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        Ludomir Handzel 

        Prezydent Miasta 

        Nowego Sącza 
 

Szanowny Panie Prezydencie. 

 

 Zwracam się w tym piśmie do Pana, nie tylko w imieniu Zarządu Miejskiego Klubu 

Sportowego STP Nowy Sącz ale przede wszystkim, w imieniu zawodniczek i zawodników 

ich rodziców, rodzin, a także trenerów i w swoim, jako ojca jednej z pływaczek. 

 

 Zwracam się do Pana z prośbą o wsparcie naszych działań, w celu niedopuszczenia do 

likwidacji jedynego klubu pływackiego na Sądecczyźnie, który w 2021 roku będzie obchodził 

jubileusz 15 - lecia istnienia. 

• Klubu, którego wychowankowie są członkami Kadry Narodowej juniorów 

i medalistami Mistrzostw Polski, 

• Klubu,  w którym trenuje co roku blisko 70 zawodniczek i zawodników w wieku od 

4 do 45 lat, podzielonych na trzy sekcje: od przedszkola poprzez grupę sportową po 

Mastersów, reprezentujące Miasto Nowy Sącz na zawodach sportowych 

organizowanych na pływalniach całej Polski, 

• Klubu, który konkuruje ze Szkołami Mistrzostwa Sportowego (pracującymi na 

codzień w zupełnie innych warunkach niż nasi pływacy). 

• Klubu, którego zawodnicy tylko w ostatnich trzech latach zdobyli: 

 

➢ 3 złote medale MISTRZOSTW POLSKI organizowanych przez Polski 

Związek Pływacki,  

➢ 47 złotych, 48 srebrnych i 57 brązowych medali na MISTRZOSTWACH 

OKRĘGU MAŁOPOLSKIEGO i ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH 

organizowanych przez Małopolski Okręgowy Zawiązek Pływacki,  

➢ 648 złotych, 440 srebrnych i 341 brązowe medale na zawodach pływackich 

o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, lokalnym i klubowym, które 

odbywają się według kalendarza Polskiego i Okręgowego Związku 

Pływackiego. 

➢ Łącznie dało to blisko 1600 wejść na podium sądeckich pływaków 

i reprezentowanie nie tylko swoich błękitnych barw klubowych, ale przede 

wszystkim  rozsławianie naszego Królewskiego Miasta Nowego Sącza, 

 

• Klubu, którego zawodnicy mieli przyjemność gościć na „swojej pływalni” Mistrzynię 

Olimpijską Panią Otylię Jędrzejczak i Wicemistrza Świata Pana Wojciecha Wojdaka, 

a także poznać osobiście innych najlepszych pływaków na terenie całej Polski: Alicję 

Tchórz, Aleksandrę Urbańczyk - Olejarczyk, Filipa Wypycha, Pawła 
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Korzeniowskiego, Karola Zbutowicza, Tomasza Polewkę, Kacpra Majchrzaka, 

Radosława Kawęckiego, Kacpra Stokowskiego, Filipa Zaborowskiego i Pawła 

Juraszka. 

• Klubu, który niejednokrotnie na „swoim” obiekcie jakim niewątpliwie jest pływalnia 

przy ulicy Nadbrzeżnej, organizował zawody pływackie cieszące się dużą 

popularnością wśród pływaków, nie tylko z terenu naszego kraju ale i spoza jego 

granic. 

• Klubu, którego zawodnicy reprezentują Miasto Nowy Sącz w zawodach sportowych 

organizowanych wśród miast partnerskich. 

 

 Osiąganie tak wysokich wyników jest przede wszystkim zasługą ciężkiej pracy 

zawodników i trenerów, którzy są profesjonalistami, determinacji rodziców, 

bezinteresownego zaangażowania wielu ludzi i instytucji, podporządkowania życia reżimowi 

treningowemu całych rodzin, który z czasem staje się stylem życia. Prawdziwi pływacy 

o godzinie 6:00 rano są w wodzie, podczas gdy ich rówieśnicy w tym czasie przewracają się 

z boku na bok. Po treningu uczestniczą w zajęciach szkolnych, a po południu znowu udają się 

na trening.  Taki harmonogram dnia obowiązuje 5 razy w tygodniu i 10 miesięcy w roku, po 

to by w lipcu, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, gdy inni mają wakacje i nie mają 

żadnych obowiązków, trenować dalej a w sierpniu jechać na obóz kondycyjny przed 

kolejnym sezonem pływackim. Na uwagę zasługuje fakt, iż między treningami pozostaje 

obowiązek szkolny, któremu zawodnicy muszą sprostać niejednokrotnie wyrywani ze 

szkolnych ławek, spożywający posiłki w samochodach, dzięki zaangażowaniu i wsparciu 

rodziców, dziadków, najbliższych godzą lekcje z treningiem. To obraz z życia każdego 

pływaka. Ale dla naszych zawodników taki tryb życia nie jest przeszkodą.  

 I właśnie w ich imieniu prosimy Pana o dalsze wsparcie i przychylne warunki do 

trenowania na nowosądeckiej pływalni. Dobiega końca termin umowy zawartej pomiędzy 

MKS STP i MOSiR. Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie naszym zawodnikom 

kontynuowania swojej pasji jaką niezaprzeczalnie jest pływanie wyczynowe, a aby było to 

możliwe niezbędne jest utrzymanie możliwości codziennego trenowania w dotychczasowych 

godzinach (rano w godzinach pomiędzy 6.00 – 7.00 i po południu pomiędzy 16.00 a 17.30) na 

dotychczasowych warunkach finansowych.   Zapowiadana obecnie podwyżka opłat 

uniemożliwi dalsze funkcjonowanie klubu.  

