Jak szybko można zniszczyć człowieka
Written by admin
Friday, 09 August 2019 17:31 -

W odpowiedzi na art. "Burdel w Orle" zamieszczonym w "GAZECIE ZĄBKOWICKIEJ" z dnia
08.08.2019 wyjaśniam, że nie ponoszę winy za zaistniałą sytuację z juniorami młodszymi i ich
awansem do ligi dolnośląskiej. Ze swojej strony dopełniłem wszelkich formalności i miałem
zapewnienie dyrektora OZPN w Wałbrzychu o dopilnowaniu sprawy. Okazało się jednak, że to
właśnie dyrektor OZPN w Wałbrzychu nie wysłał naszych dokumentów do DZPN we Wrocławiu
i dlatego juniorzy nie byli brani pod uwagę. Gdy tylko dowiedziałem się o braku awansu
juniorów, natychmiast skontaktowałem się z władzami OZPN w Wałbrzychu i DZPN we
Wrocławiu i sprawa została wyjaśniona, a juniorzy dostali się do ligi wojewódzkiej. W tej
sprawie pomoc Bońka okazała się zbędna! (wywiad z burmistrzem w "WIADOMOŚCIACH
POWIATOWYCH" z dnia 06.08.2019)

Ostre słowa trenera Kupca ("znieczulica", "żenada", "niedopatrzenie", "niedopilnowanie",
"niekompetencja") i Burmistrza Orzeszka (" klub popełnił niewybaczalny błąd", "ktoś, kto
popełnił tego typu błąd powinien natychmiast przestać funkcjonować w klubie sportowym
"Orzeł") są dla mnie co najmniej krzywdzące. Jestem działaczem "Orła" od kilkudziesięciu lat i
znam niejedną sytuację z przeszłości Klubu, znam prezesów, którzy doprowadzili Klub do
ogromnych zadłużeń. Obecna sytuacja organizacyjna i finansowa klubu jest stabilna, a bilans
za 2018 przyniósł zysk.

Dla mnie skandalem są pochopne i oczerniające wypowiedzi. zanim wyjaśniła się cała
sytuacja. Zawsze leżało mi na sercu dobro Klubu i jego zawodników. Nie poczuwam się do
winy i nie mam zamiaru nikogo przepraszać, a już na pewno trenera Kupca. Czekam
natomiast na przeprosiny od osób, które nie powstrzymały się, by mnie bardzo negatywnie
ocenić i poniżyć, a teraz milczą i udają, że nic się nie stało. Niech sami ocenią swoje
postępowanie.

Zapewniam, że nadal z pełnym zaangażowaniem będę dbał o dobro Klubu i zawodników, a
"burdel" jest na pewno w "GAZECIE ZĄBKOWICKIEJ", w której zamieszczacie artykuły
szkalujące ludzi i szukacie sensacji tam, gdzie jej nie ma.

Prezes Klubu : Jan Dulanowski
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