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Protokół nr 28/IX/2021 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 27 września 2021 r.  

posiedzenie wyjazdowe 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 13 radnych  

obecnych   - 10 radnych  

nieobecnych  -   3 radnych  

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 27/IX/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Wizytacja Ośrodka treningowego przy ul. Minerskiej 1. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powitała obecnych radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła proponowany porządek.  

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek przez aklamację.  

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 27/IX/2021 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

Radni przyjęli protokół przez aklamację.  

 

Ad pkt 3 - Wizytacja Ośrodka treningowego przy ul. Minerskiej 1. 

Radni wraz zaproszonymi gośćmi rozpoczęli wizytowanie Ośrodka treningowego od 

odwiedzenia budynku, gdzie mieszczą się szatnie, siłownia, magazyny, pokoje trenerów itd.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski wyjaśnił, że  

w budynku brak jest odrębnej sali dla m.in. rodziców oczekujących na dzieci, które 

zakończyły trening. Rodzice i inne osoby mogą skorzystać z ławki umieszczonej w hallu na 

parterze budynku.  

Radny p. Krzysztof Makowski zasugerował wygrodzenie części hallu i umieszczenie tam 

stolika z krzesełkami dla dzieci, gdyż często zdarza się, że dzieci potrzebują odrobić tu lekcje.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski kontynuując 

zaznaczył, że budynek jest na gwarancji, dlatego każda uwaga, czy sugestia ze strony radnych 

jest wskazana i pomoże poprawić stan budynku. Jednocześnie podkreślił, że stan budynku 

monitorowany jest na bieżąco i wszelkie uchybienia przekazywane są wykonawcy 

stosownymi protokołami. Następnie uczestnicy posiedzenia zwiedzili pozostałe 

pomieszczenia na parterze budynku. Dalej wszyscy zebrani udali się na I piętro budynku. 

Tam odwiedzili m. in. siłownię, pokoje trenerów, salę Akademii ŁKS. 

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach powiedział, że w Ośrodku pracuje 27 

trenerów, stąd zwiększono liczbę szafek przeznaczonych dla trenerów, jednak nadal jest ich 

zbyt mało. Dalej wszyscy udali się do pomieszczenia, gdzie trenerzy zajmują się pracą 

biurową.  

Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała o Akademię ŁKS.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach wyjaśnił, że trenują w Akademii głównie 

chłopcy, jak dotąd nie było grup dla dziewcząt, ale grupy dla dziewcząt zaczyna się już 

tworzyć. Najmłodsi chłopcy w Akademii, to rocznik 2015, najstarsi - rocznik 1997. 
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Treningi odbywają się od poniedziałku do piątku. Dzieci od rocznika 2009 trenują przed 

południem, dzieci od 2010 rocznika trenują w godzinach popołudniowych tj. od 16,30.  

W soboty w Ośrodku odbywają się mecze. Rekordowo w Ośrodku odbyło się 14 meczów  

w jeden weekend. Pod koniec każdego sezonu, tzn. w czerwcu odbywa się selekcja 

zawodników. Zdarza się, choć dość rzadko, że dziecko samo rezygnuje z treningów.  

Podczas wizyty w siłowni Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach wyjaśnił, że 

wygospodarowano tu kącik dla fizjoterapeuty, potrzebne sprzęty oraz łóżko, gdzie można 

pomóc zawodnikom w przypadku zaistniałych urazów. Dodał, że fizjoterapeuta jest obecny 

codziennie (od poniedziałku do soboty), poza czwartkami – w czwartki odbywają się jedynie 

dwa treningi. Nie byłoby treningów w czwartki, gdyby Ośrodek posiadał jeszcze jedno 

boisko. Podkreślił, że zawodnikom też bardzo brakuje bieżni. Następnie uczestnicy spotkania 

odwiedzili salę Akademii ŁKS, gdzie zawodnicy uczą się, jak powinni grać, analizują 

popełnione błędy itp. Zaznaczył, że chłopcy odpowiedzialni są też za utrzymanie porządku  

w obiekcie.  

 

Następnie uczestnicy posiedzenia udali się na teren Ośrodka treningowego. 

