostosować projekt?  
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Ten projekt jest tak przygotowany, że trybuny do tego wariantu, który wybraliśmy w 
etapie pierwszym tak jak wspominałem są, etap pierwszy zawierał w sobie pierwszą 
płytę lodowiska. Mamy tutaj na różne potrzeby tak jak wspominałem nazwaliśmy ją 
rekreacyjną, ale to tak jak powiedziałem wynika z posiadania ostatecznie dwóch 
tafli, więc wtedy jedna jest rekreacyjna, a druga nazwijmy to treningowa, ale 
pierwszy etap to hala lodowiska rekreacyjnego z zapleczem szatniowym i tym 
niezbędnym zagospodarowaniem terenu, takimi rzeczami, których tu nie będę 
wszystkich wymieniał, ale pozwolą otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Drugi etap 
to budynek basenu jako niezależnego elementu. Zawsze może być to etap drugi, ale 
również może być to etap trzeci jak i czwarty. Na razie proponujemy jako etap 
drugi. Etap trzeci hala lodowiska treningowego wraz z dodatkowym zapleczem 
treningowym, zapleczem konferencyjnym, trybuną na 300 osób i tak jak 
powiedziałem przenieśliśmy te trybuny na prośbę pani Prezydent do etapu 
pierwszego jako doprojektowanie ich równolegle z etapem pierwszym i etap czwarty 
hala do curlingu. Też niezależny osobny obiekt. Technicznie, żeby dzisiaj dołożyć 
trybun więcej niż 300 tak naprawdę to nie jest w ogóle ten wariant. Tak to wygląda 
na dzień dzisiejszy. Zapewne można się zastanowić nad tym co w tych kolejnych 
etapach mogłoby się pojawić, natomiast z tego co zakłada właśnie to etapowanie, 
które dałoby szansę na realizację te trybuny się wiążą z funkcjonowaniem 
treningowym. Oczywiście nie mówimy o tym, że 300 osób na trybunach daje tutaj 
możliwości rozgrywkowe, bo tak jak państwo będąc z nami od początku projektu 
dyskutowali, pokazywali uwarunkowania to, żeby się obywały rozgrywki to wiemy, że 
te trybuny muszą być zdecydowanie większe. Państwo już te parametry dzisiaj 
podawali.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Jeszcze w tym temacie proszę pan Marcin 
Okuniewski, udzielam głosu.  
 
Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Dzień dobry raz jeszcze. Chciałem powrócić do jednego z pytań pani poseł, 
mianowicie czy ktoś reprezentujący Stoczniowiec brał udział w konsultacjach. To 
krótkie pytanie. Natomiast drugie pytanie pierwotnie kto będzie administrował tym 
obiektem, natomiast pan udzielił odpowiedzi na to pytanie, natomiast dalsza część 
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mojego pytania była taka skoro GOS nie ma obecnie doświadczenia w zarządzaniu 
lodowiskami to czy rozważana jest sytuacja, scenariusz, w którym jedna z dwóch 
tafli Hali Olivia byłaby przekazana miastu i GOS jako administrator jednej z tafli 
nabrałby kompetencji do tego, żeby później sprawnie zarządzać obiektem miejskim? 
Dziękuję.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Panie dyrektorze bardzo proszę.   
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Więc jeśli chodzi o obiekt Olivii to oczywiście nie mam takich kompetencji, żeby 
udzielić odpowiedzi. Podobnie również pewnie pan dyrektor Paszkowski, który jest 
dzisiaj z nami obecny, dlatego, że to nie jest jakby nasz poziom funkcjonowania jeśli 
chodzi o zasady działania przyszłe i możliwe na Hali Olivii. Z punktu widzenia 
inwestycji partnerowaliśmy sobie nawzajem w projektach, które pozyskiwały 
finansowanie z Ministerstwa Sportu przed wieloma laty na dach na Hali Olivii, na 
inwestycje w Hali Olivii, natomiast dzisiaj jeśli chodzi o funkcjonowanie jest to w 
innych pionach w mieście. Gdybyśmy dzisiaj chcieli rozmawiać o Hali Olivii zapewne 
byłaby reprezentacja miasta inaczej skonstruowana. Dzisiaj tematem jest lodowisko 
dlatego występuję ja jako koordynujący inwestycje miejskie. Natomiast 
odpowiadając na pana drugie pytanie ci, z którymi konsultujemy, takie zestawienie 
w tej chwili mam. Mi się pan Kostecki w ogóle osobiście nie wyświetla w tych 
konsultacjach w żaden sposób, natomiast przedstawiciele klubów i stowarzyszeń 
sportowych IceSkater, Pomorski Klub Hokejowy 2014, Gdańsku Curling Club, 
Trójmiejska Liga Hokeja. To są przedstawiciele czy podmioty podpisane na liście 
obecności na chociażby ostatnim spotkaniu z 9 marca, więc w taki sposób, tak jak 
powiedziałem żaden tym bardziej decydujący głos nie przypisywaliśmy nikomu z 
beneficjentów czy interesariuszy, bo proszę pamiętać, że jeszcze szeroką grupą 
interesariuszy są po prostu mieszkańcy zainteresowani tym projektem jeśli chodzi o 
potencjalną możliwość korzystania z niego. Tu absolutnie nie ma żadnych 
preferencji. Tak jak powiedzieliśmy, ponieważ ze względów technicznych pewne 
elementy trzeba od siebie oddzielić to mamy osobno basen, osobno curling i dwie 
płyty lodowiska, natomiast w żaden inny sposób nie było potrzeby wydzielania czy 
wręcz preferowania tych etapów czy tych przestrzeni.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję bardzo. Widzę, że pani poseł jest zgłoszona, pani Maciejewska czy to jest 
nie opuszczona rączka czy kolejne pytanie?   
 
