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Imię i nazwisko osoby do kontaktu Robert Malek 
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Robert Malek – 796 161 087 , pv.volley@gmail.com 

Opinie/uwagi/propozycje zmian zapisów: 

 

Dzień dobry, 
 
            Korzystając z uwagi na konsultacje społeczne, chcę napisać swoje odczucia odnośnie sytuacji w 

gminie w odniesieniu do spraw związanych z organizacjami pozarządowymi a dokładniej sporcie w Gminie 

Krapkowice. 

 

           Pisząc tą wiadomość zdaje sobie sprawę z obecnej sytuacji w jakiej znajduje się Europa pod 

względem energetycznym i tego, że to raczej czas na zaciskanie pasa i szukanie oszczędności a nie 

inwestycji. 

 

         Mimo to, napiszę swoje odczucia, jako człowiek, który od 13 lat działa w sporcie na rzecz dzieci, 

młodzieży i dorosłych - głównie z Gminy Krapkowice i okolic. Od początku naszym zadaniem było 

przekonanie jak największej ilości osób do regularnego uprawnienia sportu i bardzo nas cieszy, że dzisiaj już 

ok 120 osób trzy razy w tygodniu może trenować i brać udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej. 

Szczególnie w dzisiejszych czasach keidy dzieci i młodzież, dużo czasu spędza przed ekranem smartfona czy 

laptopa nasze działania są szczególnie ważne. Nie tylko dla ich zdrowia fizycznego ale także psychicznego. 

Wiem, że są to slogany regularnie powtarzane ale po wydarzeniach w ostatnich latach chyba jeszcze bardziej 

istotne. 

 

        Jako PV Volley Krapkowice drugi rok z rzędu bardzo poważnie martwimy się o przetrwanie klubu. Już 

w zeszłym roku w grudniu przed bankructwem uratował nas prywatny sponsor dokładając kolejne wsparcie. 

Dzisiaj przy miesięcznych kosztach utrzymania klubu na poziomie ok 15 tyś miesięcznie jesteśmy w stanie 

głównie przetrwać właśnie dzięki wsparciu firm i pieniędzy sponsorów na poziomie ok 80 tyś zł. Jeśli nie 

podejmiemy odpowiednich działań to w najbliższym czasie może się okazać, że jako klub siatkarski 

przestaniemy istnieć. To ilość podopiecznych generuję koszty. W przerażającym tempie (w ostatnich paru 

latach) znikają kluby siatkarskie w naszym województwie. W każdych kategoriach wiekowych w 

rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Siatkowej jest coraz mniej zespołów. A to wszystko dzieje się z 

prostej przyczyny. Kluby młodzieżowe nie dały rady utrzymać się finansowo a osobom odpowiedzialnym za 

nie zabrakło siły i determinacji aby kosztem swojego życia poświęcić się w całości pracy na rzecz sportu 

właśnie dzieci i młodzieży. W rywalizacji w zdecydowanej większości pozostały tylko kluby, które są 

podpięte pod szkoły i w dużej mierze finansowane ze środków miejskich. 



 

           Dzisiaj musimy wspólnie zastanowić się czy chcemy aby w naszym mieście działały kluby sportowe. 

W moim odczuciu sport dla tych młodych ludzi jest niesamowicie istoty i powinniśmy zrobić co w naszej 

mocy ale umożliwić im tą drogę. Zdaje sobie sprawę, że to nie gminy powinny utrzymywać kluby. Mimo to 

po prostu wiem, że bez wsparcia uwzględniającego ilość podopiecznych, treningów, trenerów, godzin 

spędzonych na treningach oraz ilość rozgrywanych meczów nie przetrwamy kolejnego sezonu (roku). 

 

          Kiedyś usłyszałem, że jak poradziliście sobie przez 9-10 lat to poradzicie dłużej. Niestety ten balon 

naszych możliwości za chwilę pęknie i nie będzie innej możliwości niż ogłoszenie bankructwa. 

