
DPr-BRM-II.0012.16.4.2018 
Protokół nr 6/III/2019 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 18 marca 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -    12 radnych  
 
nieobecnych  -      0 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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 5/III/2019  posiedzenia Komisji. 

2. Informacja na temat przygotowań do Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce Nożnej 
2019 - FIFA U-20 World Cup. 

3. Bieżąca informacja na temat działalności Miejskiej Areny Kultury i Sportu oraz 
współpracy z Klubem Żużlowym „Orzeł”.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
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Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał porządek obrad pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 5/III/2019 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Informacja na temat przygotowań do Mistrzostw Świata do lat 20 w Piłce 
Nożnej 2019 - FIFA U-20 World Cup.  
 
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. M. Kondraciuk powiedział, że jest to trzecia impreza pod 
względem rangi organizowana przez FIFA, po mistrzostwach świata mężczyzn, po Mundialu 
i po Mundialu kobiet. Wystarczy powiedzieć, że gwiazdami poprzednich edycji były takie 
gwiazdy, jak Diego Maradona czy Leo Messi – to wskazuje, że przyjadą do Łodzi zawodnicy 
ukształtowani, mający kontrakty z największymi klubami Europy, jak Barcelona, Manchester 
United, Real Madryt i wieloma innymi. To niezwykłe przedsięwzięcie nie tylko sportowe ale 
także organizacyjne. O sprawach organizacyjnych powie Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Łodzi p. Mariusz Łysio, a także przedstawiciel Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Nadmienił, 
że Polska wylosowała w grupie prawie tych samych rywali jak w Mundialu – Kolumbię  
i Japonię, nową w losowaniu jest reprezentacja Haiti. W Łodzi odbędzie się 10 spotkań,  
6 grupowych - w tym 3 z udziałem reprezentacji Polski i 3 z grupy „C’, w której występują 
Urugwaj, Honduras, Norwegia i Nowa Zelandia. W Łodzi będą grały reprezentacje Urugwaju, 
Nowej Zelandii oraz Norwegii. Łodzianie nie zobaczą reprezentacji Hondurasu, ponieważ 
wszystkie mecze z grupy muszą odbyć się  jednego dnia i dwa mecze dziennie nadmiernie 
obciążyłyby boisko. W związku z tym FIFA zastosowała wariant zamiany z grupą „C”, 
boisko wówczas nieco odpoczywa – następnie grane są mecze grupy „C”. Odwrotnie ma być 
w Lublinie – najpierw odbędą się mecze grupy „C”, następnie mecze naszej grupy. Następnie 
odbędą się 2 mecze 1/8 finału, jeden mecz ćwierćfinału, a następnie miecz finałowy. Mecz 
finałowy odbędzie się w Łodzi 15 czerwca 2019 r., inauguracja nastąpi 23 maja br. o godz. 18 
– mecz Polska-Kolumbia. Bilety na spotkanie sprzedają się znakomicie. Można spodziewać 
się, że stadion będzie wypełniony. Zasadą FIFA jest, że takie turnieje nie odbywają się na 
dużych obiektach ale na obiektach kompaktowych, jakie mamy do dyspozycji w Łodzi np. 
przy al. Piłsudskiego.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-20 
Polska 2019 p. Mariusz Łysio dodał, że główną areną będzie w Łodzi stadion przy  
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al. Piłsudskiego – stadion RTS „Widzew”, gdzie rozegranych zostanie 10 meczów. Drużyny, 
które przybędą do Łodzi będą miały do swojej dyspozycji 2 obiekty treningowe. Pierwszym  
z nich jest obiekt przy ul. Minerskiej - jedno boisko trawiaste, drugie boisko hybrydowe. 
Drugim obiektem do celów treningowych będą dwa boiska przy al. Unii. Drużyny, co 
potwierdziła FIFA i PZPN, wybrały już bazę hotelową tj. Hotel Ambasador przy  
ul. Kili ńskiego. Miasto podpisało umowy trójstronne pomiędzy FIFA, PZPN a Miastem.  
W ramach tych umów zobowiązane jest do zrealizowania różnych zobowiązań – projekty 
