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Ministerstwo Sporta i TurystYki

Jzanowy ?or)c lY, nis/rze,

W nowoczesnych społeczeństvvach ery globalizacji sport jest jednq z
najważniejszych wartości kulturowych, wptywajqcych na rozwój człowieka, jego zdrowie i
jakość życia. Tym samym sport jest dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach,
stosownie do możIiwości i zainteresowań, )kreślany jest również jako główny czynnik
kształtowania zdrowia i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw, a
także wartościowej formy spędzania wolnego czasu. W istocie sport jest składowq wielu
systemów edukacyjnych, dlatego pańsh,tlo polskie jest żywotnie zainteresowane rozwojem i
upowszechnieniem różnych form sportu. SzczegóInie ważne wydaje się zatem stwarzanie
warunków i dbąłość o prawidłowy rozwój sportu poprzez tworzenie prawa regulujqcego
zasady uczestnictlttą i działalności w sporcie, subsydiowanie ze środków budżetowych
centralnych ogniw systemu, kształcenia specjalistów, szkolenia utalentowanej sportowo
młodzieży, przygotowań olimpijskich oraz budow obiektów o szczególnym znaczeniu dlą
sportu,

Panie Ministrze.

DIa Polskiego Zwiqzku Piłki Nożnej każda inwestycja, dzięki której powstanq
profesjonalne obiekw dla uprawiajqcych tę dyscyplinę sportu, jest przedsięwzięciem
strategicznym, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi wychowanie młodzieży poprzez sport
szkolny, rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie, sport wyczynowy,
kształcenie i doskonalenie specjalistów, nauka i badania naukowe w sporcie, w tym opieka
Iekarska oraz ochrona zdrowia, a w końcu poprawa infrastruktury sportowej. Wyżej
wymienione elemenĘ majq zostać spięte w całość na Pomorzu, dzięki staraniom struktur
wojewódzkich, gminnych, piłkarskiego środowiska pod egidq PZPN oraz najsilniejszego



w tamtym rejonie klubu szkolqcego młodzież' Dlatego też pragnę prosić o umieszczenie w
programie inwestycji strategicznych dla polskiego sportu Młodzieżowego Centrum
Treningowego, który ma powstać w miejscowości Bystra, gminie Pruszcz Gdański, w
województwie pomorskim' ośrodek będzie największym w Północnej Polsce Centrum

treningowym dlą mtodzieży w zakresie szkolenia piłki nożnej, ufam, że
najnowocześniejszym w naszym kraju, z którego będq korzystać młodzi zawodnicy nie
tylko z Pomorza, czy przyległych województw. Przewiduje się, że znajdą 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, bieżnia sprinterska, tory do podbiegów, ścianki
treningowe, elementy do specjalistycznego treningu technicznego i bramkarskiego,
siłownia, sala fitness, pomieszczenia medyczne, internat oraz inne obiekĘl towarzyszqce'
Ministershuo Sportu zakłada doftnansowanie inwesĘcji o szczególnym znaczeniu dla
sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w corocznych planach
budżetowych, a Młodzieżowe Centrum Treningowe stanowić ma właśnie swego rodzaju
bazę sportowq, służqca realizacji programu centralnego szkolenia zwiqzkowego.

Uprzejmie zatem proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku podczas aktualizacji
programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w latach 2011 _ 2012' lnwestycja
Młodzieżowego Centrum Treningowego w zakresie szkolenia piłki nożnej jest
rekomendowana przez PZPN i Zwiqzek wskazuje ją, jako inwesq)Cję priorytetowq dla piłki
nożnei. W załączeniu wniosek inwestora,
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