
DPr-BRM-II.0012.8.7.2018 

Protokół nr 50/VI/2018 
 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 czerwca 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji:   9 radnych, 

obecnych:   9 radnych, 

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz; 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 49/V/2018 z dnia 14 maja 2018 r. 

2. Golf jako dyscyplina sportowa i sposób rehabilitacji przy chorobach krążenia 
i narządów ruchu oraz ważny argument przy pozyskiwaniu inwestorów biznesowych. 

3. Informacja dotycząca przygotowania oraz realizacji zadań związanych z organizacją 
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

4. Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca stanu budowy infrastruktury 
rowerowej oraz koncepcji i przebiegu układu dróg rowerowych na terenie miasta 
Łodzi. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie listy obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. Pan przewodniczący 
przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zaproponował uzupełnienie 
dziennego porządku obrad o punkty: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 205/2018.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości i części nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ulicach Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A –  
druk nr 199/2018. 

3. Informacja na temat obiektu sportowego Łodzianka.  

Wynik głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach: „za” –  
6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos.  
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Ad. pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 49/V/2018 z dnia 14 maja 2018 r. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poinformował, że projekt 
protokołu został przesłany do państwa radnych w drodze elektronicznej, a następnie zapytał 
o uwagi. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zaproponował przyjęcie protokołu 
nr 49/V/2018 z dnia 14 maja 2018 r. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokołu nr 48/V/2018 z dnia 14 maja 2018 r. 

Ad. pkt 2 - Golf jako dyscyplina sportowa i sposób rehabilitacji przy chorobach 
kr ążenia i narządów ruchu oraz ważny argument przy pozyskiwaniu 
inwestorów biznesowych.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poprosił o wprowadzenie 
przedstawiciela ŁOGC.  

Łódź Open Golf Club prezes p. Andrzej Lewandowski: przedstawił informacje na temat 
dyscypliny sportowej jaką jest golf oraz propozycję klubu, aby ten sport zaistniał na terenie 
Łodzi. Pan prezes przedstawił prezentację multimedialną.  

Golf jako jeden z najstarszych sportów, jest dyscypliną olimpijską, która po 112 latach 
wróciła na olimpiadę w Rio w 2016 r.  

Na czym polega gra w golfa? Zasada jest prosta. Z punktu A z miejsca wybicia piłki do 
wbicia do dołka mamy to zrobić odpowiednim sprzętem w jak najmniejszej ilości uderzeń. 
Takich dołków na polu mamy 18 i możemy mieć w torbie maksymalnie 14 kijów. Dlaczego 
te kije? Dlatego że uderzamy na różną odległość i korzystając z różnych technik uderzenia 
wykonujemy je z różnych odległości. Spacer po polu trwał około 5 godzin, żebyśmy mogli w 
jak najmniejszej ilości uderzeń uzyskać jak najlepszy wynik. Golf to jeden z nielicznych 
sportów, który niezależnie od poziomu umiejętności, wieku pozwala rywalizować wszystkim 
ze sobą w tym samym turnieju.  

W Polsce golf jest stosunkowo młodą dyscypliną sportu, czasy międzywojenne zapisały się w 
historii jako czasy, kiedy powstało 5 pól pełnowymiarowych. Czasy powojenny zaprzepaściły 
jakąkolwiek możliwość rozwoju tej dyscypliny sportu. Dopiero pod koniec lat 80 XX w. 
w zasadzie golfiści, którzy wrócili z zagranicy zaczęli propagować tę dyscyplinę sportu, stąd 
w 1993 r. powały Polski Związek Golfa.  

Po działaniach PZG widać, że golf bardzo prężnie rozwija się w Polsce i coraz więcej 
powstaje w tej chwili klubów. PZG zrzesza około 70 klubów i stowarzyszeń. Niestety na 
terenie Polski jest bardzo mało pól golfowych i obiektów treningowych. Łącznie mamy 
w Polsce około 35 pól golfowych, z czego tylko 18 to pola klasy mistrzowskiej na których 
można rozgrywać turnieje ogólnopolskie bądź międzynarodowe. Pozostałe obiekty 
traktowane są jako obiekty treningowe, czyli małe pola 96 dołkowe plus strzelnica golfowa na 
której zaczynamy i stawiamy swoje pierwsze kroki w golfie.  

W Polsce czynnie golfa uprawia około 20 000 osób. Mówimy o osobach, które posiadają 
licencję sportową na grę w golfa. Przygoda zaczyna się od tego, że stawiamy pierwsze kroki 
na strzelnicy golfowej, zaczynamy uderzać piłkę jeśli nam się to spodoba i rozwijamy się 
w dyscyplinie, możemy przystąpić do egzaminu na zieloną kartę, który uprawnia nas do 
udziału w ogólnopolskich turniejach i wtedy już nasza przygoda na całego golfa się otwiera.  
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Nam zależy przede wszystkim na tym, żeby znaleźć miejsce w którym będziemy mogli 
zarazić ludzi tą dyscypliną.  

Wiele osób wiem, że golf jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin w całym świecie 
i zrzesza najwięcej osób, tzn., najwięcej osób na świecie uprawia tę dyscyplinę sportu łącznie 
z osobami, które są obserwatorami, bo zazwyczaj obserwatorzy również grają w golfa. 
Ze statystyk wynika, ze 240 000 000 mamy na całym świecie. To naprawdę bardzo dużo 
ludzi.  

Ze statystyk wyczytałem, że na 239 krajów, 206 krajów ma pola golfowe. To jest dyscyplina, 
która istnieje na całym świecie. 34 000 pól golfowych na świecie, około 15 000 w samych 
Stanach Zjednoczonych. My, jako Polska jesteśmy gdzieś na szarym końcu.  

Pola publiczne to miejsca, którym nam brakuje. Mówimy o obiektach, gdzie będą mogli 
zagrać osoby zainteresowane, nie mówimy o mistrzowskich polach golfowych, gdzie trzeba 
spędzić 5 godzin. Ważne jest to, aby dostęp do obiektów treningowych mieli zwykli 
mieszkańcy.  

Niektóre powody, dla których warto grać w golfa:  

1. aspekt prozdrowotny,  

2. sportowa rywalizacja, 

3. nowe wyzwania,  

4. nowe znajomości,  

5. czas spędzony z rodziną, 

6. odpoczynek,  

7. kontakt z naturą, rehabilitacja układu krążenia i narządu ruchu,  

8. nawiązywanie kontaktów biznesowych.  