począwszy od wolontariatu, promocji, przez przygotowanie boisk, infrastruktury 
teleinformatycznej, organizacji ruchu, instrukcji mobilności, bezpieczeństwa itd. Komórką 
odpowiedzialną za realizację tych zobowiązań jest Komitet Sterujący powołany przez 
Prezydenta Miasta Łodzi, który spotyka się regularnie – od ubiegłego roku, co tydzień. 
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem muraw. 
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski dodał, że w ramach projektu 
Miejska Arena dostarczy infrastrukturę sportową, na której odbędzie się turniej oraz 
infrastrukturę treningową, czyli boisko hybrydowe i stadion przy al. Unii, gdzie drużyny 
przed i w trakcie turnieju będą odbywały swoje treningi. Na MAKiS spoczywa główny ciężar 
dostosowania i przygotowania obiektów. Na mocy umowy podpisanej przez Miasto w 2017 r. 
i umowy o której wspomniał Pełnomocnik Prezydenta Miasta p. M. Łysio, powstało 
zobowiązanie, aby dostarczyć dla FIFA i PZPN tzw. czysty stadion. Oznacza to, że 13 maja 
2019 r. FIFA odbiera od MAKiS klucze i na czas trwania turnieju zarządza stadionem.  
W związku z tym MAKiS w porozumieniu z RTS „Widzew” dokonują ustaleń nt. 
wyprowadzenia najemców ze stadionu przy al. Piłsudskiego, gdyż wszystkie powierzchnie 
stadionu wykorzystywane dziś przez najemców będą w użytkowaniu FIFA. Na czas 
mistrzostw pomieszczenia stadionu będą wykorzystywane do prac biura operacyjnego, 
centrum wolontariatu i innych. Ruch na stadionie winien być również ograniczony ze 
względów bezpieczeństwa. W związku z tym negocjacje z FIFA trwały długo, udało się 
wynegocjować nieco więcej, niż zostało zapisane w umowach np. nie wyprowadzać w 100% 
kliniki, która funkcjonuje w pomieszczeniach stadionu RTS „Widzew” – w znacznie 
ograniczonym zakresie klinika będzie mogła pracować. Miejska Arena pozostaje w stałym 
kontakcie z zarządem RTS „Widzew” i najemcami lokali, dopracowywane są detale. Jeśli 
chodzi o jak najlepszy stan infrastruktury, to pod stałą konsultacją FIFA przygotowywana jest 
płyta stadionu przy al. Piłsudskiego. Wizytacja FIFA, która odbyła się dwa tygodnie temu 
wykazała, że obok płyty stadionu w Bielsku, płyta tego stadionu jest najlepszą przeznaczoną 
do turnieju. Obecnie MAKiS jest w procesie organizacji kilku zamówień publicznych, 
dotyczących zakupu sprzętu niezbędnego do utrzymania boisk, a także drobnej infrastruktury 
IT oraz demontaży niektórych infrastrukturalnych części stadionu, czego wymaga FIFA. 
Ponadto w tym tygodniu odbędzie się w Łodzi szkolenie greenkeeperów. Wyraził nadzieję, że 
w związku z działaniami i przygotowaniami MAKiS turniej odbędzie się na najwyższym 
poziomie.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki dodał, że bazę 
treningową zapewnia obiekt przy ul. Minerskiej. Obiekt został bardzo dobrze oceniony przez 
przedstawicieli FIFA, PZPN oraz przedstawicieli zespołów. Zapewnił gotowość do realizacji 
imprezy.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. M. Kondraciuk wyjaśnił, że pojawiają się w mediach rożne 
informacje dotyczące jakości boisk. Powołał się na opinię komisji FIFA, która 18 i 19 
września 2018 r. wizytowała boiska i uznała je - zarówno boisko przy ul. Minerskiej, jak  
i przy ul. Małachowskiego, za doskonałe oraz będące wartością dodaną Mistrzostw Świata  
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U-20. Takiego użyto sformułowania, dlatego też zaapelował o budowanie swoich opinii  
w oparciu o opinie ekspertów a nie tylko w oparciu o przekazy niektórych mediów.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara skierowała pytanie do MAKiS, czy 
uwzględnił harmonogram prac Zarządu Inwestycji Miejskich, który odpowiada za 
przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej. 
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski zapewnił, że tak. Wyjaśnił, że 
