
DPr-BRM-II.0012.16.2.2022 

Protokół nr 35/II/2022 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 lutego 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 13 radnych  

obecnych   - 11 radnych  

nieobecnych  -   2 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 33/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 33/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu na 2022 rok. 

5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Sportu za 2021 rok. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2022” – druk nr 24/2022. 

7. Informacja Wydziału Sportu, MOSiR i Wydziału Zdrowia na temat działań 

realizowanych na rzecz osób 50+. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powitała obecnych on-line 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.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 33/XII/2021 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołu nr 34/I/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 4 - Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu na 2022 rok. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła plan pracy Komisji na 2022 rok.  

Plan pracy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała plan pracy pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała plan pracy. 
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Ad pkt 5 - Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Sportu za 2021 rok. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała sprawozdanie pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

 

Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022”  

– druk nr 24/2022. 

Pełnomocnik Prezydenta p. Łukasz Prykowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7 - Informacja Wydziału Sportu, MOSiR i Wydziału Zdrowia na temat działań 

realizowanych na rzecz osób 50+. 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka przedstawiła informację.  

 

Zestawienie zadań z budżetu obywatelskiego realizowanych w roku 2021,  

których uczestnikami byli łodzianie w wieku 50+ 
 

L.p. 
Nazwa 

zadania 
Realizator 

Zaplanowana 

kwota 
Wykonanie Liczba uczestników 

Działania promujące 

wydarzenie 

1 
Bieg z mapą 

po Janowie 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

Orientuś 

5000 5000 

Około 150 osób – 

uczestników pikniku - w 

tym osoby 50+ 

Poprzez dystrybucję 

materiałów promocyjnych na 

portalach internetowych i w 

mediach społecznościowych. 
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2 

Na Łódzkich 

Wzniesieniach  

z nordic 

walking się 

dotleniaj! 

Stowarzyszenie 

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Justynowie 

19 900 19 900 

Łączna liczba wejść na 

zajęcia  

- 356 

przy 55 zajęciach. 

Na terenie osiedla 

sukcesywnie rozwieszonych 

zostało 100 plakatów, 

utworzono profil na portalu 

Facebook, Zakupiono 

gadżety reklamowe 

(koszulki, kominy, kubki), 

które wręczano uczestnikom. 

3 

Nordic  

walking  

na Rudzie 

Stowarzyszenie 

Ludowy Zespół 

Sportowy  

w Justynowie 
19 900 19 554,27 

Łączna liczba wejść na 

zajęcia  

- ok. 350 

przy 55 zajęciach. 

Na terenie osiedla 

sukcesywnie rozwieszonych 

zostało 100 plakatów, 

utworzono profil na portalu 

Facebook, Zakupiono 

gadżety reklamowe 

(koszulki, kominy, kubki), 

które wręczano uczestnikom 

4 

Nordic  

walking  

w Dolinie 

Łódki 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Nordic Walking 18 330 18 330 

Łączna liczba wejść na 

zajęcia  

– 151 

przy 55 zajęciach. 

Poprzez informację na 

stronie internetowej 

realizatora oraz na profilu 

projektu na portalu 

Facebook.  

5 

Nordic 

walking na 

Widzewie 

Wschodzie 

Polskie 

Stowarzyszenie 

Nordic Walking 

9090 9090 

Łączna liczba wejść na 

zajęcia  

– 286 

przy 26 zajęciach. 

Poprzez informację na 

stronie internetowej 

realizatora oraz na profilu 

projektu na portalu 

Facebook. Po uwagach 

Liderki Projektu 

wydrukowano i rozwieszono 

informacje w kilku 

lokalizacjach na terenie 

osiedla. 

Łącznie 72 220 71 874,27 - 

 

 

Zajęcia z BO planowane w 2022r., w których mogą uczestniczyć osoby w wieku 50+.  

 

• Nordic walking Nad Nerem – kwota 12.500 zł 

• Nordic walking na osiedlu Nr 33 – kwota 12.500 zł 

• Tutaj chodzę, bo tu mieszkam, nordic walking na Mileszkach – kwota 12.500 zł 

• Nordic walking na Widzewie Wschodzie – kwota 11.500 zł 

 

Projekty obejmują organizację otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych  

do łodzian. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z porady dietetyka.  

• Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR - Łagiewniki – kwota 15.400 zł 

• Zostań prawdziwym Ninja!!! Treningi motoryczne OCR – Nad Nerem – kwota 13 800 zł 

 

Zadania polegają na organizacji nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć z zakresu motoryki ruchu dla młodzieży 

i osób dorosłych. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z porady dietetyka.  