Plusy wynikające z tego, że powstanie golfowy obiekt sportowy dla regionu: 

1. zagospodarowanie nieużytków,  

2. atrakcja turystyczna i promocja regionu,  

3. wzrost cen okolicznych nieruchomości,  

4. nowe miejsca pracy,  

5. wpływ na społeczność lokalną i atrakcyjność oferty regionalnej,  

Jeśli chodzi o obszar do inwestycji, to od 3 do 10 ha jest potrzebnych, aby powstał obiekt 
treningowy na którym będziemy mogli szkolić zarówno dzieci, z którego będą mogli 
korzystać golfiści, będziemy mogli nawiązać do tematu zdrowotnego, usprawniania osób 
po 50 r. ż., do rehabilitacji ruchowej, układu krążenia, choroby serca. Chodzi nam o obiekt na 
który będziemy mogli wejść i spędzić miło czas. Taki teren potrzebny jest do tego, aby 
powstała akademia golfa, czyli strzelnica golfowa, niewielki domek klubowy, zaplecze 
dydaktyczne.  

My złożyliśmy w tym roku wniosek do budżetu obywatelskiego na budowę takiego terenu 
przy lotnisku. Tam jest 52 000 m2, 56 ha. To wystarczająca powierzchnia do powstania 
takiego obiektu. Jest to teren, który nie jest zagospodarowany przez miasto i w zasadzie 
mogłoby na tym terenie powstać kilka dołków na których mogliby ludzie, po wstępnym 
etapie rozwijać się i rozgrywać turnieje.  
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Polski golf to kluby: Olympic Golf Club, Warszawa, Golf Parks Poland Warszawa, Klub 
Golfowy Zawiercie Gorzów Wielkopolski, Golf Park City Trójmiasto. To obiekty, o jakich 
i my mówimy: strzelnica golfowa, stanowiska do wybijania piłek, teren o długości ok. 250 m, 
około 20 stanowisk, kilka stanowisk zadaszonych na wypadek niepogody i mały domek 
klubowy. Jeśli chodzi o sprzęt to maszyna do wydawania piłek, kilka koszyków i kilka kijów 
do treningu.  

My jako klub, który powstał 3 lata temu z inicjatywy łódzkich golfistów chcemy, aby powstał 
w naszym mieście obiekt niezależny od prywatnych inwestorów, aby to miało miejski 
charakter i abyśmy wszyscy mogli z tego korzystać i po swojemu to rozwijać. Chcemy 
powstawały miejsca dla dzieci, a całość, aby miała charakter rekreacyjny, rehabilitacyjny.  

Nasza inicjatywa Puchar Łodzi 2018 to turniej, który niestety jest jeszcze rozgrywany poza 
Łodzią. Najbliższe miejsca, gdzie rozgrywamy nasz turniej to: Warszawa, Częstochowa, 
Wrocław, Siemianowice Śląskie. Puchar składa się z pięciu turniejów i w tym roku 
otrzymaliśmy Patronat Prezydenta Miasta Łodzi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.  

Członek Łódź Open Golf Club: dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu za 
umożliwienie spotkania z komisją i przedstawienie naszych propozycji. Na golf 
zdecydowałem się po mojej chorobie, kiedy to lekarz zalecił mi aktywność fizyczną.  

Dlaczego golf? Golf ma ożywić nasz miasto do którego została przypięta jakaś łatka, 
że w tym mieście nic się nie może udać. To jest oczywiście nieprawda, o czym świadczą 
z sukcesem przeprowadzone inwestycje. Ja myślę, że w tym mieście się dużo udaje.  

Ja myślę, że golf przyciągnie turystów, pobudzi rozwój biznesu.  

Myślę, że gmina Łódź może w przyszłości ubiegać się o środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na rozwój golfa.  

Dla mnie najważniejszą sprawą w rozwoju tej dyscypliny sportowej jest aktywność fizyczna 
młodych ludzi.  

Łódź Open Golf Club prezes p. Andrzej Lewandowski: przedstawił prezentację 
multimedialną na temat rozwoju i funkcjonowania golfa w innych miastach Polski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jaka jest opinia MOSiR-u 
w przedstawionej sprawie? 

Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: występuję w dwóch 
rolach, bo raz jako przedstawiciel MOSiR, dwa jako golfista.  

Rzeczywiście jeśli chodzi o teren niedaleko lotniska to byłoby to bardzo dobre miejsce żeby 
zacząć w ogóle z jakąkolwiek inwestycją golfową, ponieważ jest to teren położony w miejscu 
trudnym do innego wykorzystania. To jest pas podejścia do lotniska więc nie może być tam 
de facto inwestycji. Można byłoby postawić na początek niewysoki budynek, może to być 
nawet kontener, który mógłby służyć za zaplecze socjalne. Poza tym ten teren jest położony 
bardzo blisko rzeki Ner. Utrzymanie pola golfowego w znakomitej części to jest woda.  

Na początek, żeby powstał obiekt treningowy w Łodzi, tamto miejsce byłoby chyba najlepsze.  

Chcę podkreślić, że na przestrzeni tych lat, w którym ja działałem w golfie, a przez 3 lata 
byłem prezesem klubu gofa, stworzyliśmy program wprowadzenia golfa do szkół 
pt. Szukamy Kubicy golfa. Dzięki funduszom przyznaną w tamtych czasach przez Radę 
Miejską na bezpłatne dowożenie dzieci ze szkół, 7 szkół zostało objętych tym programem 
i lekcje wf, które odbywały się wtedy na ul. wersalskiej cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem.  
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Uważam, że taki obiekt powinien powstać tym bardziej, że można byłoby zagospodarować 
ten teren, który praktycznie leży odłogiem. A żeby zbudować driving range i akademię golfa, 
czyli kilka dołków, tutaj nawet 6 dołków mogłoby się zmieścić, to nie są to duże nakłady, 
ponieważ według tych szacunków, które ja kiedyś robiłem, potrzeba byłoby do 3 000 000 zł, 
aby taki obiekt zaczął funkcjonować.  

Tutaj nie bez kozery były przytaczane stwierdzenia, że golf jest sportem, który działa 
prozdrowotnie. Rzeczywiście tak działa. Jeśli chodzi o nakłady, to nie jest to tak drogi sport 
jak się powszechnie uważa.  

Jedynym minusem golfa jest to, że po prostu trzeba nauczyć się grać, aby było przyjemnie.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: jak w tej chwili wygląda 
możliwość korzystania z pola golfowego w Pabianicach? I co z polem golfowym pod 
Strykowem? 