zakres prac MAKiS jest dużo mniejszy, niż zakres prac ZIM i nie przewiduje  
w harmonogramie prac żadnych „kolizji”.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-20 
Polska 2019 p. Mariusz Łysio uzupełnił, że wszelkie prace związane z dostosowaniem 
teleinformatycznym stadionu będą odbywać się do maja br., prace cięższe polegające np. na 
demontażu płotu wokół stadionu, demontażu barierek – będą prowadzone po 8 maja br. 
Miejska Arena Kultury i Sportu oraz Miasto mają czas do 22 maja br. Zgodnie  
z doświadczeniami  innych miast w tym względzie, jest to czas wystarczający.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy MOSiR „zmieści” się w posiadanym budżecie. 
Zauważył, że spółce MAKiS łatwiej jest zarządzać budżetem na boiska, niż Ośrodkowi 
Sportu, który nie jest spółką.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
środki przeznaczone na właściwą obsługę boisk podczas MŚ FIFA U-20 zostały Ośrodkowi 
zagwarantowane i wynoszą 400 tys. zł.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o rozmowy MAKiS z RTS „Widzew”.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że rozmowy trwają. 
Największy problem stanowi sprawa najemców pomieszczeń na stadionie. Umowa wynajmu 
zawarta jest nie bezpośrednio „MAKiS – najemcy” ale pośrednio przez RTW „Widzew”. 
Oznacza to, że klub otrzymuje z tytułu wynajmu środki, zarabia na wynajmowanych 
powierzchniach, ma sponsorów, długoterminowo współpracuje z różnymi podmiotami. 
Dlatego nie jest w interesie klubu poinformować najemców, iż muszą wynieść się na 30 dni 
trwania Mistrzostw. W trakcie rozmów doszło do ustalenia z FIFA, iż w tych 
pomieszczeniach nie będzie się nic działo, nie istnieje groźba powstania  szkód. Pozostaje do 
ustalenia kwestia ewentualnych rekompensat, czy odszkodowania.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o termin przekazania stadionu przez FIFA.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że 13 maja br. 
Wciąż trwają rozmowy, które chcemy zakończyć w przeciągu najbliższych dwóch tygodni,  
w najbliższy czwartek odbędzie się kolejne spotkanie i myślę, że podpiszemy stosowny aneks 
do umowy. Ponadto umowa jest tak skonstruowana, że MAKiS przysługuje wezwanie do 
zaprzestania działalności i opuszczenia stadionu w terminie 14 dni.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy zawarta umowa jest na czas określony, czy 
nieokreślony.  
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Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że umowa zawarta 
została na czas określony. W umowie zawarty jest zapis, iż w przypadku jakiś wydarzeń 
przysługuje wezwanie do opuszczenia pomieszczeń w terminie 14 dni.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał ponownie, czy na pewno w umowie widnieje powyższy 
zapis.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski zapewnił, że tak.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski  zapytał, ilu użytkowników na czas 
mistrzostw zostanie wyłączonych z możliwości skorzystania z obiektów sportowych, nie 
tylko ze stadionów ale ze wszystkich obiektów, które przeznaczone są na tę imprezę. Zapytał 
dalej, jakie koszty rekompensaty dla tych użytkowników przewiduje się w budżecie miasta, 
za fakt niemożności korzystania z obiektów. Dalej zapytał, dlaczego FIFA w rozmowach  
i negocjacjach traktowana jest inaczej, niż użytkownicy obiektów sportowych. Wszystkie 
kryteria stawiane przez FIFA zostały spełnione, a w przypadku użytkowników pomieszczeń 
na stadionie rozmowy wciąż trwają. Dla dobrego biznesu, a miasto winno na mistrzostwach 
zarobić, winno się precyzyjnie określić możliwość potencjalnych zysków oraz możliwość 
potencjalnych strat, zwłaszcza rekompensat dla tych, którzy w Łodzi na co dzień działają  
i być może są dla miasta źródłem nie małych dochodów. Te podmioty traktowane są jednak 