• Bieg na orientację po Zdrowiu-Mani – kwota 5.000 zł 

• Bieg na orientację po Widzewie-Wschodzie – kwota 5.000 zł 

 

Zadania polegają na wykonaniu i udostępnieniu mieszkańcom mapy do biegu na orientację fragmentu terenu 

osiedla, na którym się odbywa. Opracowana mapa zostanie wykorzystana do zorganizowania pikniku-imprezy 

popularyzującej bieg i marsz na orientację skierowanej do wszystkich chętnych mieszkańców osiedla - 

młodzieży, dorosłych, osób starszych, a w szczególności rodzin.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał, w jaki sposób promowano ww. wydarzenia. Skąd 

mieszkańcy mogli się o nich dowiedzieć. 
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka odpowiedziała, że zgodnie 

z brzmieniem umowy, jaką podpisuje organizacja pozarządowa, rozpropagowanie 

wydarzenia, to jej zadanie.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał, skąd UMŁ wie, jak taka akcja promująca wyglądała – 

czy celem było wydać na to jak najmniejsze środki, czy promocja była bardzo droga, ale 

bardzo mało skuteczna.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka odpowiedziała, że Wydział 

stara się kontrolować imprezy i przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego. Miernikiem rozpropagowania imprezy może być frekwencja. Jeśli chodzi  

o ubiegłoroczne zadania z b.o Wydział posiada dane o liczbie wejść na imprezę, stąd wie, 

które z nich cieszyły się największym powodzeniem. Z przeprowadzonych kontroli wynika, 

że najmniejszym powodzeniem cieszyły się zajęcia na Widzewie - Wschodzie i dopiero po 

interwencji liderki projektu, organizator zadania zintensyfikował swoje działania w tym 

zakresie. Realizatorzy zadań z b.o wrzucają informacje na Facebooka, rozwieszają plakaty  

i informacje. Wydział, aby to kontrolować przeprowadza doraźne kontrole. Nie sposób 

odwiedzić wszystkie miejsca zajęć.  

Radny p. Rafał Markwant zaproponował, aby promocją wydarzeń zajął się samorząd. 

Urzędowy departament promocji i marketingu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że inaczej 

dociera się do 50 - latków, inaczej do 70 – latków. Świetnie promowali Polski ład i inne 

rzeczy, na które wydano mnóstwo pieniędzy. I dlaczego z tego nie skorzystać. Ludzie od 

propagandy z UMŁ skupiliby się na czymś bardziej przyjaznym, pożytecznym i pomogliby  

w czymś, co się przyda wszystkim w przyszłości.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka odpowiedziała, że Wydział 

spróbuje zrobić tak, by informacja znalazła się na stronie internetowej UMŁ oraz poprosi 

Biuro Promocji o pomoc w rozpropagowaniu tego typu imprez. 

Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy byłaby szansa, aby skupić się na tym, żeby nie 

rozdawać wszystkim organizacjom, które chcą tego typu imprezy przeprowadzać, ale zrobić  

z jedną, czy dwiema cykliczne treningi dla tych ludzi. Nie to, że raz jest na Widzewie-

Wschodzie, raz gdzieś tam, tylko ludzie z Widzewa-Wschodu będą mogli pochodzić sobie  

z kijkami co tydzień w sobotę - od tej do tej, na Retkinii - od tej do tej, gdzieś tam - od tej do 

tej. I promować, zrobić krótką akcję informacyjną, taką jaką zrobił nasz dział propagandy  

w UMŁ, że ludzie będą jechali za autobusem i mogą sobie wpisać w telefon – O! tu będę 

mógł co tydzień chodzić. Nie że co tydzień gdzieś indziej, albo co tydzień ktoś inny. Będzie 

jeden standard.  
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Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą o używanie 

prawidłowych nazw jednostek UMŁ.  

Radny p. Rafał Markwant wyjaśnił, że nazwy cały czas się zmieniają i już nie wiadomo, jak 

co się nazywa.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka wyjaśniła, że nie jest tak, 

że zajęcia odbywają się w jednym tygodniu na Widzewie, a w drugim tygodniu na Rudzie. To 

są osobne zadania. Jeśli zadanie, to Nordic Walking na Rudzie, to takie zajęcia odbywają się 

tam cały rok itp. Ogłoszonych zostało piec odrębnych konkursów i te zajęcia odbywają się  

w jednym miejscu przez cały czas.  

Radny p. Rafał Markwant zadał pytanie, aby upewnić się, że takie zajęcia są powtarzalne. 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka potwierdziła. 

Radny p. Rafał Markwant odpowiedział, że docierały do niego inne informacje. Następnie 

zaapelował, aby „wbić” to ludziom do głów, że zajęcia są darmowe, można z nich korzystać  

i serdecznie zapraszamy.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka powtórzyła, że Wydział 

położy na to nacisk. 

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy konkursy już zostały ogłoszone, czy dopiero będą 

ogłoszone.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka wyjaśniła, że z b.o zadań 

jest 15. Ogłoszono już konkursy na 2 zadania, ale nie dotyczą one osób 50+. 

