
Protokół z I posiedzenia Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne 

30 czerwca 2015 r., godz. 14:00 

sala konferencyjna OSiR w Tarnowie Podgórnym, ul. Nowa 15 

 

 

Pierwsze posiedzenie Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne w 2015 roku otworzył jej 

Przewodniczący pan Piotr Nowak. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum: obecnych 

było pięciu członków Rady Sportu: Ewa Noszczyńska - Szkurat, Marzena Świerczyńska, 

Bernard Broński, Michał Przybecki i Piotr Nowak, a nieobecnych dwóch: Agata Kaszuba i 

Juliusz Gustowski.  

Następnie Przewodniczący poprosił pana Bernarda Brońskiego o omówienie pierwszego 

punktu programu dotyczącego osiągnięć sportowców reprezentujących gminne kluby 

sportowe. W tym temacie pan Bernard Broński powiedział, że większość sportowców jest w 

trakcie sezonu i przed nimi jeszcze wiele startów dlatego o tym szczegółowo będzie mówić 

dopiero w drugiej połowie roku. Nadmienił jednak, że niektóre dyscypliny takiej jak 

kręglarstwo zakończyły już sezon 2015. Wśród kręglarzy młodego pokolenia, którzy odnieśli 

znaczące sukcesy wymienił Jakuba Cwojdzińskiego z KS Alfa Vector, który zdobył srebrny 

medal Pucharu Świata U14 w mikście i brązowy indywidualnie. Poza tym w kręglarstwie 

udało się zdobyć jeszcze 2 albo 3 medale w tym jeden złoty Aleksandry Bonk zdobyty na 

Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Kolarze Tarnovii zdobyli cztery medale: jeden złoty i 

trzy srebrne. W taekwondo srebrny medal na I Igrzyskach Europejskich zdobył wychowanek 

UKS Atlas Tarnowo Podgórne Karol Robak trenujący od czterech lat w AZS OŚ Poznań. 

Kolejny punkt programu posiedzenia dotyczył najważniejszych imprez sportowych, które 

odbyły się w pierwszym półroczu 2015 r. Wymienił je pan Broński. Wśród tych imprez 

znalazły się: Festiwal Tańca Sportowego  Integracja, Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, 

Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej młodzików, Bieg Unijny i IV Półmaraton Bieg Lwa, 57. 

Mały Wyścig Pokoju, 3. Etap Międzynarodowego Wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour, Dni 

Przeźmierowa, Puchar Polski w kolarstwie szosowym oraz Triathlon Lwa. 

Punkt czwarty omawiać rozpoczęła p. Ewa Noszczyńska – Szkurat, która powiedziała, że 

na ten rok nie zaplanowano żadnych inwestycji sportowych. Natomiast takowe zaplanowano 

na przyszły rok. W planie rozwoju lokalnego są wpisane nowe inwestycje tj.: budowa kortów 

tenisowych w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, boiskach, nowej nawierzchni boiska do 



koszykówki przy hali OSiR w Tarnowie Podgórnym, mniejsze boiska. W temacie inwestycji 

pan Broński dodał, że w 2017 r. zaplanowano również budowę zewnętrznych szatni przy 

boiskach. 

Piąty punkt dot. klasy sportowej. Pani Noszczyńska – Szkurat powiedziała, że klasy 

sportowej w kolejnym roku szkolnym nie będzie. Taką decyzję podjęto gdyż warunkiem jej 

dofinansowania jest liczba uczących się w niej dzieci, która musi mieścić się w liczbie 21-23 

osób. Niestety działo się tak, że w czasie roku szkolnego dzieci rezygnowały z nauki w tej 

klasie i pojawiały się problemy. Roczniki, które rozpoczęły naukę w klasie sportowej 

dokończą w nie edukację, ale naboru do nowej już nie było. Uważam, za to, że w gimnazjum 

powinien powstać UKS, który kształciłby umiejętności dzieci w zakresie gry np. w 

koszykówkę.     

W punkcie szóstym, który dot. Tarnowskich Term  p. Ewa Noszczyńska – Szkurat 

powiedziała, że zainteresowanie obiektem jest bardzo duże. W weekend dziennie odwiedza 

go ponad dwa tysiące osób. Pozostaje znalezienie rozwiązań połączenia opłat za korzystanie z 

basenu sportowego i aquaparku. Poza tym p. Noszczyńska – Szkurat powiedziała, że jest już 

stworzony harmonogram korzystania z Tarnowskich Term przez dzieci z naszych szkół. 

Obowiązkową nauką pływania będą objęte dzieci z klas 3-6 szkoły podstawowej w ramach 

zajęć lekcyjnych. Klasy 1 i 2 dla chętnych w ramach zajęć dodatkowych – pozalekcyjnych, 

tak jak gimnazja. W temacie wypowiedziała się p. Marzena Świerczyńska powiedziała, że w 

Gimnazjum w Baranowie zostało zrobione zapotrzebowanie i zgłosiło się 52 uczniów, w 

większości na doskonalenie nauki pływania. 

Na zakończenie p. Piotr Nowak zaproponował aby następne posiedzenie odbyło się na 

początku października. 

 

 

………………………… 

         Piotr Nowak 

            Przewodniczący Rady 

 

Protokołowała Anna Lis 

Załączniki: 

1 – program posiedzenia, 

2 – lista obecności     


