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O Klubie „Naprzód”
W naszym klubie trenują 4 grupy młodzieżowe, plus zespół seniorów, oparty w
większości na wychowankach naszego klubu.
Witam wszystkich, bardzo rozgorzało na forum, ale jak widać od ważnego dla
wielu tematu. Rzadko kiedy wypowiadam się na forach internetowych, z jednego
względu, nie uważam takiej formy dyskusji za właściwą. Jednak jestem zmuszony, a
nawet mam obowiązek jako prezes klubu, przedstawiciel zarządu klubu LKS
Naprzód Jabłonowo sprostować kilka spraw oraz naświetlić zasady funkcjonowania
klubów piłkarskich. Zarazem mam nadzieję, że mój post w części wyjaśni panu
Śmigowskiemu, jak również wielu zainteresowanym osobom, zakres i zasady
działania klubu kierowanego przez zarząd którego jestem prezesem.
Klub Naprzód działa według statutu, który określa zasady działania i
funkcjonowania naszego klubu. Posiada również 9-osobowy zarząd, oraz oczywiście
komisję rewizyjną. Wszelkie informacje dotyczące składów personalnych są to
wglądu w klubie, a przede wszystkim w trakcie cyklicznych zebrań zarządu. Sprawy
finansowe, jak również sprawozdania z działalności klubu, przedstawiane są według
zasad określonych w statucie. W styczniu bieżącego roku, odbyło się zebranie
sprawozdawcze, na którym w bardzo szczegółowy sposób przedstawiłem raport z
działalności finansowej i sportowej klubu. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym,
obecni byli członkowie klubu, jak również sympatycy. Na tym spotkaniu mieliśmy
zaszczyt gościć przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Jabłonowo, pana Wojciecha
Perszke, który miał możliwość usłyszeć, jak również zobaczyć (prezentacja
graficzna), bardzo szczegółowy raport z działalności klubu.
Według tego raportu, można było łatwo zauważyć, że nasz klub w 2012 roku
dotowany był przez UMiG Jabłonowo w około 52% całego budżetu klubu, czyli jak
łatwo policzyć w ubiegłym roku przy dotacji z Urzędu w kwocie 62 tysięcy złotych,
działacze potrafili zebrać 48% czyli ponad 55 tysięcy złotych. Wszystko są to kwoty
zaokrąglone, które mają tylko nakreślić budżet klubu i udział sponsorów w życiu
finansowym Naprzodu. W obecnym roku w ramach konkursu otrzymaliśmy tylko 50
tysięcy złotych na działalność zgodną z ogłoszonym konkursem. Mogłoby by sie
wydawać, i zapewne dla zwykłego mieszkańca są to duże kwoty, jednak proszę
uwierzyć dają nam możliwość przy tak dużej grupie zawodników na bardzo skromne
funkcjonowanie, przy wysokich kosztach utrzymania w obecnych czasach. Będąc
klubem działającym na podstawie "statutu", mamy obowiązek przedstawić swoim
członkom zakres wydatków, i prowadzić przejrzystą księgowość. Dzięki zaufaniu
coraz większej grupy osób i podmiotów, które widzą dobrą pracę zarządu, procent i
kwoty pomocy finansowej dla klubu są coraz większe. Sytuacja ta ma tylko
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możliwość zaistnienia, dzięki bardzo czasochłonnej i mozolnej pracy ludzi z zarządu,
i co ważne dla nas to zaufanie wzrasta, firmy zaczynają się z nami utożsamiać. Warto
również dodać, że w sprawy pozyskiwania sponsorów czy darczyńców, coraz śmielej
i częściej, dodatkowo z pozytywnym skutkiem włączają się nasi kibice, dla których
klub to już coś więcej.
Rozliczając corocznie dotację oraz przedstawiając sprawozdanie finansowe wraz z
całą dokumentacją ze zrealizowanego zadania, nasze raporty nie budziły zastrzeżeń,
co mogłoby skutkować np. odmową udziału w kolejnym konkursie. Mam nadzieję,
że pokrótce przedstawiłem dofinansowanie klubu, które nie jest dla nikogo tajemnicą.