Łódź Open Golf Club prezes p. Andrzej Lewandowski: pole pod Strykowem jest w tej 
chwili zamknięte. Mówimy o Woli Błędowej, czyli Golfa Palace. Był to jeden z najstarszych 
klubów golfowych w Polsce i jedyny wtedy dostępny. Żałujemy, że to pole nie istnieje, bo 
było w województwie łódzkim pełnowymiarowe pole golfowe klasy mistrzowskiej 
osiemnastodołkowe. Był to niestety prywatny teren, który w momencie budowy autostrady 
został rozkopane i z terenów pola golfowego brany był piach pod budowę autostrady; pole 
zostało zniszczone. Po kilku latach właściciele tego terenu obiecali, że pole zostanie 
odnowine, ale to nie nastąpiło. W związku z tym golfiści przestali integrować się z tym 
obiektem. To pole od 2 lat nie działa.  

Jeśli chodzi o drugie pole golfowe, jest to pole dziewęciodołkowe, parkowe, treningowe i na 
terenie prywatnym. Jeśli chodzi o to, co się stało w tej chwili na tym polu, to niestety ze 
względu na to, że teren jest prywatny, właściciel chyba prowadzi inną działalność. Golfiści 
niekoniecznie integrują się z tym klubem, coraz częściej przechodzą do naszego. Wspierają 
nasze działania, aby powstało pole, cos niezależnego od prywatnych podmiotów.  

Członek Łódź Open Golf Club: my, jako golfiści łódzcy, chcemy promować Łódź Open 
Golf.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ponieważ niewiele osób 
miało możliwość z golfem się zetknąć, ale ja jako kibic wolałbym mieć w Łodzi jedno pole 
gole golfowe niż dziesięć strzelnic Antoniego Macierewicza.  

Poważnie rzecz ujmując, ja nie dostrzegłem w żadnych materiałach strategicznych 
dotyczących rozwoju naszego miasta golfa jako elementu sportowego, czy golfa jako 
elementu towarzyszącego biznesowi i rozwojowi naszego miasta. I cieszy mnie fakt, że na 
komisji mamy okazję spotkać się z osobami, które ogarnięte pasają chcą przenieść tę część 
pasji na łódzki samorząd. Ale obawiam się, że to może być zbyt mało, żeby przyniosło 
oczekiwane efekty.  

Przed kliku laty, ponieważ mam przyjemność być prezesem Łódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego, grono golfistów zwróciło się do szkolnego związku po to, aby poprzez tę 
organizację móc wspierać edukację golfową dzieci na poziomie szkół podstawowych 
i gimnazjów. Myśmy w oparciu o umowę z dyrektorami szkół w kilku placówkach byli, jako 
organizacja, pośrednikiem w prowadzeniu tego typu zajęć. Obawiam się, że dziś mamy wiele 
spraw, które wymagają innego spojrzenia albo innego zaangażowania nie tylko ze strony 
działaczy sportowych.  

Mianowicie ja nie wiem np. ilu mamy instruktorów licencjonowanych golfa, którzy mogliby 
się podjąć edukacji młodego pokolenia na poziomie wychowania fizycznego w szkole. Nie 
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wiem w oparciu o jaką bazę wychowania fizycznego można byłoby popularyzować 
i przygotowywać, bo jeśli mówimy o polu golfowym, czy dziewięciu-, czy 
osiemnastodołkowym, zainwestowaniu środków miejskich i najlepiej znalezieniu jeszcze 
miejsca będącego w dyspozycji samorządu, to jest w moim przekonaniu rzecz 
niewystarczająca, bo komu mamy zrobić? Działaczom ogarniętym pasją? Przecież tam musi 
ktoś ćwiczyć. Nie wyobrażam sobie, aby na rowerze miejskim nagle tabun ludzi chcących 
grać w golfa jeździł na ten teren.  

W związku z tym mnie brakuje, poza oczywiście tym spojrzeniem na temat potrzeby 
i wskazywania dobrodziejstw płynących z uprawiania tej dyscypliny sportu i w aspekcie 
osobistym, zdrowotnym i biznesowym, kompleksowego ujęcia rozwoju tej dyscypliny 
w naszym mieście, począwszy od braku elementów popularyzujących tę dyscyplinę sportu, 
poprzez brak instruktorów przygotowujących młodzież na wstępnym etapie do połknięcia 
bakcyla i przyszłego aktywnego funkcjonowania w tym obszarze, a skończywszy na braku 
środków finansowych w budżecie i braku tego sportu w strategii rozwoju miasta.  

Gdyby się pojawił taki sposób prezentacji nie w kategoriach ogólnych, tylko konkretnego 
programu, który można byłoby wdrożyć w mieście, to ja jestem pierwszą osobą, która za taką 
propozycją, przynajmniej na forum Komisji Sportu i Rekreacji się opowie.  

Jednocześnie deklaruję wolę popularyzacji tej dyscypliny poprzez działania Szkolnego 
Związku Sportowego. Dodam, że na posiedzeniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu 
Zarządu Głównego w całej plejadzie dyscyplin sportowych realizowanych w ramach SZZS 
w całym kraju nie ma tej dyscypliny. Nie ma współzawodnictwa, bo po prostu nie ma 
tworzywa z którym można byłoby pracować. W związku z tym ja nie odbijam piłeczki do 
wydziału, czy do państwa, do panów tylko, kto lepiej przygotuje taki podstawowy program 
rozwoju tej dyscypliny obejmujący nie tylko chęć stworzenia pola i opierania się na tym, 
że może ktoś tam przyjdzie i zagra, ale komplementarnego podejścia do sprawy w taki 
sposób, aby można było w to zaangażować i osoby, i dzieci a przede wszystkim środki 
publiczne.  

Jeśli zechcielibyście coś takiego przygotować, to myślę, że w tym gronie znajdziecie również 
nie tylko moje uznanie, ale także koleżanek i kolegów radnych, a przede wszystkim, 
będziecie mogli zaprezentować taki sposób tej dyscypliny sportu w mieście w stosunku do 
administracji samorządowej, która na bieżąco czy to poprzez MOSiR, czy inne komórki 
możne wspierać i angażować środki publiczne w wasze przedsięwzięcie.  

Jeśli uważacie, że moja propozycja jest zasadna, to ja oczekuję drugiego ruchu w waszym 
wydaniu już nie tylko w kategoriach poszukiwania miejsca pod stworzenie pola golfowego, 
bo w sobotę na jednym ze spotkań na pikniku jednej ze szkół, myśmy pole golfowe zrobili na 
Orliku.  