na zupełnie innych zasadach, niż FIFA. Dlaczego tak jest.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. M. Kondraciuk wyjaśnił, że miało miejsce spotkanie ze 
wszystkimi użytkownikami aren treningowych i opracowana została logistyka działania – tak, 
aby nikt nie musiał otrzymywać odszkodowań, tylko miał miejsce na rozgrywanie spotkań  
i prowadzenie treningów. Głównie chodzi o grupy młodzieżowe, które mogą rozgrywać swoje 
mecze na mniejszych obiektach. Poczynione ustalenia były dla tej strony rozmów 
satysfakcjonujące. Dodatkowo Okręgowy Związek Piłki Nożnej tak zmodyfikował kalendarz 
spotkań, aby można było pogodzić rozgrywki drużyn młodzieżowych z imprezą priorytetową, 
jaką są Mistrzostwa. W kwestii kosztów Mistrzostw wyjaśnił, że kiedy Prezydenta Miasta 
zwróciła się z prośbą o rekomendacje dla tej imprezy, stwierdził, że FIFA poprzez PZPN nie 
oczekuje od Miasta dotacji, ani zakupu usługi promocyjnej. Oczekuje natomiast 
udostępnienia obiektów i dostosowania ich do wymogów. Ponieważ Łódź dysponuje nowymi 
obiektami, wydawało się że koszt dostosowania nowych obiektów relatywnie nie będzie 
wysoki. Korzyści dla Miasta, to fakt iż przeprowadzone modyfikacje i modernizacje obiektów 
pozostają, podnoszą jakość obiektów, ich standard. Innego rodzaju korzyści, to te wymienione 
w przygotowanym dokumencie nt. korzyści organizatorów poprzednich mistrzostw w Nowej 
Zelandii i Korei Południowej – ekwiwalent medialny przekracza grubo 50 mln zł, 
zwiększenie wpływów dla hoteli i restauracji. Dokument zostanie Komisji udostępniony na 
kolejnym posiedzeniu.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy nowe elementy montowane na czas mistrzostw 
zostaną potem zdemontowane, a zamontowane elementy wymagane przez PZPN – czy jest 
inny pomysł w tej kwestii.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. M. Kondraciuk odpowiedział, że co do relacji z FIFA, to 
wszystkie imprezy organizowane przez FIFA redagowane są na prawie szwajcarskim. Są to 
umowy nie negocjowalne. Można albo przyjąć umowę i być organizatorem imprezy, albo 
umowy nie przyjąć.  
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Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odniósł się do pytania radnego  
p. K. Makowskiego i odpowiedział, że zmiany infrastrukturalne podzielić można na dwie 
grupy – takie, które podwyższają standard stadionu i one pozostaną i będą używane, oraz 
takie, które stanowią jedynie dostosowanie do mistrzostw i od których trzeba odstąpić, aby 
dostosować obiekty do wymogów licencyjnych.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał ponownie o 14 dniowy termin wypowiedzenia umowy. 
Zapis gwarantuje taką możliwość rozmowy z użytkownikiem, że na czas trwania dużej 
imprezy można „wynieść” głównego użytkownika.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski powtórzył, że tak, taki punkt  
w umowie jest i zabezpiecza MAKiS na ww. sytuacje.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy dobrą wolą MAKiS jest więc przygotowanie 
powyższego tzn. wniesienie, wyniesienie, magazyny, transport itd.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że zapis 
funkcjonujący w umowie umożliwia przejęcie powierzchni.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy MAKiS dokonał już ostatecznych ustaleń z kliniką 
funkcjonującą w pomieszczeniach stadionu RTS „Widzew”.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że tak. Odbyło się 
kilka spotkań w sprawie, nawet w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie. Miejska Arena 
zaproponowała dodatkowe pomieszczenia na czas trwania mistrzostw w Atlas Arenie ale 
osoba kierująca kliniką stwierdziła, że na ten czas ograniczone zostanie funkcjonowanie 
rehabilitacji. Bardziej zależy klinice na funkcjonowaniu gabinetów i one będą mogły 
funkcjonować.  
 