W naszym klubie trenują 4 grupy młodzieżowe, plus zespół seniorów, oparty w
większości na wychowankach naszego klubu. Dodatkowo już drugi rok funkcjonuje
Dziecięca Szkółka Piłkarska zrzeszająca około 40 maluszków, którzy od
najmłodszych lat chcą się bawić uczestnicząc w regularnych zajęciach. Myślę, że
zasób ludzki jest ogromny, porównywalny z klubami z dużych miast. Słusznie też
ktoś na forum zauważył, zresztą sam nakreślałem temat panu Burmistrzowi, że
dofinansowanie jest mniejsze niż w innych ośrodkach. Jednak, nigdy nie
"płakaliśmy", również nie rezygnujemy z żadnej grupy młodzieżowej. Napiszę
krótko, czekamy na lepsze czasy dla naszej gminy, a dziękujemy na chwilę obecną za
to, co otrzymujemy obecnie. Bo nie zawsze pieniądze są najważniejsze, a w tym roku
otrzymaliśmy pomoc w innej formie, bardzo ważnej dla nas. Koszty utrzymania
klubu są ogromne (przy tak dużej ilości członków oraz zajęć), i mowa tutaj tylko o
podstawowym funkcjonowaniu. Praktycznie cały czas trzeba wspomagać klub
finansowo, bo jest bardzo ciężko, ale robimy to dla klubu z czystego serca. A klub to
właśnie dzieci, młodzież, mieszkańcy naszej gminy.
Z wielkim szacunkiem odnoszę się również do byłych działaczy miejskiego klubu,
który dzięki nim istnieje już tak długo, i wpisał wiele pięknych chwil w kartach
historii. Ciekawie czyta się pana wspomnienia z jakże odległych lat działalności
sportowej w naszej gminie jak również Naprzodu, jednak obecnie trzeba żyć
teraźniejszością, bo tamte czasy niestety już minęły. Wszystkich działaczy, piłkarzy
staraliśmy się poinformować czy to w formie zaproszeń listownych, czy za pomocą
naszej strony internetowej o obchodach 90-lecia klubu, ponieważ wszystkich ludzi
powiązanych z klubem bardzo szanujemy. Zaprosiliśmy również przedstawicieli
klubów ościennych, również Rolko. Z różnym odzewem odpowiedziano nam na
zaproszenia, jednak tradycja oraz historia są fundamentalną częścią tego klubu, i
zawsze będziemy się starać ją pielęgnować.
Na uroczystości 90-lecia, zarząd naszego klubu zaprosił przedstawicieli Urzędu,
Radnych, oraz wszystkie osoby związane z życiem naszego miasta, aby każdemu
podziękować za dotychczasowa współpracę.
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Patrząc na to jak klub się rozwija (współpraca z EFB Esbjerg, skonkretyzowane
szkolenie, zdrowe zasady), mamy nadzieję że obecny zarząd, piłkarze i sympatycy
nadal będą tworzyć jego dalszą historię.
Zmuszony również jestem odnieść się do pańskiego wpisu, na temat ile dzieci to
trenuje w klubach i pokrótce wyjaśnię powody. Chciałbym również wyjaśnić zasady,
podział i powody istnienia grup dziecięco-młodzieżowych w klubach piłkarskich.
Jest to moje osobiste zdanie, które po rozmowach w niedalekiej przeszłości z
działaczami sąsiedniego klubu, nikogo nie urażając chciałbym na tym forum
przekazać.
Według regulaminu rozgrywek prowadzonych przez PZPN: "Stosownie do
zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby uczestniczące
w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów młodzieżowych.
W przypadku Ligi Okręgowej - 2, A-klasy - 1, B-klasa - brak wymogu".
Po pierwsze wypowiem się na temat ponad czteroletniego okresu działania
naszego klubu, kiedy to w grudniu 2008 roku, w ramach demokratycznych i
zgodnych ze statutem klubu wyborów, wybrany został zarząd którym po
kosmetycznych zmianach personalnych kieruje do dnia dzisiejszego.