Musimy do tego podejść w sposób pełen profesjonalizmu, a nie tylko dobrej woli.  

Poseł na Sejm RP p. Cezary Grabarczyk: ja chcę zwrócić uwagę na trzy aspekty; pierwszy 
że golf ponownie stał się dyscypliną olimpijską i warto to także brać pod uwagę, ponieważ 
Łódź jako wielkie miasto ma kluby sportowe, które przygotowują mistrzów także do tych 
największych wyzwań sportowych. Być może w jakiejś perspektywie mogłaby szczycić się 
wybitnymi golfistami.  

Druga sprawa, idea akademii golfa, komunalnej akademii golfa jest moim zdaniem godna 
poparcia, głównie dlatego, że tworzy warunki do masowego uprawiania tego sportu, o którym 
panuje w Polsce, bo to nie jest powszechna tendencja, opinia, że jest sportem elitarnym. Jest 
to sport masowy do tego stopnia, ze pewne fizyczne, techniczne ograniczenia powodowały, 
że golfiści ze Skandynawii szukali miejsca do gry w golfa po drugiej stronie Bałtyku. I to był 
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początek odtwarzania pól golfowych w Polsce. To głównie dla golfistów skandynawskich 
takie pole jak na wyspie Wolin, w Postołowie pod Gdańskiem były odtwarzane pola. 
A później w innych miastach w Polsce. Żeby uczynić golf masowym warto rozbudowywać 
infrastrukturę. Nie apeluję o budowę od razu pola mistrzowskiego, ale pola, które miałoby 
tzw. driving ranege, czyli pole do ćwiczeń, gdzie można by, zgodnie z tym, co pan 
przewodniczący Pawłowski powiedział wprowadzić do szkół zajęcia właśnie z techniki gry 
w golfa.  

Można połączyć sport z zabawą.  

I trzecia kwestia. Golfiści, ci którzy grają w Łodzi, w Reginie w golfa realizują coś w rodzaju 
turystyki golfowej. Odwiedzają różne zakątki Polski, ale także Europy i świata i tam grają. 
Chciałbym na ten aspekt zwrócić w szczególności uwagę, bo tego rodzaju infrastruktura 
zwiększa atrakcyjność turystyczną, Łodzi brakuje tych atrakcji turystyczny. Od czegoś trzeba 
zacząć, czyli nie od razu od pola mistrzowskiego, ale od tej infrastruktury, która skusi. Ktoś 
będzie chciał podziwiać zabytki Łodzi przemysłowej, a potem dla wytchnienia, uderzyć kilka 
piłek na polu golfowym. To może być dodatkowy magnez. To jest też ważny magnez, 
i tu opieram się na swoim doświadczeniu już prawie sprzed 20 lat, gdzie byłem 
wicewojewodą łódzkim i prowadziliśmy szereg rozmów z potencjalnymi inwestorami. 
Bardzo często w tych rozmowach pojawiało się pytanie o możliwość spędzania wolnego 
czasu w sposób atrakcyjny przez menagerów tych firm, które były zainteresowane 
inwestowaniem. I wiele wskazywało na brak takiej infrastruktury. Głównie dotyczyło to 
potencjalnych inwestorów w krajów Azji, Korei Południowej i z Japonii, ale pojawiały się też 
te pytania w rozmowach z inwestorami z zachodniej Europy. To także warto brać pod uwagę, 
bo dalszy skok jeśli chodzi o reindustrializację może mieć także tę barierę w postaci braku 
takiej atrakcyjnej infrastruktury.  

Popieram tę ideę i od ogółu do szczegółu, ja sądzę, że środowisko łódzkich golfistów jest 
w stanie także taką uszczegółowioną propozycję przygotować.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: bardzo dziękuję za wszystkie 
wypowiedzi. Myślę, że na ten moment zamkniemy już dyskusję. Widać, że zrobiliśmy dobry 
krok spotykając się dzisiaj. Teraz, tak jak powiedział pan przewodniczący Pawłowski, 
od państwa działań również będzie zależało to, jak miasto do tego się ustosunkuje tak, 
abyśmy mądrze jako radni podjąć decyzję. Myślę, że w niedługim czasie spotkamy się, 
zrobimy następny krok i będziemy bliżej realizacji tego pomysłu.  

Ad. pkt 3 – Informacja dotycząca przygotowania oraz realizacji zadań związanych z organizacją 
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Wydział Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: miasto, Wydział Edukacji, jak co roku, 
przygotował pięć form spędzania czasu wolnego podczas wakacji. Są to na ogół formy pobytu 
realizowane na terenie miasta, ale oczywiście realizowany jest także wypoczynek poza 
miejscem zamieszkania, czyli w nieruchomości położonej w miejscowości Grotniki.  

Poza półkoloniami i koloniami w Grotnikach prowadzimy w czasie wakacji Letnią akademię 
sportu, Lato ze specjalistami i Letnią akademię ruchu drogowego, a o szczegóły tych form 
poproszę panią inspektor.  

Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Magdalena Miasiakiewicz – Woch: miasto, 
jak co roku, będzie promowało wśród dzieci i młodzieży aktywne formy spędzania czasu. 
Oprócz tego, że będziemy wykorzystywali całą infrastrukturę sportową naszych szkół 
w czasie organizowania zajęć zamkniętych w formie półkolonii, skierujemy również ofertę do 
dzieci starszych w postaci spędzania wolnego czasu na boiskach zarówno typu Orlik jak 
i boiskach wielofunkcyjnych. Boiska te będą otwarte. będzie 26 takich boisk otwartych od 
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poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10 – 18. Zajęcia będą otwarte, będą prowadzone przez 
animatora sportu, nie będzie trzeba zapisywać się na te zajęcia. Dzieci i młodzież będą mogły 
aktywnie spędzać czas na tych boiskach. Dodatkowo będziemy zatrudniali kadrę na Orlikach. 
Te Orliki też będą dostępne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo w ramach organizowanych 
półkolonii będziemy wykorzystywali całą infrastrukturę sportową, którą mamy w szkołach.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a co z basenami? 

Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Magdalena Miasiakiewicz – Woch: pływalnie będą 
otwarte tak jak zawsze są czynne. Będziemy też korzystać z nich w ramach zajęć 
zamkniętych. Dzieci będą miały do dyspozycji szczególnie SP nr 190.  

