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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Nowy stadion dla Nowego Sącza!
Sandecja nie będzie modernizować
stadionu piłkarskiego na potrzeby Ekstraklasy. Przy ul. Kilińskiego
w Nowym Sączu powstanie całkiem
nowy obiekt na ok. 10 tysięcy miejsc
– zapowiedział dziś prezydent Ryszard Nowak w wywiadzie dla Regionalnej Telewizji Kablowej (czytaj str.
4). Pierwszy mecz zostanie tam rozegrany 1 lutego 2018 r.
Dotychczasowy stadion, na którym Sandecja rozegra jeszcze tylko
jeden oficjalny mecz w I lidze zostanie wyburzony, a w jego miejsce od
podstaw zostanie wzniesiony nowy.
- Przez ostatnie dwa tygodnie
debatowaliśmy, czy lepiej modernizować, czy może budować od postaw. Obliczyliśmy, że lepiej jest
wyburzyć stary obiekt. Łatwiej,
szybciej i taniej jest budować niż
dostosowywać do wymogów Ekstraklasy ten, który służy piłkarzom
obecnie – powiedział prezydent Ryszard Nowak w RTK.
Prezydent zadeklarował, że przy
ul. Kilińskiego powstanie nowoczesny stadion, który ma być przystosowany do przyjęcia 8-10 tys. widzów. Nie tylko kibiców piłkarskich,

CZY WIESZ, ŻE

ale też uczestników koncertów
i innych masowych imprez. O szacowanie kosztów Ryszard Nowak na
razie nie chce się pokusić. Zadeklarował natomiast, że pierwszy mecz
na nowym obiekcie Sandecja zagra
1 lutego przyszłego roku.
Na razie do czasu budowy nowego obiektu, Sandecja będzie rozgrywać swoje ekstraklasowe mecze na
wynajmowanym boisku w Niecieczy. O ostatecznym wyborze miejsca zadecydowały względy finansowe. Ryszard Nowak był w Niecieczy,
gdzie całkiem nowy obiekt piłkarski
wybudowano w niecały rok.
Obecny stadion – dziś im. ojca
Władysław Augustynka - został oficjalnie oddany do użytku 1 maja
1970 r., a podczas inauguracji 10 tysięcy widzów obejrzało mecz międzypaństwowy juniorów starszych
Polska - Węgry, zakończony wynikiem 2:3. Projektantem stadionu,
który kosztował 6 mln zł, był architekt Wojciech Szczygieł. Wcześniej piłkarze Biało-Czarnych rozgrywali swoje ligowe mecze na
tzw. Starej Sandecji przy obecnych
al. Wolności.
(ICZ)

Epizod selekcjonera
Adam Nawałka obecny selekcjoner kadry
narodowej pracował w Sandecji od 10 lipca 2003 r. do 5 lipca 2004 r.
- Mam w tym skromną zasługę, do pierwszego spotkania doszło
w gościnnych progach restauracji
„Bona” – wspomina Józef Kantor. Adam legitymował się wtedy krótkim doświadczeniem trenerskim,
wcześniej prowadził Świt Krzeszowice, Wisłę Kraków (krótko, ale zdobył z nią mistrzostwo Polski w 2001)
i Zagłębie Lubin. Adam zaskarbił sobie w Nowym Sączu ogromny szacunek u piłkarzy i sympatię
wśród kibiców. Barwnie opowiadał
o swojej karierze reprezentacyjnej,
udziale w argentyńskim Mundialu.
Dlaczego rozwiązał kontrakt i odszedł? Powiem szczerze: klubu nie
było stać finansowo na jego pensję,
choć nie była to kwota wygórowana.
REKLAMA

Nie czekaj do czwartku
na wydanie papierowe swojego ulubionego tygodnika.
Pobierz
„Dobry Tygodnik Sądecki"
w wersji elektronicznej
z dts24.pl. Czytaj
Twój tygodnik tak jak
lubisz, tam gdzie chcesz.

REKLAMA

Pożegnaliśmy się serdecznie, Adam
pojechał szkolić piłkarzy Jagiellonii.
W późniejszej karierze trenerskiej
Adam miał pecha w spotkaniach
z Sandecją. W rozgrywkach I ligi
prowadząc GKS Katowice przegrał
w Nowym Sączu 0-1, (23 października

2009 r., w dniu swoich urodzin!),
natomiast jako trener Górnika Zabrze uległ w Nowym Sączu 1-2 (3
kwietnia 2010 r.). Niemniej jednak,
jestem o tym przekonany, Adam
bardzo miło wspomina czas pracy
w naszym mieście.

Krawcową przyjmę
od zaraz
506 324 352
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Sądecki sukces chłodnym okiem

Na polskiej piłce nie można zarobić
wejście na piłkarskie salony. Do tego
potrzebne są inwestycje.

Rozmowa
z ANTONIM BUGAJSKIM,
dziennikarzem
„Przeglądu Sportowego”,
piłkarskim ekspertem

- A do inwestycji potrzebne są pieniądze.
- I one w Ekstraklasie są. Pomijam
fakt, że z tej pozycji łatwiej o umowy
sponsorskie, ale przede wszystkim za
prawa telewizyjne klub otrzyma na
„dzień dobry” – bez szczegółowych
obliczeń – 6-8 mln zł. Im wyższe
miejsce w tabeli, tym większe pieniądze i mówimy tu o kwotach, jakich Sandecja nigdy jeszcze nie miała do dyspozycji.

- No więc: po co im awans?
- Właśnie! Kibice uznają takie pytanie nie na miejscu, bo kibice zawsze mają duży ładunek entuzjazmu i optymizmu, nieważne czy to
się dzieje w Nowy Sączu w Warszawie
czy w Limanowej. Dla kibiców sprawa jest oczywista. Pytanie „po co ten
awans” muszą sobie natomiast postawić ci, którzy wykładają pieniądze na
piłkę. Bo czasami awans to początek
poważnych problemów. Oczywiście
jest chwała, splendor, budowanie pozytywnej legendy… Ale to trwa kilka
REKLAMA

FOT. Z ARCH. A. BBUGAJSKIEGO

- Sandecja w Ekstraklasie, czyli beniaminek w czystej postaci, który jeszcze nigdy nie był w tym miejscu. Sensacja na
skalę kraju?
- Osobiście nie wierzyłem, że Sandecja awansuje. Myślałem, że to będzie taki stały fragment gry, czyli drużyna wyrywa się z peletonu,
harcuje, ale na koniec – jak zwykle
– brakuje jej sił na skuteczny finisz.
Tak było przez wiele lat z Termalicą. Zanim awansowała, wielokrotnie się parzyła, dramatycznie w końcówkach traciła przewagę. Wydawało
się nawet, że to trochę jest wykalkulowane, że ten awans się nie opłaca.
I podobnie wydawało mi się w przypadku Sandecji – poharcują, ale jak
przyjdzie decydująca rozgrywka, to
ustąpią pola innym. W sposób wyrachowany ustąpią, bo najprostsze pytanie brzmi: po co im awans?

tygodni, a potem przychodzi szara
rzeczywistość, kiedy trzeba się zmierzyć z tymi wszystkimi wyzwaniami
stawianymi przede wszystkim przez
Komisję Licencyjną. No więc nie tylko finanse, które są absolutnie ważne, ale też infrastruktura. I Sandecja
to właśnie przerabia na własnej skórze, bo w momencie, kiedy chciałoby się pokazać własnej publiczności
w meczach z najlepszymi w Polsce, to proponuje się im wyjazd do

Niecieczy. To nie jest fajne dla kibiców, którzy szybko się przekonają,
że w tej wersji jest to wyrób czekoladopodobny. Owszem, niby Ekstraklasa jest, ale na każdy mecz trzeba
gdzieś tam jeździć. Oczywiście ważne
są deklaracje właścicieli, że powstanie nowy stadion, bo to sygnał, że jest
jakiś cel przed tą drużyną, a nie perspektywa spadku po przezimowaniu w Niecieczy. Tak być nie może.
To nie może być epizod, ale trwałe

- W ogólnopolskich mediach pojawiały się
opinie: po co Ekstraklasa w Nowych Sączach, Niecieczach…
- Zdecydowanie bym to oddzielił.
Termalica to jednak fanaberia milionera, zabawka. Ale nie tylko zabawka, bo to również element promocji własnej marki itd. Nieciecza to
osobna kategoria, zjawisko, którym
się zainteresowały media zachodnie. Nowy Sącz natomiast bardziej
przypomina sytuację z Grodziskiem
Wielkopolskim, choć od tamtego jest
większy i o nieporównywalnym potencjale. Pamiętam jak właściciel
Groclinu Zbigniew Drzymyła na początku naszego wieku dostał się na
piłkarskie salony, zdobył wicemistrzostwo Polski i zagrał w pucharach
europejskich całkiem niezłe mecze
z Manchesterem City i Herthą Berlin.
Potem przyznał jednak, że taka formuła klubu się wyczerpała, bo przez
kilka lat na swojej skórze przetestował, że w mieście poniżej stu tysięcy mieszkańców Ekstraklasa nie ma
sensu. Powiedział, że to jest wieczna udręka, nieustanne poszukiwanie źródeł finansowania, choć akurat
prywatnemu inwestorowi było łatwiej, bo wydawał własne pieniądze.

- No więc Nowy Sącz nie ma tych stu tysięcy mieszkańców…
- Statystycznie nie ma, ale Nowy
Sącz jest postrzegany w Polsce jako
miasto wielkich szans, wielkich możliwości i poważnych biznesmenów.
W końcu to miasto milionerów! No
więc gdyby Sandecja została potraktowana przez tych wszystkich wpływowych sądeczan jako wspólne dobro
i wspólny interes, to Ekstraklasa ma
sens. W innym wypadku nie będzie
prostym zadaniem utrzymać Sandecję na przyzwoitym ligowym poziomie. To się nie udało w Grodzisku,
Wodzisławiu, Pniewach, Wronkach
– to wszystko już było w naszej piłce. Wronki są zresztą świetnym przykładem, gdzie Rutkowski – właściciel
Amicy – w pewnym momencie doszedł do wniosku, że to nie ma sensu
i przeniósł swój piłkarski interes do
Lecha Poznań. Wszyscy poważni ludzie, którzy podejmowali takie próby, uznawali w pewnym momencie,
że w tej wersji to nie ma sensu.
- A w Nowym Sączu to ma sens?
- Ma sens pod warunkiem, że to
będzie wspólne dobro. To nie może
być tak, że miasto będzie utrzymywać klub. To będzie rujnujące dla budżetu miasta, tak jak jest rujnujące
dla Zabrza i Chorzowa – miast o wiele
większych i z większym potencjałem.
To byłoby drenowanie miejskiej kasy,
które będzie działało wszystkim na
nerwy, a satysfakcji z tego będzie niewiele. Może naiwnie, ale wyobrażam
sobie, że są tutaj potrzebne inwestycje ludzi związanych z miastem, odwołanie się do lokalnego patriotyzmu
i społeczna odpowiedzialność biznesu – jak mawia prof. Janusz Filipiak.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 8
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Piłka i samorząd

Byłem przekonany, że Sandecja awansuje
- Jako mały chłopak był Pan kibicem Sandecji?
- Przyznaję szczerze, nie byłem.
- Kiedy więc zaczęło się zainteresowanie Sandecją?
- Pewnie każdy interesuje się piłką nożną,
bo ma kolegów, znajomych, którzy grają. Ale
u mnie to było takie bierne zainteresowanie.
Zaangażowanie nastąpiło, kiedy w 1998 r. zostałem radnym i członkiem Zarządu Miasta
odpowiedzialnym za sport. Wtedy siłą rzeczy wszedłem dość mocno w temat Sandecji.
Wówczas była w III lidze.
- Nie przeszło Panu wtedy przez głowę, że kiedyś ta
drużyna będzie w Ekstraklasie.
- Wtedy nie, myślałem raczej, żeby się
utrzymać w III lidze, co wcale nie było przez
te lata takie łatwe. Konkurencja była jeszcze
większa, bo zespołów funkcjonujących na poziomie lokalnym czy regionalnym było dużo
i to wcale nie słabych.
- Jak to dziś brzmi: marzeniem było utrzymanie w III
lidze, derby ze Sartem, z Dunajcem…
- Ale było to bardzo emocjonujące. Bez
względu na to, w jakiej lidze, na jakim poziomie gra drużyna, jeśli ma swoich kibiców, to
oni tym żyją.
- Ostatnie 15-18 lat to było ciągłe narzekanie. Brakowało benzyny do autobusu, żeby pojechać na mecz,
brakowało ciepłej wody pod prysznicem…
- Takie były czasy. Z czteroletnią przerwą,
gdy byłem posłem i nie miałem możliwości
zajmować się Sandecją, przez pozostałe lata
starałem się, żeby klub miał lepsze warunki. Wychodziłem z założenia, że jest to klub –
wizytówka Nowego Sącza. Poza tym stuletnia
tradycja i bardzo duży sentyment sądeczan
do klubu, zobowiązują, żeby zespół potraktować najpoważniej. Gdy zostałem prezydentem, starałem się wpłynąć, żeby w Sandecji
te warunki zmieniły się diametralnie i powoli do tego doszło.
- Ale słyszał Pan głosy krytyków i doradców, że sport
w Nowym Sączu to nie tylko piłka nożna, jest siatkówka, koszykówka, które warto wspierać.
- Wszystko jest i wszystko się wspiera według określonych proporcji. Nie można równać
brydża, szachów, czy nawet innych gier zespołowych do piłki, która ma największe zainteresowanie wśród Polaków, to nasz sport narodowy, przyciągający kibiców. Uznałem więc,
że trzeba koncentrować się na tym, co dla
mieszkańców istotne. A te głosy krytyki były,
są i będą. Są tacy, którzy już nam życzą, żebyśmy zakończyli grę w Ekstraklasie po pierwszym sezonie. Ja, mówiąc dosłownie, mam to
gdzieś, robię swoje. Wejście do Ekstraklasy nie
jest przypadkiem, to efekt ciężkiej pracy, poświęcenia, zaangażowania wielu osób, nie mówiąc o zespole, który w tym sezonie wykazał
się wyjątkową ambicją i chęcią walki.
- Szczerze - wierzył Pan przed pierwszym gwizdkiem sezonu 2016-2017, że ta drużyna awansuje?
- Szczerze, to nie ma we mnie po tym
awansie euforii, dlatego że podchodziłem do
tego bardzo spokojnie, byłem przekonany, że
Sandecja awansuje.
- A jakie były przesłanki, żeby w to wierzyć? Poprzedni sezon nie był taki dobry.
- Różnie bywa, jak to w piłce, są lepsze
i gorsze sezony. Racjonalnie się tego wyjaśnić
nie da, po prostu wierzyłem, że się uda. Widziałem, że idzie coraz lepiej, że zespół mocno się skonsolidował – na przestrzeni ostatnich
lat nie było chyba jeszcze takiego - to wróżyło dobrze. A że to przełożyło się na wyniki,