Kiedy przejmowaliśmy klub, nasz zespół seniorski grał w A-klasie, i według
regulaminu PZPN wystarczyło by posiadał 1 zespół młodzieżowy. Przejmując ten
klub, jako zarząd postawiliśmy sobie wiele zadań, jednak najważniejszym było
szkolenie od podstaw, i masowość udziału dzieci w zajęciach. Od 2009 roku,
regularnie w naszym klubie uczestniczą w zajęciach 4 grupy wiekowe. Dla osób
działających społecznie w naszym klubie, właśnie praca z dziećmi i młodzieżą stała
się priorytetem, i to jak się da zauważyć, nie ważne od ligi w której uczestniczy
zespół seniorski. Wiele sukcesami w pracy z młodzieżą możemy się również
pochwalić, zarówno na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Dla przykładu w
drugim klubie, sytuacja ta przedstawia się trochę w innym świetle. Dodam również,
że bardzo cieszy, że sąsiedzi poszerzyli swoją działalność w tym kierunku. Jednak
śmiem twierdzić, że powody utworzenia tych dwóch grup w czasie kiedy gra zespół
seniorów w Lidze Okręgowej, są tylko i wyłącznie tym uwarunkowane. Przykładem,
może być udział zespołu tego klubu w rozgrywkach A-klasy, a zapotrzebowanie na
szkolenie było tylko na 1 zespół młodzieżowy. Cofając się w kolejne sezony wstecz,
w rozgrywkach B-klasy, szkolenie dzieci w ogóle nie było potrzebne. Odpowiedź jest
prosta, a dla każdego znającego się w tym temacie znana, powody szkolenia młodych
adeptów piłki nożnej są prawdopodobnie zgoła odmienne w dwóch klubach, jednak
są to moje przypuszczenia i przemyślenia ugruntowane słowami działaczy tego
klubu. Oczywiście, zaraz ktoś pomyśli i powie - ale teraz są szkoleni, ja jednak
odpowiem inaczej, czy też będą szkoleni, jak nie będzie drużyny seniorskiej, która
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teoretycznie co pół roku jest wycofywana. Proszę o krótką refleksję na temat mojej
wypowiedzi w tym temacie, jednak jak każdy mogę mieć swoje zdanie, którym
nikogo nie chciałem urazić.
Proszę również o bardzo ważną rzecz, jeżeli wypowiada się pan na temat naszego
klubu, tego jak zarząd pracuje, a nawet rzekomej nieudolności w pozyskiwaniu
środków, to proszę najpierw spotkać się ze mną i porozmawiać, bo jak napisałem na
początku nie uważam forum na takie dyskusje, a niestety da się odczuć nutkę
złośliwości i stronniczości w pańskich wypowiedziach. Nerwowe odpowiedzi na
każdy wpis, tylko podgrzewają nie potrzebnie atmosferę. Moim zdaniem, bardziej
budujące są spotkania i rozmowy, na które zawsze jesteśmy otwarci. Muszę jednak
przyznać, że pewne argumenty i sugestie, dają nam powody do przemyśleń, i
zapewne usprawnią działanie naszego zarządu. Wychodzimy z założenia, że
"krytyka" nie lubiana przez wiele osób, działa bardzo mobilizująco na nasze
działania, naświetla sprawy które mogliśmy przeoczyć. Dużo dobrych rzeczy by się
stworzyło, jakby większość ludzi tak to odbierało.
Na pewno śmiało mogę napisać, że właśnie piłka nożna jest pasją wielu ludzi,
która daje tyle pozytywnych emocji mieszkańcom naszej gminy. Przy zapewnianym
pełnym obiektywizmie, proszę nasz Naprzód odbierać jako dobro tej naszej małej
ojczyzny, w którym trenują mieszkańcy z całej gminy i to we wszystkich zespołach
prowadzonych w jabłonowskim klubie.
Życzę wszystkim więcej uśmiechu na twarzach i mam nadzieję, że w miarę
przejrzyście odpowiedziałem w jak ważnym dla wielu temacie. Zapraszam również
na naszą stronę internetową, która staje się pomału jedną z wizytówek naszego
miasta.
Pozdrawiam Rafał Gałuszewski, 27 sierpnia 2013r.
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