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Przewodniczący Rady Sportu pan Piotr Nowak stwierdził quorum i przeczytał program
posiedzenia. Pierwszym tematem do omówienia były imprezy sportowe, które mają odbyć się
w maju i czerwcu. Do omówienia tego punktu programu Przewodniczący poprosił Bernarda
Brońskiego. Dyrektor OSiR powiedział, że najważniejszą imprezą w najbliższych dniach
będzie XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych w badmintonie. Poza
tym w maju odbędzie się Bieg Unijny, 59.Mały Wyścig Pokoju, Puchar Alfy Vector,
Rozalińska 13.stka, zawody karate UKS Orzeł Lusowo oraz Spartakiadę Przedszkolaków.
Wśród wydarzeń, które odbędą się w czerwcu pan Broński wymienił siódmą edycję Biegu
Lwa, Triathlon Lwa oraz jubileuszowy dziesiąty Memoriał Tomka Jakubowskiego w
kolarstwie szosowym.
Kolejny punkt dotyczył wyników uzyskanych w sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży.
Gmina Tarnowo Podgórne zajęła 47. miejsce w Polsce i 8 w województwie. Najwięcej
punktów zdobył KK Tarnovia Tarnowo Podgórne. Poza nim punkty zdobyły również kluby:
Alfa Vector Tarnowo Podgórne, UKS Orkan Przeźmierowo, OSiR Vector Tarnowo
Podgórne, UKS Gimnazjum Tarnowo Podgórne, UKS Atlas Tarnowo Podgórne, UKS
Lusowo oraz UKS Sprint Przeźmierowo. Łącznie Gmina zdobyła 515 punktów. W tym
temacie wypowiedział się również pan Broński, który dodał, że 65 tys. osób korzystało z
obiektów OSiR w Baranowie, Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym.
Pani Ewa Noszczyńska – Szkurat powiedział, że obozy sportowe są realizowane przez
większość lokalnych klubów sportowych. W sumie ich wartość wynosi 118 tys. zł. Kwota ta
jest finansowana z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w ramach organizacji pozarządowych.
Poza tym są obozy organizowane przez Gminę dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych. W tym 4 turnusy w Mielnie, obóz w Czorsztynie i półkolonie w
Przeźmierowie. Dyrektor OSiR wymienił również obozy dochodzeniowe w takich
dyscyplinach jak: tenis ziemny, badminton, kręgle i taekwondo. Poza tym OSiR Dance studio
wyjeżdża do Łężeczek na obóz taneczny.
W wolnych głosach pan Broński powiedział, że budowa szatni zewnętrznej powoli dobiega
końca co go cieszy gdyż dzięki niej wzrośnie komfort użytkowania obiektu również w dni,

gdy hala w Tarnowie Podgórnym jest zamknięta. Termin kolejnego posiedzenia ustalono
wstępnie na wrzesień br.
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