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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJ ROMANEK

Szanowna Pani
Joanna Mucha
Minister Sportu i Turystyki

Szanowna Pani Minister,
Działając na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła
i senatora zwracam się do Pani Minister w następującej sprawie.
Województwo Małopolskie posiada ogromny potencjał w sportach zimowych.
Jego położenie geograficzne predestynuje go do podejmowania wszelkiego rodzaju
inwestycji związanych z infrastrukturą umożliwiającą uprawianie narciarstwa, biathlonu
czy też biegów narciarskich. Jedną z takich inwestycji powinna być budowa
profesjonalnego ośrodka narciarstwa biegowego i biathlonu w Kasinie Wielkiej. Władze
lokalne od kilku lat podejmują starania o realizację tej inwestycji uzyskując
w 2010 roku pozytywną decyzję Ministra Sportu i Turystyki. Niestety pomimo bardzo
dobrego przyjęcia tej decyzji przez samorząd lokalny oraz samorząd Województwa
Małopolskiego inwestycja ta do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana. Uważam
jednak,

że

należy

ponownie

podjąć

intensyfikowane

działania

zmierzające

do jej realizacji.
Trzeba podkreślić, że Kasina Wielka ma dwa zasadnicze walory: położenie
geograficzne i specyficzny mikroklimat oraz najwybitniejszą ambasadorkę sportów
zimowych, a zarazem mieszkankę tej miejscowości Justynę Kowalczyk. Mikroklimat, jaki
występuje w Kasinie Wielkiej zapewnia długotrwałe utrzymanie się śniegu, co jest
podstawowym argumentem do budowy w tym właśnie miejscu centrum sportów
biegowych i biathlonowych. Z kolei Justyna Kowalczyk jest osobą, którą dzięki jej
wybitnym
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o konieczności budowy centrum w Kasinie Wielkiej są: bliskość Kasiny Wielkiej

z Krakowem, Zakopanem i Nowym Sączem, wzrastająca popularność biegów
narciarskich w Polsce oraz korzyści ekonomiczne dla społeczności lokalnej. Kasina
Wielka jest położona 50 kilometrów od Krakowa, Zakopanego i Nowego Sącza oraz
zaledwie 12 kilometrów od Zakopianki. Taki stan rzecz sprawia, że jest to idealna
lokalizacja zapewniająca stały dopływ gości. Ponadto w chwili obecnej obserwujemy,
że biegi narciarskie w Polsce cieszą się niezwykłą popularnością zarówno wśród dzieci,
młodzieży jak i ludzi dorosłych. Wiem, że dostępne w Polsce narciarskie trasy biegowe,
który jest niestety bardzo mało cieszą się niesłabnącą popularnością, co powinno
zapewnić powodzenie inwestycji w Kasinie Wielkiej. Budowa centrum przyniesienie
również wymierne korzyści dla społeczności lokalnej w postaci nowych miejsc pracy,
rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia poziomu życia.
Zatem mając na uwadze powyższe zwracam się do Pani Minister wsparcie tej
idei. Ponadto proszę o rozważenie dla niej wsparcia finansowego oraz o poinformowanie
mnie o wynikach podjętych działań.

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