 

Zebrani odwiedzili boiska funkcjonujące na terenie Ośrodka – dwa boiska sztuczne, boisko 

naturalne i boisko hybrydowe.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach wyjaśnił, że na drugim boisku 

sztucznym, które jest boiskiem nowszym doszło do rozwarstwienia igliwia na łączeniach  

i w ramach gwarancji będzie ono w kilku miejscach poprawiane.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą o informację nt. 

ewentualnych uwag zgłaszanych przez kluby – użytkowników obiektu. 

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach odpowiedział, że pojawiają się 

zastrzeżenia dotyczące oświetlenia, jest zbyt ciemno. Regulamin mówi o 300 lx (luksach),  

a tyle może nie być. Ponadto, na pewno potrzeba jednego, a najlepiej dwóch blaszanych 

garaży do przechowywania sprzętu treningowego, poza budynkiem, bo w pomieszczeniu 

magazynowym w budynku cały sprzęt się nie mieści.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski zapytał  

o sugerowaną powierzchnię tych garaży. 

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach odpowiedział, że garaż 2 x 3 metry 

powinien wystarczyć. Dla utrzymania porządku garaż jest niezbędny.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że 

być może jest taki na stanie MOSiR. Jeśli nie, to rozważy zakup kontenerów i „doklejenie” 

ich do bryły budynku.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach odpowiedział, że rozważał strategiczne 

miejsca dla obsługi trzech pobliskich boisk – za ławką rezerwowych na boisku trawiastym, 

zaraz za ogrodzeniem, w narożniku za siatką.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że 

każdy plac musi funkcjonować zgodnie z instrukcja BHP i ppoż., ewakuacji itd. Dlatego 

przedyskutuje to z inspektorem BHP i prawnikiem, aby zainstalować garaże, czy kontenery - 

bez naruszenia obowiązujących przepisów.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach zgłosił potrzebę zainstalowania 

oświetlenia na boisku nr 1. W odpowiedzi usłyszał, że zakupiono już do tego celu żarówki.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o parking od strony ul. Krańcowej – czy jest 

rozważany.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że 

MOSiR decyduje o terenie do siatki. Teren za siatką jest w dyspozycji Zarządu Dróg  

i Transportu.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara odpowiedziała, że taki projekt został 

zgłoszony w tegorocznym budżecie obywatelskim, niestety wniosek otrzymał negatywną 

opinię ZDiT ze względu na wymaganą w tym celu przebudowę drogi itd.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach powiedział, że ul. Krańcowa pod tym 

względem jest szczególnie niebezpieczna. Rodzice parkując zastawiają bramę wjazdową, 

blokują wjazd np. dla autokarów. Większość rodziców nie korzysta z parkingu od  

ul. Minerskiej. Dodatkowo wprowadzono zasadę, że rodzice mają wstęp na treningi Akademii 

tylko w środę i sobotę. Zadecydowały tu względy organizacyjne i dyscyplinarne.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara odpowiedziała, że dobrze byłoby 

zainstalować znak ograniczający parkowanie od ul. Krańcowej, przy bramie wjazdowej.  

Radna p. Justyna Chojnacka-Duraj zapytała o dostępność boisk w okresie wakacyjnym.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach wyjaśnił, że lipiec jest miesiącem 

wolnym w Akademii ŁKS. Starsze roczniki rozpoczynają treningi raczej pod koniec lipca. 

Wszystko odbywa się z godnie z ustalonym harmonogramem. Dodał, że bardzo potrzebne są 

nowe siatki w bramkach, ten sprzęt bardzo szybko się zużywa. Uzyskał odpowiedź, że  

w bramkach należących do MOSiR siatki zostaną wymienione.  
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała, kiedy to będzie. Uzyskała 

informację, że już w przeciągu najbliższego tygodnia.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o oświetlenie obiektu obok – boiska.  

Koordynator Akademii ŁKS p. Krystian Kierach wyjaśnił, że nie udało się zamontować tu 

jupitera ze stadionu z Al. Unii. Około 13 października br. postawiony zostanie balon, a do 

kwestii oświetlenia powrócić trzeba na wiosnę przyszłego roku.  

Dodał, że bardzo przydałoby się jeszcze jedno boisko więcej, no i bieżnia, o czym już 

wspominał.  

 

Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Radny p. Krzysztof Makowski ponowił prośbę o likwidację trybunki z hali w Ośrodku 

Treningowym Łodzianka.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że dyspozycja już została wydana. 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara podziękowała za udział w obradach  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

 

Magdalena Czerkawska              Marta Przywara 

 