Koordynator w Wydziale Kultury p. Małgorzata Loeffl er: łódzkie instytucje kultury 
aktywnie włączają się w przygotowanie letniej oferty. W tej chwili mamy 14 instytucji 
kultury. Czekamy jeszcze na wyniki ministerialne więc niewykluczone, że ta liczba się 
zwiększy. Obecnie trwają nabory na półkolonie w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka 
i w Centrum Kultury Młodych, domach kultury, Poleskim Ośrodku Sztuki, Bałuckim 
Ośrodku Kultury szykują się do pikników. Wszystkie weekendy będą zapełnione atrakcjami 
nie tylko dla dzieci, ale będą to animacje rodzinne. Na ten moment mamy zaplanowanych 
około 50 wydarzeń, ale czekamy jeszcze na wyniki ministerialne.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy prowadzicie państwo akcję 
informacyjną jeśli chodzi o szkoły? 

Koordynator w Wydziale Kultury p. Małgorzata Loeffl er: tak, oferta już została wysłana 
do szkół. Informowaliśmy o tym aktywnie w serwisach społecznościowych. Informacja jest 
prowadzona aktywnie.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: MOSiR jest 
przygotowany do wakacji. Będziemy prowadzić różnego rodzaju zajęcia cykliczne. Te zajęcie 
będą odbywały się praktycznie na naszych wszystkich obiektach. Od 1 czerwca już działają 
dwa baseny odkryte, na Wodnym Raju i na ul. Głowackiego. 23 czerwca ruszają kąpieliska 
i basen na Anilanie. Nasze kąpieliska, jako jedne z nielicznych, jeśli nie jedyne w regionie 
mają status kąpielisk, czyli my będziemy zapewniać bezpieczny wypoczynek nad wodą przez 
2 miesiące. Mam nadzieję, że ruszy Anilana, która po ulewie, która miała miejsce prawie 
3 tygodnie temu, była bardzo mocno uszkodzona, szczególnie że został mocno zamulony cały 
system kanalizacyjny. Pracujemy i jesteśmy na dobrej drodze, abyśmy mogli ten obiekt 
uruchomić.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy wszystkie uszkodzenia 
po ulewie zostały naprawione z naszych, miejskich środków, MOSiR-u, czy może w ramach 
gwarancji? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: niestety nie wszystko 
jeszcze jest jasne z których to środków pójdzie, ponieważ firma, która była wykonawcą 
inwestycji nie do końca chce się zgodzić z tym, aby została obciążona kosztami napraw, 
ale my robimy wszystko, aby tak się stało. Trudno, abyśmy my odpowiadali za to, 
że obsunęła się skarpa i ziemia ze skarpy dostała się Dos systemu kanalizacyjnego.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ale to jest już naprawione? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: to niestety nie jest 
taka prosta rzecz, ponieważ ten obiekt wiadomo, że jest obiektem skomplikowanym 
i jesteśmy jeszcze w trakcie prac.  

Prace oczywiście trwają natomiast koszty będziemy przerzucać na wykonawcę.  
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Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czyli na razie robi to MOSiR 
i potniej będzie żądał zwrotu kosztów? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie, na razie robi to 
Strabag i nie chcemy, aby MOSiR został obciążony tymi kosztami.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: była tam też trawa i domyślam 
się, że nasiona trawy pewnie też spłynęły razem z wodą do kanalizacji. Czy planujemy coś 
więcej, bo przecież trawa w 2 tygodnie nie urośnie.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie, tam została 
położona trawa z roli, ale nie na całym terenie. Bliżej betonowego ogrodzenia trawa jest 
wysiana i na skarpie też jest trawa wysiana, dookoła basenu jest położona trawa z rolki.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ile będzie miejsc na trawie, bo na 
ziemi nikt się nie będzie rozkładał.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  nie wiem ile miejsc, 
bo nie przeliczaliśmy tego w ten sposób.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: czy nie ma możliwości, aby ten teren zazielenić, bo to 
wygląda jak klepisko.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  tak to wygląda, 
ale my jesteśmy tylko operatorem, nie jesteśmy inwestorem. Tak to zamówienie zostało 
sformułowane, że część tylko będzie pokryta trawą z rolki. Założenie trawy na cały teren to są 
odpowiednio większe koszty. 

Obiekt jest przewidziany na 800 osób podobnie jak na Wodnym Raju, a na Głowackiego 
1100.  

Kierownik w Zarz ądzie Zieleni Miejskiej p. Marek Jakubowski: Zielona Łódź na okres 
letni realizuje już teraz spacery z przewodnikami, wycieczki rowerowe. W lipcu i w sierpniu 
będą realizowane letnie koncerty w altanie w Parku Źródliska, odbywać się będą otwarte 
zajęcia jogi, tai chi, zajęcia fitness w Parku Zaruskiego, do Parku Staromiejskiego zapraszamy 
na zajęcia gry w bule, warsztaty artystyczne, fotograficzne, entomologiczne. W ramach 
budżetu obywatelskiego będziemy realizowali kino plenerowe w parku pomiędzy ulicą 
Lutomierską i ulicą Drewnowską, zaprosimy również na Noc spadających gwiazd do ogrodu 
botanicznego, a także będziemy realizowali wspólnie park śniadaniowy w Parku Źródliska.  

Ogród botaniczny będzie realizował swoje warsztaty w skansenie roślinnym oraz będzie 
realizował wycieczki z przewodnikami. Leśnictwo proponuje półkolonie, gdzie będą się 
odbywały warsztaty plastyczne, malowanie koszulek, a także leśne podchody z nagrodami, 
czyli więcej ruchu w terenie.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy prowadzicie państwo akcję 
informacyjną? 

Kierownik w Zarz ądzie Zieleni Miejskiej p. Marek Jakubowski: akcja informacyjna cały 
czas jest realizowana, ponieważ w ramach Zielonej Łodzi zajęcia są już realizowane. Była już 
konferencja prasowa na temat akcji letniej.  

