
Uchwała Nr  XXV  /  81  /  22
Rady Dzielnicy Brzeźno

z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie oświadczenia o poparciu działań zmierzających do kontynuowania
działalności przez Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM

w lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B w Gdańsku-Brzeźnie

Na podstawie  §  15 ust.  1  pkt  6  Statutu  Dzielnicy  Brzeźno  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały  LII/1161/14  Rady  Miasta
Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Brzeźno (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 1946,
z 20 maja 2014 r. ze zm.),

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje: 

§ 1

Rada  Dzielnicy  Brzeźno  oświadcza,  że  popiera  działania  zmierzające
do kontynuowania działalności przez Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS
GYM w lokalu przy ul.  Ignacego Krasickiego 7B lub innym o podobnej kubaturze
zlokalizowanym w Gdańsku-Brzeźnie, co jest sprawą mającą istotne znaczenie dla
Dzielnicy Brzeźno i jej Mieszkańców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brzeźno

Dobrosław Bielecki



UZASADNIENIE

Gdański  Klub  Sportów  Kontaktowych  CORPUS  GYM  od  przeszło  15  lat
prowadzi działalność w lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B w Gdańsku-Brzeźnie.

Od 2011 roku, kiedy to została na nowo zawiązana Rada Osiedla Brzeźno
(obecnie Rada Dzielnicy Brzeźno), Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS
GYM wspierał inicjatywy Rady Dzielnicy Brzeźno w postaci uczestnictwa i pokazów
na festynach organizowanych dla mieszkańców Dzielnicy Brzeźno.

Pomysłodawcą i twórcą sali sportowej, przystosowanej do nauki sportów walki
jest prezes i trener Dobrosław Bielecki. Przez 15 lat działalności klubu sportowego
„Corpus Gym”, zapisał się on w historii dzielnicy Brzezno, kształcąc młode talenty,
wśród których znalazło się sześcioro Mistrzów Polski pochodzących z Brzeźna oraz
ponad 20 z naszego miasta Gdańska. Klub ma też w dorobku wyszkolenie Mistrzów
Europy  i  Świata  w  formułach  sportów  walki,  między  innymi  znanego  pięściarza
Iuzagbe  Ugonoh.  Klub  wśród  trenującej  młodzieży  zaszczepił  dyscyplinę,  spokój
ducha i poczucie własnej wartości.

Klub  czynnie  działa  na  rzecz  promocji  dzielnicy  Brzeźno,  jak  i  Gdańska,
wspierając  imprezy  organizowane  przez  Radę  Dzielnicy  Brzeźno  (w  tym
organizowany  w  przeszłości  festyn  z  tutejszą  parafią  rzymsko-katolicką)  oraz
wielokrotnie  organizuje  darmowe  programy  szkoleniowe  dla  dzieci  i  młodzieży  –
między innymi „Młodzież w działaniu” (projekt „Młodzież w działaniu” realizowany był
w ramach Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień), wspomagając młodych ludzi
z  trudnych  i  biednych  rodzin.  Dbając  o  aktywność  fizyczną  i  przeciwdziałając
wykluczeniu społecznemu starszych mieszkańców dzielnicy Brzeźno, klub prowadził
zajęcia dla seniorów dopasowując ćwiczenia do ich możliwości. Społeczna rola klubu
jest dobrze znana i popierana przez mieszkańców. Po wybuchu wojny w Ukrainie
Corpus GYM zorganizował nieodpłatne zajęcia sportowe dla grupy dzieci z Ukrainy
prowadzone przez trenera władającego językiem ukraińskim.

Działania klubu w żaden sposób nie zakłócały porządku publicznego - wprost
przeciwnie. Klub dba o porządek wokół siedziby klubu.

W 2014 roku inicjatywa rozwoju infrastruktury sportowej w Gdańsku-Brzeźnie
przez  Gdański  Klub  Sportów  Kontaktowych  CORPUS  GYM  uzyskała  poparcie
ówczesnych  Radnych  Miasta  Gdańska:  Beaty  Dunajewskiej,  Dariusza
Słodkowskiego i Lecha Kaźmierczyka, a także Przewodniczącego Zarządu Osiedla
Brzeźno Cezarego Śpiewak-Dowbór.
W  nocy  z  6  na  7  maja  2017  roku  doszło  do  pożaru  lokalu  przy  ul.  Ignacego
Krasickiego  7B  stanowiącego  siedzibę  Gdańskiego  Klubu  Sportów Kontaktowych
CORPUS GYM.  Spłonęły  m.in.  sala  treningowa  z  ringiem wraz  z  wyposażeniem
klubu.

Osoby  zgromadzone  wokół  Gdańskiego  Klubu  Sportów  Kontaktowych
CORPUS GYM niezwłocznie po podpaleniu podjęły szereg działań w celu dokonania
jak  najszybszego  remontu,  przeprowadziły  zbiórkę  środków  oraz  materiałów
budowlanych. Dobrosław Bielecki wskazał, że elementy konstrukcyjne budynku nie
zostały  w  żaden  sposób  naruszone,  a  budynek  nie  wymagał  odbudowy  tylko



remontu,  który  nie  wymaga  zmian  konstrukcyjnych  budynku  i  można  dokonać
remontu klubu.

Jako  Rada  Dzielnicy  Brzeźno  opowiadamy  się  za  tym,  aby  Gdański  Klub
Sportów Kontaktowych  CORPUS GYM kontynuował  działalność w lokalu przy ul.
Ignacego  Krasickiego  7B  lub  innym  udostępnionym  przez  miasto  w  Gdańsku-
Brzeźnie jako Centrum Przygotowań Sportów Walki „Corpus Gym”.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Brzeźno

Dobrosław Bielecki