Pani Beata Maciejewska – Posłanka na Sejm RP     
To jest nowa rączka. Dziękuję za możliwość wysłuchania tych wszystkich 
argumentów. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacja, pan dyrektor był 
uprzejmy powiedzieć, że jakby to są pytania polityczne, które ja zadaję, ale moim 
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zdaniem, ja się zgadzam oczywiście z tym, to są pytania o politykę miasta wobec 
sportu i wiadomo, że wytyczne wobec tej polityki to jest Prezydent Miasta i zarząd 
miasta i na podstawie tych wytycznych później realizuje się inwestycje. Nie jest 
inaczej. Muszą być cele. Dzisiaj państwo mówicie, że tym celem jest to, żeby nie 
było trybun. W zasadzie wykreślacie trochę możliwość w zasadzie całkowicie 
redukując tę dyskusję do kwestii inwestycyjnych redukujecie państwo możliwość 
rozwoju sportu w mieście. I to jest taki wniosek, który jest w tej dyskusji 
wnioskiem, żaden z państwa radnych zadający tutaj różne pytania nie otrzymał w 
zasadzie odpowiedzi, która mogłaby sprawić, że hokej zawodowy mógłby się 
rozwijać. Po prostu też te odpowiedzi są zaskakujące dla mnie, bo to są zawsze 
jakieś podmioty, których ja nie znam. Kiedy pan dyrektor mówi: zapadła decyzja. 
Nie bardzo wiem w jakim trybie. Albo został zarekomendowany wariant taki czy 
inny. Pan dyrektor unika konkretów, koncentruje się na kwestiach technicznych i w 
tej dyskusji jesteśmy na tym poziomie. Chcę to tylko zauważyć, bo ja oczywiście 
będę nadal zajmować się tą kwestią i przygotowuje się do kolejnych działań wobec 
pana Kosteckiego. Też recenzowania polityki miasta, bo uważam, że ona nie jest 
dobra w tej dziedzinie i po prostu pod rozwagę poddaję państwu dyskusję jednak o 
tym, o czym pan dyrektor był uprzejmy wspomnieć, czyli o rzeczywistych celach 
tych inwestycji, jakie są cele i komu one co dają. Tyle z mojej strony. Nie chcę się 
tutaj wymądrzać, ale kwestia hokeja w Gdańsku, którą się zajmuję od kilku miesięcy 
pokazuje mi ogrom problemów i brak woli do ich rozwiązania. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy pani poseł. Panie dyrektorze ja mam pytanie czy w ogóle to nie jest 
możliwe, żeby te trybuny powiększyć czy w kolejnym etapie czy w ogóle. Ja nie 
brałam udziału w tych konsultacjach, nie byłam na żadnym spotkaniu, nie byłam o 
nich informowana również, więc nie mam pojęcia jak to wyglądało, ile osób 
zgłaszało, żeby te trybuny były większe. Dowiedziałam się w ostatnich dniach, że 
takie wnioski są. Jakie mamy w ogóle możliwości, bo inwestycja się nie zaczęła, 
więc zakładam, że jeszcze możemy coś zrobić? Tylko co i jak, żeby było najlepiej i 
żeby każdy był zadowolony. Prosiłabym pana dyrektora o taką odpowiedź.  
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Po pierwsze jeszcze tylko trochę odnosząc się do pani poseł, ja jeszcze raz 
podkreślam na dzisiejszą komisję jest prezentowany projekt inwestycji związanej z 
całorocznym lodowiskiem. Każde pytanie do polityki dużej, do polityki mniejszej, 
czyli pewnej strategii miasta w działaniu jest pytaniem nie do mnie jako mimo 
wszystko reprezentanta pani prezydent na dzisiaj, ale jednak w celu 
zaprezentowania inwestycji, więc ja byłbym daleki od skracania tego co ja mówię na 
zasadzie takiej, że jednocześnie przedstawiłem państwu całą politykę miasta w 
zakresie sportu. Ja się skupiam na tej konkretnej inwestycji, natomiast pytania 
wszelkie co do polityki miasta w tym zakresie bardzo proszę kierować, ja mogę w 
tym pośredniczyć, może to być poprzez Komisję, może to być bezpośrednio do pani 
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Prezydent, na wszystkie pytania odpowiemy, bo nie ma tutaj nic do ukrycia. 
Natomiast dzisiaj mówimy o inwestycji, w związku z tym staram się skupić na kwestii 
inwestycyjnej.  
Opowiadając pani Przewodniczącej ta inwestycja już się zaczęła w tym sensie, że 
jesteśmy po pierwszym etapie, w zasadzie po drugim etapie, w którym od takich 
analiz lokalizacyjnych, zastanawiania się w mieście, analizowania gdzie byłoby 
najlepiej zlokalizować taki obiekt przeszliśmy do kroku drugiego analizując różnego 
rodzaju warianty, żeby ta analiza była pełniejsza to ona się musi zakończyć 
koncepcją, która pokazuje warianty, w której żadne tajemne grono, tylko po prostu 
miasto Gdańsk w osobach w tym przypadku Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji, bo 
taki jest w mieście wyznaczony, my jesteśmy z pionu inwestycyjnego. Pan Prezydent 
zarządza tym pionem. Jeśli potrzebne są decyzje wyższego szczebla to jest Kolegium 
Prezydenta. Tu nie ma żadnych tajemnic, jakiś dziwnych podejmowanych decyzji 
przez nie wiadomo kogo. Ja staram się w telegraficznym skrócie państwu ten temat 
opowiedzieć. Został ten etap koncepcyjny zakończony ostateczną decyzją o tym, 
żeby wśród różnych koncepcji 4 bodajże jeśli dobrze pamiętam została jeszcze 
zrobiona pewna można to nazwać mutacją czy taką próba połączenia różnych 
uwarunkowań, żeby powstała taka koncepcja, która pokaże właśnie możliwość 
realizacji etapami. Taka koncepcja powstała i tą koncepcję zaprezentowaliśmy i 
dzięki tej koncepcji zapada decyzja, żeby ruszyć ten projekt dalej tak jak państwu 
dzisiaj opowiadam i projektować czyli trzeci krok, dokumentację techniczną 
konkretnego rozwiązania. Czy dzisiaj jest możliwość zwiększenia ilości trybun do 
ilości umożliwiających rozgrywki wydaje się to raczej trudne, ale ponieważ tak jak 
powiedziałem jeszcze jesteśmy w toku konsultowania opisu przedmiotu zamówienia 
dla tej dokumentacji etapu pierwszego to jesteśmy w trakcie jakby tej konsultacji 
tego opisu ze środowiskami sportowymi, które tu już były wielokrotnie wymieniane, 
będziemy po prostu dodatkowo starali się odpowiedzieć co do tych trybun, czy jest 
fizycznie możliwość zwiększenia tej ilości na 300 miejsc. Według mojej wiedzy na 
dzień dzisiejszy będzie to bardzo trudne, kto wie, czy w ogóle niemożliwe bez 
ponownego przeprojektowania nawet tego wstępnego koncepcyjnego. Czy to będzie 
możliwe jako zadanie dla wykonawcy dokumentacji projektowej postaramy się na to 
w tym czasie odpowiedzieć, ponieważ nasze założenie jest takie, żeby tak jak 
powiedziałem, w II kwartale uruchomić przetarg na projektowanie pierwszego etapu 
i to jest pewnie jeszcze ostatnia chwila, żeby sobie na te pytania odpowiedzieć, nie 
żeby na pewno to włączyć do zadania, bo tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie 
zdeklarować, ale sprawdzić to oczywiście można jak najbardziej czy jest to 
możliwe. Tak jak powiedziałem ta cała koncepcja musiała się w tym terenie 
zmieścić, terenie niełatwym naprawdę, z dużymi spadkami, ale zaletą tego terenu 
to na pewno nie jest jego ukształtowanie, tylko zaletami jest skomunikowanie, 
lokalizacja, dojazd tramwajem wręcz możliwy, bo dzisiaj już ten tramwaj tam 
dojeżdża, bliska obecność szkoły, która być może mogłaby też i przedszkole 
korzystać w pewnych godzinach z tej infrastruktury, która powstanie. Ta szkoła nie 
ma basenu, nie ma lodowiska, wiec gdyby powstało takie w okolicy służyłoby i 
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mieszkańcom i uczniom i oczywiście sportowcom w określonym zakresie, także to 
wszystko nam przyświecało w taki sposób. Oczywiście przed uruchomieniem 
ostatecznym przetargu na dokumentację myślę, że strony będą o tym wiedziały czy 
ostatecznie można czy nie, a pozwolimy sobie również żeby od pana Prezydenta 
przyszła informacja do Komisji co ostatecznie będzie w ogłoszeniu na dokumentację 
projektową co tam udało się nam ostatecznie nazwijmy to zmieścić.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję panie dyrektorze. Prosiłabym o informowanie nas. Widzę, że pan Bartosz 
Purzyński zgłasza się ponownie. Oddaję głos. 
 