FOT. JERZY CEBULA UM NOWY SĄCZ

Rozmowa
z prezydentem Nowego Sącza
RYSZARDEM NOWAKIEM

dowodzi, że zespół był dobrze przygotowany.
To spektakularne wejście do Ekstraklasy. Na
cztery kolejki przed końcem rozgrywek mieć
awans, to jest coś!
- Czekałem, że Pan powie: To historyczny moment
dla Nowego Sącza w urodziny miasta.
- Ja to mogę powiedzieć! Tak, to historyczny moment. Może jeszcze nie ochłonęliśmy, ale na spokojnie jak się zastanowić, to
naprawdę niezwykłe osiągnięcie. A że zbiegło się to z 725-leciem Nowego Sącza to bardzo miły prezent.
- Wiemy, że sukces ma wielu ojców, ale gdybyśmy
tych najważniejszych wymienić?
- To trudne, powinienem zacząć od piłkarzy, trenera, kadry, która się drużyną zajmowała. W kwestii zarządzania klubem nie mam
wątpliwości, że największe zasługi ma prezes
Andrzej Danek i cały zarząd. Ważna była też
atmosfera, do której się niejako przyczyniłem,
bo bez udziału miasta byłoby to niemożliwe.
- Czyli bez pieniędzy...
- Tak, ale proszę pamiętać, że Sandecja była
w I lidze najtańszym zespołem.
- Najniższy budżet, ponad 2,5 mln złotych…
- 2,7 mln, ale też Sandecja miała inne korzyści z racji tego, że obiektami zarządzał MOSiR.
To jest znaczące, że przy tak niskim budżecie udało się utrzymać dobrych zawodników
i poziom gry. Bo nie zawsze to idzie w parze.
Znam zespoły, które miały trzykrotnie wyższe budżety i niestety…
- Jeśli to był najniższy budżet w I lidze to co powiedzieć o Ekstraklasie? 2,5 czy 3 mln zł, a Legia Warszawa – 100 mln zł. Jak się w tym odnaleźć?
- A wie Pan, jaką przyjemnością będzie wygrać z Legią? Ekstraklasa to inny poziom, inne
koszty i trzeba myśleć o innych pieniądzach.
Wstępnie ci, którzy w tym siedzą, mówią,
że potrzeba kilkanaście milionów złotych na
funkcjonowanie drużyny.
- To jest realne?
- Tak. Otrzymamy 5-6 mln zł od Canal+
za grę w Ekstraklasie, to już znaczące wsparcie. Biorąc pod uwagę, że jest to spółka akcyjna, więc finansowanie z miasta nie może
być takie bezpośrednie jak było przy stowarzyszeniu, ale jeśli uda się utrzymać poziom z ostatnich lat, to już będzie dobrze.
Poza tym liczę, że teraz zaangażują się w to
mocniej sponsorzy. To nie jest tak, że miasto utrzymywało drużynę za 2,5 mln złotych.
To była nasza dotacja, natomiast co najmniej
drugie tyle klub musiał pozyskać od sponsorów z zewnątrz.
- Jak to będzie wyglądało w nowej strukturze? Część
udziałów miasto zachowa?

- Na razie miasto jest właścicielem 100 proc.
akcji, póki nie znajdzie się strategiczny partner, który mógłby klub finansować.
- Ile miasto wyłoży od nowego sezonu?
- Kapitał zakładowy spółki to 1 mln 100 tys.
zł, on może być zwiększany. Bilansujemy teraz wszystkie koszty, które będą nas czekały
w nowym sezonie. Nie jesteśmy tego w stanie na razie obliczyć, bo jeszcze trwa runda
w pierwszej lidze, a będzie to też związane
m.in. z tym jakie będą kontrakty, dodatkowe
koszty związane z wyjazdami.
- Za awans należy się premia.
- Niewątpliwie. To milion złotych, tyle dostaje drużyna, kadra, sztab do podziału.
- Nowy Sącz czeka na informację, czyje logo pojawi się na koszulkach, kto zostanie partnerem
strategicznym?
- Ja też czekam. Nie chcę powiedzieć, że pojawi się logo tego, kto da więcej, ale musimy
pewne rzeczy omówić, spotkać się, wysłuchać
ewentualnych partnerów, którzy będą przecież wprost zarządzać Sandecją. Na razie zarząd jest jednoosobowy…
- Prezesem jest Grzegorz Haslik.
- Jest też miejsce dla potencjalnych innych
członków, czy przedstawicieli sponsora, partnera, podobnie w radzie nadzorczej – mówię
oczywiście o zarządzie spółki, bo wyobrażam
sobie, że zarząd spółki będzie się zajmował
kwestiami finansowymi. To jest spółka prawa
handlowego, więc obowiązują określone przepisy. A sportem mają zajmować się ci, którzy
na sporcie się znają.
- Firma Wiśniowski? Firma Fakro? Może Azoty
Tarnów?
- Wolałbym firmę z naszego podwórka.
Mamy potencjalnych partnerów w Nowym
Sączu na takim poziomie, że nie musielibyśmy sięgać na zewnątrz, natomiast niczego nie
wykluczam, nic nie jest przesądzone. Te firmy
były zaangażowane w Sandecję, zawsze można było na nie liczyć, więc wydaje się, że mają
pierwszeństwo.
- Tu się dobre wiadomości kończą. Teraz złe wiadomości – nie zobaczymy już Sandecji w tym roku
w Nowym Sączu.
- Zobaczymy jeszcze w ostatnim meczu,
który będziemy rozgrywać na boisku. Wymogi Ekstraklasy są takie, że trzeba stadion przygotować w określony sposób i przystosować
do wymogów Ekstraklasy i Spółki Aukcyjnej
- gdzie też musimy wykupić udziały - i PZPN.
- W Ekstraklasie na tym stadionie Sandecja na razie
nie może rozegrać meczu w Nowym Sączu.
- Tak, i tu nie ma złudzeń, nie jesteśmy
w ciągu miesiąca czy półtora w stanie tego

zrobić. Żadne warunkowe dopuszczenie nie
wchodzi w rachubę. Ale w podobnej sytuacji
był Bruk-Bet Termalika, który awansował do
Ekstraklasy, również miał nieprzystosowany
stadion i rundę jesienną grał w Mielcu, ale już
rundę wiosenną na swoim stadionie.
- Sandecja najprawdopodobniej rundę jesienną rozegra: A – w Krakowie, B- w Niecieczy, C- w Mielcu.
- Nie umiem w tej chwili powiedzieć.
Mamy podpisaną wstępną umowę z Mielcem. Prowadziliśmy też rozmowy z Cracovią, ale warunki, które nam przedstawili,
są nie do przyjęcia. A w poniedziałek byłem
w Niecieczy, spotkać się z panią prezes i właścicielem klubu, są bardzo otwarci i życzliwi
na to, żeby Sandecja tam grała. Rozstrzygające będą kwestie finansowe.
- Wracamy na ul. Kilińskiego. Po ostatnim gwizdku, ostatniego pierwszoligowego meczu na stadion
wjedzie koparka?
- To byłoby zbyt piękne i zbyt proste, bo to
są inwestycje prowadzone przez miasto, a to
związane jest z procedurami, które musimy
przejść. Trzeba znaleźć odpowiednią kwotę pieniędzy.
- Lepiej modernizować czy lepiej wyburzyć i wybudować nowoczesny obiekt, który zostanie na lata?
- Przez ostatnie dwa tygodnie nad tym
dyskutowaliśmy i obliczaliśmy. Jednak lepiej
wyburzyć…
- Czyli zapadnie decyzja, że z tego stadionu nie zostanie nic?
- Zostanie miejsce, ale jednak łatwiej, taniej
i szybciej jest budować niż dostosowywać i remontować to co jest, bo nigdy nie osiągniemy
właściwego efektu.
- Orientacyjny koszt i termin oddania? Wyobraża Pan
sobie ten pierwszy mecz?
- Powiem szczerze, że trudno mi sobie wyobrazić, bo będziemy grali w środku zimy,
czyli 1 lutego. Natomiast nie wyobrażam sobie, że nie zagramy, musimy to zrealizować,
to mój priorytet w tej chwili.
- Koszt nowego stadionu?
- Nie powiem.
- Obserwowaliśmy budowę stadionów przed Euro
w Polsce…
- Zejdźmy na ziemię, powinien to być stadion na 8-10 tys. kibiców. To optymalna pojemność dla takiego miasta jak Nowy Sącz
z uwzględnieniem, że to nie tylko kibice z Nowego Sącza, ale też z okolic.
- Taki stadion to nie tylko mecze piłkarskie, ale też
możliwość organizowania koncertów, imprez różnego rodzaju.
- Dokładnie, tak też jest na każdym nowoczesnym obiekcie sportowym, bo taki obiekt
dysponuje zapleczem, które pozwala na organizowanie każdej imprezy.
- Jakie zadanie zespół otrzyma przed pierwszym gwizdkiem w Ekstraklasie? Minimum to
utrzymanie?
- Minimum to stabilna pozycja w Ekstraklasie. Zadaniem jest przyzwoita gra zespołu, jak w I lidze, ale od tego jest trener i sztab
szkoleniowy. Mnie cieszy, że chyba jesteśmy
jedynym zespołem, który w przeszło 50 proc.,
może nawet 70 proc. opiera się na zawodnikach z Nowego Sącza i okolicy. To niezwykle ważne, może to też pozytywnie oddziałuje, bo lokalny patriotyzm również odgrywa
rolę. Wydaje mi się, że piłkarze wiedzą, o
co grają, wiedzą, że to dla nich duża szansa,
ale też to niezwykła szansa dla tych, którzy
w przyszłości chcą wiązać swoją karierę z piłką nożna i Sandecją.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU DLA
REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ Z 25 MAJA

1 czerwca 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

5

Szkoleniowiec

Mroczkowskiego sposób na sukces

50-letni szkoleniowiec przez wiele lat
związany był z Łodzią. Jako piłkarz wielkiej
kariery nie zrobił. Grał w Starcie Łódź, tam
też rozpoczął pracę z grupami młodzieżowymi i przez wiele lat ceniony był za szkolenie
piłkarskiego narybku. Wkrótce młodych zawodników pod jego opiekę oddawały znane
futbolowe firmy: ŁKS i Widzew Łódź. Dobre
wyniki sprawiły, że powierzono mu prowadzenie młodzieżowych reprezentacji Polski – U-16 i U-18. Przełomowy dla Radosława Mroczkowskiego był rok 2008, wówczas
wszedł w skład sztabu szkoleniowego selekcjonera Leo Beenhakkera, a jego głównym zadaniem było prowadzenie młodzieżowej kadry do lat 21.
W sezonie 2009/2010 po raz pierwszy
przejął drużynę seniorów w rozgrywkach ligowych - Dolcana Ząbki. Był to jednak trenerski falstart w I lidze, bo jego podopieczni w pięciu spotkaniach zdobyli tylko punkt
i szybko rozwiązano umowę. Wkrótce Mroczkowski ponownie wrócił do współpracy z Widzewem. Po kilku miesiącach pracy z drugą
drużyną, w czerwcu 2011 r. został trenerem
zespołu, który występował w Ekstraklasie.
REKLAMA

FOT. JAROSŁAW PARA

Sukces Sandecji to także powrót na ekstraklasowe salony trenera Radosława Mroczkowskiego,
który teraz zbiera w pełni zasłużone pochwały od
futbolowych ekspertów. Kogo w przyszłym sezonie poprowadzi w Ekstraklasie, bo w tej chwili
nie ma pewności, że będzie to Sandecja. Na razie
z sądeckim klubem napisał najważniejszy rozdział
w jego historii.

W sezonie 2011/2012 zajął z Widzewem 11.,
a w kolejnych rozgrywkach 13. miejsce. Trzeci
sezon w Ekstraklasie był dla Mroczkowskiego bardzo krótki, bo już pod koniec września
2013 r. został zwolniony. W 2015 r. prowadził II-ligowy Raków Częstochowa, jednak
po jedenastu miesiącach rozstał się również
z tym klubem.
Trenerem Sandecji został w styczniu 2016
r. Przychodził do drużyny, która miała problemy. Od kilku już lat w zespole dochodziło
do częstych zmian szkoleniowców. Sandecja

po rundzie jesiennej znajdowała się w nieciekawej sytuacji i wiadomo było, że wiosną czeka ją trudna walka o utrzymanie.
Pod wodzą Roberta Kasperczyka zespół w 19
spotkaniach zdobył 21 punktów i zajmował
14. miejsce z 4 punktami nad strefą spadkową. Wiosną Mroczkowski zdobył z drużyną 26 punktów i sezon skończyła na 9. miejscu. Trener konsekwentnie wzmacniał swój
zespół, choć sądeczanie nie przeprowadzali
głośnych transferów. Duże wrażenie zrobiło pozyskanie Macieja Korzyma. Wychowanek Sandecji przez wiele lat zyskiwał uznanie
grając na boiskach Ekstraklasy. Mroczkowski zbudował w Nowym Sączu drużynę, której głównym atutem był kolektyw. Zespół
złożony z doświadczonych zawodników, do
którego wprowadzani byli młodzi piłkarze.
Po ostatnim meczu z Wisłą Puławy, wreszcie
tryskał humorem. Do tej pory, jego charakterystyczną cechą było spokojne podejście do
wyników. Nie należy do szkoleniowców, którzy wymachują rękami przy linii bocznej, reagując każde zagranie podopiecznych. Mroczkowski mówił skromnie o szansach Sandecji
nawet wówczas, gdy stawało się jasne, że ma
wielką szansę na wywalczenie awansu. Teraz może cieszyć się razem z drużyną, chociaż w wypowiedziach snuje głównie plany
na przyszłość.
- Mam nadzieję, że trochę inaczej wszyscy spojrzą na mecz z Wisłą Puławy, bo
był ostatnim u siebie i pierwszym spotkaniem z kibicami po uzyskaniu awansu – mówił Radosław Mroczkowski. - Duża

radość i jednocześnie rozprężenie w oczekiwaniu na świętowanie. Dlatego można wybaczyć wszelkie niedociągnięcia
w grze. Radość i satysfakcja z całego sezonu jest bardzo duża. Cel, który osiągnęliśmy daje nam pozytywnego kopa, do tego,
aby zmierzyć się na poziomie Ekstraklasy. Na pewno fajne wyzwanie i przed nami
dużo ciężkiej pracy. Nie boimy się tego zadania. Podobnie było na początku ostatnich
przygotowań i udało nam się pokonać wiele problemów. W efekcie mamy taki fajny
moment jak dzisiaj.
Mroczkowski ma z Sandecją kontrakt ważny do końca czerwca. Rozpoczęły się już
negocjacje na temat przedłużenia umowy.
W Nowym Sączu nikt sobie nie wyobraża, że
po takim sukcesie, zespół mógłby prowadzić
ktoś inny, niż jeden z jego głównych architektów. Jednak awans Sandecji to również
spora promocja dla Radosława Mroczkowskiego. Jego notowania na trenerskiej giełdzie niesamowicie wzrosły. Brak konkretów
odnośnie dalszej współpracy z Sandecją powoduje, że w mediach pojawiają się spekulacje o możliwości zatrudnienia Mroczkowskiego przez inny ekstraklasowy klub. Podobno
szkoleniowca chętnie widziałaby u siebie Jagiellonia Białystok.
- Mogę kibiców uspokoić - chcemy dopracować wszystko w kwestiach organizacyjnych – powiedział Radosław Mroczkowski. - Nie ma patowej sytuacji, cały czas się
dogadujemy.
JACEK BUGAJSKI
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Serce w biało-czarne pasy

Jeszcze ten awans do mnie nie dociera

- W którym momencie uwierzyliście,
że awans jest w Waszym zasięgu?