Ad. 4 – Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca stanu budowy 
infrastruktury rowerowej oraz koncepcji i przebiegu układu dróg 
rowerowych na terenie miasta Łodzi. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do punktu 
poprosił przedstawiciela Zarządu Inwestycji Miejskich.  
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Zarząd Inwestycji Miejskich p. Katarzyna Mikołajec: przedstawię stan tego, co udało się 
wybudować i tego co jest planowane do realizacji w najbliższym czasie. Zsumowaliśmy lata 
do roku 2017 jak wygląda narastająco ilość dróg rowerowych i mamy już około 155 km dróg 
rowerowych na terenie miasta Łodzi. W tym roku oczywiście kolejne kilometry. W tej chwili 
nie mam jeszcze oszacowanych wszystkich, które powstaną przy inwestycjach, ponieważ 
przy każdej inwestycji drogi są budowane, a ponieważ to jest WPF, to takie podsumowania 
finalne będziemy mogli robić po każdym roku. Z budżetu rowerowego kilometry, które 
znamy to 3,5 km planowane w tym roku to wzdłuż ulicy Zachodniej i ulicy Zgierskiej 
od Manufaktury do ulicy Julianowskiej. Tutaj przetarg, który jest w tym momencie przed 
rozstrzygnięciem mamy wybranego wykonawcę z najtańszą ofertę, więc droga będzie w tym 
roku na pewni budowana.  

Poza tym dwa małe zadania jeśli chodzi o drogi rowerowe to są dwa rodna; rondo 
Solidarności. Tutaj będziemy uzupełniali infrastrukturę rowerową wokół ronda z małym 
wyprowadzeniem w kierunku ulicy Jaracza, czyli ulicę Kopcińskiego. To jest połączenie 
z drogą rowerową, która na Jaracza jest. Będziemy także uzupełniać brakujące przejazdy 
rowerowe przy rondzie Lotników Lwowskich.  

W planach do ogłoszenia na ten rok jest budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Łagiewnickiej 
i ulicy Sikorskiego. To jest odcinek rondo Bułka do ronda Powstańców.  

Ponieważ drogi rowerowe są w WPF, zadania są oczywiście rozłożone na 2 lata realizacji. 
Mamy w tym roku trochę większy budżet niż zwykle, stąd trochę więcej inwestycji, ponieważ 
w WPF mamy co roku zapisanych 5 000 000 zł natomiast nastąpiło na sesji bodajże marcowej 
przesunięcie dodatkowych 7 000 000 zł z ZDiT do ZIM, stąd mamy możliwość ogłoszenia 
dodatkowych dróg rowerowych.  

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, na chwilę obecną mamy jeszcze sporo dokumentacji, które 
są do wykorzystania bądź częściowej aktualizacji natomiast znając strategię rozwoju dróg 
rowerowych, również w porozumieniu ze ZDiT-em, na pewno jedna z ulic, która jest 
konieczna i którą musimy mieć na uwadze, to jest droga rowerowa w ulicy Wyszyńskiego. 
Tam jest brakujący odcinek, który połączyłby docelowo ulicę Popiełuszki do ulicy 
Bandurskiego, w ulicy Bandurskiego wybudowaliśmy drogę rowerową w ubiegłym roku. 
Jest to plan połączenia tych dróg rowerowych. Inwestycja szacowana na prawie 10 000 000 zł 
więc tutaj zakładamy prawdopodobnie etapowanie w dwóch częściach, chyba że znów uda 
nam się, jako ZIM-owi, zwiększyć budżet realizacji i może udałoby się kolejną drogę 
rowerową w następnych latach, 2018/2019, zaplanować w całości.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o remont ulicy 
Dąbrowskiego. Czy tam też będzie droga rowerowa? 

Zarząd Inwestycji Miejskich p. Katarzyna Mikołajec: tak. Ja wymieniłam te ulice, które 
mamy rzeczywiście dedykowane w zadaniu dla budowy dróg rowerowych na terenie miasta 
Łodzi. Dlatego powiedziałam że podsumowanie zrobimy na koniec roku. Oczywiście w ulicy 
Dąbrowskiego, czyli odcinek który jest dziś w realizacji, planowana jest droga rowerowa.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kiedy inwestycja w ulicy 
Dąbrowskiego ma mieć koniec? 

Zarząd Inwestycji Miejskich p. Katarzyna Mikołajec: w przyszłym roku. Planowane 
zakończenie, jak dobrze pamiętam, to jest sierpień przyszłego roku. Na chwilę obecną ten 
termin nie jest zagrożony. Mam nadzieję, że wykonawca, który na chwilę obecną dobrze 
sobie z tym radzi, uda mu się tę inwestycję w tym czasie skończyć. Na pewno do końca tego 
roku jest plan, natomiast my w umowie nie mamy takiego podetapu, żeby wykonać odcinek 
drogi rowerowej od ulicy Rzgowskiej do Kilińskiego, bo to jest odcinek, który w tym roku 
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chciałby wykonawca skończyć i od ulicy Kilińskiego do ulicy Podgórnej, ciąg dalszy - czyli 
w kierunku Śmigłego-Rydza jest planowany na rok przyszły. I tam kontynuacja drogo 
rowerowej.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: co oznacza uzupełnienie 
przejazdów rowerowych na rondzie Lotników? 

Zarząd Inwestycji Miejskich p. Katarzyna Mikołajec: brakujące obniżenie krawężnika, 
wymalowanie pasa.  

Innych pytań i głosów w dyskusji w omawianej sprawie nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ostateczny termin małej hali był 
31 maja, czy ma pani jakąś wiedzę jaki jest następny termin? 

Zarząd Inwestycji Miejskich p. Katarzyna Mikołajec: trudno mi się odnieść do tej sprawy, 
ponieważ tą inwestycją zajmuje się pani dyrektor Belta. Ja wiem, że hala ma być na pewno 
skończona do końca lipca. Ja nie powiem teraz, czy umowa została aneksowana, czy jest po 
terminie i są liczone kary, czy jest to do któregoś lipca aneksowane. Tego nie wiem.  

Ad pkt 5 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 205/2018.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

P.o. kierownika oddziału w Wydziale Budżetu p. Piotr Lewandowski: zreferował 
załączony do niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 205/2018.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 205/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 205/2018. 

Ad pkt 6 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat 
nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 
Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A –  
druk nr 199/2018. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela MOSiR-u.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: zreferował załączony 
do niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 199/2018.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  
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Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych 
w Łodzi przy ulicach Srebrzyńskiej bez numeru i Konstantynowskiej 3A – druk nr 199/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat nieruchomości i części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Srebrzyńskiej bez numeru 
i Konstantynowskiej 3A – druk nr 199/2018. 