Pan Bartosz Purzyński – były Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Hokejowego 
2014 S.A.   
Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy dzisiaj na temat kształtu tego projektu, bo 
Komisja Sportu ma okazję poznać problemy, z którymi się mierzymy i to co możemy 
dobrego osiągnąć przy realizacji tego projektu. Ja mam panie dyrektorze taką 
obawę, że w kwartale drugim uruchomimy postępowanie na SIWZ, który nie rozwiąże 
potrzeb również mieszkańców, o czym wspominałem i wracając do mieszkańców, o 
których pan mówił jesteśmy w stanie nawet posługując się jedną taflą spełnić 
zapotrzebowania wszystkich interesariuszy w tym również mieszkańców. Takie 
rozwiązania funkcjonują w większości miast w Polsce, w większość miast w Polsce 
jest jedna tafla i tak jak pan wspomniał mamy do dyspozycji jeszcze taflę na Placu 
Zebrań Ludowych, która służy głównie jako ślizgawka i do niczego innego się nie 
nadaje ze względu na jakość lodu oraz Halę Olivia, która też świadczy usługi 
mieszkańcom jako ślizgawka, czyli miejsce, gdzie można pojeździć na łyżwach. Ja 
muszę się zgodzić z Poseł Maciejewską, że niestety, ale nie ma pełnej przejrzystości 
co do tego kto podejmuje decyzje a ‘propos tego który wariant jest wybrany i w 
którym kierunku to idzie. Jeśli dzisiaj dostaliśmy informację, że jest to pan 
Wiceprezydent Aleksandrowicz to ja mam do pana serdeczną prośbę czy mógłby mi 
pan pomóc spotkać się krótko w tym temacie? Być może będę potrafił dostarczyć 
argumenty, które pozwolą zastanowić się Prezydentowi czy obecny kierunek, który 
przyjmujemy jest jedynym właściwym i słusznym. Próbowałem o takie spotkanie 
zabiegać w końcówce 2019 roku. Niestety mi się nie udało. Natomiast myślę, że 
jesteśmy dokładnie w ostatnim momencie, żeby sprawę jeszcze wprowadzić na 
dobre tory i z korzyścią dla miasta i mieszkańców stworzyć obiekt, który pokryje 
zapotrzebowanie wszystkich. Dziękuję bardzo, tyle z mojej strony.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Widzę, że pan dyrektor chciałby odpowiedzieć, także bardzo proszę.   
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Staram się być dyplomatyczny jak tylko mogę, natomiast zaczęliśmy projekt 
lodowiska z Prezydentem ŚP. Adamowiczem, a jego zastępcą ds. inwestycji była 
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obecna pani Prezydent Dulkiewicz. Już wtedy mówiliśmy wyraźnie o tym jak wygląda 
temat inwestycji w mieście i pani wiceprezydent ówczesna Dulkiewicz zarządzała 
inwestycjami w mieście. Potem pani Prezydent Dulkiewicz została Prezydentem 
Miasta, a Zastępcą Prezydenta od dwóch lat jest pan Prezydent Aleksandrowicz i 
bardzo trudno mi uwierzyć w to, że konstruujemy tutaj dzisiaj informację, że nie 
wiadomo jak w mieście działa proces inwestycyjny. W mieście od roku 2010 
funkcjonuje specjalne zarządzenie, myślę, że jeszcze wcześniej też było, natomiast 
jestem dyrektorem wydziału od 2009 roku i odkąd tym dyrektorem jestem odtąd 
pamiętam, że jest zarządzenie, które mówi o tym jak inwestycje w mieście 
funkcjonują. Ono się nawet zmieniło w połowie ubiegłego roku o pewne 
udoskonalenia, natomiast Zastępca Prezydenta ds. inwestycji ten sam jest od dwóch 
lat. Skoro pan próbował się umówić pod koniec 2019 roku to zapewne pan wiedział, 
że też odpowiada za inwestycje. U nas nie ma żadnych tajnych ścieżek dotyczących 
inwestycji. Żadne tajne grona o nich nie decydują. Bardzo bym prosił, żeby takiej 
atmosfery nie sprawiać. Jako dyrektor wydziału koordynującego wszystkie 
inwestycje w mieście mam swojego szefa Zastępcę Prezydenta, który w imieniu pani 
Prezydent zarządza inwestycjami. Podlegają mu wszystkie inwestycje w mieście. 
Więc to tyle z tajemniczej ścieżki. Są komitety sterujące, w których uczestniczymy. 
Jak trzeba projekt idzie na Kolegium, gdzie decyduje pani Prezydent o jego dalszych 
losach. Tu nie ma żadnych tajemnic, bo wiemy o tym odkąd pracujemy przy tym 
projekcie. Bardzo mi zależy, żeby to wybrzmiało. Tutaj nie ma nic tajemniczości.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze za wyjaśnienia. Pan radny Lech Wałęsa bardzo proszę.  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Chciałem powiedzieć, że też od wielu, wielu lat współpracuję z panem dyrektorem 
Dawidowskim i z panem obecnym Prezydentem Alanem i też wierzę w ich 
przejrzystość i w to, że naprawdę działają zawsze w dobrej wierze. Ta współpraca 
układała się zawsze dobrze. Niemniej jednak też mam taką prośbę tak jak pani 
Przewodnicząca, żeby spróbować znaleźć takie w miarę dobre rozwiązania a` propos 
tych oczekiwań, o których mówił pan Bartosz, bo może rzeczywiście jest jeszcze taki 
moment, że warto by się było zastanowić i coś zrobić, żeby pomóc w tych 
oczekiwaniach. Byłoby może jeszcze rozsądne za to się teraz jeszcze szybciutko 
zabrać. Tylko tyle. Dziękuję uprzejmie.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Dlatego rozmawiamy. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda nam się coś 
wspólnego wypracować, a my będziemy o tym na pewno informowani. Również 
można się ze mną kontaktować, czy z panem dyrektorem na pewno też można się 
kontaktować. Nie chcę tutaj za pana dyrektora mówić, ale jak znam pana dyrektora 
zawsze udziela wszelkich informacji, jest pomocny, także myślę, że tutaj nie będzie 
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najmniejszego problemu. Czy do tego punktu są jeszcze ze strony państwa radnych 
czy gości pytania?  
 

Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Pani przewodnicząca słowo, może porozmawiać z panem prezesem o tej Hali Olivia i 
wypracować jakieś wspólne stanowisko, bo jeżeli tam jest ciągłe obłożenie, jak 
słyszałem, do nocy, to może jakoś porozmawiać…   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Myślę, że to jest na oddzielny temat i możemy panie radny porozmawiać już poza 
Komisją kiedy możemy taki punkt dodać do naszego porządku obrad i jak najbardziej 
możemy rozmawiać. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.  
 

Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych 
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 

PUNKT  - 9 
 

Funkcjonowanie przystani żeglarskich w Gdańsku ze szczególnym 
uwzględnieniem Przystani Jachtowej Mariny Gdańsk przy ul. Szafarnia.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani przewodnicząca, szanowni państwo chciałbym przedstawić po tej gorącej 
dyskusji temat nieco łatwiejszy i informacyjny dotyczący funkcjonowania przystani 
żeglarskich w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem Przystani Jachtowej Mariny 
Gdańsk przy ul. Szafarnia.    
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Marina Gdańsk to obiekt, który powstał w roku 1997. Już niebawem będzie obchodził 
swoje ćwierćwiecze. Jest to obiekt, który się bardzo przyjął w tej części miasta i 
pełni ważną rolę. Jest to obiekt, który ma Certyfikat Błękitnej Flagi, który uzyskuje 
już od wielu lat, czyli taki Certyfikat świadczący o dobrej, a nawet bardzo dobrej 
jakości. Jest to obiekt, który w zeszłym roku odwiedziło 1430 jednostek żaglowych i 
motorowych z 12 krajów. Natomiast sąsiednie przystanie Żabi Kruk, Sienna Grobla 
oraz Tamka, które też są w zarządzie GOS-u również posiadające Certyfikat 
Błękitnej Flagi odwiedziło tych jednostek 352. Są to znacznie mniejsze przystanie.    

 

 
 
Marina w roku 2020 również odczuła skutki związane z pandemią koronawirusa. 
Niemniej jednak ilość odwiedzających była na nieco niższym poziomie. Głównie to 
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byli w porównaniu z rokiem 2019 w większości jachty krajowe, ale trzeba 
powiedzieć, że w 2020 roku również wśród tych 1430 jednostek to były Bandery z 
Polski, Niemiec, Litwy, Holandii, St Vincent, Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, nawet z Czech do nas przypłynięto oraz Jersey i Australii. W roku 2019 było 
nieco więcej tych Bander, bo to były właśnie jachty z Niemiec, Szwecji, Norwegii, 
Rosji, Litwy, Finlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Luksemburgu, Danii, 
Szwajcarii, Estonii, Wysp Dziewiczych, Hiszpanii, Islandii, St Vincent.     
  

