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- Jest Pan uwa¿any 
za postaæ doœæ 
kontrowersyjn¹. Czy 
móg³by Pan zdradziæ jak 
to siê sta³o, ¿e otrzyma³ 
Pan stanowisko w Gliwi-
cach? Czy poproszono 
Pana o referencje?

- Nie wiem dlaczego jestem 
kontrowersyjny. Do tej pory nie 
by³em, gdy wystêpowa³em w 
roli prezesa w Wiœle Kraków, 
Pogoni Szczecin czy Górniku 
Zabrze. Wydaje mi siê, ¿e z racji 
s¹siedzkich animozji, ta praca 
w Górniku jest tak¹ sol¹ w oku 
kibiców. Przez 4 lata Górnik by³ 
w œrodku tabeli i wyda³ mniej 
pieniêdzy ni¿ w ci¹gu ostatnie-
go roku, kiedy wylecia³ z ligi. 
Referencje? Najlepsze referen-
cje, to praca w poprzednich klu-
bach – dwa mistrzostwa Polski 
z Wis³¹, dwa wicemistrzostwa z 
Pogoni¹ to jest czêœæ mojego 
¿yciorysu i to taka, któr¹ mogê 
siê pochwaliæ. W tej bran¿y nie 
ma ludzi, którzy szukaj¹ pracy 
na stanowisku prezesa klubu, 
tu siê nie wozi CV po kraju, bo 
po prostu tych sprawdzonych 
ludzi jest niewielu. Ktoœ kogoœ 
zna, wykona telefon i albo siê 
dogadaj¹ albo nie. Tak by³o w 
przypadku Gliwic. Przyj¹³em wa-
runki i jestem. 

- Nie spodziewa³ siê Pan 
tak negatywnego odbioru?

- Oczywiœcie, ¿e nie. Dziwi mnie 

jedno. Dwa razy wyrazi³em chêæ 
spotkania z kibicami. Obiecano 
mi, ¿e bêdzie to lipcu, póŸniej 
w sierpniu i do tej pory do tego 
nie dosz³o. Uwa¿am, ¿e ludzi 
powinno siê oceniaæ po ich 
dokonaniach i po wyrobieniu 
sobie w³asnego zdania a nie 
przez plotki. Ca³y czas czekam 
na spotkanie z m³odymi ludŸmi 
ze Stowarzyszenia.

- Czy w Pañskiej umo-
wie znajduje siê zapis, 
¿e w przypadku zwol-
nienia otrzyma Pan 
odprawê w wysokoœci 12 
– miesiêcznego wynagro-
dzenia, czyli ponad 144 
tys. z³?

- Jest to kolejna bzdura. 
Mam normaln¹ umowê z 3 - 
miesiêcznym wypowiedzeniem. 
Nie ma w niej mowy o ¿adnej 
12 - miesiêcznej odprawie.

- Czy móg³by Pan podaæ 
do ilu i jakich firm zwróci³ 
siê Pan w sprawie spon-
sorowania klubu. Kibice 
pytaj¹ gdzie podzia³y siê 
Pana znajomoœci, którymi 
siê Pan tak chwali³? 

- Ja siê nigdy nie chwali³em 
znajomoœciami, powiedzia³em, 
¿e bêdê dzia³a³ tak, aby klub 
na tym poziomie mia³ w³asn¹ 
otoczkê sponsorsk¹. Wiadomo, 
¿e wszyscy siê usprawiedliwiaj¹ 
kryzysem, ja nie pójdê w tym 

kierunku. Zaproponowa³em 
zmianê sposobu patrzenia 
na klub, docenienie Piasta i 
ustalenie innych cen. Do tej 
pory sprzedawa³o siê reklamy 
za œmieszne kwoty 5-6 tysiêcy 
z³otych. Uwa¿am, ¿e tak nie 
wolno robiæ. Piast to stabilna 
firma. Napis na koszulce nie 
mo¿e kosztowaæ grosze. Przed 
kryzysem kluby z czo³ówki eks-
traklasy bra³y za tak¹ reklamê 1 
milion euro, teraz bior¹ po³owê 
tej kwoty. My poruszamy siê w 
granicach 700 tysiêcy z³. 
Z tych wzglêdów czêœæ firm 
odpad³a. Ale to nie jest tak, ¿e 
siê chodzi po firmach i szuka. 
To robi¹ wyspecjalizowane fir-
my albo poleceni ludzie. Trzeba 
jednak trochê cierpliwoœci, cza-
su i trzeba trzymaæ poziom. 

- Czy to prawda, ¿e 
transfer Paw³a Nowaka z 
Cracovii do Piasta zosta³ 
zaprzepaszczony przez to, 
¿e pomyli³ pan NETTO z 
BRUTTO?