Na tym dyskusję zakończono. 
 
 
Ad pkt 3 – Bieżąca informacja na temat działalności Miejskiej Areny Kultury i Sportu 
oraz współpracy z Klubem Żużlowym „Orzeł”.  

 
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski wyjaśnił, że obiekt przy  
ul. 6 Sierpnia 71 został niedawno oddany do użytku. Obecnie wymaga rozruchu i potrzeba 
czasu, aby funkcjonował w 100%. Dodał, że MAKiS razem z prezesem Klubu Żużlowego 
„Orzeł” p. Witoldem Skrzydlewskim starają się doposażyć obiekt, aby w 100% spełniać 
obowiązujący regulamin. Wyjaśnił, że MAKiS nie był inwestorem i nie odpowiadał za 
budowę obiektu. Zaistniałe niedoskonałości i niedociągnięcia zmuszony jest własnym 
kosztem usunąć, co nie jest łatwym zadaniem i wymaga wolnych środków finansowych, 
których nie ma. Dokonano zakupu granitu, niezbędnego do przygotowania toru żużlowego. 
Zakup został uzgodniony z pracownikami i przedstawicielami Klubu. Zakupiono też kamery. 
Życzenia i oczekiwania prezesa Klubu Żużlowego „Orzeł” stara się na bieżąco spełniać, choć 
nie wszystkie zapewne uda się spełnić. Za najważniejszy problem uważa uporządkowanie 
środka toru. W tej sprawie wystąpiono o odstępstwo do Polskiego Związku Motorowego - 
pierwotne ustalenia przewidywały umieszczenie tam płyty cementowej, na której od czasu do 
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czasu przebiegały będą inne imprezy. Płyta w najbliższym czasie powstanie, a na ten moment 
środek toru należy doprowadzić do porządku i przy sprzyjających warunkach pogodowych na 
pewno tak się stanie. W poprzednich tygodniach odbyło się  spotkanie z komisją żużlową i tor 
został odebrany - ale z uwagami.  
 
Prezes Klubu Żużlowego „Orzeł” p. Witold Skrzydlewski dodał, że przy nie spełnieniu 
uwag zostaną nałożone duże kary finansowe. Następnie powiedział, że 15 lat temu zajął się 
Klubem i zainwestował duże środki finansowe. Klub awansował z II ligi do I ligi, następnie 
dwukrotnie do ekstraligi. W roku ubiegłym, w kwietniu, stadion miał zostać przekazany do 
użytkowania. Gdy stadion nie został przekazany, błędem było dalsze utrzymywanie drużyny  
i ponoszenie kosztów z tym związanych. Powiedział, że stadion został zbyt tanio 
wybudowany. W 2018 r. spółka MAKiS otrzymała za wynajęcie dla Klubu tego stadionu 
kwotę 300 tys. zł, choć wszystko przygotowane zostało przez Klub „Orzeł”. W tym roku ma 
być przygotowany stadion. W ubiegłym roku Klub zdjął bandy i przygotował tor na zimę. 
Powiedziano, że otrzyma za to zapłatę, ale jej nie otrzymał. Granit do przygotowania toru 
winien zostać zakupiony w ubiegłym roku. Taka była umowa. Teraz zakupionego granitu nie 
można już dosypać. Została też przywieziona glinka, nie wiadomo, kto ma za nią zapłacić. 
Poprzednia glinka została na zewnątrz, nie nadaje się już do użytku i trzeba zapłacić za jej 
utylizację. Wyjaśnił, że podczas prac przygotowujących stadion do odbioru Klub zgłosił 
prośbę o oklejenie szyb folią, na co ani Miasto, ani MAKiS nie miały pieniędzy. W związku  
z tym szyby zostały oklejone folią firmy „H. Skrzydlewska”, na co wyrażono zgodę. Kiedy 
zapadła decyzja o zdjęciu tych folii, wypadało choć uprzedzić firmę „H. Skrzydlewska”. 
Dalej powiedział, że obiekt nosi nazwę Moto Arena, choć obiekt o takiej samej nazwie mieści 
się w Toruniu. Zaznaczył, że ten stadion nie może mieć nazwy użytkowej, ponieważ jest to 
stadion miejski. Inne stadiony w Łodzi, również miejskie mają napisy RTS „Widzew” i ŁKS. 
Podkreślił, że Klub oczekuje poważnego traktowania, pomieszczeń z których może korzystać  
itd. Z tego też względu w przyszłym sezonie Klubu w Łodzi nie będzie, gdyż nie może tak 
być, że Klub płaci za wszystko. Klub chce być traktowany, jak inne kluby w Łodzi.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że trzeba nawzajem 
dać sobie czas. Nie wszystko można zrobić od razu. Działania ograniczają warunki 
pogodowe, procedury przetargowe itd. Spółka MAKiS nie jest prywatną własnością i podlega 
prawu, zarządzeniom, rozporządzeniom i dysponuje majątkiem miejskim, za który odpowiada 
karnie. Zapewnił, że co będzie można, zostanie wykonane – np. uporządkowanie środka toru. 
Umieszczenie logo Klubu wymaga projektu itd. Roboczo używana jest nazwa Moto Arena  
i nie ma sprzeciwu wobec zastosowania innej nazwy dla obiektu. Zwrócił się z prośbą  
o szansę dla MAKiS na dobrą współpracę oraz zapewnił, że spółka dołoży starań, aby tak 
współpraca przebiegała.  
 