- Co było kluczem do osiągnięcia tego
sukcesu?

REKLAMA
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- Złożyło się na to wiele elementów. W pewnym momencie po
prostu mnóstwo ważnych czynników w klubie zaczęło działać na
profesjonalnym poziomie. Zgrany,
ambitny zespół, myśl szkoleniowa, przemyślane działanie zarządu, duże wsparcie i zaangażowanie władz miejskich.
- Jako piłkarz ma Pan za sobą wiele
występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce i spore rozeznanie. Czy Pana zdaniem Sandecji dużo
brakuje, aby zbudować zespół, który
będzie mógł z powodzeniem grać na
ekstraklasowym poziomie?
- Oczywiście zmiany w składzie są niezbędne, ale będziemy
o tym myśleć po zakończeniu sezonu. Wygraliśmy I ligę, zdajemy
sobie sprawę, że w Ekstraklasie
czeka nas inna piłkarska rzeczywistość. Różnica poziomu niemal pod każdym względem jest
spora. Jednak już w rozgrywkach Pucharu Polski pokazaliśmy,
że możemy toczyć równorzędne pojedynki z ekstraklasowymi
zespołami, ze Śląskiem Wrocław
przegraliśmy dopiero po dogrywce. Dlatego mamy solidne fundamenty, aby przy pewnych konkretnych wzmocnieniach grać na
wyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce.
- Czyli nie można powiedzieć, że ten
sukces był przypadkiem, czy też efektem słabości rywali?
- Osobiście muszę przyznać, że
do mnie jeszcze tak do końca nie
dociera, że wywalczyliśmy Ekstraklasę. Cieszymy się bardzo, od
pewnego czasu czuliśmy, że możemy tego dokonać, ale jak już do
tego doszło, to wydaje się wręcz
niewiarygodne. Wszyscy musimy
się oswoić z tą myślą, ale zdecydowanie ten sukces nie był dziełem przypadku. W I lidze graliśmy nieprzerwanie od wielu lat,
zbieraliśmy doświadczenie i snuliśmy plany. Oczywiście różnie
nam się powodziło, zdarzały się
słabsze sezony. Jednak z roku na
rok, krok po kroku dojrzewaliśmy do tego, aby realnie myśleć
o Ekstraklasie. Drużyna jest też
w rękach bardzo dobrego trenera, który od dłuższego czasu mógł
budować zespół, ukierunkowany na konkretną myśl szkoleniową. Radosław Mroczkowski wypracował charakter tej drużyny.
- Sporo jest spekulacji prasowych odnośnie wielu ofert z zamożniejszych
klubów dla Radosława Mroczkowskiego. Jego odejście mogłoby spowodować spore zmiany w sztabie szkoleniowym Sandecji. Jako drugi trener nie
obawia się Pan takiego scenariusza?
- Nic na temat takich spekulacji nie wiem. Według ostatnich
ustaleń cały sztab szkoleniowy
zostaje, są raczej rozmowy jak
go wzmocnić, bo w Ekstraklasie sztab trenerski jest bardziej
rozbudowany.

FOT. ARCHIWUM SANDECJI NOWY SĄCZ.

- Spodziewał się Pan, że Sandecja już
w tym sezonie wywalczy awans?
- Przed sezonem nie myśleliśmy w tych kategoriach, ale byliśmy nadal skoncentrowani na planie rozwoju naszego klubu. Jednak
na początku rundy wiosennej stało się dla nas jasne, że mamy wielką szansę wywalczenia awansu już
w tym sezonie. Udało się zrealizować ten cel i teraz wszyscy przeżywamy piękne chwile.

- Każdy przeżywał to i analizował indywidualnie. W klubie
przez długi czas nikt nie mówił
o możliwości awansu. Graliśmy
swoje bez żadnej presji czy pompowania balonu optymizmu. Jeśli
chodzi o mnie, to poważnie o Ekstraklasie zacząłem myśleć już na
początku wiosny. Takim meczem
przełomowym było spotkanie z
Zagłębiem Sosnowiec. Wówczas
wygraliśmy z czołową drużyną,
obecnym wiceliderem aż 5-0. To
był wielki sygnał, że w tym sezonie jesteśmy bardzo mocni. Poza
tym widziałem jak wszyscy ciężko pracują zarówno pod względem organizacyjnym jak i czysto sportowym. Panowała wielka
mobilizacja i chęć osiągnięcia czegoś wielkiego.

Rozmowa
z JANUSZEM ŚWIERADEM,
legendą sądeckiej piłki
nożnej, obecnie
II trenerem Sandecji

- Po awansie wychowankowie Sandecji, czy też zawodnicy kończący wiek
juniora, nadal będą otrzymywali szansę gry w pierwszej drużynie?
- W Ekstraklasie walka o skład
będzie na pewno bardziej zacięta. Trudno powiedzieć, jak to się
wszystko ułoży w przyszłym sezonie. W I lidze jest obowiązek
gry młodzieżowców, a w Ekstraklasie takiego przepisu już nie
ma. Niektórzy młodzi zawodnicy na pewno z nami zostaną. Natomiast dla tych, którzy mieliby

mniejszą szansę na grę, będziemy
szukać wypożyczenia. Najgorszą
sytuacją byłoby skazywać młodego zawodnika na stałe przesiadywanie na ławce rezerwowych. Lepiej, żeby się ogrywali
w niższych ligach, zdobywali doświadczenie i jeśli będą podnosić
swoje umiejętności, to po okresie wypożyczenia mogą wrócić
i walczyć o pierwszą jedenastkę
w Sandecji.

ROZMAWIAŁ JACEK BUGAJSKI

JANUSZ ŚWIERAD (47 lat, II trener Sandecji Nowy
Sącz): wychowanek Dunajca Nowy Sącz, grał
na pozycji napastnika w Sandecji w sezonie
2000/2001 oraz w latach 2002-2008, odznaczał się bardzo dużą skutecznością. Wcześniej
występował w najwyższej klasie rozgrywkowej
w Polsce reprezentując Igloopol Dębica, Wisłę
Kraków i Zagłębie Lubin.
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- Kolejki chętnych sponsorów chyba
jednak nie widać.
- Jeszcze raz powtórzę za profesorem Filipiakiem: tylko człowiek
naiwny może sądzić, że na polskiej piłce nożnej można zarobić.
To nie jest tak, że ktoś robi interes
inwestując w polski futbol. To się
nie udaje! To są wieczne wydatki,
a zapłatą jest wyłącznie satysfakcja
sportowa i ewentualnie wyzwiska
kibiców. To nie jest tak, że Robert
Lewandowski rodzi się w każdym
klubie i potem można go sprzedać
za np. 50 mln euro.
- Wróćmy do budżetu Sandecji – w I lidze to było 2,5 mln zł, a prezes Danek
przyznał, że poza księgową nikt z otoczenia na pracuje na etacie. Ostatnia
taka amatorska organizacja kontra Legia Warszawa z budżetem 100 mln zł…
- Sprostuję: Legia po grze w Lidze Mistrzów dysponuje obecnie
budżetem 240 mln zł. Ten klub
finansowo odjechał konkurencji. Ale wróćmy na ziemię. Żeby
żyć w Ekstraklasie na przyzwoitym poziomie, trzeba mieć budżet
w wysokości ok. 18 mln zł. Dla
przykładu Śląsk Wrocław dysponuje budżetem na poziomie 25 mln,
ale Wiśle Płock wystarcza 12 mln,
ale to już jest absolutne minimum.
Policzmy więc: jeśli Sandecja będzie miała nadal zabezpieczone te
2,5 mln plus 7 mln z praw telewizyjnych, to będzie potrzebowała
jeszcze co najmniej 5 mln od sponsorów, żeby przyzwoicie funkcjonować. Sandecja będzie miała
jeszcze jeden problem, bo miasto
oprócz dotychczasowej dotacji będzie musiało znaleźć środki na budowę stadionu, czyli realne wydatki na klub w budżecie miejskim
będą bardzo poważne. I to może
się okazać bardzo kontrowersyjne na każdym etapie. Dużo zależeć będzie od tego, jak prezydent
sprzedawał będzie ideę budowy
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stadionu, że ma on służyć ludziom,
a nie tylko meczom piłkarskim.
Przyzwolenie społeczne na budowę stadionu jest absolutnie kluczowe – jak w Tychach albo Lublinie. Najgorzej gdyby Sandecja
grała słabo w Niecieczy, zacznie
tracić punkty, to będzie narastać
frustracja, a jednocześnie będzie
trwała duża inwestycja pod nazwą, budowa stadionu, która będzie pochłaniać dziesiątki milionów złotych. To może okazać się
trudne dla przeciętnego sądeczanina, który będzie sobie zadawał
pytanie: po co?
- A jak Sandecja zagra w Ekstraklasie?
Skład na dzień dzisiejszy znamy.
- Takim składem raczej zagrać nie
może, z naciskiem na „raczej”. Pomiędzy I ligą a Ekstraklasą nie ma
przepaści i to pokazały Wigry Suwałki, które doszły do półfinału Pucharu Polski i zagrały tam dwa bardzo
dobre mecze z Arką Gdynia. Awans
Sandecji – według mnie - jest przypadkiem, który jest zresztą esencją piłki nożnej. W Ekstraklasie na
przypadek zdawać się nie można,
więc wzmocnienia są konieczne.
Porównałbym jednak Sandecję do
Termaliki, bo to zbliżony potencjał
sportowy. Nieciecza przez pierwsze
dwa miesiące w Ekstraklasie miała poważne problemy, przegrywała wszystko, jakby nie pasowała do
tego towarzystwa. Żeby na starcie
nie tracić tego dystansu warto ten
doświadczony skład trochę uzupełnić. To przecież nie jest drużyna, która będzie się potykać o własne nogi,
a choćby tylko nazwiska Małkowski
czy Korzym coś znaczą w skali kraju. Na pewno przydałby się transfer,
który dla całej piłkarskiej Polski będzie sygnałem – jesteśmy gotowi do
walki, meldujemy się wśród najlepszych! To również skuteczny element gry psychologicznej, która jest
tu bardzo istotna.

Z loży juniora

Warto było czekać 107 lat!
Od dwóch tygodni oficjalnie wiemy, że Sandecja będzie grać
w Lotto Ekstraklasie. Jednak nikt się nie spodziewał, że ekipa z Beskidu Sądeckiego zajdzie tak daleko. Wszyscy kibice i
mieszkańcy Nowego Sącza są dumni i szczęśliwi, że Sączersi
są w elicie piłki nożnej, a ich miasto znowu zaistnieje w Polsce. A jak to wygląda z mojej perspektywy?
Jako kibic Sandecji jeszcze kilka lat temu wierzyłem, że sądeczanie mogą awansować do Ekstraklasy,
odkąd doszli do sensacyjnego ćwierćfinału Pucharu
Polski w 2014 r. Tłumaczę mojej mamie, że awans Sandecji do Ekstraklasy, jest jak wejście Nowego Sącza do
najlepszych 16 miast w Polsce. Bianconeri pokazali talent i charyzmę, tym samym zamykając usta wszystkim krytykom. Miasto Nowy Sącz kolejny raz popularyzuje się w całej Polsce. Jeśli chodzi o nie, to są same
pozytywy np. zespół Lachersi, firmy Wiśniowski, Fakro, Szubryt i tancerz Patryk Brdej, które sprawiają, że
różne złe rzeczy w Nowym Sączu, takie jak smog, odchodzą w niepamięć.
Myślę, że w mieście wszyscy od teraz będą interesować się piłką nożną. Mam również nadzieję, że bilety na nowy stadion będą się rozchodzić jak świeże bułeczki i każdy kibic dopingować będzie naszą drużynę
na 100 procent. Sandecja jest symbolem walki do końca, bowiem w swej 107–letniej historii nigdy nie była
w Ekstraklasie. Drużyna, która osiem lat temu ledwo
co weszła do I ligi, dofinansowywana była przez piekarzy i masarzy. Małe rzeczy prowadzą do wielkich osiągnięć - chciałoby się rzec. Nowy Sącz idzie w kierunku

świetlanej przyszłości i starajmy się, żeby tak było. Kultura, przedsiębiorstwa, a teraz sport bardzo się rozwijają w naszym pięknym mieście i bądźmy z tego dumni.
FILIP TOMOŃ

Po raz pierwszy w elicie

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

FOT. NARODOWE ARCH. W KRAKOWIE
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Za początek istnienia Sandecji przyjmuje
się rok 1910, a zalążek nowego klubu powstał z inicjatywy Adama Biedy naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
Pierwszym oficjalnym prezesem został
rok później Józef Damse. W czasie I wojny światowej część zawodników została wcielona do armii austro-węgierskiej,
a następnie Legionów Polskich. W okresie międzywojennym przy ul. Sienkiewicza
rozpoczęto budowę stadionu, a od 1933
roku bazą sportową Sandecji było boisko
za Warsztatami Kolejowymi. Okres drugiej
wojny światowej to ponowne zawieszenie
działalności klubu.
Sandecja po latach gry w ligach
regionalnych wreszcie zrobiła duży
sportowy awans. W 1966 r. wywalczyła III ligę. Wkrótce rozpoczęto także budowę nowego stadionu, przy ul.

