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Sz. P, Minister
Adam Giersz
Ministerstwo Sporta i TurystYki

Jzanowy

?or)c lY,nis/rze,

W nowoczesnych społeczeństvvachery globalizacji sport jest jednq z
wartościkulturowych,wptywajqcychna rozwój człowieka,jego zdrowie i
najważniejszych
jakośćżycia.Tym samymsportjest dobrempowszechnym,dostępnymw różnychformach,
i zainteresowań,)kreślanyjest równieżjako główny czynnik
stosownie do możIiwości
rozwijania nawyków i prozdrowotnychpostaw, a
kształtowaniazdrowia i osobowości,
takżewartościowej
formy spędzaniawolnego czasu. W istocie sport jest składowqwielu
systemówedukacyjnych,dlategopańsh,tlopolskiejest żywotniezainteresowanerozwojemi
upowszechnieniemróżnychform sportu.SzczegóInieważnewydaje się zatem stwarzanie
o prawidłowyrozwój sportu poprzez tworzenieprawa regulujqcego
warunków i dbąłość
zasady uczestnictlttąi działalnościw sporcie, subsydiowanieze środkówbudżetowych
centralnych ogniw systemu,kształceniaspecjalistów,szkolenia utalentowanejsportowo
przygotowań olimpijskichoraz budow obiektów o szczególnymznaczeniu dlą
młodzieży,
sportu,
Panie Ministrze.
DIa Polskiego Zwiqzku Piłki Nożnej każda inwestycja,dzięki której powstanq
profesjonalne obiekw dla uprawiajqcych tę dyscyplinę sportu, jest przedsięwzięciem
strategicznym, zwłaszczajeśli w grę wchodzi wychowanie młodzieżypoprzez sport
sport wyczynowy,
sportu w społeczeństwie,
i dostępności
szkolny, rozwój powszechności
w tym opieka
w
sporcie,
kształceniei doskonaleniespecjalistów,nauka i badania naukowe
Iekarska oraz ochrona zdrowia, a w końcu poprawa infrastruktury sportowej. Wyżej
na Pomorzu,dzięki staraniom struktur
wymienioneelemenĘ majq zostaćspiętew całość
pod egidqPZPN oraz najsilniejszego
wojewódzkich,gminnych,piłkarskiegośrodowiska

w tamtym rejonieklubu szkolqcegomłodzież'Dlatego teżpragnęprosić o umieszczeniew
programie inwestycji strategicznych dla polskiego sportu MłodzieżowegoCentrum
Treningowego,który ma powstać w miejscowości
Bystra, gminie Pruszcz Gdański, w
województwiepomorskim'ośrodekbędzienajwiększymw PółnocnejPolsceCentrum
treningowym dlą mtodzieży w zakresie szkolenia piłki nożnej, ufam, że
najnowocześniejszym
w naszym kraju, z którego będq korzystaćmłodzizawodnicy nie
tylko z Pomorza, czy przyległychwojewództw.Przewidujesię,żeznajdą się w nim między
innymi: boiska pehtowymiarowe trawiaste z nawierzchnia naturalna i sztucznq,
podgrzewane i oświetlone,boisko kryte z nawierzchniq Sztucznq, boiska pomocnicze
gliniaste, szutrowe oraz wielofunkcyjne,bieżniasprinterska,tory do podbiegów, ścianki
treningowe, elementy do specjalistycznego treningu technicznego i bramkarskiego,
siłownia,sala fitness, pomieszczeniamedyczne,internat oraz inne obiekĘltowarzyszqce'
Ministershuo Sportu zakłada doftnansowanieinwesĘcji o szczególnym znaczeniu dla
sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w corocznych planach
budżetowych,a MłodzieżoweCentrum Treningowestanowić ma właśnie
swego rodzaju
bazęsportowq,służqcarealizacji programu centralnegoszkoleniazwiqzkowego.
Uprzejmie zatem proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku podczas aktualizacji
programu inwestycjio szczególnymznaczeniudla sportu w latach 2011 _ 2012' lnwestycja
Młodzieżowego Centrum Treningowego w zakresie szkolenia piłki nożnej jest
rekomendowanaprzez PZPN i Zwiqzek wskazujeją, jako inwesq)Cję
priorytetowqdla piłki
nożnei.W załączeniuwniosekinwestora,
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