Prezes Klubu Żużlowego „Orzeł” p. Witold Skrzydlewski odpowiedział, że przy bieżącym 
porządkowaniu obiektu przez MAKiS, po przeprowadzanych przez siebie imprezach nie 
powstałyby dodatkowe problemy i koszty z tym związane.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek powiedział, że intencją spółki MAKiS jest, 
aby nazwa Klubu oraz logo znalazły się na stadionie.  
 
Prezes Klubu Żużlowego „Orzeł” p. Witold Skrzydlewski zapytał o zakup pojazdu - 
meleks.  
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Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że jest to duży 
wydatek – ok. 50 tys. zł. Spółka nie ma takiej pozycji w budżecie i w tej sprawie wystąpiła do 
Miasta. Dodał, że konieczna jest też waga, wykonanie prac związanych z uporządkowaniem 
wewnętrznej części toru, zakup mebli do sal konferencyjnych – to jest w stanie zapewnić 
spółka.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o umowę pomiędzy MAKiS a Klubem Żużlowym 
„Orzeł” – czy jest tożsama z umowami z klubami ŁKS, czy „Widzew” – jeśli chodzi  
o korzystanie z obiektów, pobieranie pożytków itd. Zapytał o kwestie uporządkowania środka 
toru oraz pomysły na dodatkowe imprezy na tym obiekcie.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że dwa lata temu 
MAKiS zwrócił się do Miasta o sfinansowanie płyty betonowej, trwają rozmowy  
o przyspieszenie tej budowy np. na czas po tegorocznym sezonie. Dodał, że brak jest 
zakontraktowanych na obiekcie imprez, lepiej wstrzymać się do  czasu wykonania ww. płyty. 
Wyjaśnił, że umowa z Klubem podpisana została w 2018 r. i dotyczy roku 2019 – dotyczy 
regulacji związanych z meczem i wynajęcia obiektu na mecz. Prezes zwrócił się z prośbą  
o wynajęcie powierzchni, a spółka nie widzi w tym problemu. Pozostaje ustalenie zasad 
wynajmu, spółka wskazała pomieszczenia możliwe do wynajęcia itd. Dalej wyjaśnił, że to nie 
MAKiS zdjął reklamy firmy z okien obiektu, zrobił to generalny wykonawca, który miał  
w umowie obowiązek oddać obiekt tzw „czysty”.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski  zapytał radnych o siedziby klubów 
ŁKS oraz RTS „Widzew” oraz o siedzibę Klubu „Orzeł”. Dodał, że w Tauron Arenie 
kalendarz imprez wypełniony jest „po brzegi”. Nie zna przypadku, że spółka będąca 
operatorem hali sportowej ma w dyspozycji trzy stadiony, małą halę, boiska treningowe. Taka 
konstrukcja spółki jest zła. Nie ma pomysłu na wykorzystanie tak „fajnego” kameralnego 
obiektu – to jest bolączka, Zaapelował o taką konstrukcję umowy, aby łodzianie wiedzieli, że 
to jest stadion żużlowy, że można tu przyjść – pomyśleć o tym obiekcie, jak właściciel, a nie 
administrator i gospodarz. Stadion nie może „żyć” w z wydarzeń okazjonalnych i przynosić 
jedynie koszty, a nie zyski. Takich obiektów radny jest przeciwnikiem i zaapelował, aby 
zrobić coś, by obiekt zaczął „ żyć”.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zapytał o powierzchnię użytkową obiektu, 
do wynajęcia zewnętrznym podmiotom.  
 
