
                                      Lubin, 18.06.2014 
 
Pan Tomasz Dębicki 
Prezes Zarządu Zagłębie Lubin S.A. 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Jako rodzice i opiekunowie grupy naborowej U 9 do klasy piłkarskiej przy Szkole Podstawowej nr 10  
w Lubinie zwracamy się do Pana z oficjalnym pismem, w którym pragniemy zwrócić uwagę Zarządu 
Zagłębia Lubin S.A. na niepokojące nas zdarzenia i informacje dotyczące obecnej sytuacji grupy 
naborowej U 9. 

Naszą podstawową bolączką jest brak jakichkolwiek informacji ze strony Akademii Piłkarskiej Zagłębia 
Lubin dotyczącej aktualnej sytuacji grupy U 9 oraz najbliższych dotyczących jej planów. Od 1 marca br. 
trwa nabór do klasy piłkarskiej przy SP 10 w Lubinie. Do chwili obecnej (18.06.2014) nie ma żadnej 
oficjalnej  informacji dotyczącej wyników rekrutacji. Na 10 dni przed końcem roku szkolnego nasi 
chłopcy nie wiedzą do jakiej szkoły pójdą we wrześniu. Nie wszyscy bowiem kandydaci zostaną przyjęci 
do klasy piłkarskiej, a to stawia rodziców w bardzo trudnej sytuacji związanej z poszukiwaniem w lipcu 
innej szkoły dla dziecka. 

Kolejną sprawą budzącą nasz niepokój jest kwestia letniego obozu szkoleniowego. Znamy jedynie 
orientacyjny czas wyjazdu, ale z powodu braku oficjalnej listy przyjętych do klasy nie wiemy kto będzie 
mógł jechać i jakie koszty finansowe muszą przygotować na ten cel rodzice. Każdy z rodziców ma swoje 
plany urlopowe, zaplanowany budżet, bądź stara się o dofinansowanie z zakładów pracy na wyjazd 
dziecka. Te wszystkie działania wymagają jednak podstawowych informacji bez których trudno 
cokolwiek zorganizować. 

Bardzo niepokoją nas nieoficjalne informacje dochodzące z klubu o przygotowywanych zmianach  
w finansowaniu klasy sportowej przez Akademię, planowanych zmianach organizacyjnych i wymianie 
kadry trenerskiej. Ponieważ znamy zasady wcześniejszego i obecnego funkcjonowania klasy piłkarskiej 
zdecydowaliśmy, że nasze dzieci rozpoczynają swoją przygodę w klasie pod patronatem Akademii. Są 
to poważne decyzje, mające wpływ na rozwój naszych dzieci. Jednak w świetle braku konkretnych 
informacji ze strony Akademii oraz pojawiających się nieoficjalnych informacji budzi się w nas mnóstwo 
wątpliwości i obaw co do słuszności naszego wyboru. 

Jako rodzice i opiekunowie kandydatów do klasy piłkarskiej oczekujemy jasnych i konkretnych 
informacji ze strony Klubu oraz Akademii dotyczących organizacji klasy, jej funkcjonowania i zasad 
finansowania. Oczekujemy, że w ciągu najbliższego tygodnia dojdzie do spotkania władz Akademii  
z rodzicami, którzy po otrzymaniu tak istotnych dla nas informacji będą mogli podjąć dalsze decyzje. 

Z poważaniem 
Rada Rodziców U 9 

 
 
Do wiadomości: 
Richard Grootscholten – Dyrektor Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie 