 
 
Jeżeli chodzi o inne elementy, które warto zauważyć to te związane z ekologią. 
Tutaj po prawej stronie widzicie państwo takie urządzenie, które nazywa się Seabin. 
To jest urządzenie, które już drugi sezon funkcjonuje w gdańskiej Marinie. Polega 
ono na tym, że wyłapuje się śmieci, które przepływają w okolicach mariny. W 
sezonie 2020-2021 będzie zainstalowany drugi taki kosz. Dodam tylko, że codziennie 
z takiego poławiania śmieci jest ok 15 do 20 kg różnego rodzaju odpadów, które 
trafiają do tego Seabina, z czego większość niestety stanowią plastyki, także jakie są 
to ilości to możemy się tylko domyślać, ale na pewno warto jeszcze w takie 
urządzenia zainwestować i będziemy tego dokonywać. 
 
Dodam tylko jeszcze dla porządku, że nasza Marina zawiera 72 miejsca postojowe, z 
czego odpowiednia część jest przeznaczona na miejsca tranzytowe, a część jest na 
miejsca dla stałych rezydentów, a część jest przeznaczona dla skuterów wodnych. 
Posiadamy także zbiorniki do odbioru zużytych olejów, pompy do odbioru 
nieczystości, śmietnik na zużyte filtry i akumulatory.  
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Jeżeli chodzi o nasze inne mariny to są to mariny na Żabim Kruku, Przystań Sienna 
Grobla, Przystań Tamka. To nie są wielkie mariny posiadające odpowiednio 24, 31 
oraz 16 miejsc do cumowania jednostek.  
         
 
 

 

 
 
Na Przystani Żabi Kruk posiadamy też wypożyczalnię rowerów wodnych oraz 
kajaków. One funkcjonują oczywiście w sezonie letnim.  
 



 

46 

 

Chcę państwu też zasygnalizować jedną ważną rzecz, że obok naszej przystani, która 
się znajduje tu na Żabim Kruku jest obiekt, który jest w zarządzie Gdańskich 
Nieruchomości, a mamy taki pomysł, aby w przyszłości go zagospodarować. 
Chciałbym państwu tylko zasygnalizować ten temat. Tutaj decyzje żadne nie 
zapadły, bo też aspiracje do tego, aby zagospodarować ten obiekt mają inne 
wydziały Miasta Gdańska. Mówię tu o wydziale kultury i Instytucie Kultury Miejskiej, 
natomiast w naszej ocenie jako sąsiada zza płotu uważamy, że wykorzystanie tego 
obiektu na takie stworzenie centrum turystyki kajakowej, wodnej, oraz edukacji i 
kultury łącznie byłoby bardzo ciekawym przedsięwzięciem, gdzie możemy realizować 
zajęcia Aktywuj się na wodzie, a także stworzenie takiego miejsca na potrzeby 
wodniaków, gdzie mogłyby powstać wypożyczalnie, przechowalnie sprzętu wodnego, 
sale konferencyjne, mała szkutnia, gdzie mogłyby być realizowane różne 
przedsięwzięcia związane ze szkutnictwem i wodniactwem szeroko pojętym. Myślę, 
że mogłaby tam być też współpraca nawiązana z Fundacją Gdańską, która realizuje 
teraz projekt Szkutnia właśnie realizacji gigów, a także z Politechniką Gdańską, 
która też w rejonie Żabiego Kruka ma zamiar utworzyć warsztat i szkółkę modelarsko 
– żeglarską.  
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Z mojej strony to wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli państwo radni 
mielibyście jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo panie dyrektorze. Czy ze strony państwa radnych, gości są jakieś 
pytania do tego punktu? Nie widzę. Pozwolę sobie zadać pytanie z czystej ciekawości 
dotyczące tego Seabina. Ile kosztuje taki kosz do wyławiania tych śmieci?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Te dwa egzemplarze otrzymaliśmy za darmo w ramach promocji, współpracy, ale z 
mojej oceny i wiedzy z lat poprzednich to kosztuje ok 8 000 zł.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
To jest dość głębokie? 15 kg plastiku pomieścić to dużo.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
To nie jest aż tak głębokie, natomiast to jest urządzenie, które działa w ten sposób, 
że musi być opróżniane, to jest serwis stały, ale jego praca polega na tym, że ono 
się zanurza i wynurza powodując wir, wciąga wodę i przez to na powierzchni tworzy 
się taki lej i sprowadza tą wodę do środka, w środku jest taki kosz, woda zostaje na 
zewnątrz, bo to jest ażurowa konstrukcja, a w środku zostają odpady. On ma 
wysokość ok 1 m i średnicę kilkudziesięciu cm i spełnia swoją rolę, aczkolwiek tutaj 
też w Marinie Gdańsk mamy też inny problem związany ze śmieciami, które wędrują 
do nas z Opływu Motławy i tu przy moście Stągiewnym gromadzą się już na 
pierwszych pomostach. To są zarówno odpady organiczne, czyli w postaci kęp 
pływających, roślinności, jak i plastiku, butelek, puszek, które się tam pojawiają, 
ale też pracujemy nad tym, żeby to też w jakiś sposób poprawić, odzyskiwać i 
szukać rozwiązań, żeby to wyłapywać, ale to jest proces, który będzie jeszcze trwał 
chwilę, ale mamy kilka pomysłów, kilka rozwiązań z Norwegii, gdzie być może przy 
pomocy właśnie partnera norweskiego rozwiążemy ten problem. Nie chciałbym 
jeszcze dzisiaj zapeszać i informować państwa wzbudzając apetyty.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Jak się uda to na pewno pan dyrektor nas poinformuje. Bardzo dziękuję. Pani radna 
Kamila Błaszczyk, bardzo proszę.  
 
