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W drugim posiedzeniu Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne wzięło udział czterech z 

siedmiu członków.  

Przewodniczący pan Piotr Nowak stwierdził quorum i poprosił pana Bernarda Brońskiego o 

omówienie tematu imprez sportowych, które odbędą się w maju i czerwcu br. Pan Broński  

powiedział, że nadchodzących miesiącach praktycznie w każdy weekend będzie działo się coś 

sportowego. 1 maja odbędzie się po raz trzeci Bieg Unijny w Przeźmierowie. Następnie 6-8 

maja finał III ligi mężczyzn o awans do II ligi, 22 maja odbędzie się Bieg Lwa, od 27 do 29 – 

57. Mały Wyścig Pokoju – trzeci etap w Jankowicach i Lusówku, 4 i 5 czerwca – Dni 

Przeźmierowa, 18 czerwca – Triathlon Lwa oraz 18 i 19 czerwca Puchar Polski w kolarstwie 

szosowym.  

Temat planowanych modernizacji rozpoczął pan Broński, który powiedział, że niedługo 

rozpocznie się wymiana nawierzchni na boisku do koszykówki przy hali OSiR w Tarnowie 

Podgórnym. Te, które jest obecnie jest pierwszym ze wszystkich powstałych. Poza 

nawierzchnią zostaną odmalowane słupki i wymienione zostaną siatki. Drugą inwestycją jest 

przedłużenie ścieżki pieszo-rowerowej w Lusowie po to, aby korzystający z dotychczasowego 

odcinka mogli w razie potrzeby ominąć plaże. W Przeźmierowie zostanie zmodernizowane 

boisko do tenisa ziemnego. Wykonawca już został wybrany, a termin jego oddania do użytku 

to koniec maja.  

W temacie inwestycji pani Ewa Noszczyńska-Szkurat dodała, że w Lusówku była naprawiana 

nawierzchnia boiska, a w Tarnowskich Termach zostanie otwarta 4 czerwca siłownia. Pan 

Broński dodał, że obecnie trwa akcja firmy Nestle, która zorganizowała konkurs, w którym 

można wygrać urządzenia do siłowni zewnętrznej. Powiedział, że jeśli nawet nie uda się tego 

sprzętu wygrać, to będzie zabiegał, aby w przyszłym roku wybudować siłownię zewnętrzną 

przy hali OSiR w Baranowie. 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył Igrzysk LZS, które mają odbyć się w sierpniu na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne.  

 



Pan Broński powiedział, że przed nami olbrzymie zadanie. Powstała już strona Igrzysk, logo, 

a z kancelarii Prezydenta RP przyszło pismo do Przewodniczącego Rady Głównej LZS, z 

informacją, że Prezydent objął imprezę honorowym patronatem. Imprezie towarzyszyć będą 

koncerty, dekoracje, zabawa. 

 

 

  

 ………………………………. 

 Piotr Nowak 

 Przewodniczący 
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