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy Wydział przy ogłaszaniu konkursu związany jest 

treścią zgłoszonego zadania, czy można coś dołożyć do warunków konkursu. Zaproponowała, 

aby elementem oferty był obowiązek kontaktu organizatora z klubami seniora, które są  

w całej Łodzi. Dalej obowiązek skontaktowania się ze spółdzielniami mieszkaniowymi, aby 

dotarły z taką informacją do swoich mieszkańców. Umieszczeniem jej na tablicach 

informacyjnych na klatkach schodowych.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka odpowiedziała, że 

oczywiście takie warunki mogą zostać zamieszczone w wymaganiach szczegółowych, tyle że 

bardzo trudno będzie zweryfikować, czy dana organizacja to zrobiła. Nawet jeśli organizator 

zwróci się do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o taką pomoc, a informacja nie dotrze 

wszędzie, to nie bardzo wiadomo, kogo rozliczyć z tego niewykonania – spółdzielnię, czy 

organizatora.  

Radna p. Marta Grzeszczyk wyjaśniła, że gdyby Prezydent Miasta Łodzi wzmocniła takie 

działanie prośbą, listem do prezesów spółdzielni mieszkaniowych z informacją, że takie 
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prośby organizatorów działań dla osób starszych będą się zdarzały, to można by osiągnąć 

wymierne efekty. Podkreśliła, że nawet jeśli będzie się to wiązało z większą ilością pracy, to 

warto, gdyż świadomość u osób starszych o potrzebie ruchu jest coraz większa.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka zgodziła się z tą 

wypowiedzią. Zapewniła, że będą czynione starania, aby docierać do coraz większej liczby 

osób.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara dodała, że dobrym miejscem do promowania 

zajęć będą też biblioteki miejskie i ich filie. Najważniejsze, aby informacja dotarła do jak 

najszerszej grupy odbiorców.  

Radny p. Tomasz Anielak dodał, że spółdzielnie mieszkaniowe, to jedynie 1/3 zasobu 

mieszkaniowego. Pozostają wspólnoty mieszkaniowe, zasób miasta, administratorzy.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się do MOSiR z prośbą  

o informację.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski przedstawił 

informację.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski dodał, że cała 

oferta MOSiR kierowana jest do osób 50+, może jedynie poza zajęciami „Sprawny 

przedszkolak”. Zastanawia się, jak „odczarować” MOSiR od zajęć 50+. Przecież chodzi też  

o to, aby przyciągać ludzi młodych. Wszystkie zajęcia, nawet stricte dla młodych, zrzeszają 

wokół siebie tych dojrzałych uczestników – nauka jazdy na łyżwach, gimnastyka w wodzie, 

samoobrona. Wyjaśnił, że w swoim działaniu MOSiR najpierw projektuje swoje działania, 

następnie je wdraża i w końcu bada, jaki mają one zasięg, czy się podobają, czy nie. Jeśli nie, 

to projekt zostaje wstrzymany i rozpoczyna się praca nad nowym projektem. Projekty 

cieszące się powodzeniem są utrzymywane. Podkreślił, że wszystkie zajęcia sa darmowe. 

Prawdopodobnie łódzka oferta dla seniorów nie jest wystarczająca, gdyż bardzo wielu z nich 

uczestniczy w zajęciach stricte dla młodych.  

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała, czy możliwe jest utworzenie bazy 

danych, aby móc informować zainteresowanych o całej ofercie. Np. osoba korzystająca  

z oferty MOSiR pozostawia swój numer telefonu i kiedy pojawiają się nowe zajęcia, będzie 

można ja poinformować.  

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

pełna informacja znajduje się na stronie internetowej i w social mediach, gdzie 

harmonogramy zajęć zamieszczane są na bieżąco. Ponadto osoby zainteresowane, to często 

stali bywalcy zajęć i ich nie trzeba przekonywać. Równolegle tworzona będzie baza 

telefoniczna, ale wymaga to pobrania od każdego uczestnika oświadczenia o ochronie danych 

osobowych i możliwości ich gromadzenia i przetwarzania. Nie wszyscy też chcą udostępnić 

telefon. W sferze marzeń dyrektora jest utworzenie aplikacji pn. Sport Łódź, MOSiR Łódź, 

czy po prostu Łódź - gdzie każdy mógłby kupić bilet wejściowy na basen, lodowisko, 

spektakl, skorzystać z szerokiej oferty miejskiej. To ogromne przedsięwzięcie, ale liczy na to, 

że w niedalekiej przyszłości możliwe do zrealizowania.  