Kilińskiego. Jego uroczyste otwarcie
odbyło się w 1970 r. (stadion nosił nazwę 25-lecia PRL, a od 2001 r. nadano
mu imię sądeckiego jezuity, kapelana
sportu, ojca Władysława Augustynka). W 1981 r. Sandecja spadła z III ligi,
ale po roku ponownie awansowała.
Po kolejnych czterech latach sądecka
drużyna awansowała do II ligi (odpowiednik dzisiejszej I ligi, czyli drugi
poziom rozgrywkowy). Po pasjonującej walce wyprzedziła wówczas m.in.
Cracovię. W sezonie 1986/1987 grając w roli beniaminka spadła z II ligi.
Z ponownego awansu na drugi poziom rozgrywkowy w Nowym Sączu
radowano się w 1992 r. Jednak po roku
Sandecja musiała znowu przełknąć
gorycz spadku. Nadeszły czasy poważnego kryzysu, a efektem tego była
degradacja w 1995 r. do IV ligi. Powrót

do grona trzecioligowców nastąpił
w 1997 r. Na tym szczeblu rozgrywkowym występowała nieprzerwanie do
2009 r. W 2009 r. sądecka drużyna po
raz trzeci wywalczyła awans na drugi
szczebel rozgrywkowy w Polsce, który nosił już nazwę I ligi (dla najwyższego poziomu wprowadzono nazwę
Ekstraklasa). W sezonie 2009/2010
i 2010/2011 Sandecja należała do ścisłej pierwszoligowej czołówki. W 2011
roku nastąpiła inauguracja sztucznego oświetlenia na sądeckim stadionie.
W kolejnych sezonach pod względem
sportowym było już znacznie gorzej,
zazwyczaj Sandecja grała w środkowej strefie tabeli. W sezonie 2016/2017
Sandecja zapewniła sobie pierwsze
miejsce w I lidze i historyczny awans
do Ekstraklasy.
(JB)
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Dyskusja

Była nadzieja, jest sukces!
Rozmowa
z ANDRZEJEM DANKIEM
- prezesem Sandecji,
WOJCIECHEM PIECHEM
– wiceprezydentem
Nowego Sącza i
KAZIMIERZEM SASEM –
radnym miejskim
i byłym prezesem klubu
Wojciech Molendowicz: - Emocji, radości
i wynikających z tego wątków do rozmowy jest tak dużo, że trudno podjąć decyzję, od którego zacząć?
Kazimierz Sas: - Chyba od gratulacji jednak. Jako były prezes Sandecji z wielką radością obserwuję to, co
się dzieje w klubie. I chcę pogratulować Andrzejowi Dankowi oraz członkom zarządu, całej ekipie organizacyjnej i prezydentowi miasta, że po
niespełnionych moich marzeniach,
po tym, czego nam się nie udało osiągnąć, dzisiaj się udało. Jest to wielkie
wydarzenie, z którego pewnie jeszcze
nie zdajemy sobie sprawy. Oczywiście mówię o tych obywatelach, kibicach, którzy się zajmują sportem,
bo jest i taka cześć, której to nie interesuje, nawet będą złorzeczyć, że

kopacze znowu będą brać pieniądze
miejskie. Radują mnie wypowiedzi
zawodników, bardzo inteligentne,
bardzo powściągliwe, nienasycone
tryumfalizmem, ale takim poczuciem realności.
WM: – Panowie nastawiacie ciekawie
ucha, czy miasto żyje tym historycznym
momentem, czy w kawiarniach, w autobusach, w biurach rozmawia się o tym
co się wydarzyło? W Ratuszu się o tym
rozmawia?
Wojciech Piech: – Ja osobiście odnoszę wrażenie, że to jest główny temat rozmów. W domach, w których bywam i prywatnie, i podczas
spotkań służbowych, gdzieś tam na
marginesie temat Sandecji cały czas
się pojawia. Chciałbym jeszcze nawiązać może do tego wątku, którym
rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie.
Myślę, że gdzieś z tyłu głowy zawsze
nam towarzyszyła nadzieja i wiara w
ten końcowy sukces, przecież po to
wszystko było, po to były też te kolejne prezesury - również prezesura
pana Kazimierza Sasa - żeby cały proces wydał owoc. Stało się to po latach
pracy panów Andrzeja Danka, Wiesława Leśniaka, Tadeusza Szewczyka
i wielu innych osób, że nie wspomnę
o piłkarzach i kolejnych trenerach.
To wszystko daje ostatecznie owoc
w postać spodziewanego awansu, my
w ten awans wierzymy, szczególnie

teraz trudno byłoby nie wierzyć , tak
blisko nie byliśmy jeszcze nigdy (rozmowa odbyła się 16 maja przed meczem ze Zniczem Pruszków – przy
red.).
WM: – Najwierniejsi kibice zawsze wierzyli,
że Sandecja kiedyś się znajdzie się w Ekstraklasie. Różnie wcześniej bywało.
KS: – Myślę, że mało było takich
ludzi, którzy wierzyli, że tak daleko
zajdziemy. Na pewno się tego nikt nie
spodziewał, bo my mamy naprawdę
najmniejszy budżet w I lidze.
WM: – Ile on wynosi?
Andrzej Danek: - Około 2,5 -3 mln
zł. Katowice 7 mln otrzymały z miasta, Miedź Legnica ponad 5 mln - to
są budżety bardzo duże.
WM: – Chwila szczerości. Przed pierwszym gwizdkiem tego sezonu wierzył Pan,
że gracie o Ekstraklasę?
AD: – Powiem tak, była bardzo
dobra jesień, trener to fajnie poukładał, ale sukcesy przyszły również
dzięki pomocy Maćka Trochima, który pomógł nam ściągnąć zawodników, bez których by awansu nie było.
WM: - Z Nowego Sącza poszedł sygnał, że
pieniądze niekoniecznie decydują o wyniku w piłce nożnej? Przyzwyczailiśmy się, że
ci, którzy maja największe budżety, zdobywają wszystko, a tutaj kopciuszek z Nowego Sącza sprawił niespodziankę.
KS: – Andrzej mówił o takiej pozytywnej improwizacji, ale tak się

nie może dziać w Ekstraklasie. Dlatego powstała spółka akcyjna i już jest
w trakcie prawnego utrwalania. Mając wiedzę na temat środków finansowych, które są niezbędne, aby móc
zabezpieczyć piłkarzy, cały sztab i historie związane ze szkoleniami młodzieży, musi się to zmienić. I rolą
m.in. prezydenta miasta, zarządu
i wszystkich sympatyków, przyjaciół Sandecji jest, aby wokół dobrego
sądeckiego biznesu budować spółkę akcyjną. Bo bez dobrych pieniędzy, prawdziwych pieniędzy, nie da
się utrzymać w Ekstraklasie. Nie chcę
nawet myśleć, że moglibyśmy awansować, a potem osunąć się z powrotem jak np. Zawisza Bydgoszcz, który
kiedyś zdobył Puchar Polski, a dzisiaj
go nie ma na piłkarskiej mapie Polski.
WM: - Sportowa spółka akcyjna powołana
została do życia na wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wytłumaczmy
dlaczego ta spółka została powołana, dlaczego to było konieczne?
WP: - Zanim o tym, to wcześniej
chciałbym nawiązać do tego, o czym
mówił pan poseł. Zaangażowanie, to
jest klucz do sukcesu. Jeżeli za projektem stoi człowiek z zaangażowaniem, to jest to podstawowy warunek
sukcesu. Nie pieniądze. Jeżeli kapitałowi nie towarzyszy zaangażowanie,
to pieniądze zostaną najprawdopodobniej zmarnotrawione. I tutaj to

zaangażowanie było, temu zaangażowaniu towarzyszył również kapitał, bo trzeba pamiętać o zaangażowaniu z miasta w wysokości 2,6 mln
zł. Bez walnego udziału finansowego
miasta, klub nie mógłby osiągać tych
efektów i aspirować do Ekstraklasy.
To wsparcie było na miarę możliwości Nowego Sącza.
WM: - Nie wszyscy byli zadowoleni z tego
zaangażowania.
WP: – Żaden temat nie zyskuje
pełnej aprobaty wszystkich. Natomiast wydaje się, że odsetek kibiców
i wielkość publiczności tej aktywnej,
która bywa na stadionach i tej, która w sposób niebezpośredni, poprzez
obserwację i ekscytowanie się wynikami, jest ogromna w Nowym Sączu.
Sandecja jest też lokomotywą sportu
w mieście, bo przecież to, że Sandecja osiąga sukcesy, a my jako miasto
próbujemy nad tymi sukcesami nadążyć, dofinansowując i podejmując inwestycje, to powoduje, że inne
kluby zyskują. Pamiętajmy o piłkarkach ręcznych, siatkarkach, kajakarzach i innych klubach. 44 kluby są
dotowane, ta krzywa wkładu finansowego miasta na rzecz sportu cały
czas rośnie, a siłą napędową i lokomotywą jest właśnie Sandecja. Wracając do pytania o spółkę akcyjną to jest wymóg ustawowy. Ustawa
o sporcie w art. 15 ust. 3, wyraźnie

O G ŁO S Z E N I E

WIŚNIOWSKI z młodymi piłkarzami
Firma Wiśniowski została sponsorem
strategicznym Akademii Sandecja. Firma wspomagać będzie szkolenie najmłodszych adeptów piłki nożnej z Nowego Sącza i regionu.
- Nasza obecność w świecie futbolu nie jest przypadkiem – podkreśla Katarzyna Świderska, dyrektor
Działu Marketingu. – Firma Wiśniowski od kilku lat jest partnerem
piłkarskiej reprezentacji Polski i
bardzo sobie tę współpracę cenimy.
Teraz znany producent bram,
drzwi i ogrodzeń chce wykorzystać
na gruncie lokalnym doświadczenia zdobyte we współpracy z kadrą,
wspierając dziecięcą szkółkę piłkarską, działającą przy – ciągle jeszcze
- pierwszoligowym, a już wkrótce ekstraklasowym klubie z Nowego Sącza.
Decyzja o nawiązaniu współpracy z narodową reprezentacją
piłkarską zaowocowała wspólnymi
sukcesami partnerów. Biało-Czerwoni od kilku lat systematycznie zyskują coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej,
pnąc się w światowych rankingach
i swoimi wynikami ciesząc serca
milionów kibiców. Partnerstwo
z drużyną o tak wysokiej i uznanej
klasie pozwoliło marce Wiśniowski na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału sportowego i przeniesienie go na grunt
lokalny.

Zdobyte doświadczenie marka
Wiśniowski od teraz przeleje na najmłodszych piłkarzy, zrzeszonych
w Akademii beniaminka Ekstraklasy - Sandecji Nowy Sącz. Jako
Sponsor Strategiczny Akademii Sandecja firma WIŚNIOWSKI wesprze
klub w wychowaniu nowego pokolenia świetnie wyszkolonych piłkarzy, następców autorów dzisiejszych
sukcesów klubu.

- Podpisanie umowy z Akademią Sandecja to kolejny krok
wykorzystywania potencjału regionu. Akademia Sandecja oferuje młodym zawodnikom profesjonalną opiekę trenerską
i daje możliwość rozwoju nie tylko przez trening sportowy, ale
również działania wychowawcze: wpajanie dyscypliny, zasad
współpracy i zdrowej rywalizacji.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie
właściwie wykorzystamy szanse
drzemiące w młodych sportowcach i pomożemy im w podniesieniu poziomu umiejętności, co - być
może - umożliwi nam w przyszłości odkryć talenty na miarę gwiazd
światowych stadionów – mówi
Irmina Długopolska, specjalista
ds. marketingu sportowego firmy
Wiśniowski.

Akademia Sandecja skupia niemal
300 zawodników wywodzących się
zarówno z Nowego Sącza, jak i całego
regionu. Do szkółki uczęszczają zawodnicy z Krynicy–Zdroju, Szczawnicy, Limanowej oraz Gorlic. Lata
doświadczenia w marketingu sportowym firmy Wiśniowski i sportowa
pasja młodych adeptów piłki nożnej
to obiecujące połączenie, które doskonale wróży na przyszłość.
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Na zdjęciu Andrzej Danek
wskazuje, że zespoły aspirujące do
udziału w lidze zawodowej, muszą
mieć formułę spółki akcyjnej lub spółki z ograniczona odpowiedzialnością.
I w tym przypadku formuła spółki
akcyjnej jest dobra, bo daje przejrzystość, transparentność finansowania.
To jest wskazanie ustawodawcy, nie
nasz wybór. Jest to jednocześnie formuła atrakcyjna poprzez swoja transparentność dla przyszłych udziałowców i sponsorów.
WM: – To spróbujmy ich wymienić. Pieniądze zawsze budzą emocje, ale też wielkie
nadzieje kibiców w Nowym Sączu budzi
myślenie o wsparciu wielkiego biznesu.
Ciągle to jednak pozostaje w sferze życzeń. Jest kilka bardzo dużych i dużych
firm w Nowym Sączu. Gdyby one się zaangażowały, to mogłyby się tu dziać prawdziwe cuda.
KS: - Ja mogę mówić jedynie
o czasie minionym. Kiedy szefowałem Sandecji, rozmawiałem z kilkoma prezesami tych firm i nie wykazywali oni wielkiej chęci. Oczywiście
REKLAMA

to były odległe czasy i nie było takiego wyniku. Rozumiem tę powściągliwość sponsorów, bo doświadczenie
innych klubów, choćby Wisły Kraków, kazało im zastanawiać się, czy
te pieniądze, które oni wydadzą, będą
dobrze spożytkowane.
WM: – W Wiśle były chyba dobrze spożytkowane, bo zdobyła kilka tytułów Mistrza
Polski, grała w pucharach europejskich,
Real, Barcelona w Krakowie…
KS: - Tak, ale w efekcie wiemy, że
właściciel się wycofał. Ja nie umiem
powiedzieć jak jest dzisiaj, jak dzisiaj ci prezesi się do tego odnoszą.
Zawsze była mowa, że jak będziemy
w Ekstraklasie, to wówczas sprawa będzie oczywista. Jak to jest faktycznie, to pewnie wie prezes Andrzej Danek i prezydent. Nie może
być tak, że awansujemy i nagle rozkładamy ręce, zastanawiając się, co
mamy dalej robić.
WM: – Panie prezesie, jaki jest potrzebny
budżet Sandecji do gry w Ekstraklasie. Ile
pieniędzy trzeba na sezon?