Ad pkt 7 – Zapoznanie się z informacją na temat obiektu sportowego Łodzianka.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do porządku 
obrad tego punktu wnosił pan radny Bartosz Domaszewicz.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: tak, chciałem abyśmy zapoznali się z tą sprawą, ponieważ 
otrzymałem informację, że stan muraw jest słaby. I co pan dyrektor może nam powiedzieć? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: wszyscy wiemy, że 
Łodzianka jest obarczona pewnego rodzaju problemami wykonawczymi. Tu chodziło 
prawdopodobnie o boisko hybrydowe. Ja przypomnę, że boisko hybrydowe szykowane było 
na oddanie do użytkowania dopiero jesienią. Natomiast ze względu na to, że firma, która 
opiekuje się tym boiskiem zarekomendowała nam, że możemy je udostępnić wcześniej więc 
ono od 8 czerwca może funkcjonować, można tam trenować.  

I obiekt, i to boisko obarczone jest pewnego rodzaju problemami jak chociażby takimi, że jest 
nierówna jakość podbudowy na tym boisku. Firma podejrzewa, że mieszkanka traw, która 
była użyta do zasiania jest nieprzystosowana do użytkowania w ten sposób. Również tam 
występuje problem z ustawieniem zraszaczy. One nie obejmują całej przestrzeni tego boiska. 
Firma, jak i my robimy wszystko, aby ono działało i żeby spełniało swoje funkcje. 
To że w niektórych miejscach, w około 30% całego boiska, trawa rzeczywiście odbiega od 
tego co chcielibyśmy widzieć, to firma dbająca i my robimy wszystko, aby to boisko 
normalnie działało i funkcjonowało. Ja sądzę, że jeszcze przez jakiś czas wizualne efekty nie 
będą specjalnie powalające.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: mnie doszła informacja, że na sztucznym boisku nie ma już 
podobno granulatu.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: granulat jest. Boisko 
teraz w przerwie będzie konserwowane. Oczywiście na tyle zajęć ile tam się odbyło, 
wiadomym jest że będą różnego rodzaju ubytki. Konserwuje się boiska nie po każdym 
treningu, nie po upływie miesiąca tylko w pewnym określonym cyklu. Jest to przyjęte raz, 
dwa razy do roku. I my to będziemy robić. Uzupełnimy m.in. granulat. Boiskiem sztucznym 
zajmujemy się my.  

Ja prosiłbym o bardziej wyrozumiałe podchodzenie do tego, co dzieje się na Łodziance, bo 
naprawdę my borykamy się tam z różnego rodzaju problemami, które pojawiają się znikąd, 
jak chociażby po ulewie osunęła się skarpa i musieliśmy wyłączyć z użytkowania boisko na 
Orliku, ponieważ cały fundament został odsłonięty.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: chodzi mi o Łodziankę. 
W związku z tym, że są podejrzenia albo nawet fakty odnośnie tego, że murawa nie jest 
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równa, a trawa na tej hybrydzie jest inna niż być powinna, to się pytam: kto to odebrał 
i dlatego to zostało odebrane? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: pewnych rzeczy nie 
widać. Jak obiekt został odbierany, to my oczywiście zwracaliśmy uwagę na to, że np. są źle 
zrobione drenaże w niektórych miejscach i te drenaże zostały poprawione. Ale w momencie 
odbioru absolutnie nie było widać jak wygląda trawa.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ja cały czas podkreślam, że to nie 
jest pana wina. Ale w ten sposób to każda firma mogłaby siać co by tylko chciała, najtańszą 
trawę, bo nikt nie może tego sprawdzić. Ta firma jest już w upadłości, tak? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak, firma jest 
w upadłości.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy mamy jakieś zabezpieczenie 
finansowe? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tam jest 
zabezpieczenie finansowe. ZIM wymienia się pismami z syndykiem, bo syndyk niekoniecznie 
chce się przychylić.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: w jakiej wysokości jest 
zabezpieczenie finansowe? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: 1 300 000 zł.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ta kwota nie wystarczy nawet na 
wyrównanie tego boiska. Zresztą takie rzeczy jak nierówna podbudowa, to pewnie na etapie 
budowy można było zauważyć. A czy podlewanie już działa? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak oczywiście.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ze ZWiK-u, czy ze studni? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: ze ZWiK-u. ZIM 
proceduje teraz budowę studni. My podlewamy wodą bez kanalizacji, czyli stawka jest dużo 
niższa.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: a ogrodzenie? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: na razie o ogrodzeniu 
cisza, ponieważ w kontekście mającego odbywać się na tamtym terenie Expo, nie wiadomo 
jak to ogrodzenie będzie wyglądało. Po drodze mamy mistrzostwa świata w piłce nożnej 
młodzieżowców i mam nadzieję, że do tego czasu ogrodzenie zostanie wymienione.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ale to MOSiR miał wymieniać.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie, MOSiR nie ma 
środków na to.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: było tak zapowiadane, że MOSiR 
wymieni.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie, MOSiR nie ma na 
to środków w bieżącym budżecie. Na razie ogrodzenie jest jakie jest i te dziury, które tam 
dosyć często powstają, my oczywiście naprawiamy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy przed mistrzostwami jakaś 
kadra będzie tam trenować? 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: ten obiekt będzie 
prawdopodobnie przeznaczony do treningów sędziów. My od początku sygnalizowaliśmy, 
że ogrodzenie na części od parku, czyli na przeważającej części nie nadaje się do użytku przy 
tak nowoczesnym obiekcie, a trzeba dodać, że to ogrodzenie ma 1 200 m długości.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: a jeszcze odnośnie tego boiska, 
co się skarpa osunęła i zostało wyłączone, to jest fragment do koszykówki? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tylko do koszykówki.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy MOSiR znów na swój koszt 
będzie naprawiał? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: właśnie z tym mamy 
problem, bo zastanawiamy się co z tym fantem zrobić, a nie jest to taka prosta rzeczy, 
ponieważ skarpa osunęła się tak, że widać fundamenty.  

My nie wiemy, czy efektem tego osunięcia były tylko opady, czy po prostu jakieś prace, które 
były wykonywane w czasie budowy boiska sztucznego. W każdym razie w czasie budowy 
obiektu mieliśmy problem z szatnią na Orliku, ponieważ zaczęła pękać mury i podłoga od 
używania ciężkich zagęszczarek do gruntu. I tam też firma robiła to w ramach gwarancji.  

