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Katowice, dnia 15 czerwca 2015
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L.dz. 24 /2015
dotyczy: wsparcia dzia łalności Klubu Sportowego Rozwój Katowice
Zarząd Klubu Sportowego ,Rozwój - Katowice zwraca si ę z uprzejm ą prośbą o
rozważenie możliwości podj ęcia decyzji o przeznaczeniu kwoty 2 mln z ł na dofinansowanie
działalno ści klubu w 2015 roku oraz podj ęcia rozmów celem omówienia strategii jego
finasowania w roku 2016 i latach nast ępnych.
Pragniemy podkre ślić, że w zakończonym 7 czerwca 2015 roku sezonie Rozwój
Katowice odniósł historyczny sukces uzyskuj ąc w jubileusz 90-lecia istnienia klubu awans do
I ligi piłki nożnej. To niebywałe osiągnięcie biorąc pod uwagę zwłaszcza bardzo ograniczony
budżet nie byłoby możliwe bez ci ężkiej i wytężonej pracy i zaangażowania, ogromnej pasji,
uporu i ambicji przede wszystkim zawodników oraz trenerów, a tak że pracowników i
funkcjonuj ącego spo łecznie Zarządu Klubu.
Awans do I ligi nie zmienia w żaden sposób strategii i wizji funkcjonowania
klubu. Jak dotychczas nadal zamierzamy przede wszystkim szkoli ć dzieci i młodzież oraz
przygotowywać i promować młodych zawodników do gry na szczeblu reprezentacyjnym,
europejskim i centralnym. Dalsze funkcjonowanie klubu na dotychczasowych warunkach jest
jednak praktycznie niemo żliwe. Stale rosnące koszty działalności, wymogi licencyjne,
telewizyjne, nowe standardy szczebla centralnego, ograniczone do niespotykanego na tym
szczeblu poziomu zatrudnienie oraz poziom wynagrodze ń oraz wyczerpane, wypracowane w
kolejnych latach oszczędnie gospodarowane środki finansowe z tytułu transferu Arkadiusza
Milika powoduj ą, że brak realnego wsparcia Miasta Katowice, o które apelujemy od lat
spowoduje, że ten sukces pójdzie na marne. Kolejne osi ągnięcia, takie jak trzy kolejne awanse
sportowe pierwszej dru żyny do II ligi zachodniej, do II ligi centralnej i I ligi centralnej,
dwukrotny awans do 1/16 finału Pucharu Polski, brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów,
wychowanie i transferowanie do klubów Ekstraklasy i I ligi kilku wychowanków klubu z
reprezentantem Polski Arkadiuszem Milikiem na czele świadczą najlepiej o pracy jaka zosta ła
wykonana w ostatnich latach w Rozwoju Katowice.
Wyrażamy nadziej ę, że Miasto Katowice dostrze że i doceni trud, wysi łek i efekty
naszej pracy i umo żliwi w pierwszej kolejno ści dalsze funkcjonowanie klubu oraz jego
rozwój poprzez realne wsparcie, adekwatne do poziomu sportowego i organizacyjnego.
Licząc na pozytywne ustosunkowanie si ę do naszej pro śby pozostajemy z
wyrazami szacunku.
Z poważaniem
Otrzymuj ą :
- Krzysztof Mikuła — Wiceprezydent Miasta Katowice
- Krystyna Siejna — Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
- Tomasz Szpyrka — Przewodnicz ący Komisji Kultury, Promocji i Sportu
-Sławomir Witek — Naczelnik Wydzia łu Sportu i Turystki