AD: – Około 12 mln zł na pewno.
Myślę, że z Canal+ możemy otrzymać
ponad 5 mln, a maksymalnie nawet
13 mln. Jeżeli 4 mln uda się pozyskać
z innych źródeł, to będzie dobrze. 1215 milionów to jest budżetowa konieczność, po to, aby grać w pierwszej ósemce.
WM: – Pierwsza ósemka to będzie cel?
KS: - Jagiellonia Białystok ma dzisiaj 18 milionów i jak wiemy, na ten
moment lideruje.
AD: - Jeżeli weszliśmy już na temat sponsorów i jak już jesteśmy
w Ekstraklasie, to mamy firmy takie
jak Fakro, Wiśniowski, które zawsze
nam pomagały, kiedy była potrzeba. Ale teraz głównym sponsorem
jest miasto. W tym roku otrzymaliśmy po raz pierwszy tak wysoką pomoc finansową, wcześniej te pieniądze były dużo mniejsze.
WM: - Ile jest warte to miejsce na biało-czarnej koszulce?
AD: – To jest wszystko do ustalenia, rozmawiamy. Trzeba jednak powiedzieć, że gdyby nie pomoc Zbigniewa Szubryta to Ekstraklasy by
nie było. To jest człowiek, który nam
najwięcej pomógł. Przychodzi na mecze, żyje tym i powiedział wprost:
„Andrzej jeżeli nie awansujemy, to ja
odchodzę”. Ten warunek postawiany
przez Zbigniewa, był dodatkową motywacją. Ale to też jest zasługa wielu innych: prezydenta, firmy Fakro,
Wiśniowskiego, Bogdańskiego i wielu
innych, którym w tym miejscu jeszcze raz dziękujemy.
WM: - Panie prezydencie, Pan słyszał te
kwoty? Potrzeba kilkanaście milionów
złotych.
WP: – Tak, ale nie jestem zaskoczony, bo rzeczywiście te dolne pułapy opiewają na kwotę 10-12 mln zł
i sięgają w porywach - jak w przypadku Legii Warszawa - 120 mln.
Mogę tylko za panem prezydentem powtórzyć to, co już w swoich

wystąpieniach publicznych akcentował: zainteresowanie współpracą
z Sandecją rośnie. To zainteresowanie wyda z siebie owoc, taką mamy
nadzieję. Myślę, że jest przedwcześnie, żeby mówić o szczegółach i zapowiadać konkretne decyzje, ale temat jest w toku.
AD: – Nie ma w Polsce w I lidze czy w Ekstraklasie takiej drużyna jak Sandecja, żeby pół drużyny
było z miasta i okolic, skąd pochodzi drużyna.
WM: - Często się Sandecji zarzuca, że
ta drużyna niewiele ma z Nowym Sączem wspólnego, że tu gra głównie legia
cudzoziemska.
AD: - To jest nieprawda. W podstawowym składzie gra sześciu chłopaków z Nowego Sącza. W podstawowym składzie podkreślę, a 12
chłopaków jest z regionu. Właściwie pól kadry jest z naszego regionu.
WM: – A ten skład, który mamy, wystarczy na Ekstraklasę?
AD: – O nie. Już trwają rozmowy,
mamy kogoś na oku.
WM: – Nadstawiamy ciekawie ucha. Ważne nazwiska?
AD: - Mogę jedynie powiedzieć,
że musimy wziąć doświadczonych
zawodników, ale nie za wielu, około 5-6 chłopaków.
WM: - Kusi mnie, aby wrócić do takiego
wątku, który jest już dzisiaj nieaktualny,
ale jeszcze dwa sezony temu mówiło się,
aby połączyć Kolejarza Stróże z Sandecją
i będzie sukces. Co Panowie na to powiedzą w połowie maja 2017 r.?
KS: - Ja bym przemilczał ten wątek. Głównie dlatego, że pamiętam
czas, kiedy w sposób frustracki, wyniosły i krytykancki - powiem to
szczerze i świadomie – senator Stanisław Kogut wypowiadał się na temat
Sandecji. I jak się to skończyło? Wiemy, gdzie jest dzisiaj Kolejarz Stróże.
AD: – Mogę dołożyć tylko
tyle, że już były takie połączenia

w Ekstraklasie i nic z tego dobrego
nie wyszło. Takie fuzje nie są dobre.
WP: - Czy mogę jeden wątek
podjąć niepytany? Rzeczywiście
te podziękowania należą się działaczom, na pierwszym miejscu piłkarzom i trenerowi, prezydentowi
i sponsorom, którzy zostali tutaj
wymienieni z imienia i nazwiska.
Ale chciałbym jeszcze wymienić
jeden podmiot, z którym współpracę trzeba pochwalić. Sam zresztą naocznie to sprawdziłem, wizytując Instytut Kultury Fizycznej
PWSZ. Byłem tam podczas regeneracji naszych piłkarzy, śledząc ten
proces. Chciałbym w tym miejscu podziękować panu rektorowi PWSZ Mariuszowi Cygnarowi,
który we współpracy z prezydentem uruchomił i oddał do dyspozycji sprzęt instytutu. Nasi piłkarze się tam regenerują. To, co
było niemożliwe wcześniej, stało
się możliwe teraz. Jeszcze raz znajduje potwierdzenie to, o czym mówiłem: zaangażowanie i człowiek,
to wszystko decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia.
WM: – Jak powszechnie wiadomo
sukces ma wielu ojców, porażka jest
sierotą.
WP: - Zgoda, ale tutaj ma ojców
uzasadnionych.
AD: - Uprzedził mnie pan prezydent, bo też chciałem za to podziękować. Wcześniej musieliśmy jeździć do Krakowa do Tylmanowej, by
trenować w zimie, bo nie mieliśmy,
gdzie grać. Teraz współpraca z Instytutem układa się bardzo dobrze. Bardzo dziękuję panu rektorowi, dzięki tej współpracy oszczędzamy czas
i pieniądze.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
PROGRAMU REGIONALNEJ TELEWIZJI
KABLOWEJ Z 16 MAJA 2017 R.
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Z loży seniora

Sędzia - kanarki doić!
Jerzy Wideł
Z kapelusza

M

oje dzieciństwo i chmurna acz radosna młodość
upłynęły w ciekawej scenerii. Wychowałem się w cieniu
szpitala, młynów Lachsa i Horowitza, jak wtedy się mówiło w latach 50. i 60. na budynki, gdzie
dzisiaj mieści się gabinet stomatologiczny znanego lekarza Andrzeja Krzaka (młyn Lachsa), zaś tam,
gdzie był młyn Horowitza jest stadion Sandecji. To była moja „parafia”. Rodzinny dom pochłonęło rondo pod szpitalem. Na moich
oczach powstawał obecny stadion
im. ojca Władysława Augustynka.
Sam w czynie społecznym przewiozłem kilka taczek ziemi pod
surowym okiem ówczesnego prezydenta miasta Wiesława Oleksego. Jednakże z prawdziwym
sentymentem owianym nutą melancholii zawsze będę powracał
REKLAMA

do stadionu tzw. „Starej Sandecji”. Tam bowiem łyknąłem bakcyl kibicowski, a nazwiska moich
piłkarskich idoli mogę wymienić
jednym tchem. Prawie jak pacierz.
Stadion, dawne boisko szkolne szkoły odzieżowej, w latach
60. otoczony był wysokim betonowym murem. Dla młodego
i niewielkiego wzrostem kibica
było nie lada wyzwaniem, aby go
pokonać. Pieniędzy bowiem człowiek zazwyzaj nie posiadał. Od
strony Alei Wolności wchodziło się przez bramę. Po lewej stronie było lodowisko hokejowe, po
prawej boisko do siatkówki i koszykówki. I były trybuny stojące.
Mój Boże! Trybuny stojące to był
wał ziemi, z którego zwłaszcza po
deszczu zjeżdżało się na butach.
Główne wejście na stadion Kolejowego Klubu Sportowego było
od strony ulicy Morawskiego. Po
lewej wagony kolejowe stanowiły
zaplecze socjalne klubu. Po prawej była trybuna siedząca dla ważniejszych osób. Dla elity sądeckiej,
która pasjonowała się sportem
i dla dziewczyn podkochujących się w piłkarzach. Z reguły
wianuszek działaczy klubowych

gromadził się wokół prezesa „Taty” Grodzickiego i Nusyna
Lustiga. Jak mówiono „na mieście” majętnego Żyda, który nie
skąpił grosza na potrzeby piłkarzy, a po udanym meczu zapraszał ich na kolację do wytwornego „Imperialu”. Po 1968 r. Nusyn
Lustig zniknął z krajobrazu miasta.
Kronikarze klubu do tej pory mają
problemy z odtworzeniem jego zapewne interesującej biografii.
Mój chrzest kibicowski odbył
się bodaj w 1964 r., kiedy trenerem
Sandecji został przybyły z Krakowa Mieczysław Nowak. Był przyjacielem rodziny państwa Krzaków,
rodziców wspomnianego wyżej
doktora Andrzeja. Wysoki, postawny, były piłkarz m.in. Garbarni robił dobre wrażenie. Jak
wspominają go w wydanej z okazji 90-lecia Sandecji książce red.
red. Jerzy Leśniak i Daniel Weimer za sprawą rzetelnej pracy
Nowaka klub otrząsnął się z marazmu i zaczął w latach sześćdziesiątych odnosić sukcesy. Piszą też
autorzy, że trener Nowak ponad
sportowy wyczyn stawiał ukształtowanie charakterologiczne młodych ludzi, ich postawę moralną

i konieczność zdobycia minimum
średniego wykształcenia. Pod jego
ręką wyrośli więc na ogólnie szanowanych obywateli. Właśnie na
ten czas trafiłem również ja, jako
kibic, bo wtedy Sandecja grała jak
z nut i miała wspaniałych, nie tylko w mojej ocenie, piłkarzy, którzy później porobili dłuższe i krótsze kariery piłkarskie w kraju. Aha
przy opisie stadionu zapomniałem
dodać, że charakterystycznym budynkiem na tyłach stadionu była
stodoła, obiekt i cel wielu strzałów
piłkarzy, którym nie udało się trafić do bramki przeciwnika. Był też
przedwojenny zegar firmy Omega,
który dosyć często zawodził.
I teraz najważniejsza sprawa
moi bohaterowie, którzy wtedy dostarczali nam masę emocji i przez kilka dni mówiło się
o tym „na mieście”. Oto moja złota jedenastka z tamtych lat, połowy lat 60., prowadzona przez
Mieczysława Nowaka. W bramce Wiesław Spiegiel (genialny aż
do tragicznego wypadku w Sierszy), obrona Franciszek Tymbarski, Wiesław Stawiarz, Zygmunt
Śledź, Adam Ziółkowski, Tadeusz
Wrona, Tadeusz Bednarek, Czesław Pierzchała, Włodzimierz Flakowicz, w pomocy Jacek Nowak,
Zenon Mandryk, Bogdan Oberianek, Wacław Grądziel, atak Roman

Hływa, Mieczysław Gwiżdż, Zygmunt Żabecki. Raczej nie pominąłem nikogo cytując z pamięci, ale
wielu z nich minęło się już niestety z życiem. W tamtych czasach to
byli młodzi, piękni - herosi!
Powróciłem po latach do kibicowania Sandecji już mniej ochotnie na nowym stadionie przy Kilińskiego. Człowiek tak już ma, że
porównuje dawne czasy z nowymi
i lubi, albo narzekać, albo marudzić,
że kiedyś było lepiej. Czy było lepiej? Na pewno było inaczej choćby
z kibicami. Najbardziej brzydkimi epitetami pod adresem sędziego były: sędzia kalosz! Albo sędzia kanarki doić! Czy dzisiaj ktoś
by zrozumiał o co chodzi, kiedy
padają o wiele grubsze przezwiska
i wulgaryzmy. Mimo tego, że dochodzą do uszu patrona stadionu,
gdzieś w Niebiosach – ojca Władysława Augustynka. Nieskromnie
dodam, że zgłosiłem pomysł przed
laty władzom królewskiego grodu
Nowego Sącza, by to właśnie ojciec
Władysław został patronem obiektu sportowego, gdyż sam, obok
posługi kapłańskiej wśród sportowców Sandecji, był piłkarzem
i przez dziesięciolecia wiernym
i zagorzałym kibicem klubu. Pewnie cieszy się gdzieś tam teraz ojciec Augustynek z awansu Sandecji do Ekstraklasy.
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Piłkarze mają głos

Na boisku jeden za drugim poszedłby w ogień
KAMIL SŁABY, 24 lata, kluczowy obrońca sądeckiej drużyny i jednocześnie jeden z jej najgroźniejszych strzelców.
- Czuje się Pan bohaterem Sandecji?
- W żadnym wypadku, naszym głównym
atutem był kolektyw, dzięki temu dzisiaj możemy się cieszyć z awansu. W drużynie panuje
taka zasada, że na boisku jeden za drugim poszedłby w ogień. Fajnie, że jako obrońca mam
na swoim koncie tyle goli, ale to jest zasługa całego zespołu i w tym, co mówię, nie ma
przesadnej sromności. Po prostu takie są fakty.
- Po tak dobrym sezonie coraz częściej pojawiają się
informacje, że zainteresowania Pana osobą wykazują kluby z Ekstraklasy. Jest coś na rzeczy?
- Tymi sprawami zajmuje się mój menadżer, a ja skupiam się na grze. Rzeczywiście
coś jest na rzeczy, ale nie będę mówił o konkretach. Jeszcze nie jest przesądzone, czy zostanę w Sandecji na przyszły sezon, bo na rynku transferowym sytuacja jest dynamiczna.
- Zawsze był Pan obrońcą? Bo po tylu strzelonych
bramkach kibice Sandecji zastanawiają się, jak
sprawdziłby się Pan w formacji ofensywnej.
- Tak, od początku byłem przymierzany
do roli obrońcy. Wydaję mi się, że pozycja na
jakiej gram, jest dla mnie optymalna. Często
zdobywane bramki nic nie zmieniają w moim
nastawieniu, jak już mówiłem duża w tym zasługa kolegów, pewnego pomysłu na grę.
- Mijający sezon jest zdecydowanie najlepszy w dotychczasowej karierze, czy przed sezonem spodziewał się Pan, że tak dobrze pójdzie?
- Awans, pewne miejsce w składzie, do tego
zdobywane gole na pewno sprawiają, że jestem