Te rzeczy, z którymi my się borykamy przy okazji Łodzianki, to możemy książkę już napisać.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: może trzeba zacząć pisać.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: wydaje mi się, że i tak 
jakoś sobie tam radzimy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: dopóki nie przyjdzie rachunek za 
wodę.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: no oczywiście, dopóki 
nie przyjdzie rachunek za wodę, ale póki co ze strony klubów sportowych, czyli przede 
wszystkim Widzewa, ale i pozostałych użytkowników, nie mamy raczej zastrzeżeń, że coś 
jest nie tak. Oczywiście były narzekania, że trawa za sucha, że inne sprawy, ale to są 
normalne eksploatacyjne rzeczy, które my na bieżąco poprawiamy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: na jakiś czas weszła tam firma, 
czy to z ŁKS-u, czy z Widzewa, to czy to jedna firma? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: to firma z Poznania.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy oni zostaną tam na dłużej? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: oni mają podpisaną 
umowę do 16 czerwca i teraz ogłosiliśmy kolejny przetarg.  

Ad. pkt 8 – Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: otrzymaliśmy pisma: 

Zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego przez pracowników MOSiR. Jest to dla mnie 
o tyle dziwne, że swego czasu razem z panem dyrektorem negocjowaliśmy warunki 
i właściwie wszystko wyglądało, że sprawa zakończyła się pozytywnie. Nagle otrzymujemy 
pismo, które zupełnie co innego mówi. Proszę pana dyrektora o wyjaśnienia.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: sytuacja wygląda 
w ten sposób, że rzeczywiście po spotkaniach, które mieliśmy razem z panem i z panem 
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dyrektorem Kondraciukiem i panem wiceprezydentem Tomaszem Trelą, ustaliliśmy pewne 
warunki podwyżek, które to podwyżki zostały zgłoszone do Skarbnika Miasta Łodzi.  

Niestety pan skarbnik się nie pochylił nad tymi pieniędzmi, które miałyby spowodować 
podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników MOSiR-u. Mówimy tutaj o podwyżce średnio 
200 zł na etat i to bez pracowników pionu kierowniczego. W związku z tym związek 
zawodowy poszukał oparcia w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Solidarność 80 
w Bełchatowie, zaczęli do nas przyjeżdżać przedstawiciele związku z Bełchatowa i żądania 
podwyżek podskoczyły pięciokrotnie, czyli do 1000 zł na etat. Z tym że tutaj już związkowcy 
zażyczyli sobie 1000 zł na etat dla każdego pracownika, czyli również dla pionu 
kierowniczego.  

Ja oczywiście od momentu jak pojawili się związkowcy z nowymi propozycjami, 
występowałem do pana skarbnika, bodajże już trzykrotnie o przyznanie tych podwyżek.  

Najpierw w wysokości zaproponowanej przez związkowców, następnie w wysokości połowy 
tej kwoty, a ostatnio w wysokości, która została pierwotnie wynegocjowana. Niestety na 
nasze ostatnie pismo pan skarbnik odpowiedział negatywnie, w związku z czym ja złożyłem 
pismo do pani prezydent z negatywną opinią pana skarbnika.  

Ja przypomnę, że w MOSiR podwyżek nie było od ponad 10 lat i nawet w skali UMŁ 
wynagrodzenie jest na jednym z najniższych poziomów, jeśli chodzi o wysokość 
w porównaniu do innych komórek Urzędu Miasta.  

Na razie mamy spokój do ostatniej sesji przed wakacjami. Jeśli nie będzie jakiegokolwiek 
ruchu ze strony miasta, to obawiam się, zresztą taka jest zapowiedź i tak wygląda procedura, 
że zostanie wszczęty spór zbiorowy, co może zaskutkować strajkiem i w efekcie 
niemożliwością świadczenia przez MOSiR świadczeń dla łodzian.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę przypomnieć o jak dużą 
grupę osób chodzi? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: około 140 osób.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czyli tamte ustalenia można 
właściwie uznać za nieaktualne? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: można uznać 
za nieaktualne, aczkolwiek mimo pewnego rodzaju agresywności na pierwszych spotkaniach 
związkowców, to udało dojść do porozumienia. Oni rozumieją jaka jest sytuacja MOSiR-u 
i jaka jest sytuacja w mieście i na pewno te podwyżki na tym pierwszym poziomie, czyli 
200 zł zostałyby przyjęte. W naszej ocenie miasto, mimo wszystko, coś powinno zrobić z tym 
fantem, ponieważ jednak z naszych obiektów korzystają dziesiątki tysięcy osób rocznie. Więc 
niewydolność MOSiR-u spowoduje to, że łodzianie, jak sądzę, będą bardzo mocno 
niezadowoleni.  

Radny p. Rafał Reszpondek: jaka byłaby to kwota w skali roku? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: przy podwyżkach 
200 zł byłaby to kwota 1 500 000 zł w skali roku. Budżet na wynagrodzenia MOSiR powinien 
być zwiększono o około 1 500 000 zł. Zgodnie z nowymi przepisami my od 1 stycznia 
podwyższyliśmy płacę minimalną, bo do tego nas obligowała ustawa. Niestety nie mamy już 
więcej środków ponad te, które mamy przyznane w budżecie.  

Radny p. Rafał Reszpondek: jakie jest średnie wynagrodzenia w MOSiR bez kadry 
kierowniczej? 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: średnie 
wynagrodzenie 2 300 – 2 500 brutto.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli państwo pozwolicie ja na 
sesji w środę dopytam pana skarbnika co się z tym tematem dzieje.  

Drugie pismo, które przyszło jest kierowane przez Wydział Sportu do pana radnego 
Włodzimierza Tomaszewskiego odnoście dotacji przekazanej klubom ligowym w I półroczu 
2018 r. To jest pismo, które nawiązuje do naszego spotkania w Klubie Żużlowym Orzeł Łódź.  

Kolejne pismo jest z Łódzkiego Klubu Jeździeckiego, który 15 września 2018 r. organizuje 
obchody 60 lecia klubu i wystąpił do naszej komisji, abyśmy poparli ich prośbę 
o dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Ja w tym temacie złożyłem prośbę do pana dyrektora 
Wydziału Sportu, ale póki co pan dyrektor stwierdził, że takiej kwoty nie ma. Jeśli będą jakieś 
zwroty, co powiedział, że zdarzają się, to wtedy będzie mógł jakąś kwotę przeznaczyć. Na 
dzień dzisiejszy tych pieniędzy nie ma.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wobec braku zgłoszeń innych 
spraw w tym punkcie – zamknął obrady komisji.  

Komisja przyjęła protokół: 

Przewodniczący Komisji 

 

Jarosław Tumiłowicz  

Protokół sporządziła: 

Sekretarz Komisji 

 

Monika Olejniczak 

 