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji 
Pani przewodnicząca mnie zainspirowała odnośnie tego Seabina. Skoro to musi być 
rzeczywiście podłączone do instalacji elektrycznej to znaczy, że to ma raczej jakiś 
ograniczony swój zasięg, gdzie by mogło wyławiać te zanieczyszczenia. Rozumiem, 
że to muszą też te miejsca gdzie zlokalizowane to będzie, spełniać jakieś pewnie 
kryteria szerokości, przepływu tej wody, jak to wygląda?  
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Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
To są urządzenia, które są stosowane w marinach głównie. Nie stosuje się do wody 
płynącej, raczej do miejscowego, punktowego odławiania tych śmieci. Muszą mieć 
zasilanie prądem, ale przede wszystkim muszą mieć serwis. To trzeba kilka razy 
dziennie, a przynajmniej raz dziennie opróżniać. To trzeba potem w jakiś sposób 
serwisować, więc tak wbrew pozorom urządzenie się nabywa, ale potem ono 
wymaga permanentnej obsługi, ale efekt jest niewątpliwie bardzo ciekawy, nawet 
Prezydent Sopotu, Prezydent Karnowski był kilka miesięcy temu oglądać jesienią ten 
nasz Seabin i też jest zainteresowany zainstalowaniem. Dzisiaj jest to początkowy 
etap rozwoju tego pomysłu, projektu, patentu, ale jest coraz więcej firm, które są 
dystrybutorami, więc myślę, że to zyska coraz większą popularność i myślę, że 
warto, bo ma to swój walor też promocyjno-edukacyjny, bo jeżeli otwierają się oczy 
ludziom, że taka ilość tego jest w wodzie to gdzieś tam lampka się zapala wielu 
osobom.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy. Może warto by było np. zrobić jakąś tablicę informacyjną przy tym ile 
tych śmieci jest dziennie średnio wyławianych to może by wtedy ludzie otworzyli 
oczy, bo 15 kg plastiku to jest naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza, że plastik nie jest 
ciężki. Może warto o czymś takim pomyśleć. Panie dyrektorze chciałabym jeszcze 
zapytać odnośnie Mariny. Jak to wygląda z miejscami jeżeli parkują łodzie czy 
skutery wodne. Czy mogą zaparkować sobie np. na godzinkę, dwie i wyjść sobie na 
spacer coś zjeść i czy te miejsca są jakoś ograniczone? Jaka jest ilość takich miejsc 
stałych? Czy ewentualnie może być tak, że jeżeli ktoś na stałe zaparkował to po 
prostu tych miejsc takich na godzinkę, dwie nie będzie, bo będą zajęte?     
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Pani radna jest część miejsc tak zwanych tranzytowych czyli one są przeznaczone 
dla ciągłej fluktuacji klienta i ich jest zdecydowana większość ok 60%, natomiast ok 
40% to jest dla tych naszych rezydentów, którzy wiążą się z nami, ale też wpłacają 
odpowiednią ilość środków zgodnie z cennikiem i mają możliwość skorzystania. Tylko 
też jest taka sytuacja, że jak klient opuszcza miejsce, które ma zarezerwowane to 
też w to miejsce może ktoś wpłynąć. Jeżeli chodzi o takie chwilowe przybicie w 
cenniku jest informacja taka, że do dwóch godzin jest to postój za darmo. Dopiero 
potem wiąże się to z opłatami. Notabene w tym roku dojdzie też do, bo pani 
Prezydent podpisała już cennik nowy, który będzie nieco zmodyfikowany. Są też ulgi 
dla mieszkańców Gdańska na Kartę Mieszkańca, gdzie dostają 10% rabatu. Jest to 
dosyć rozbudowany cennik, ale też są zmiany wprowadzone w cenniku podobnie 
zresztą jak to będzie miało miejsce w Sopocie, że będzie opłata portowa. Ona 
będzie oczywiście w lecie tylko, w sezonie wysokim i średnim wprowadzona, 
natomiast nie w zimie, gdzie będzie opłata za osobę, która przypływa na jachcie, ale 
już np. ceny związane, na podstawie obserwacji, za opróżnianie zbiorników z 
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fekaliami czy odsysanie pompy czy dostęp do toalety są to usługi, które są zawarte w 
cenie postojowej. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękuję. Czy te miejsca tranzytowe mają jakąś określoną liczbę godzin 
maksymalną, którą można na nich być?   
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Nie. Nie ma.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Czyli teoretycznie może ktoś zaparkować i faktycznie płacić znacznie więcej, ale 
może stać tam przez parę dni, albo tygodni, miesięcy?  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Tak, natomiast powiem, że ten rok ostatni nie był taki, to znaczy były momenty, że 
tych jachtów była pełna marina, ale to są momenty. Ona na razie nam wystarcza, 
natomiast ja przypomnę, że już niebawem będzie rozbudowana marina o kolejne 60 
miejsc za most Stągiewny i wtedy te możliwości cumowania będą dużo lepsze i 
myślę, że ten ruch sukcesywnie po otwarciu oczywiście i po ustąpieniu lockdownu 
marina się będzie powoli wypełniać, że znowuż będzie wypełniona, ale mamy 
kolejne mariny w planach jak państwo wiecie budowa kolejnej mariny na 
Nadwiślańskiej, która będzie już w tym roku oddana do użytku miejmy nadzieję i 
ogłoszony przetarg 26 kwietnia składanie ofert na rozbudowę mariny w Górkach 
Zachodnich, więc ta infrastruktura będzie sukcesywnie się poprawiała, a powiem 
państwu też, że niebawem też do GOS-u zostaną dowiezione już łodzie typu Mariner 
19, które docelowo będą cumowały na przystani na Nadwiślańskiej. Są to obiekty 
zakupione przez Urząd Marszałkowski, 5 jednostek o długości 19 stóp, czyli prawie 6 
m służące do szkolenia żeglarskiego, także ten projekt wspólnie z Programem 
Edukacji Morskiej będziemy chcieli też realizować i tę żeglarskość, morskość 
Gdańska rozwijać.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy panie dyrektorze. Miło słyszeć, że tak się rozwijamy. Czy ze strony 
państwa radnych są jeszcze pytania do pana dyrektora? Nie widzę. W takim razie 
dziękujemy.  
 
Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Dziękuję. 
 

PUNKT  - 10 
 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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Korespondencja została mailowo przesłana do członków Komisji. 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zakładam, że tutaj pani Jolanta Kwiatkowska-Reichel chciałaby zabrać głos. Bardzo 
proszę.  
 
Pani Jolanta Kwiatkowska – Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Bardzo dziękujemy pani Przewodniczącej za udzielenie mi głosu. Chciałam powrócić 
znowuż do tematu modernizacji boiska, budowy ogrodzenia i wiaty na sprzęt wodny 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 65 w Gdańsku. Temat, który powraca jak 
bumerang, który miał być już realizowany, przypominam, realizowany w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, podpisana umowa przez miasto z firmą Eurostyl. 
Eurostyl obiecał na spotkaniach i był przedstawiciel miasta, że prace rozpoczną się w 
styczniu obecnego roku. To wszystko działo się jeszcze przed pandemią, kiedy 
można było jeszcze te spotkania organizować. Radny dzielnicowy przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Maks Kieturakis był takim inicjatorem tych spotkań. Wiadomo, że z 
przyczyn obostrzeń sanitarnych te spotkania są niemożliwe. Natomiast Eurostyl nie 
robi nic. Miało być odsłonięcie tego boiska obiecano na 1 września. Zdaję sobie 
sprawę, że jakiś poślizg zawsze może być. Szkoła obchodzi jubileusz 60-lecia w tym 
roku. Mamy już wyznaczoną datę na 25 września, więc myślałam nie będzie na 1 
września to może uda się połączyć to z jubileuszem, gdzie jeszcze na Komisji 
Edukacji pan przewodniczący Kowalczys powiedział, że myślę, że pani dyrektor nas 
zaprosi, oczywiście, że zaproszę jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że nie będzie 
ograniczeń w ilości gości, poza tym my zawsze mamy gości tyle, że i tak robimy tę 
imprezę na świeżym powietrzu. Dlatego proszę o wsparcie, zwłaszcza jeszcze mam 
nadzieję, że jest pan radny Lech Wałęsa, który, panie radny będąc tutaj przed 
wyborami na boisku mówił pan, będę to będzie, i teraz po prostu mówię to już nie 
jest kwestia pisania patykiem … 
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Jestem, słucham. 
 
Pani Jolanta Kwiatkowska – Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Słyszę. Mam nadzieję, że pamięta pan wizytę u nas na boisku właśnie. Zresztą pan 
dyrektor Paszkowski też swego czasu był, powiedział miejsce idealne do sportów 
wodnych położone i właśnie proszę państwa firma Eurostyl bawi się ze mną w kotka i 
myszkę. Kiedy dzwonię, bądź osoba przeze mnie upoważniona kierownik 
administracyjna, która jest jednocześnie członkiem zarządu klubu UKS Motława 
Gdańsk, mówiliśmy o promocji miasta jak jeszcze był dyrektor Korol przez sport, 
więc ten klub kajakowy promuje miasto z uwagi na to, że ma wysokie osiągniecia. 
Nasi zawodnicy przechodzą potem do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do dyrektora 
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Pluty. Mamy współpracę z dyrektorem, a dalej jesteśmy w bazie kontenerowej i nie 
ma tutaj żadnych ruchów. Jeżeli ja dzwonię to pani natychmiast ma spotkanie, 
natychmiast rozpoczyna spotkanie. Oddzwoni. Potem nie oddzwania. Więc ja bym 
bardzo prosiła, ponieważ umowa jest podpisana z miastem i państwo jako 
członkowie Komisji Sportu i Turystyki, żeby tutaj wsparli mnie i klub, żeby te prace 
w końcu drgnęły. Pandemia nie przeszkadza budownictwu. Deweloperzy mają się 
dobrze, ale boisko miało być priorytetem i miało być pierwszym zadaniem 
publicznym właśnie wykonanym przez inwestora prywatnego. Czy ja mogę liczyć na 
wsparcie? I klub także?  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Poproszę o głos.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Bardzo proszę panie radny.  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Pani Jolu ja też oczywiście pamiętam, że byłem, pamiętam jak rozmawialiśmy i też 
mówiłem, że w ramach swojej pomocy co będę mógł to zrobię. Ja to podsumuję 
jeżeli chodzi o mnie to nie są jakieś wielkie możliwości może, ale jakieś wsparcie na 
pewno w najbliższym czasie jak tylko trochę wyzdrowieję, bo jestem po 
endoprotezie, gdzieś tam się u pani pojawię i będę wspierał jak najbardziej z wielką 
przyjemnością. Naprawdę uważam, że szkoła robi fajne rzeczy i warto ją wesprzeć. 
Także z mojej strony na pewno będzie pełne wsparcie i pomoc.   
 
Pani Jolanta Kwiatkowska – Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Czy ja bym mogła prosić o jakąś interpelację radnych właśnie, kogoś z państwa 
radnych do wyjaśnienia dlaczego firma Eurostyl unika kontaktu z gospodarzem 
miejsca.  
 
Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Czy to mogę być ja? 
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Panie radny zrobimy to wspólnie jako przewodnicząca i wiceprzewodniczący Komisji 
zdzwonimy się poza Komisją i skontaktujemy się z panią i zrobimy tak, żeby to 
sprawdzić dokładnie.   
 
Pani Jolanta Kwiatkowska – Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Bardzo bym prosiła, ponieważ myślę, że jednak z organem uchwałodawczym miasta 
deweloper będzie musiał się liczyć, a ze mną to jest zabawa w kotka i myszkę.  
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Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Skontaktujemy się na pewno z panem radnym z panią i ustalimy wszystkie szczegóły 
co do interpelacji.  
 