Radna p. Marta Grzeszczyk pogratulowała skuteczności działań, która przekłada się na 

frekwencję. Dodała, że w sprawie aplikacji to taką właśnie Miasto prezentowało i wdrażało  

w 2018 r. – we współpracy z firmą Footsteps. Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Krzysztof 

Piątkowski informował, że aplikacja ta pozwoli turystom lepiej poznać miasto. Aplikacja 

została przygotowana na zlecenie ówczesnego Biura Promocji i Komunikacji Społecznej  

i Turystyki UMŁ i była darmowa. Oznacza to, że takie narzędzie już istnieje i wymaga 

jedynie aktualizacji.  



 11 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski podziękował za 

podpowiedź. Odpowiedział, że stworzenie aplikacji umożliwiającej dostęp on-line do oferty 

MOSiR wiąże się z możliwością zakupienia wejścia i zapłatę za uczestnictwo. Wymaga to 

elektronifikacji wszystkich obiektów MOSiR. Obecnie funkcjonuje system elektroniczny na 

pływalniach. W tym kierunku MOSiR zmierza, taki ma cel.  

Radna p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że widziałaby taką aplikację z bardzo szeroką 

ofertą obejmującą wszystkie wydarzenia, połączoną z Karta Łodzianina itd. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara pogratulowała MOSiR różnorodności oferty 

zajęć i pomimo bardzo ograniczonych środków, rosnącego zasiegu dotarcia do 

zainteresowanych osób. Następnie przewodnicząca Komisji zwróciła się do Wydziału 

Zdrowia i Spraw Społecznych z prośbą o informację.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski przedstawił informację.  

 

Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora 

Działania w zakresie aktywności fizycznej oraz edukacji prozdrowotnej, w tym edukacji żywieniowej 

prowadzone są w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora: 

1. CZAS Libelta 16 

2. CZAS Szpitalna 6  

3. CZAS Cieszkowskiego 6  

4. CZAS Rzgowska 170 

W ramach zajęć można wymienić m.in.: 
 

 

Lp. Rodzaj zajęć Opis zajęć 
Rzgowska 170 Cieszkowskiego 6 

Libelta 16 Szpitalna 6 

1 Pilates/STRECHING Zajęcia mające na celu poprawę i 

wzmocnienie mięśni głębokich oraz ich 

rozciągnięcie. Dopasowanie do potrzeb 

i możliwości osób 60+ (w przypadku 

wprowadzenia lockdown możliwość 

prowadzenia zajęć online) 

Pilates/STRECHING: 3x w tyg.  

(zajęcia trwające 1 h, grupy max. 

po 10 osób) FIT Senior: 1x w 

tyg.  (zajęcia trwające 1 h, grupy 

max. po 10 osób) 

4x w tyg. (zajęcia 

trwające 45 min., grupy 

max. po 12 osób) 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

2 Gimnastyka  Zajęcia dopasowane do osób 60 +, 

podczas których wykonywane będą 

ćwiczenia prowadzone 

ogólnousprawniające i 

ogólnorozwojowe (w przypadku 

wprowadzenia lockdown możliwość 

prowadzenia zajęć online) 

Gimnastyka zdrowy kręgosłup: 

4x w tyg.  (zajęcia trwające 1 h, 

grupy max. po 10 osób) 

Gimnastyka 

ogólnousprawniająca: 2x w tyg. 

zajęcia trwające 1 h, grupy max. 

po 10 osób) 

Od 8 do 12 razy w tyg. 

(zajęcia trwające 45 

min., grupy max. po 12 

osób) 

45 minutowe zajęcia, 

odbywające się cztery razy w 

tygodniu po trzy grupy 

dziennie (każda grupa liczy 

maksymalnie 10 osób) 

Uczestnicy zarówno 

stali bywalcy jak i 

nowe osoby . 

Zajęcia odbywają się 

3 razy w tygodniu, w 

różnym przedziale 

godzinowym. 

3 Joga Zajęcia dla ciała i duszy mające na celu 

poprawę i wzmocnienie mięśni oraz 

koncentrację, wyciszenie. 

Dopasowanie do potrzeb i możliwości 

osób 60+ (w przypadku wprowadzenia 

lockdown możliwość prowadzenia 

zajęć online) 

Nie dotyczy 

1x w tyg. (zajęcia 

trwające 1,5 h, grupy 

max. po 12 osób) 

Trzy 45 minutowe zajęcia, 

odbywające się raz w 

tygodniu (każda grupa liczy 

maksymalnie 10 osób) 

Nie dotyczy 

4 Zajęcia taneczne Zajęcia taneczne dopasowane do osób 

60 + Tańce te usprawniają ciało i 

umysł, niwelują napięcie ruchowe i 

stres, poprawiają kondycję ruchową 

oraz pamięć (w przypadku 

wprowadzenia lockdown możliwość 

prowadzenia zajęć online) 

2x w tyg.  (zajęcia trwające 1 h, 

grupy max. po 10 osób) 
Nie dotyczy 

Zumba – godzinne zajęcia, 

odbywające się trzy razy w 

tygodniu (każda grupa liczy 

maksymalnie 10 osób) 

Taniec w kręgu – godzinne 

zajęcia, odbywające się trzy 

razy w tygodniu (każda grupa 

liczy maksymalnie 10 osób) 

Nie dotyczy 

5 Spacer z kijkami – 

nordic walking 

Rodzaj szybkiego chodu z kijkami, 

które wspomagają pracę całego ciała. 