Miejska Arena Kultury i Sportu p. Tomasz Półgrabski odpowiedział, że nie odpowie 
dokładnie. Dodał, że nie ma innego podmiotu do wynajmowania powierzchni na tym 
obiekcie.  
 
Prezes Klubu Żużlowego „Orzeł” p. Witold Skrzydlewski dodał, że kiedy Klubowi będzie 
opłacało się wynająć pomieszczenia, chciałby te pomieszczenia podnajmować – żeby na tym 
zarobić. W jednym pomieszczeniu otworzyć restaurację i bar itd.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zauważył, że po drugiej stronie ulicy są sklepy motocyklowe  
i zapewne będą się one otwierały nadal, gdyż stadion żużlowy przyciąga motocyklistów. 
Będzie potrzeba drobnych napraw, wymiany oleju itd.  
 
Prezes Klubu Żużlowego „Orzeł” p. Witold Skrzydlewski dodał, że 19 maja br., to dzień 
wolny od rozgrywek i planuje zorganizować piknik żużlowy.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski dodał, że warto czasem zastanowić 
się - nie za jaką kwotę sprzedać obiekt, czy wynająć - ale komu i z jaką rekomendacją.  
 
Na tym dyskusję zakończono.  
 
 
Ad pkt 4 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące 
przedstawienia propozycji wolnych lokali do wynajęcia 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące 
udzielenia  informacji, czy zakupiona została odpowiednia ilość granitu potrzebna do 
uzupełnienia nawierzchni toru żużlowego 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, prośba  
o wybudowanie na stadionie wiaty umożliwiającej przechowywanie sprzętu do utrzymania  
i konserwacji toru 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, wyrażenie 
zaniepokojenia brakiem dokumentów – nie udostępnionych przez Spółkę -koniecznych do 
uzyskania przez Klub pozwolenia na imprezę masową 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące 
konieczności zamontowania wokół toru na stadionie żużlowym band dmuchanych 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, prośba  
o zapewnienie pomieszczeń na stadionie żużlowym w związku z rozpoczynającym się 
sezonem 
 
do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, ponowne  pismo  
w sprawie montażu band dmuchanych na stadionie  żużlowym 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące 
weryfikacji toru żużlowego, przestrzegania przepisów w zakresie zapewnienia 
regulaminowego sprzętu na torze 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, informacja  
o terminie odbioru toru żużlowego 6 marca br. i koniecznych do spełnienia wymaganiach 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, prośba  
o wyjaśnienie zerwania reklam firmy H. Skrzydlewska 
 
- prośba o wsparcie działań Klubu UKS „Master” 
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Radny p. Damian Raczkowski powiedział, że jest to klub z bardzo długą historią i bogatym 
dorobkiem – światowym i polskim. W związku z reformą edukacji zagrożona jest lokalizacja 
klubu. Udało się na ten rok zorganizować lokalizację przenośną, jednak dotychczasowa baza 
była dla klubu najlepsza.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Rafał Reszpondek 
 


