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B?tr�? au hot?r� c? O?elul Gala?i trebuie s? continue ?i s? tr?iasc? ?i c? vor face tot ce e �
puterea lor ca acest deziderat al �tregii sufl?ri o?elare s? se �deplineasc?. Dovedind
maturitate, to?i cei prezen?i au fost de acord s? renun?e la lucrurile care ne-au dezbinat �
trecut ?i s? caute s? urm?reasc? doar obiectivele care ne unesc. Astfel, s-a hot?r� demararea
unui nou proiect ce are ca finalitate readucerea echipei O?elul Gala?i acolo unde � este locul,
adic? �tre primele echipe din Rom�ia. Suntem cu to?ii con?tien?i c? nu va fi u?or, c? etapele
ce trebuie parcurse pot dura mult timp, �s? suntem deci?i s? nu abandon?m lupta. �</p>    <br
/>  <p style="text-align: justify;">Cerem ajutorul �tregii comunit??i o?elare, pentru c? avem
nevoie de fiecare suporter, din Gala?i, din ?ar? sau din str?in?tate. Orice om � plus al?turat
cauzei noastre e un c�tig ?i o dovad? � plus c? e un proiect serios, cu care at� forurile
fotbalistice c� ?i comunitatea local? pot dialoga ?i colabora. �<br />Resursele necesare sunt
importante, O?elul Gala?i av�d nevoie at� de bani, dar ?i de timpul ?i disponibilitatea fiec?ruia
dintre noi de a munci pentru atingerea obiectivului. Trebuie s? fim cu to?ii con?tien?i c? acest
proiect nu e doar al celor care au fost prezen?i la aceast? prima ?edin??, ci e al tuturor celor cu
s�ge ro?u-alb-albastru, al oamenilor care au pl�s la �fr�gerile O?elului ?i s-au bucurat la
marile victorii, e al nostru, al o?elarilor! �<br />Dorim ca prin aceast? ac?iune s? rede?tept?m
energiile care au dat putere clubului nostru s? reziste urgiilor timpului, s? ?inem noi acum locul
lui �Puiu� Vasilache ?i s? d?m din nou O?elului faima de care s-a bucurat p�? acum c�iva
ani. �<br />Prin tot ce vom face de acum �ainte, dorim ca aceasta s? fie ultima rena?tere a
O?elului. Nimeni s? nu mai poat? de unul singur s? hot?rasc? soarta unei echipe iubite de at�
de mul?i suporteri. Vom pune O?elul Gala?i pe baze solide ?i vom crea un club de care s? se
bucure ?i copiii ?i nepo?ii no?tri. <br />Dar mai mult dec� orice, vom sta m�dri � fa?a tuturor
?i vom ar?ta �tregii lumi c? O?ELUL NU MOARE!</p>
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