Spacer na świeżym powietrzu. Taki 

trening aerobowy uaktywnia aż 90%  

ciała do ruchu.  

W tygodniu: 

3x w tyg.  (zajęcia trwające 1 h, 

grupy bez ograniczeń) 

W soboty: 1-2x w m-cu, start w 

godz. 9-11, koniec po dotarciu na 

metę ostatniego uczestnika, bez 

ograniczeń) 

1x w tyg. (zajęcia 

trwające 1,5 h, grupy 

bez ograniczeń) 

Spacery odbywające się w 

tygodniu: 

dwu godzinne zajęcia, 

odbywające się trzy razy w 

tygodniu (bez limitu osób) 

Sobotnie spacery: 1-2 razy w 

miesiącu (bez limitu osób) 

Nie dotyczy 

6 Organizacja imprezy 

plenerowej związanej 

z promowaniem 

aktywności fizycznej  

Zorganizowanie cyklicznych wydarzeń 

plenerowych dla większych grup osób 

(100-300 osób), w ramach których 

promowana jest aktywność fizyczna 

wśród seniorów. 

 

Okolicznościowa impreza dla seniorów w przestrzeni publicznej – w  2021 roku były to współorganizowane przez  CZAS, 

Łódzkie Senioralia oraz uroczyste zakończenie cyklu spacerów nordic walking 
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9 Cykl wykładów 

„Zdrowo jem, 

zdrowo żyję” 

Cykl wykładów prozdrowotnych 

dotyczących zdrowego i 

zbilansowanego żywienia, 

skierowanego do osób 60+ biorąc pod 

uwagę potrzeby i możliwości seniorów. 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Dwu godzinne zajęcia, 

odbywające się  dwa razy w 

miesiącu (grupa liczy 

maksymalnie 10 osób) 

Nie dotyczy 

10 Zajęcia twórcze Zajęcia mające na celu wykorzystanie 

kreatywności seniorów poprzez zabawę 

w tworzenie form plastycznych 

przydatnych w życiu codziennym. 1x w tyg.  (zajęcia trwające 2 h, 

grupy max. po 10 osób) 

1x w tyg.  (zajęcia 

trwające 2 h, grupy max. 

po 12 osób) 

Dwu godzinne zajęcia, 

odbywające się dwa razy w 

miesiącu (grupa liczy 

maksymalnie 10 osób) 

Nie dotyczy 

11 Gimnastyka umysłu Zajęcia polegające na wykonywaniu 

ćwiczeń pamięciowych, 

rozwiązywaniu łamigłówek, rebusów 

oraz zadań logicznych. 
1x w tyg.  (zajęcia trwające 1 h, 

grupy max. po 10 osób) 

1x w tyg. (zajęcia 

trwające 1 h, grupy max. 

po 12 osób) 

Godzinne zajęcia, odbywające 

się dwa razy w miesiącu 

(grupa liczy maksymalnie 10 

osób) 

Zajęcia odbywają się 

cyklicznie dwa razy 

w m-cu, w  jednym 

spotkaniu są dwie 

grupy liczące max 10 

osób, jedna grupa ma 

zajęcia 2h. 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące działań prowadzonych w Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS-y). 

 

- z jaką częstotliwością i gdzie odbywają się poszczególne zajęcia (i ile trwają), 

Częstotliwość i czas trwania poszczególnych zajęć przedstawione zostało w załączonej tabelce, Miejsce 

realizacji zajęć: Rzgowska 170, Cieszkowskiego 6, Libelta 16 oraz Szpitalna 6.  

W przypadku spacerów z kijkami zajęcia odbywają się m.in w: Parku Podolskim, Stawach Jana,  Parku 

Słowackiego, Sielanka, Parku Rejtana, Parku Ocalałych oraz w Lasie Łagiewnickim. 

 

- ilu uczestników bierze w nich zwykle udział i jaka grupa wiekowa dominuje na poszczególnych 

zajęciach, 

Codzienna ilość osób jest zmienna, ze względu na poszczególne zajęcia, które prowadzone są w centrum. 

Orientacyjna ilość to około 50-80 osób dziennie. Jeżeli chodzi o spacery nordic walking, ilość uczestników to 15 

osób z wyłączeniem sobót, kiedy to ilość osób wynosi średnio 200 uczestników. Przeważająca grupa 

uczestników to osoby 60+. 

