Nowy ośrodek szkoleniowy Jagiellonii – już otwarty!
Trzy boiska, w tym jedno ze sztuczną nawierzchnią i
możliwością zamiany w halę pneumatyczną, budynki z
zapleczem sanitarnym, szatniami, częścią konferencyjną i
administracyjną – po ok. rocznej budowie przy ul. Elewatorskiej
nowy ośrodek żółto-czerwonych czeka na pierwszych piłkarzy.
W uroczystym otwarciu obiektu wziął dziś (we wtorek, 11
czerwca br. ) udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa
Podlaskiego.
Jak przy takich okazjach bywa, były przemówienia, podziękowania,
gratulacje i obowiązkowa wstęga - tym razem w żółto-czerwone
barwy, a przecięli ją zawodnicy drużyn młodzieżowych
białostockiego klubu.
Inwestycja świecąca przykładem
- To pierwszy taki obiekt dofinansowany przez ministerstwo. Jest
przykładową inwestycją, dzięki której w niedługiej przyszłości polska
piłka będzie mogła wejść na wyższy poziom rozwoju – mówiła
podczas uroczystości Anna Krupka, Sekretarz Stanu w
Ministerstwie Sportu i Turystyki. Podkreśliła, iż ministerstwo w ciągu
najbliższych czterech lat planuje przeznaczyć 2 mld 300 tys. zł na
budowę, przebudowę i modernizację 6 tys. obiektów sportowych.
Nowa baza treningowa Jagiellonii Białystok została ujęta przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w "Programie inwestycji o
szczególnym znaczeniu dla sportu" w Planie Wieloletnim, co
pozwoliło klubowi uzyskać dofinansowanie do inwestycji w
wysokości ok. 6,6 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi
ponad 19 mln złotych brutto, z czego większa część kosztów została
pokryta ze środków własnych klubu.
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- To nie jest jednak szczyt naszych marzeń – zapowiedział dalszy
rozwój infrastruktury Wojciech Strzałkowski, Prezes Rady
Nadzorczej oraz większościowy akcjonariusz Jagiellonii. - Chcemy
pozyskać tereny dla naszej Akademii Piłkarskiej, bo według nas,
stawianie na rozwój młodzieży jest najważniejszym elementem
rozwoju polskiej piłki klubowej.
Wspaniali kibice i ambitne cele
Marszałek Artur Kosicki pogratulował klubowi nowych obiektów i
planów na przyszłość: - Dobrze słyszeć, że nie jest to ostatnie
słowo, że będziecie jeszcze rozwijać bazę piłkarską – mówił
marszałek województwa. – Chcę jednak podziękować za dwie
rzeczy: za tak wspaniałych kibiców, jakich jest mało w Polsce. Był to
dla mnie honor uczestniczyć w wydarzeniach z ich udziałem.
Gratuluję także wspaniałej, rodzinnej atmosfery, która jest w klubie.
Mam nadzieję, że to doprowadzi nas do upragnionego mistrza
Polski, a może nawet i czegoś więcej. Bo uważam, że powinniśmy
sobie wyznaczać ambitne cele – powiedział na zakończenie.
Ośrodek przy ul. Elewatorskiej umiejscowiony jest na terenach
wynajmowanych przez najbliższe 30 lat od spółki Stadion Miejski sp.
z o. o., która jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości. Nowa
baza klubu składa się z trzech boisk. Jedno pełnowymiarowe ze
sztuczną nawierzchnią ma także możliwość rozpięcia balonu, co
pozwoli w okresie zimowym na przekształcenie boiska w tzw. halę
pneumatyczną – pierwszą w naszym regionie. Dwa pozostałe
boiska mają nawierzchnię naturalną. Pierwsze z nich jest
pełnowymiarowe i podgrzewane, a drugie ma wymiary 68 na 33 m.
Dodatkowo przy boiskach powstały budynki z ośmioma szatniami,
salą konferencyjną, salą do rozgrzewki, pokojami trenerów i
pomieszczeniami socjalno-magazynowymi. W ośrodku będzie
trenowała pierwsza drużyna Jagi oraz grupy młodzieżowe, których w
klubie i Akademii Jagiellonii jest obecnie 11.
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