Rozwiązaniem nie będzie zamknięcie grup dla najmłodszych, bo przecież piramida szkoleniowa w naszym 

przypadku jest kluczowa. W 90 procentach cały klub opieramy na wychowankach trzymając się naszej 

głównej zasady. 

 

        Dzisiaj piłkę siatkową w Krapkwicicach trenuję więcej osób niż w Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku a 

w siatkówce dziewcząt jesteśmy na drugim miejscu w całym województwie. 

 

         W moim odczuciu jak na małe miasto jakim są Krapkowice mamy wiele dobrze działających klubów 

sportowych. Mamy przecież między innymi Otmęt Krapkowice, Spidersow, Unię Krapkowice, którzy robią 

bardzo dobrą pracę na rzecz sportu w mieście. Łącząc kluby, które pracują wiele godzin w każdym tygodniu 

w jeden worek - pokazuję to na jak dużą skalę oddziałujemy w kontakcie aspektów prozdrowotnych w 

Gminie. Dzisiaj praktycznie w każdej rodzinie czyjeś dziecko czy wnuki uprawiają sport poza szkołą. 

 

         Właśnie, dlatego w mojej opinii działacze Gminy i radni powinni zastanowić się w pierwszej 

kolejności nad tym aby znacząco zwiększyć finansowanie sektora sportowego, właśnie głównie pod kątem 

sportu młodzieżowego. Mimo, że w PV mamy bardzo mocną grupę seniorek i powracającą grupę seniorów 

to większość wsparcia z miasta w moim odczuciu powinna być przeznaczona na wsparcie dzieci i młodzieży. 

 

          Klubów sportowych jest w porównaniu do ostatniej dekady chyba coraz więcej, koszty utrzymania idą 

znacznie w górę, inflacja w świecie sportu jest praktycznie tak samo duża jak w każdym innym segmencie 

życia i czas zrobić wszystko aby zwiększyć środki przeznaczone na wsparcie tego sektora. Inaczej te 

największe kluby, gdzie koszty utrzymania są najwyższe nie dadzą sobie rady. 

 

          W drugiej kolejności uważam, że kluczowy będzie też podział środków w najbliższym konkursie ofert 

na wsparcie sportu. Dużo się ostatnio zmieniło a czas pandemii czy konflikt na Ukrainie pokazał nam, że 

świat musi się zmienić. Jako PV VOLLEY bez znacznej pomocy ze strony miasta nie utrzymamy klubu 

przez kolejny rok. Piszemy o tym, póki nie jest za późno. Przyznam, że czujemy misję i praca z tymi ludźmi 

daje nam satysfakcję. Dzisiaj kiedy mamy prawie 40 godzin treningów w tygodniu a weekendy po 4-5 

meczów to potrzebujemy wsparcia w miarę adekwatnego do tych wyliczeń. Na wioskach są przecież szkoły, 

które mają miej uczniów niż u nas trenuję piłkę siatkową i myślę, że zamknięcie klubu miało by dla nich 

bardzo duże znaczenie. My robimy co w naszej mocy. Pozyskujemy pieniądze z wszystkich możliwych 

źródeł, ciągle pracujemy nad sponsorami i staramy się bardzo pracować nad promocją klubu i miasta. 

 

         Tytułem zakończenia chcę podziękować wszystkim tym, którzy z urzędu miasta pracują na rzecz 

klubów sportowych i organizacji pozarządowych. Trzeba zauważyć jak wiele się zmienia i to na lepsze. Nie 

jestem pewien czy moja wiadomość wpasowuje się do konsultacji społecznych ale z uwagi na poważne 

zagrożenie utrzymania klubu, postarałem się przekazać informacje póki jeszcze nie jest za późno. 
 
                                                                                                                         Ze sportowym pozdrowieniem 

                                                                                                                                                     Robert Malek 

                                                                                                               Prezes PV VOLLEY KRAPKOWICE 

 

Krapkowice dnia: 28.10.2022                                                              Robert Malek 

            Imię i nazwisko osoby zgłaszającej opinię           

 ___________________________ 

Uwaga! 

Formularz zgłoszenia opinii należy przesłać na adres Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, Urząd 

Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: j.lalka@krapkowice.pl  