 

- czy są to projekty okresowe, czy może zajęcia odbywają się przez cały rok, 

 Zajęcia odbywają się przez cały rok, z przerwą wakacyjną (1 miesiąc). 

 

- gdzie mieszkańcy mogą znaleźć informacje na ten temat, 

Informacje dotyczące prowadzonych zajęć można znaleźć: 

• W publikacji Łódzkiej Tytki Seniora; 

• W gazecie miejskiej Łódź.pl; 

• Na Fb każdego CZAS-u oraz oficjalnego FB UMŁ poświęconego seniorom, a także na stronie UMŁ; 

• W biurze Oddziału ds. Polityki Senioralnej UMŁ; 

• W Placówkach CZAS-ów. 

 

- jak wyglądają zapisy, 

Zajęcia odbywają się telefoniczne, 25 dnia każdego miesiąca (chyba, że jest to w weekend, wtedy ustalamy z 

wyprzedzeniem inny dzień zapisów - jeden dla wszystkich CZAS-ów). Seniorzy zapisują się na okres jednego 

miesiąca, na wybrane przez siebie zajęcia. Istnieje też możliwość zapisu  

na wolne miejsca codziennie, jeśli takowe się zwalniają - na bieżąco informujemy o tym na FB lub można 

zadzwonić i uzyskać informację o wolnych miejscach. Ze względu na ogromną popularność zajęć obowiązuje 

zasada, że jedna osoba może zapisać się np. na dwie gimnastyki w tygodniu. 

 

- czy uczestnicy poszczególnych zajęć stanowią stałą grupę czy regularnie pojawiają się na zajęciach nowe 

osoby, 

Do zajęć dołączają nowe osoby, nie jest to stała grupa. 

 

- czy wszystkie realizowane przez Państwa działania są ukierunkowane na grupę 60+, czy może są także 

jakieś aktywności dla osób 50+ ? W takcie dyskusji na komisji w taki sposób określiliśmy grupę tj. 

uwzględniliśmy to przesunięcie - jak zauważył jeden z radnych osoby w wieku 50+ często podupadły 

kondycyjnie wskutek zamknięcia w domach w czasie pandemii itd., (a wydaje się, że są to osoby mniej 

skore do korzystania z siłowni czy uprawnia sportu w innej formie niż grupa 20-45) 

Nasze działania ukierunkowane są na osoby 60+. Natomiast w zajęciach sobotnich (spacery z kijkami) nie mamy 

ograniczenia wiekowego. Uczestnikami tego wydarzenia bardzo często są całe rodziny. 
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Faza pytań i dyskusji.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wspomniała o ograniczeniach i zajęciach  

w formie zdalnej. Zapytała, czy ograniczenia wynikały z pojemności sali, czy brano pod 

uwagę ograniczenia pandemiczne.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski wyjaśnił, że od początku 

pandemii wprowadzone zostały specjalne zasady bezpieczeństwa funkcjonowania zajęć dla 

seniorów – ograniczenie liczby uczestników, reżim sanitarny. Liczba uczestników zależy od 

powierzchni sal i zasad bezpieczeństwa tj. reżimu sanitarnego.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała, czy dla zajęć typu gimnastyka, 

pilates, czy joga rozważane jest przeniesienie ich z pomieszczeń na zewnątrz, kiedy będą 

lepsze warunki pogodowe.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski zapewnił, że tak. Zajęcia 

te również odbywają się na świeżym powietrzu. Tak było w ubiegłym roku, kiedy wszystkie 

zajęcia przeniesiono na zewnątrz. Podkreślił, że prawie przy każdym Centrum Zdrowego  

i Aktywnego Seniora (poza tym przy ul. Cieszkowskiego) funkcjonuje zewnętrzna siłownia. 

Jednak w okresie jesienno-zimowym aktywność na świeżym powietrzu ogranicza się do zajęć 

Nordic Walking i zajęć na siłowniach zewnętrznych. Wiosną i latem na świeżym powietrzu 

realizowana jest pełna oferta. Wychodzenie z zajęciami na zewnątrz przyciąga na te zajęcia 

nowe osoby.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powiedziała, że żadne z zajęć nie odbywają 

się we wschodniej części miasta, czyli Widzew, Stoki, Olechów. Czy możliwa jest letnia 

oferta zajęć dla tych rejonów?  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski odpowiedział, że 

Centrum na Widzewie znajduje się przy ul. Szpitalnej 6. Lokalizacje Centrów nie są 

przypadkowe, a podyktowane lokalizacja miejskich przychodni medycznych. Taka była idea 

tworzenia Centrów, przy miejscach, gdzie seniorzy przychodzą do lekarza, do specjalisty.  