Sezon ma słodko gorzki smak
MACIEJ MAŁKOWSKI, lider Sandecji. W końcówce sezonu doznał poważnej kontuzji.
- Zakończenie tego udanego sezonu dla Sandecji jest bardzo szczęśliwe. Pan również ma takie odczucia?
- Mogę rozmawiać o Sandecji bardzo
długo, ale mam jeden warunek. Nie chcę
mówić o mojej kontuzji, a czuję, że rozmowa do tego może zmierzać.
- Pytania o kontuzję byłyby dla Pana zbyt
bolesne?
- Po prostu mam dosyć pytań w stylu: jak
się czułem, gdy doznałem kontuzji. Co myślałem, gdy nie mogłem zagrać w końcówce
sezonu, co teraz będzie i tak dalej.
- W takim razie skupmy się na tym, co w tym sezonie było dobrego. Jest Pan zaskoczony awansem do Ekstraklasy? Przed sezonem nikt Was nie
wymieniał w roli faworytów?
- Przez długi czas po prostu o tym głośno nie mówiliśmy. Jednak od początku
sezonu czuliśmy się bardzo mocni i po cichu liczyliśmy, że możemy zrobić coś wielkiego. Nie sądziłem, że już na trzy kolejki
przed końcem będziemy mogli cieszyć się
z awansu. Spodziewałem się zaciętej walki
do końca sezonu. Tymczasem w końcówce
odskoczyliśmy rywalom na większą różnicę punktową.
- Niemal przez cały sezon był Pan liderem tego
zespołu, zawodnikiem, na którego przed meczem największa uwagę zwracali rywale. To najlepszy sezon w piłkarskiej karierze?
- Na pewno jeden z lepszych, taki który na zawsze pozostanie w pamięci. W Nowym Sączu przejdziemy przecież do historii, to bardzo fajne uczucie. Rozegrałem 25

spotkań w obecnych rozgrywkach i strzeliłem sporo bramek. Z takiego wyniku mogę
być zadowolony. Jednak dla mnie ten sezon
ma mimo wszystko słodko-gorzki smak,
mam tutaj na myśli przede wszystkim jego
końcówkę. Mam swoje indywidualne problemy z ostatnich tygodni, które trochę
rzucają cień na ten optymistyczny obraz.
- Jaka jest Pana przyszłość w Sandecji?
- Na razie przyszłość w Sandecji oparta
jest na konkretach. Mam ważny kontrakt
do końca roku. Nie wybiegam w tej chwili w przyszłość co będzie dalej, bo to zależy od wielu czynników.
- Historyczny sukces już jest, teraz Sandecja
musi jednak przeskoczyć przepaść, jaką dzieli
I ligę a Ekstraklasą. Zresztą ma Pan tu duże doświadczenie po wielu sezonach spędzonych
w najwyższej klasie rozgrywkowej.
- Wszystko jest do zrobienia. Świadczy o tym chociażby przykład Arki Gdynia i Wisły Płock z poprzedniego sezonu.
Awansowały z I ligi, Arka zdobyła Puchar
Polski, a Wisła na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek ma pewne utrzymanie. Ekstraklasa od kilku lat jest bardzo
wyrównana. Naszym atutem jest kolektyw
i doświadczenie. Nie jest to jakaś wielka różnica poziomów. Na pewno jakimś
utrudnieniem jest fakt, że część sezonu
w roli gospodarza będziemy musieli rozgrywać na neutralnym stadionie. Już teraz działacze i sponsorzy zabierają się do
ostrej pracy i mam nadzieję, że szybko
uporają się z różnymi niedociągnięciami
organizacyjnymi.

ROZMAWIAŁ (JABU)

niesamowicie zadowolony. Mam nadzieję, że
kolejne sezony będą jeszcze lepsze, bo mam
przed sobą jeszcze wiele lat gry. Przed obecnym rozgrywkami moim celem było przede
wszystkim utrzymanie miejsca w podstawowej jedenastce. Poszło lepiej niż się mogłem
spodziewać.
- Kilka lat musiał się Pan tułać po różnych klubach
z niższych lig. Miał Pan wówczas żal do Sandecji,
w której nie było miejsca dla młodego obrońcy?
- Decyzja o wypożyczeniu do innych zespołów była przeze mnie w pełni zaakceptowana. Dzisiaj mogę powiedzieć, że taki krok
był dobrym rozwiązanie. Grałem na różnych
szczeblach rozgrywkowych. Najważniejsze,
że nie musiałem przesiadywać na ławce rezerwowych, mogłem się ogrywać i zdobywać
doświadczenie. W odpowiednim momencie
wróciłem do Sandecji jako już ułożony zawodnik. Zresztą Sandecję zawsze miałem w sercu
i tak już pozostanie.
- Pobyt w którym klubie najbardziej wypłynął na
Pana rozwój piłkarski?
- W każdej drużynie otrzymywałem solidne
lekcje piłki nożnej. Chciałem się uczyć piłkarskiego rzemiosła i zawsze z pokorą podchodzę
do swoich umiejętności.
- Pobyt Sandecji w Ekstraklasie będzie trwał dłużej niż jeden rok?
- Duża część zawodników naszej drużyny ma już na swoim koncie grę w Ekstraklasie. Zapowiadane są kolejne wzmocnienia,
mobilizacja wokół Sandecji jest bardzo duża.
Według mnie możemy w przyszłość patrzeć
z optymizmem.
ROZMAWIAŁ (JABU)
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Raport po sezonie

To oni wywalczyli na boisku historyczny sukces dla Sandecji!
miał zbyt wielu szans na grę.
Bez oceny.

Do wywalczenia Ekstraklasy przyczyniło się 28 zawodników. Szeroka wyrównana kadra była głównym atutem
sądeckiej drużyny. Oceniamy zawodników w skali od 1 do 10 (statystyki bez ostatniego meczu z Miedzią w
Legnicy).

Bramkarze:

Pomocnicy:

Julian Grzegorczyk (22 lata,
192cm/82kg) – trzeci bramkarz,
nie zdołał zagrać na pierwszoligowych boiskach. Bez oceny.

Obrońcy:

Łukasz Radliński (34 lata,
187cm/83kg) – 29 spotkań (wszystkie w podstawowym składzie). Kilkanaście lat temu był kadrze Lecha Poznań, ale nigdy nie zagrał
w Ekstraklasie. W minionym sezonie jeden z najlepszych bramkarzy
I ligi, Sandecja wiele mu zawdzięcza. Nota 8.

Michał Gliwa (29 lat, 188cm,76
kg) – 4 spotkania (wszystkie
w podstawowym składzie). Znany z ekstraklasowych boisk (Polonia Warszawa, Zagłębie Lubin)
po nieudanym pobycie w lidze
rumuńskiej (Pandurii Targu Jiu),
również w Sandecji nie potrafił
wywalczyć sobie miejsca w wyjściowej jedenastce. W obecnych
rozgrywkach w sądeckim zespole grał zbyt krótko, aby uzyskać
ocenę.

klubu. Za sobą ma najlepszy sezon
podczas swojej przygody z piłką
nożną. Nota: 8.

Mateusz Bartków (26 lat,
184cm/79kg) – 9 spotkań (8 w podstawowym składzie). Odszedł po
rundzie jesiennej do drugoligowej
Puszczy Niepołomice, mimo że w
poprzednich sezonach często grywał w podstawowym składzie Sandecji. Bez oceny.

Adrian Basta (29 lat, 180cm/77)
– 6 spotkań (4 w podstawowym
składzie), 1 gol. Wychowanek
Sandecji, który wrócił po wielu
latach do macierzystego klubu.
W tym czasie grał m.in. w Ekstraklasie (Polonia Bytom, GKS
Bełchatów, Górnik Łęczna). W
Sandecji chciał odzyskać formę po długiej kontuzji, ale nie

Adrian Jurkowski (25 lat,
190cm/80kg) – 4 spotkania (3 w podstawowym składzie). Piłkarz pozyskany pół roku temu z GKS-u Katowice musiał zadowolić się tylko rolą
rezerwowego. Bez oceny.

Lukas Kuban (30 lat, 177cm/72kg)
– 25 spotkań (wszystkie w podstawowym składzie), 2 gole. Bardzo
dobry sezon w wykonaniu czeskiego obrońcy. Doświadczenie zbierał
w najwyższej klasie rozgrywkowej w Czechach, teraz będzie miał
okazję zagrać w polskiej Ekstraklasie. Nota 8.

Michal Piter Bucko (32 lata,
188cm/82kg) – 31 spotkań (wszystkie w podstawowej jedenastce),
3 gole. Kolejny udany zagraniczny
transfer. Trudno sobie wyobrazić
defensywę Sandecji bez doświadczonego obrońcy. Nota: 9.

Kamil Słaby (24 lata, 186cm/78kg)
– 33 spotkania (wszystkie w podstawowym składzie), 8 goli. To był
jego sezon. Chęcią pozyskania wychowanka Sandecji wykazują drużyny ekstraklasowe. Jako obrońca
był jednym z najlepszych strzelców drużyny, co dodatkowo podnosi jego ocenę. Nota: 9.

Michał Szeliga (22 lata,
186cm/80kg) – 5 spotkań w roli
zmiennika, 1 gol. Otrzymywał szansę gry w końcówce rundy jesiennej.
W rundzie wiosennej nie pojawił
się na pierwszoligowych boiskach.
Bez oceny.

Dawid Szufryn (31 lat,
191cm/82kg) – 28 spotkań (wszystkie w podstawowym składzie),
1 gol. Wychowanek Sandecji Nowy
Sącz przez całą swoją piłkarska karierę związany był z regionem. Poza
krótkim epizodem w Polonii Bytom reprezentował barwy Kolejarza Stróże i swojego macierzystego

Bartłomiej Dudzic (29 lat,
180cm/72kg) – 27 spotkań (22 w
podstawowym składzie), 5 goli.
Znany przede wszystkim z występów w Cracovii, w ekstraklasie wystąpił w 118 spotkaniach i zdobył
9 goli. W Sandecji zdołał się już zadomowić. Nota: 7.

Hubert Maślanka (19 lat,
179cm/68kg) – 3 spotkania. Na boisku łącznie zagrał zaledwie 50 minut.
Wychowanek Dunajca Nowy Sącz na
razie jest przydatny tylko w drużynie
rezerw. Bez oceny.

Grzegorz Baran (35 lat, 186
cm/79 kg) – 32 spotkania (wszystkie w podstawowym składzie),
2 gole. Do Sandecji przyszedł

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Jeden z wiodących sądeckich dystrybutorów materiałów budowlanych, firma Biegonice Składy, buduje przy ul. Węgierskiej
nową siedzibę. Otwarcie planowane jest
na jesień 2017, najprawdopodobniej na
październik. Spółka Biegonice Składy jest
jednym z udziałowców grupy PSB (Polskie Składy Budowlane). Otwarcie zostanie poprzedzone kampanią reklamową.
Na nowo zakupionej działce przy
ul. Węgierskiej, powstaje nowy
obiekt, którego powierzchnia będzie
miała ponad 2 tys. metrów kwadratowych. Będą w nim zlokalizowane
pomieszczenia handlowo - magazynowo- administracyjne. Prace budowlane idą pełną parą, lokalizacja
budynku powoduje, że będzie on dobrze widoczny, łatwo dostępny dla
klienta. Udogodnieniem będzie duża

Biegonice Składy otwierają się na nowych klientów
powierzchnia, dobry dojazd, wygodne miejsca parkingowe, szereg ekspozycji i wystawek pokazowych wielu Producentów.
Firma chce dotrzeć do nowych
klientów. Oprócz sprzedaży do hurtu, stawia na wykonawców i klientów
indywidualnych. Poszukuje nowych
pracowników, w szczególności doświadczonych handlowców i przedstawicieli handlowych. Do rozwoju
i poszerzenia swojej oferty obliguje ich członkostwo w Grupie PSB.
Tradycja i renomę Spółka wypracowała sobie już na początku lat 90.
Biegonice Składy powstały w 1993
r. Koleje firmy były różne. Ostatnim właścicielem Spółki były dwie

firmy belgijskie, których właściciele
na przełomie roku 2015/2016 r. postanowili sprzedać swoje udziały. Nowym właścicielem, posiadającym sto
procent akcji Spółki Biegonice Składy, została sądecka Firma ERBET. Kapitał tej Firmy jest w całości kapitałem lokalnym.
- Decyzja o kupnie udziałów
przez Firmę ERBET była z naszej
perspektywy bardzo dobra. Dała
nam stabilizację, wpłynęła na nasz
rozwój, umocniła pozycję na rynku. Było to widać już w 2016 roku,
obroty spółki wzrosły o kilkanaście
procent, a rok zamknął się zyskiem.
W bieżącym roku również obserwujemy dalszy wzrost obrotów

i poprawę kondycji finansowej, co
dobrze rokuje na przyszłość spółki.
Zaczynamy wracać do najlepszych
lat świetności naszej firmy, kiedy
Biegonice Składy były dominującym
dystrybutorem materiałów budowlanych w naszym regionie - zaznacza prezes Stanisław Nieć, który wraz

ze wszystkimi pracownikami, jest kibicem Sandecji. Wspólnie mocno dopingują naszą drużynę, która weszła
do Ekstraklasy.
- Gratulujemy Sandecji sukcesu. To wspaniale, że sądecka drużyna pnie się do góry. Życzymy jej
powodzenia w Ekstraklasie. Trzeba
wspierać patriotyzm lokalny, także ten sportowy - podkreśla Prezes.
AGNIESZKA MAŁECKA

w 2015 roku, na zakończenie swojej piłkarskiej kariery. W ekstraklasie w barwach Ruchu Chorzów i GKS Bełchatów, rozegrał
194 spotkania i strzelił 4 gole.
Jego doświadczenie było niezwykle ważnym elementem sądeckiego zespołu w drugiej linii. Nota: 9.

Michał Gałecki (21 lat, 182kg/75
cm) – 28 spotkań (15 w podstawowej jedenastce), 2 gole. Udany
transfer Sandecji sprzed niespełna
roku. Gałecki jest perspektywicznym zawodnikiem, niezła zwłaszcza końcówka sezonu, w której
zdobył dwa gole. Nota: 6.

Bartłomiej Kasprzak (24 lata,
172cm/56kg) – 27 spotkań
(17 w podstawowym składzie),
2 gole. Były zawodnik m.in. Widzewa Łódź w Sandecji spędził
drugi sezon. Tylko pięć razy zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Nota: 6.

Szymon Kuźma (20 lat,
177cm/70kg) – 6 spotkań (5 w podstawowym składzie). To mógł być jego
REKLAMA

sezon. Od początku rozgrywek trener
dał mu szansę gry w podstawowym
składzie. Jednak w sierpniu ubiegłego roku wychowanek Dunajca Nowy
Sącz złamał kość śródstopia i kontuzja wyeliminowała go z całego sezonu. Bez oceny.

Sebastian Leszczak (25 lat,
173cm/68kg) – 9 spotkań (jeden
w podstawowym składzie). Były zawodnik m.in. Wisły Kraków kariery w
Nowym Sączu nie zrobił. Po słabej rundzie jesiennej odszedł z klubu i zaczął
występował w… futsalowym zespole Słomniczanki Słomniki. Bez oceny.

