Wyciąg z protokołu Komisji Sportu – Rady Miasta Tarnowa z dnia 25.11.2013

Stadiony lekkoatletyczne w Tarnowie
KS Błękitni czy Mościce?
(…) Ostatnią sprawę poruszyła radna Anna Rafińska, niebędąca członkiem Komisji
Sportu. Zapytała, czy budowa stadionu lekkoatletycznego na terenie obiektów KS
Błękitni będzie finansowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Usłyszawszy
odpowiedź, że nie, chciała się dowiedzieć, jaki jest cel budowy stadionu, skoro
obiekt taki już istnieje – w Mościcach.
- Odpowiedź Zastępcy Prezydenta M. Tarnowa na wniosek Komisji (sprawa
SK.0014.8.6.2013) Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki
- Wyjaśnień udzielał dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Edward
Rusnarczyk: obiekty w Mościcach i przy ul. Piłsudskiego to stadiony piłkarsko –
lekkoatletyczne, które nie do końca spełniają swoje funkcje. Budowa stadionu przy
ul. Piłsudskiego jest uzasadniona, ponieważ po pierwsze w PWSZ działa grupa
lekkoatletyczna, a po drugie dojazd z tarnowskich osiedli mieszkaniowych i
większości szkół do obiektu „Błękitnych” jest o wiele łatwiejszy niż do Mościc
(średnia odległość to ok. 3,5 km, podczas gdy do Mościc ok. 7–8 km). Obecne prace
nad inwestycją są na etapie opracowywania projektu, w grudniu TOSiR wystąpi o
pozwolenie na budowę. Jako dodatkowy argument dyr. Edward Rusnarczyk
przytoczył obietnicę dofinansowania budowy stadionu złożoną przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Ponadto przekonywał, iż wybrana lokalizacja jest dobra,
ponieważ już istniejące obiekty przy ul. Piłsudskiego dysponują zapleczem
sanitarnym, szatniami.
Radna Anna Rafińska nie zgadzała się z tą argumentacją, twierdząc, iż w Mościcach
szatni nie ma, ale jest stadion, zespół [obiektów sportowych] żywotnie wpisany w
krajobraz. Łatwiej jest dobudować szatnię do stadionu niż stadion do szatni.
Dyr. Edward Rusnarczyk przekonywał, iż stadion w Mościcach nie nadaje się do
uprawiania lekkoatletyki (???). I problem tkwi nie tylko w braku szatni – potrzebne
jest jeszcze dodatkowe zaplecze w postaci m.in. boiska do rozgrzewek. Za
inwestycją na terenie obiektów KS Błękitni przemawia również sąsiedztwo Parku
Wodnego (a sąsiedztwo basenów w Mościcach ?). Po raz kolejny nawiązywał do
korzystnego położenia – uczniowie wielu szkół, studenci PWSZ mogą dotrzeć na
stadion pieszo, nie ponosząc kosztów związanych z korzystaniem z komunikacji
miejskiej.
Dyr. Marek Baran poinformował, że inne dyscypliny sportu, np. siatkówka
„uciekają” z Mościc – rodzice nie chcą wozić swoich dzieci tak daleko na zajęcia
sportowe.
Na tym zakończyła się dyskusja i wiceprzewodniczący Tadeusz Mazur zamknął
posiedzenie Komisji.
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