Projekt wyjścia poza Centra, to odbywające się cyklicznie duże spacery w Arturówku, 

przeznaczone dla wszystkich chętnych. Takie spacery będą kontynuowane w innych dużych 

parkach i przestrzeniach.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła uwagę, że na Widzewie-Wschodzie 

również są przychodnie, jak też na Retkinii i warto byłoby tam również zaproponować 

ćwiczenia na świeżym powietrzu.  
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Radny p. Rafał Markwant wyraził zdziwienie, że trzy jednostki tj. Wydział Zdrowia, 

Wydział Sportu i MOSiR realizują podobne działania. Nie znajduje argumentu, żeby to 

wytłumaczyć i pyta, czy nie mogłaby realizować tego jedna jednostka. 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski wyjaśnił, że 

przedstawiona Komisji Sportu informacja pokazuje jedynie wycinek pełnej oferty Centrów 

Zdrowego i Aktywnego Seniora. Celem Centrów nie jest tylko aktywność fizyczna, celem jest 

promowanie zdrowego stylu życia, edukacji i prewencji żywieniowej i prozdrowotnej. Oferta 

poza zajęciami na świeżym powietrzu obejmuje również edukację ze specjalistami, warsztaty 

żywieniowe, porady psychologów, projekty promujące zdrowie i profilaktykę. Chodziło  

o utworzenie przestrzeni, gdzie seniorzy będą się spotykali i sam też organizowali swój czas.  

Radny p. Rafał Markwant odpowiedział, że skoro Wydział Zdrowia robi to kompleksowo, 

to może zająć się wszystkimi działaniami.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski odpowiedział, że oferta 

Wydziału Zdrowia i Wydziału Sportu oraz MOSiR i tak nie jest wystarczająca. W Łodzi 

mieszka obecnie 167 tyś. osób powyżej 60 roku życia. Z oferty Centrów korzysta pomiędzy 

3-5 tyś. osób miesięcznie.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyjaśniła, że zadania realizowane przez 

Wydział Sportu, to zadania z budżetu obywatelskiego i nie może ich realizować Wydział 

Zdrowia.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka dodała, że te zadania 

realizują organizacje pozarządowe. Wydział Sportu otrzymuje środki, ogłasza konkurs dla 

realizatorów, ale sam nie prowadzi zajęć.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał, dlaczego działań dla seniorów w ramach budżetu 

obywatelskiego nie może realizować Wydział Zdrowia.  

Radna p. Marta Grzeszczyk wyjaśniła, że jest to kwestia podziału wniosków na etapie ich 

wpływania do budżetu obywatelskiego. Byłoby dobrze, gdyby takie wnioski przekazywane 

były do Wydziału Zdrowia. Zapytała, czy Wydział Zdrowia posiada pełną informację, jakie 

organizacje pozarządowe realizują zadania dla seniorów i można seniorów do nich kierować? 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała, czy jest współpraca Wydziału 

Zdrowia z innymi jednostkami i organizacjami pozarządowymi dotycząca realizowanych 

działań na rzecz seniorów.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski odpowiedział, że Oddział 

Polityki Senioralnej zbiera wszystkie takie informacje z Miasta i wydaje tzw. Łódzką Tytkę 

Seniora – wydawaną co kwartał w 20 tyś. egzemplarzy, dostępną w 50 punktach na terenie 
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całego miasta: w przychodniach, domach kultury itp. Kiedy Tytka nie jest drukowana, bo 

sytuacja jest niestabilna, jak obecnie w pandemii, to wydawana jest w wersji elektronicznej  

i dostępna jest na stronach internetowych.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o współpracę pomiędzy wydziałami, 

przekazywanie informacji o stopniu zainteresowania poszczególnymi zajęciami itd.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka odpowiedziała, że Wydział 

przekazuje informacje do Wydziału Zdrowia. Zaproponowała, że Wydział będzie bardziej 

promował w mediach miejskich imprezy dla seniorów.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski odpowiedział, że 

prowadzona jest taka weryfikacja na bieżąco. W każdym Centrum pracuje koordynator, który 

ma stały kontakt z uczestnikami zajęć. Rzadko zdarza się, aby zajęcia nie cieszyły się 

powodzeniem. Zapisy na zajęcia odbywają się 25 dnia każdego miesiąca i często miejsca 

wyczerpują się pierwszego dnia. Seniorzy zgłaszają się do koordynatorów i zgłaszają uwagi  

i w odpowiedzi na uwagi wprowadzane są konieczne zmiany.  

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

tak jest. Dodał, że chętnie podzieli się zgromadzonymi w tym zakresie danymi. Informacje, 

uwagi zbierają instruktorzy i przekazują dalej.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała, czy w zakresie promocji 

podejmowane były rozmowy, skoro oferta MOSiR jest o wiele bogatsza, a całościowa oferta 

Miasta niewystarczająca, biorąc pod uwagę zainteresowanie. Mając też na uwadze fakt, że 

Centra są na razie tylko 4, to czy MOSiR występował do Wydziału z prośbą o informację 

jakie jeszcze organizowane są zajęcia, żeby takie plakaty z informacjami wisiały w Centrach.  