Kacper Smoleń (19 lat,
183cm/72kg) – 5 spotkań (3 w podstawowym składzie). Otrzymywał
szansę w pierwszej części sezonu,
w rundzie wiosennej musiał się pogodzić z przesunięciem do głębokiej
rezerwy. Bez oceny.

Maciej Małkowski (32 lata,
170cm/65kg) – 24 spotkań (23 w podstawowym składzie), 9 goli. Jeden
z najniższych zawodników Sandecji rozegrał kolejny znakomity sezon.

Gdy po 27 kolejce doznał zerwania
mięśnia wydawało, że to koniec marzeń sądeczan o Ekstraklasie. Jak się
okazało w decydującej fazie rozgrywek poradzili sobie bez swojego najlepszego zawodnika. Nota: 9.

Adrian Danek (23 lata,
180cm/66kg) – 24 spotkania
(11 w podstawowym składzie), 2
gole. W Sandecji gra od wieku juniora (wychowanek Dunajca Nowy
Sącz). W obecnych rozgrywkach
podobnie jak w poprzednich pełnił
głównie rolę rezerwowego, niespodziewanie pod koniec sezonu wskoczył do pierwszej jedenastki i wykorzystał swoją szansę. Nota: 6.

Charlie Trafford (25 lat,
192cm/82kg) – 9 spotkań (jeden
w podstawowym składzie). Kanadyjczyk otrzymywał szanse w głównie w
końcówkach meczów. Pierwsza jedenastka w sądeckiej drużynie jest poza
jego zasięgiem. Bez oceny.

Wojciech Trochim (28 lat,
180cm/76kg) – 31 spotkań (24
w podstawowym składzie), 4 gole.

Grał w kilku klubach, ale w Sandecji
(a jest to jego drugie podejście) czuje się najlepiej. Miał spory udział
w awansie. Nota: 8.

Tomasz Zając (22 lata, 170cm/60kg)
– 4 spotkania w roli zmiennika. Wypożyczony w rundzie wiosennej z Korony Kielce, na boisku łącznie spędził
tylko 76 minut i jego udział w awansie jest znikomy. Bez oceny.

Napastnicy:

Dawid Janczyk (30 lat,
181cm/81kg) – 2 spotkania (jedno w podstawowym składzie).
Jeden z największych zmarnowanych w talentów polskiej piłki
nożnej, nawet w kilku procentach
nie odzyskał swojej dawnej formy. Po rundzie jesiennej postanowiono zakończyć współpracę.
Bez oceny.

Maciej Korzym (29 lat,
180cm/77kg) – 24 spotkania
(22 w podstawowym składzie),
3 gole. Po zawodniku, który
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w ekstraklasie zagrał 232 spotkania i strzelił 38 goli spodziewano się
więcej. Liczono, że będzie jednym z
najlepszych strzelców w lidze. Jednak jego doświadczenie miało istotny wpływ na grę zespołu. Nota: 7.

Filip Piszczek (22 lata,
188cm/77kg) – 19 spotkań (5 w podstawowym składzie), 3 gole. Bardzo pozytywna końcówka sezonu,
w której zdobył dwa bardzo ważne gole w zwycięskich spotkaniach
z Chojniczanką (2-1) i Stomilem
Olsztyn (2-1). Nota 6.

Mateusz Wdowiak (21 lat,
174cm/60kg) – 15 spotkań
(11 w podstawowym składzie),
1 gol. Młodzieżowy reprezentant
Polski został wypożyczony do
Sandecji z ekstraklasowej Cracovii, gdzie nie mógł regularnie grać.
Kilka bardzo udanych spotkań, ale
w Sandecji liczono na jego większą skuteczność. Nota: 6.
JACEK BUGAJSKI

ZDJĘCIA: OFICJALNA STRONA KLUBU
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Promocja przez piłkę

Sandecja córka Miłosza Piłkarze regenerują się
w temperaturze minus 110 st.

Rozmowa z TOMASZEM
MICHAŁOWSKIM
zastępcą dyrektora
Wydziału Kultury,
Sportu, Komunikacji
Społecznej i Promocji

Rozmowa
z TOMASZEM CISONIEM –
dyrektorem Instytutu Kultury
Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu

- Sandecja w Ekstraklasie, łatwo w to
uwierzyć?
- Mnie wciąż nie mieści się to
w głowie. Ja ten awans rozpatruje w nieco innym niż większość kibiców kategoriach. Krótko po tym, kiedy Ryszard Nowak
po raz pierwszy został prezydentem, Sandecja grała w ogonie III
ligi. Brakowało pieniędzy dosłownie na wszystko. Nie było nawet
na koszulki treningowe. Warto
pamiętać o tej drużynie, złożonej
niemal w całości z sadeckich graczy, która mimo tych przeciwności losu wywalczyła awans do
II ligi. Z tego składu pozostał dziś
tylko Dawid Szufryn.
- Był Pan pierwszym prezesem klubu
z Nowego Sącza, który wprowadzał
drużynę do Ekstraklasy?
- Tak, pamiętam jakby to było
wczoraj. Miałem zaszczyt kierować sekcją piłki ręcznej Olimpii
Beskid i wprowadzić ten klub do
Superligi. To był maj 2012 r. Dziś
ta sztuka udała się Sandecji jestem
z tego powodu niezwykle szczęśliwy. Awans do Ekstraklasy to wielkie wydarzenie sportowe, ale też
wielkie wyzwanie organizacyjne.
Znowu odwołam się do niedalekiej przeszłości. Kto z nas pamięta tą piłkarską mizerię przed 2007
rokiem? Jeżeli chodzi o infrastrukturę to właśnie za Ryszarda Nowaka, powstał nowy budynek klubowy, mamy oświetlenie, dzięki
któremu możemy swoje mecze
rozgrywać wieczorami, cześć trybun została zadaszona. W 2006 r.
to co mamy dziś, wydawało nam
się nieosiągalne. Teraz znowu dokonamy skoku dzięki temu historycznemu awansowi. Powstanie obiekt o jakim do niedawna
REKLAMA

jeszcze nie moglibyśmy marzyć z parkingami, podgrzewaną murawą i zadaszonymi trybunami.
- Awans Sandecji to również wielka
promocja Nowego Sącza?
- Promocja to mało powiedziane! To promocja na niespotykaną wręcz skalę i co najważniejsze
przez niemal cały rok. Głęboko
wierzę, że Sandecja zagości na
piłkarskich salonach na dłużej
i nie skończy się na krótkim epizodzie. Przez ostatnie lata Nowy
Sącz promował się głownie dzięki
Tour de Pologne. I to była rzeczywiście świetna promocja, ale krótkotrwała. Teraz czekamy na Sandecję w Ekstraklasie. Całe miasto
żyje tym sukcesem. Teraz oczywiście zainteresowanie jest gigantyczne. Ale wielu kibiców, żyje
Sandecją na co dzień, od lat bez
względu na jej wyniki. Na przykład Miłosz Jańczyk twórca telewizji klubowej Sandecji dał swojej
córeczce na imię… Sandecja, jeszcze na długo przed tym awansem.

ROZMAWIAŁ (TOR)

- Piłkarze Sandecji jeździli do Krakowa i Tylmanowej, żeby trenować zimą, teraz dzięki współpracy z PWSZ treningi mogą odbywać się na miejscu?
- W roku ubiegłym zapoczątkowano wspólne działania umożliwiające prowadzenie treningów dla piłkarzy
Sandecji na murawie boiska IKF z możliwością włączenia w proces dydaktyczny studentów m.in. kierunku
wychowanie fizyczne. Porozumienie zawarte 14 lutego rozszerzyło możliwość wspólnych działań nie tylko w obszarze kształcenia ale również w kwestii badań naukowych.
- Czyli?
- Prowadzę projekt badawczy: „Wpływ czynników fizykalnych (hipoksja, hipotermia, hipertermia) oraz wysiłku fizycznego na zmiany poziomu
wybranych miokin i cytokin, witaminy D oraz status antyoksydacyjny”. Przed podjęciem badań dopełniono wszystkich formalności. Projekt uzyskał
zgodę władz uczelni, uzyskano pozytywną opinię
Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie, zadbano także o ubezpieczenie OC specjalistycznych pracowni z tytułu prowadzenia badań naukowych.
- Piłkarze są testowani? Na czym polegają te badania?
- U zawodników wykonano analizy składu ciała, gęstości kości, oraz wykonano wiele analiz krwi. Piłkarze po ciężkim okresie przygotowawczym, a zwłaszcza
po obozie treningowym, zostali poddani serii zabiegów
krioterapii ogólnoustrojowej w temperaturze minus 110
st. C, której głównym celem było przyspieszenie regeneracji organizmu, zmniejszenie procesów zapalnych,
które są odpowiedzią organizmu na intensywny trening
sportowy. Projekt naukowy wpisał się idealnie w plan
treningowy zespołu i ostatni etap przygotowań przed
letnią fazą rozgrywek.
- Widać efekty?
- Już pierwsze wygrane w rundzie wiosennej pokazały jak ciężką pracę wykonali zawodnicy i sztab szkoleniowy w okresie przygotowawczym
a efekty odnowy biologicznej przynoszą zamierzony skutek. Po konsultacjach z trenerem Radosławem
Mroczkowskim podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu
zabiegów w komorze kriogenicznej po każdym meczu
oraz po ciężkich treningach. Rozszerzyliśmy projekt
naukowy i zastosowaliśmy kolejne nowatorskie metody odnowy biologicznej: Aqua-cyclig (w środowisku wodnym) oraz masaż ciśnieniowy.

Na podstawie wyników opracowane zostaną publikacje naukowe, które opublikujemy w zagranicznych
czasopismach naukowych. W cały proces badawczy
włączeni byli także studenci Instytutu Kultury Fizycznej, którzy mogli obserwować treningi profesjonalistów, pomagali przy pomiarach oraz uczestniczyli
w wybranych zabiegach fizykalnych. Dodatkowym
atutem była możliwość omawiania wyników badań na
zajęciach z odnowy biologicznej i fizjologii.
- Sandecja jest w Ekstraklasie. Jak teraz będzie wyglądać odnowa biologiczna zawodników?
- Najbliższe plany to kompleksowa ocena wydolności fizycznej zawodników. Będziemy badać wskaźniki
fizjologiczne oraz biochemiczne, które dadzą nam informacje na temat aktualnego poziomu wydolności fizycznej. Przygotowaliśmy projekt porozumienia z firmą MES z Krakowa produkującą sprzęt diagnostyczny,
która będzie współpracować z nami przy kolejnym
etapie projektu. Firma zajmuje się produkcją sprzętu
medycznego m. in. produkcją światowej klasy spirometrów oraz ergospirometrów do profesjonalnej diagnostyki układu oddechowego u sportowców a także
u osób z różnymi schorzeniami.
- Jakie Pan ocenia szanse Sandecji przy takich potęgach jak
Wisła Kraków czy Legia Warszawa?
- Uważam, że walka z najmocniejszymi i najbogatszymi klubami jest możliwa i zrobimy wszystko, aby
pomóc drużynie.
ROZMAWIAŁ (ICZ)
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XIX Festiwal i XVII Konkurs im. Ady Sari,
piękne głosy i wspaniałe koncerty

Artyści zaprezentowali się
z towarzyszeniem Orkiestry
Opery Krakowskiej pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej. Orkiestra swoją nagrodę przyznała
Hannie Okońskiej. Koncert poprzedziła uroczysta gala, podczas której jurorzy, organizatorzy
i fundatorzy obdarowali młodych
śpiewaków licznymi laurami.
W gronie wręczających byli
m.in.: członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek
Zegzda i wiceburmistrz Starego
Sącza Kazimierz Gizicki. Dyrektor Antoni Malczak, przewodnicząca jury Małgorzata Walewska
i prof. Helena Łazarska serdecznie podziękowali wszystkim, którzy wspomogli festiwal i konkurs,
w tym m.in. Agencji Artystycznej

KAMENY, dzięki której mogliśmy
po raz pierwszy zrealizować internetowe transmisje, cieszące
się dużą oglądalnością. Zaprosili
melomanów na kolejną edycję
„Ady Sari” za dwa lata.

****
Konkurs jak i XIX Festiwal
Sztuki Wokalnej był bardzo udany. Przyniósł sporo wzruszeń
i ujawnił wiele wspaniałych głosów. Po raz pierwszy był w całości transmitowany przez internet, co przyciągnęło przed
ekrany wielotysięczną publiczność. Imprezie towarzyszyła
niezwykła publikacja autorstwa
Anny Woźniakowskiej, zawierająca także teksty prof. Heleny Łazarskiej, twórczyni konkursu, będąca podsumowaniem
dotychczasowych 16 edycji.
Warstwa słowna, walory dokumentacyjne publikacji, zostały
wzbogacone licznymi zdjęciami.
- Poziom konkursu był bardzo
wyrównany, na co wskazują niewielkie różnice w punktacji. Wystąpiło
wielu muzykalnych artystów, często o bardzo pięknych głosach, którzy potrafili przekazać emocje, którzy
potrafili mnie zachwycić – mówiła Małgorzata Walewska, przewodnicząca jury. – Nie przyznaliśmy I nagrody w głosach kobiecych,
bo w stosunku do mężczyzn panie
miały mniej punktów. Przyszłość
pokaże, czy dokonaliśmy dobrego
wyboru. Zawód śpiewaka, to jest

FOT. PIOTR DROŹDZIK MCK SOKÓŁ

Koncertem laureatów zakończył
się w sobotę 20 maja XVII Międzynarodowy Konkurs Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari w Nowym
Sączu. Przed publicznością wystąpili zdobywcy najwyższych nagród: Aleksandra Jovanović (sopran, Serbia), Hanna OKOŃSKA
(sopran, Polska), Albert MEMETI
(tenor, Polska), Mojca BITENC
(sopran, Słowenia), Paweł TROJAK
(baryton, Polska) i Domen KRIŽAJ
(baryton, Słowenia). W ich wykonaniu usłyszeliśmy dzieła m.in.:
Verdiego, Offenbacha, Rossiniego,
Gounoda, Mozarta, Belliniego
i Wagnera. Galę prowadził tradycyjnie Stefan Münch.

permanentna praca. Zawsze można zaśpiewać lepiej, zawsze można
zaśpiewać bardziej stylowo. Trzeba
się zawsze uczyć, zawsze rozwijać.
– Jestem związany z konkursem
w Genewie. Tak pięknych głosów jak
w Nowym Sączu tam nie mieliśmy.
Ale na pewno w Genewie śpiewacy pokazali lepszy warsztat – podkreślał Marcin Habela, śpiewak,
członek komisji artystycznych
m.in. Academie Tibor Varga
w Sion czy European Opera
Academy w Maastricht, juror
konkursu im. Ady Sari (spokrewniony z sądeckimi Habelami).
– To prawda, technika sama nie
zaśpiewa, ale ważne, by dobrać właściwy repertuar do swojego głosu
i do swoich emocji – mówił zwracając się do laureatów.
– Jestem pierwszy raz w jury
w Polsce. Atmosfera tego konkursu była wspaniała. Jestem szczęśliwa, że tylu śpiewaków mogło
przejść do finału. Każdy z tych młodych 13 finalistów, miał moment
w trakcie występu, którym mnie zachwycił – powiedziała Samantha
Farber z Austrii, menedżer operowy, juror.
– Domen Križaj, baryton ze Słowenii, zdobywca I nagrody, dysponuje wspaniałym materiałem pod
względem barwy – dodała Małgorzata Walewska. – Z tym trzeba
się urodzić, tego nie da się nauczyć.

