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Trzecie posiedzenie Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne otworzył jej Przewodniczący pan
Piotr Nowak. Stwierdził quorum i poprosił o omówienie pierwszego punktu programu pana
Bernarda Brońskiego. Dotyczył on omówienie zakończonych XIX Ogólnopolskich Igrzysk
LZS. Pan Broński powiedział, że impreza pod względem organizacyjnym i promocyjnym
wypadła bardzo dobrze. Wszyscy uczestnicy i goście wypowiadali się bardzo dobrze na temat
zakwaterowania i obiektów sportowych. Przyznał, że poprzeczka w organizacji Igrzysk LZS
została bardzo wysoko podniesiona.
Kolejne punkty programu posiedzenia omówiła pani Ewa Noszczyńska – Szkurat, która
powiedział m.in., że organizacje pozarządowe miały termin składania wniosków do 15
września i obecnie są one zliczane. Natomiast w temacie projektu budżetu powiedziała, że
jego omawianie jeszcze się nie rozpoczęło gdyż propozycję można składać do końca
września. Dodała również, że na pewno będą realizowane projekty związane z budową
ścieżek rowerowych, a pan Broński, że w 2017 r. przy hali OSiR w Tarnowie Podgórnym
powstaną szatnie zewnętrzne. Nadmienił, że w ramach remontów w Przeźmierowie został już
pomalowany korytarz, a zostaną jeszcze: wyremontowane trzy szatnie, wymienione okna i
instalacja grzewczą, a w Baranowie zakończy się remont dachu. Poza tym w przyszłym roku
w Lusowie planujemy zrobić trybunę przy drugim boisku do siatkówki plażowej.
Pani Noszczyńska – Szkurat powiedziała także, że zostanie rozbudowywany skatepark w
Przeźmierowie przy Orliku oraz będzie robiona ścieżka pieszo-rowerowa razem z nową
nawierzchnią drogi z Tarnowa Podg. do Lusowa.
Kolejny punkt, który dot. podejmowanych inicjatyw w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił pan Bernard Broński.
Powiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone w większości na przewóz młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjów i liceum na zawody rangi wyższej niż gminne.
Kolejny punkt dotyczył wynajęcia obiektów OSiR. Pan Broński powiedział, że boiska są
obłożone w 100%. Dodał, że udało się jemu porozumieć z Radą Sołecką Przeźmierowa, i że z
terenu starego skateparku zostanie przeniesione oświetlenie i zostanie zamontowane na korcie

tenisowym przy hali OSiR w Przeźmierowie, a w przyszłości będzie trzeba pomyśleć o
oświetleniu kortów w Tarnowie.
Ostatni punkt dotyczył XIV edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne. Pan
Broński powiedział, że chciałby aby pani Noszczyńska – Szkurat wzięła udział w spotkaniu z
sołtysami, które odbędzie się za tydzień i dotyczyć będzie zasad rozgrywania tegorocznego
rankingu.