Pani Jolanta Kwiatkowska – Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Życzę panu radnemu sprawnej 
rehabilitacji.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Miejmy nadzieję, że szybciutko temat ruszy.  
 

Radny Lech Wałęsa – Wiceprzewodniczący Komisji 
Dziękuję.  
 

Pani Jolanta Kwiatkowska – Reichel – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku 
Bardzo dziękuję za możliwość zgłoszenia tego mojego problemu. Oczywiście 
zapraszam 25-go września na 60-lecie szkoły.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy za zaproszenie. Na pewno jak warunki będą sprzyjać przyjdziemy. Do 
widzenia. Widzę, że jest kolejny wolny wniosek. Pan Marcin Okuniewski bardzo 
proszę. Oddaję głos.  
 

Pan Marcin Okuniewski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Strzyża 
Dzień dobry raz jeszcze. Chciałem w zasadzie podbić sugestię, którą pan radny Piotr 
Dzik zasugerował, a mianowicie być może na kolejnym posiedzeniu Komisji będzie 
sposobność, żeby omówić kwestie zarządzania Halą Olivia i dostępności tego obiektu 
dla mieszkańców. Wydaje mi się, że jakoś nie do końca to wybrzmiało, bo z jednej 
strony była informacja, że jest obłożenie hali do 22, do 23, co jest prawdą w 
normalnych czasach. W czasach nienormalnych hala stoi pusta i tak jak Bartek 
Purzyński mówił na amatorskie granie hokeja trzeba się wybierać do Elbląga, ja 
ostatnio byłem w Toruniu, w Malborku, a teraz jedziemy do Giżycka, bo mimo, że 
obiekt jest zamrożony i jest udostępniany, bo i Short track jeździ i seniorskie 
drużyny grały tak dla amatorów to są drużyny, które posiadają licencje Polskiego 
Związku Hokeja na lodzie, także zgodnie z obostrzeniami pandemicznymi są to 
osoby, które są uprawnione do korzystania z obiektów sportowych to w tych czasach 
np. kompletnie nie było możliwości, więc niby obłożony w 100%, a stał kompletnie 
pusty obiekt, więc taki mój wolny wniosek, żeby na którejś z kolejnych posiedzeń 
Komisji wziąć na tapetę kwestie zarządzania obiektem Hali Olivia.  
 

Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Panie Marcinie na pewno to uwzględnimy. Nie obiecuję, że to będzie na najbliższej 
Komisji, bo to też zależy po prostu jakie będziemy mieć punkty i obłożenie.  
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Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Pani przewodnicząca też bardzo bym prosił, nalegał, żebyśmy ten punk wzięli jak 
najszybciej, zaprosili pana prezesa Kosteckiego i porozmawiali, bo jeżeli się mówi o 
kimś i dużo brzydkich słów pada na kogoś, kogo nie ma, obojętnie kto by nie był to 
jednak ja takich rzeczy nie lubię.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Zaprosimy pana prezesa nie ma problemu, czy to będzie najbliższa komisja, czy 
jeszcze kolejna.   
 
Radny Piotr Dzik – członek Komisji 
Trzeba to sprawdzić i ustalmy, bo może jest czas i jest czas przerobowy i może ten 
obiekt służyć jeszcze wielu innym, młodzieży i dorosłym, a nawet hokeistom 
zawodowym.   
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dokładnie tak. Dziękuję panie radny. Jeszcze widzę, że zgłasza się pan Peteris, 
bardzo proszę, oddaję głos. 
 
Pan Peteris Gailitis - Członek Zarządu GIWK Sp. z o.o. 
Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałem jakby takim głosem społecznym dodać jedną 
rzecz od siebie, że dzisiejsze posiedzenie Komisji w sprawie tej hali było 
rzeczywiście posiedzeniem inwestycyjnym i dyrektor Marcin Dawidowski 
odpowiedział bardzo rzetelnie na wszystko co mógł odpowiedzieć na etapie 
projektowania. Natomiast drugi wątek, który wybrzmiał nie był dzisiaj przedmiotem, 
nie było też dyrektora Korola, chodzi o to, żeby na którymś, sugestia oczywiście 
tylko, żeby na którymś posiedzeniu Komisji Sportu zająć się po prostu tym czy 
chcemy i czy jesteśmy jako miasto zainteresowani odbudową hokeja profesjonalnego 
w Gdańsku. Dyrektor Korol ostatnio w wywiadzie powiedział, że jak pojawi się 
wiarygodny partner to będziemy o tym rozmawiać i wspierać. Taki był w Trójmieście 
wywiad z nim. Więc wiarygodny partner mam wrażenie jest gdzieś tam obecny 
nawet dzisiaj był na Komisji i gdzieś jakby rozważenie czy jako miasto jesteśmy 
zainteresowani promowaniem, bo my też wspieraliśmy razem z miastem ten klub i 
szkoda by było, żeby to poszło wszystko na marne, więc gdyby kiedyś oczywiście 
Komisja mogła się zająć tematem czy profesjonalny hokej w Gdańsku czy jest na to 
miejsce i chcemy tą tradycję kilkudziesięcioletnią hokeja w Gdańsku odbudować, to  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji 
Dziękujemy bardzo. Na pewno tematem się zajmiemy. Jak widać jest bardzo dużo z 
państwa zainteresowanych, także mnie to cieszy, trzeba o tym rozmawiać i zrobić 
tak, żeby każda strona była zadowolona, także ten temat na najbliższych komisjach 
będzie jeszcze uwzględniany i będziemy rozmawiać. To na pewno z mojej strony 
mogą państwo liczyć, że jest takie zapewnienie. Czy ktoś z państwa radnych ma 
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jeszcze jakieś wolne wnioski? Czy z gości? Nie widzę. Myślę, że zbliżamy się ku 
końcowi. Dziękuję państwu za wiele pytań, wyjaśnień, panom dyrektorom.  
 

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. 19:10 
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