*****
Przypomnijmy, że Domen Križaj, baryton ze Słowenii zdobył
I nagrodę i 21 tys. zł w kategorii
głosów męskich na XVII Międzynarodowym Konkursie Sztuki
Wokalnej im. Ady Sari w Nowym
Sączu. I nagrody w kategorii
głosów żeńskich jury nie przyznało, zaś II nagrodę i 10 tys. zł
otrzymała Mojca Bitenc, sopran
ze Słowenii. W głosach męskich
II nagroda przypadła Pawłowi
Trojakowi, barytonowi z Polski,
zaś III wywalczył Albert Memeti,
tenor z Polski. III miejsce w kategorii głosów żeńskim ex aequo
zdobyły: Aleksandra Jovanović (sopran, Serbia) oraz Hanna Okońska (sopran Polska).
Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia: Monice
Buczkowskiej (sopran, Polska),
Sławomirowi Kowalewskiemu
(baryton, Polska) oraz Damianowi Wilmie (baryton Polska).
Ponadto jury rozdzieliło wiele innych nagród i wyróżnień.
– Jestem szczęśliwy. To jest spełnienie mojego marzenia – zapewnił Domen Križaj, zdobywca I nagrody. – Konkurs był bardzo trudny.
Świetni śpiewacy, doskonałe jury
i dość ciężki program. Kilka utworów przygotowałem właśnie z myślą o tym konkursie. Teraz muszę
się skupić na skończeniu studiów,
bo już niebawem czekają mnie występy w Bazylei i Wiedniu. Wierzę,
że ten konkurs otwiera drzwi do kariery. Już od wczoraj wiele osób
o mnie usłyszało. To ważne.

– Trzy rundy konkursu były bardzo męczące. Ale jestem naprawdę
bardzo zadowolona, bo wiele tu wystąpiło wspaniałych sopranów – zapewniła Mojca Bitenc, laureatka
II nagrody. – To był dobry pomysł,
by przyjechać na konkurs. Ogromne doświadczenie, wspaniałe wrażenia. Otrzymałam też wiele cennych
rad od jurorów. A to jest niezwykle cenne.

*****
XIX Festiwal im. Adu Sari rozpoczął się 12 maja koncertowym wykonaniem opery „Rycerskość wieśniacza”. Słynna
opera Pietro Mascagniego zabrzmiała w bazylice św. Małgorzaty w gwiazdorskiej obsadzie: Małgorzata Walewska,
Arnold Rutkowski, Mariusz
Godlewski, Wanda Franek i Dobromiła Lebiecka. W tej jednoaktowej operze opowiadającej
o tragicznej miłości, jaka się wydarzyła na Sycylii pod koniec
XIX wieku, śpiewakom towarzyszył Chór Polskiego Radia
w Krakowie oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod
batutą Francesco Bottigliero.
Wykonanie było pełne niezwykłych emocji, gdyż dyrygent,
„zaraził” artystów włoskim temperamentem. Czuło się to nie
tylko w orkiestrze, ale przede
wszystkim w głównych partiach
realizowanych przez Małgorzatę Walewską (jako Santuzza)

i Arnolda Rutkowskiego (jako
Turiddu). Koncert był transmitowany przez internet i można go było także oglądać na
dużym ekranie w Małopolskim
Centrum Kultury SOKÓŁ.
Także koncert muzyki dawnej „Arie i pieśni barokowe”
w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego
oraz Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej w Krakowie
zachwycił melomanów. To już
taka tradycja, że podczas niemal każdej edycji „Ady Sari” jeden z wieczorów przygotowuje
ta właśnie uczelnia. W kościele pw. św. Kazimierza 18 maja
zabrzmiały utwory Jana Sebastiana Bacha, Maksa Regera,
Feliksa Mendelssohna i Roberta
Fuchsa. Z krótkim recitalem organowym wystąpił Michał Białko.
Wieczór wypełniły też kompozycje wokalno-instrumentalne
Bacha. Muzyków poprowadził
Marek Toporowski.

****
Organizatorem XIX Międzynarodowego Festiwalu
i XVII Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu. Werdykt jury,
liczne materiały, a także galeria zdjęć dostępna na stronie:
www.adasari.pl.

AGNIESZKA MALATYŃSKA-STANKIEWICZ
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Nie ma miękkich ludzi w rodzinie Brzeskich
Gdy przed dwoma miesiącami ich życie rozbiło się o skałę na Zawracie, wiara pomogła im przetrwać najcięższe
chwile. Nadzieja i płynące zewsząd słowa wsparcia, dodawały sił. Ale bez miłości nie byłoby cudu powrotu do życia
i przyjmowania z pokornym uśmiechem
każdego kolejnego dnia. Brzescy to silni ludzie. A Tomek Brzeski jest tu głową
rodziny, musi więc dać przykład. I daje!

Wiara
- Pierwszy raz nie pojechałam
z mężem na zawody. W tym czasie
młodsza córka miała występ cheerleaderek pod Warszawą, więc pojechałam z nią. Po godz. 14. dostałam
telefon… Ratownik zadzwonił, że Tomek miał wypadek, że jest zabierany śmigłowcem do Krakowa. Śmigłowiec i Kraków… już wiedziałam,
że jest źle. Droga do Krakowa to było
najdłuższe 350 km w moim życiu. Telefony, próby dowiedzenia się czegokolwiek, strach czy będzie żył, zanim dojadę, i… modlitwa – wspomina
Agnieszka Brzeska. Był 1 kwietnia. Na

wspomnienie tego dnia jej, silnej, pełnej pozytywnej energii kobiecie, stają
łzy w oczach.
W tym czasie do szpitala w Krakowie jechała już córka - dziewiętnastoletnia Ewa wraz z ciocią. To one
były na miejscu pierwsze. Widok był

straszny. Nieprzytomny tata, z opatrunkami, opuchniętą zsiniałą twarzą,
z tamponadami w nosie. A po chwili
jego serce zaczęło zwalniać. Ponowna reanimacja…
Bo wcześniej reanimowany był na
stoku, pod Zawratem, gdzie doszło

REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
z dnia 31.05.2017r.
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
e-mail: sekretariat@mord.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu
21 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 w sali nr 108 I pietro.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć:- na parkingu przy placu manewrowym MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada , w dniach 5 czerwca – 14 czerwca 2017 r.
w godzinach od 9.00 do 11.00
Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów można uzyskać nr tel. 184490880,
osoba do kontaktu – Kazimierz Król.
4. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72025

XMCXNZ34ABF018149

1332ccm

2011

60 tys.

16500,00PLN

1650,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

2.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72024

XMCXNZ34ABF018011

1332ccm

2011

60 tys.

16400,00PLN

1640,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

3.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72005

XMCXNZ34ABF018784

1332ccm

2011

46tys.

16600,00PLN

1660,00PLN

Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

4.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72022

XMCXNZ34ABF018793

1332ccm

2011

59 tys.

16300,00PLN

1630,00PLN

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionych kwotach na dany samochód w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 19 czerwca 2017 r. na rachunek bankowy
Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947
Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu/ów jakiego/ch dotyczy wpłacone
wadium. Niewłaściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.
Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.

do wypadku. Przyjaciele-ratownicy przez 40 minut walczyli o jego życie. Do wypadku doszło w czasie zawodów w Zakopanem. Dwa metry
od trasy zjazdu wystawały nieosłonięte skały. W jedną z nich z impetem uderzył Tomasz – doświadczony
narciarz, mistrz Polski w narciarstwie
wysokogórskim. Kask roztrzaskał się
w drobny mak. On uderzył głową,
prawą stroną, pękła podstawa czaszki, doszło do rozdarcia mózgu i licznych urazów.
- To nie był przypadek, że w tym
czasie, w tym miejscu akurat znajdowali się najlepsi ratownicy, przyjaciele Tomka. Że np. od razu stwierdzili odmę i wiedzieli jak zareagować.
Że z takim uporem walczyli o jego
życie. Że szybko zapadła decyzja
o transporcie śmigłowcem. Że trafił
do szpitala z lotniskiem bez konieczności dodatkowego transportu. Był
w tym wszystkim palec Boży – ze
spokojem mówi Agnieszka.
Zresztą ten spokój zachowywała
przez cały czas.
- Bo był we mnie spokój i była wiara, że wszystko będzie dobrze. Że będzie co ma być – przyznaje.
Gdy na naszym portalu www.dts24
pojawiła się informacja o wypadku,
błyskawicznie uruchomił się niesamowity łańcuszek. Tysiące odwiedzin
strony, udostępnienia na Facebooku,
komentarze i modlitwy, dobre myśli, słowa wparcia dla Tomasza i jego
rodziny.
- To, że miałam wtedy tyle sił,
tyle spokoju, nie brało się znikąd… twierdzi Agnieszka.

Nadzieja
Trzy kolejne dni były decydujące. Młody, 45-letni mężczyzna, wysportowany, dobrze się odżywający,
z silnym sercem, nieobciążony żadnymi chorobami. Czy jednak organizm da radę?
- Lekarze nie dawali wielkiej nadziei, ale tak przekazywali złe wiadomości, że nadzieja w nas nie gasła
– wspomina córka Ewa.
Wreszcie najtrudniejsze chwile minęły. Tomasz przeszedł trudną,
trwającą ponad pięć godzin operację,
w czasie której lekarze składali zdruzgotane kości zatoki czołowej i skroni. Nie wiadomo było, czy po próbie
wybudzenia odzyska przytomność.
A jednak wybudził się. Odzyskał świadomość. Powoli zaczął wracać…
- Trzymałyśmy się, żeby przy nim
nie płakać, a potem wychodziłyśmy
i płakałyśmy jak bobry. Na początku,
dlatego że wygląda jak kosmita, a potem ze szczęścia, bo ruszył palcem…
- wspomina Ewa.
Tomek został przeniesiony na oddział neurologii w krakowskim szpitalu przy ul. Kopernika. Stamtąd
przed tygodniem przetransportowano go do limanowskiego ośrodka
RehStab na Odział Rehabilitacji Neurologicznej. Czeka go co najmniej
sześciotygodniowy turnus rehabilitacyjny. Na tym na pewno się nie
skończy. Rehabilitacja jest potrzebna, aby doszło do regeneracji układu nerwowego, uraz był przecież

bardzo poważny. - Najważniejsze,
że jest ruchomy, skoordynowany,
sam próbuje już jeść, rozpoznaje bliskich. Mamy nadzieję i wierzymy, że wszystko idzie ku lepszemu. Żyjemy tym co jest teraz.
Cieszymy się każdą chwilą i dziękujemy za to co jest – zgodnie mówią żona z córką.

Miłość
Tomek Brzeski kilka dni po przebudzeniu jeszcze nie mógł mówić, ale
na podanej kartce koślawym pismem
napisał: Kocham. Bo jak tu nie kochać?
Gdy przez miesiąc był w śpiączce
farmakologicznej, żona i córki przyjeżdżały do Krakowa dzień w dzień.
Żeby potrzymać za rękę, pogłaskać,
pomasować stopy, poklepać. I żeby
mówić, mówić, mówić. Co się dzieje w domu, co piszą przyjaciele. Pielęgniarki zauważyły, że gdy Brzeskie
pojawiały się w szpitalnej sali, parametry Tomka od razu szły do góry.
Moc pozytywnej energii słali i ślą
też przyjaciele. Na przykład Wojtek
Tepiłko wymyślił akcję „Piątka dla
Tomka”. Kto ma wolę może bieganiem, na rowerze, na basenie – byle
w ruchu „przybić piątkę” Tomkowi, pokazując, że o nim myśli i trzyma kciuki. Fundacja Na Ratunek uruchomiła specjalne konto na wsparcie
rehabilitacji Tomasza Brzeskiego.
Przyjaciele i znajomi ślą maile, piszą komentarze na Facebooku. Trzymają kciuki za Tomka, który zawsze
służył innym pomocą i obecnością.
Nie mają wątpliwości, że ten wojownik da radę. Wątpliwości nie ma też
jego rodzina. Agnieszka i jej córki nie
użalają się, tylko z pokornym uśmiechem działają. Gdy rozmawiamy…,
bez przerwy wybuchamy śmiechem.
Ewa jest taką siłą napędową, akumulatorem dobrej energii i humoru. A przecież Ewie nie było łatwo,
w maju zdawała maturę, choć życie
postawiło ją przed o wiele trudniejszym egzaminem dojrzałości. Zresztą teraz wybiera się na fizjoterapię, bo
widząc tatę, utwierdza się w przekonaniu, że to zawód, dzięki któremu
można pomagać innym.
- Z każdym dniem jest lepiej. I co
najważniejsze, wbrew różnym obawom po tak ciężkim urazie, widać
w tacie tatę! Ma nawyki, które miał
wcześniej, choćby to swoje machnięcie ręką. Widać że to tata – cieszy się
Ewa. A wtórują jej też młodsze siostry
12- letnia Magda i 13-letnia Dominika.
Usmiecha się też żona Agnieszka,
a w jej błękitnych oczach jest niezwykła siła i spokój.
- Nie ma miękkich ludzi w tej rodzinie – mówi stanowczo.
A gdy odwiedzamy Tomka Brzeskiego w limanowskim ośrodku RehStab, ta miłość aż tryska – w buziakach na powitanie i w każdym
opiekuńczym geście. Sam Tomasz po
miesiącu w śpiączce jest mocno wychudzony i osłabiony. Ale specjalnie
do Czytelników „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego” powoli szepce: - Trzymam się. Jest OK! I pokazuje kciuk
do góry!
JOLANTA BUGAJSKA
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