- W tym kraju nikt nie pracuje za 
pensjê netto, wszyscy p³acimy 
podatki, pi³karze równie¿. 
Nowak otrzyma³ od nas 
propozycjê i zgodziliœmy siê 
na jego ¿¹dania finansowe. 
Problem by³ z menad¿erem, 
który stawia³ kosmiczne 
warunki za nicnierobienie. 
Zaproponowaliœmy, ¿e mo¿e- 
my  zap³aciæ za postêpy za-
wodnika, czyli w momencie gdy 
rozegra 50 proc. spotkañ w 
wymiarze minimum 45 minut. 
Takie warunki zaakceptowali 
mened¿erowie zawodników, 
których braliœmy do klubu. Nie-
miecki menad¿er Nowaka siê 
nie zgodzi³. A sk¹d te pog³oski 
o pomy³ce brutto z netto - nie 
mam pojêcia. 

- Mieszkañcy skar¿¹ siê, 
¿e pi³karze Piasta mimo 
posiadania licznych 
obiektów zajmuj¹ jesz-
cze boisko Orlik przy ul. 
Jasnej, odbieraj¹c innym 
mo¿liwoœæ gry...

- Pi³karze Piasta nie maj¹ 
w³asnych obiektów – to jest 
w³aœnie bol¹czka tego klubu. 
Nale¿y im stworzyæ warunki do 
pracy. Rozmawialiœmy z prezy-
dentem na temat stadioniku w 
Wilczym Gardle, który móg³by 
staæ siê baz¹ treningow¹ dla 
pi³karzy Piasta. 

-  A na jakim etapie znaj-
duje siê budowa nowego 
obiektu, czyli stadionu 
przy ul. Okrzei?

- Stadion buduje miasto. Nie-
stety, pojawi³ siê pewien pro-
blem. Przeciw jego budowie 
zaprotestowali mieszkañcy 
budynków znajduj¹cych siê w 
bezpoœrednim s¹siedztwie. 
W tej chwili trwaj¹ procedury, 
które maj¹ na celu zniwelowa-
nie tych protestów. Wp³ynie to 
jednak na opóŸnienie ca³ej in-

westycji - mam nadziejê, ¿e nie-
wielkie. W przysz³ym sezonie 
musimy ju¿ graæ na w³asnym 
stadionie. 

- W jaki sposób chcia³by 
Pan poprawiæ sytuacjê 
finansow¹ klubu? Czy 
napój energetyzuj¹cy 
wypuszczony przez Piasta 
trafi do lokali i sklepów w 
Gliwicach? A mo¿e podpi-
szecie Pañstwo umowê z 
jak¹œ sieci¹ sklepów?

Je¿eli chodzi o napój, to 
upowa¿niliœmy Stowarzyszenie 
do prowadzenia tej sprawy. Nie 
jest to jednak dzia³anie, które 
wp³ynie w znacz¹cy sposób na 
poprawê sytuacji finansowej 
Piasta. To zale¿y od dobrego 
wyniku pi³karskiego zespo³u i 
oddania stadionu. 
Kiedy klub ma swój nowocze-
sny stadion to staje siê innym 
partnerem, to milowy krok w 
rozwoju klubu. Czekamy wiêc 
na stadion.

- Brak nowego stadionu 
ogranicza Pana 
w dzia³aniach?

- To jest jasne. Ogranicza 
wszystkich. Ka¿dy o tym wie. 

- Czy wie Pan, ¿e nadano 
Panu przezwisko Wicepre-
zes do spraw Obietnic?

- Ludzie ró¿nie siê nazywaj¹.

- Bêd¹ wiêc jakieœ kon-
krety w najbli¿szym cza-
sie?

- Co to znaczy konkrety? A czy 
to nie jest konkret, chocia¿ 
nie uzurpujê sobie tu jakiejœ 
wielkiej zas³ugi, ¿e Piast jest 
na 5 miejscu, ¿e jest lepsza 
atmosfera, jest inna firma, jest 
stabilnoœæ gospodarcza. To 
zas³uga wszystkich ludzi sku-
pionych wokó³ klubu. Spokoj-
nie. Konkrety to jest stadion, 
to nowy baner, to napis na ko-
szulce. 

Rozmawiali: 
Nina Drzewiecka

Łukasz Fedorczyk

Wywiad można obejrzeć 
na www.24gliwice.pl oraz 

na www.itv.gliwice.pl

Rozmowa ze Zbigniewem KoŸmiñskim, wiceprezesem Piasta Gliwice, goœciem cyklu „Zadaj pytanie” 
przygotowywanego przez Telewizjê Gliwice we wspó³pracy z Informatorem Rynkowym. 
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