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

w czasie pandemii może okazać się, że rozpropagowane w ten sposób zajęcia nie będą się 

mogły odbyć. Na to przyjdzie czas po odmrożeniu wszystkich restrykcji. Ponadto, zajęcia 

można budować w oparciu o istniejącą grupę instruktorów, a przy jeszcze większej promocji 

może okazać się, że trzeba będzie zatrudniać kolejnych instruktorów, co wiąże się poza 

wyznaczone zadania budżetowe.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara odpowiedziała, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby stworzyć ogólny plakat informacyjny o tym, jakie MOSiR organizuje 

zajęcia, szczegóły pod numerem telefonu i na stronie internetowej.  

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

przyjmuje te uwagi. Dodał, że tak się dzieje, promocja cały czas trwa, w mediach 

społecznościowych, na plakatach itp. Obawia się, że zwiększenie promocji będzie miało 
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skutek odwrotny, już dziś większy jest popyt, a zbyt mała podaż, zbyt mała liczba 

instruktorów, a kiedy skończą się restrykcje, to znacznie zwiększone zostaną grupy 

uczestników zajęć.  

Radna p. Marta Grzeszczyk nie zgodziła się z przedmówcą. Przy zbyt małej ofercie i liczbie 

miejsc trzeba postarać się o dodatkowe środki. Po pandemii nie można też organizować zajęć 

dla zbyt dużej liczby osób w grupie, co utrudni kontakt z instruktorem. Pierwszym źródłem 

dodatkowych środków może być budżet obywatelski, bo środki w nim nie są do końca 

wykorzystywane. Zapytała, czy Zielona Łódź podlegająca Zarządowi Zieleni Miejskiej nie 

organizuje również zajęć na świeżym powietrzu dla seniorów?  

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

najprostszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkie takie zajęcia odbywały się w MOSiR, 

pod auspicjami MOSiR. Przychylił się do tego, że trzeba walczyć o dodatkowe środki  

i bardzo chętnie każde takie przyjmie. Ale w pandemii nie chodzi jedynie o ograniczenia 

osobowe, ale też ograniczenia dotyczące przestrzeni, powierzchni hal, pływalni itd.  

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy rozwiązaniem nie byłoby, aby zadania z budżetu 

obywatelskiego nie były organizowane przez Wydział Sportu, ale przez jednostkę, która ma 

bezpośredni i ciągły dostęp do osób zainteresowanych taką aktywnością, mającą bazę 

kontaktową – czyli albo MOSiR, albo Wydział Zdrowia i Zielona Łódź.  

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych p. Wojciech Kosakowski odpowiedział, że Oddział 

ds. Polityki Senioralnej zbiera kompleksową informację oferty UMŁ i całego miasta dla 

seniorów i wydaje to w formie konkretnego druku. W Urzędzie najczęściej, wszystko co 

dotyczy seniorów trafia do Wydziału Zdrowia, Oddziału ds. Polityki Senioralnej. Zadania  

w ramach b.o kierowane do Wydziału Sportu nie dotyczą tylko seniorów. Dlatego ma to 

realizować Wydział Sportu, a nie Wydział Zdrowia.  

Radna p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że w takim razie takie zadania z b.o być może 

powinny trafiać do MOSiR.  

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

jest na to otwarty.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka zasugerowała omówić to  

z Biurem Aktywności Miejskiej, bo budżet obywatelski kieruje się pewnymi zasadami – tym, 

gdzie, na czyim terenie mają się odbywać zajęcia – gdzie np. MOSiR nie może operować. 

Dlatego przesyłane są np. do Zieleni Miejskiej itd.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski potwierdził, że 

tak właśnie jest. Odpowiedzią może być np. podpisane porozumienie pomiędzy MOSiR  

i Zarządem Zieleni Miejskiej, aby instruktorzy mogli tam prowadzić zajęcia.  

Radna p. Marta Grzeszczyk odpowiedziała, że zapewne takie porozumienie będzie możliwe 

do zawarcia.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara podsumowując powiedziała, że idzie wiosna  

i wszystkie zajęcia będą mogły odbywać się na świeżym powietrzu, zapewniając aktywność 

mieszkańcom. Wyraziła nadzieję na szerszą współpracę jednostek w zakresie promocji, 

doceniła inicjatywę w postaci Tytki Seniora i podziękowała za przedstawione radnym 

informacje.  

 

Ad pkt 8 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że w skrytkach radnych są do odebrania 

zaproszenia na ORLEN CUP halowy mityng w lekkoatletyce, który odbędzie się 11 lutego br. 

 

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 

 

 