 Po wcześniejszych informacjach ustnych przekazywanych przez Pana Krzysztofa 

Popielę Kierownika ds. Realizacji Projektów i Współpracy z Kontrahentami oraz Pana 

Marcina Rojnę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, 

10 czerwca br. droga mailową otrzymałem wstępny wzór umowy, który przekazuję 

w załączeniu.   

 Zgodnie z jej zapisami, aby klub mógł korzystać z pływalni podobnie jak 

dotychczas,  bez treningów porannych ( ze względu na to, że basen będzie czynny od godziny 

8.00 - 20.00 ) musiałby zapłacić za miesiąc: 

-  9 000 zł za rezerwację torów (zakładając 20 treningów miesięcznie),  

-  2000 zł za licencje dla trenerów,  
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- 1020 zł za bilety wstępu dla trenerów  

oraz  

- opłacić wstęp dla każdego zawodnika na trening, co zgodnie z cennikiem przy średniej 

obecności dziennie 50 zawodników dałoby kwotę 15 000 zł  

 

Łącznie daję to kwotę 27 020 zł za każdy miesiąc a rocznie 192 020 zł. Pragnę dodać, że są to 

jedynie opłaty za sam basen. Do tych kosztów należy również doliczyć wynagrodzenia dla 

trenerów, składki ZUS, podatki, opłaty księgowe itp. 
 

 Obecnie, miesięczna składka członkowska w naszym klubie wynosi 180 zł za 

pierwsze dziecko w rodzinie, 150 zł za drugie i 100 zł za trzecie. Średnie miesięczne dochody 

z tego tytułu, kształtują się na poziomie około 10 000 zł. To niestety w żaden sposób nie 

pozwoli na sfinansowanie działalności klubu. Aby sprostać wymaganiom nowej umowy oraz 

opłacić trenerów, składki, podatki itp. miesięczna opłata członkowska za jedno dziecko 

musiałaby wynosić blisko 550 zł (!). 

 Do wydatków rodziców związanych z obecną składką członkowską, należy jeszcze 

doliczyć wiele innych wydatków, związanych z zakupem strojów, sprzętu, a przede 

wszystkim opłat związanych z udziałem w zawodach. W sezonie pływackim nasi zawodnicy 

średnio co tydzień startują w zawodach a zdarza się, że biorą w nich udział dwa razy 

w tygodniu. Za każdym razem opłata startowa za udział w zawodach oraz koszt transportu to 

kwota od 50 do 120 zł od zawodnika. Niekiedy dochodzi do tego nocleg i wyżywienie, jeśli 

zawody są dwudniowe i odbywają się w miejscu odległym od domu itp. 

 

  

 Dzięki zmianom jakie zaszły w ostatnich dwóch latach Pana kadencji dotyczących 

dofinansowania działalności klubów sportowych, nasz klub otrzymał w tym roku 

dofinansowanie na poziomi 38 000 zł. Za  to bardzo dziękujemy, jednak i ta kwota przy 

nowych warunkach finansowych, jakie zostały nam przedstawione, nie pozwoli na dalsze 

funkcjonowanie klubu.  

 

 Na koniec chciałbym opisać jak wygląda tydzień zawodnika naszego klubu na 

przykładzie swojej 12 letniej córki Weroniki.  

 

Weronika trenuje od 7 lat. Na początku, w przedszkolu trenowała 4 razy w tygodniu po 

45 minut. Po 6 miesiącach i przejściu na duży basen, treningi były 5 razy w tygodniu po 

1,5 godziny. W kolejnych latach czyniąc postępy awansowała do mocniejszych grup 

treningowych, aby obecnie trenować w najbardziej zaawansowanej grupie - grupie sportowej. 

Do momentu wejścia w życie obostrzeń trenowała ona 3 razy tygodniowo rano od 6.00 do 

7.00 wstając o godzinie piątej aby zjeść śniadanie i zdążyć na trening. Po treningu wracała do 

domu, zabierała plecak i szła do szkoły. Po szkole, dzięki pomocy dziadków miała możliwość 

zjedzenia ciepłego posiłku. Następnie od 16.00 do 17.30 codziennie przez pięć dni 

w tygodniu ciężko pracowała w wodzie aby dorównać swoim rówieśniczkom w Polsce. Po 
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treningu jak zwykle nauka chwila dla siebie i sen. W sobotę lub niedzielę a czasami przez 

dwa dni weekendu brała udział w zawodach. Wyjazd wczesnym rankiem, powrót 

w zależności od zawodów: późnym popołudniem lub  w nocy.  

 

 Wydawać by się mogło, że taki tryb życia jest - zwłaszcza dla nastolatka - ponad 

miarę. Tak jednak nie jest z dwóch względów. Trening pływacki, aby przyniósł efekty musi 

odbywać się codziennie, a w starszych rocznikach dwa razy dziennie. I ten fakt, dla kogoś kto 

nie miał do czynienia z pływaniem wyczynowym jest trudny do zrozumienia, ale dla 

pływaków to normalność. 

 Drugi aspekt, ten najważniejszy jest taki, że jak się kocha to, co się robi, to nic nie 

może stanąć na przeszkodzie. Choć, niejednokrotnie bywają chwile zwątpienia (kto ich nie 

ma?), to wsparcie kolegów i koleżanek, zdrowa rywalizacja, szacunek okazywany 

zwycięzcom, praca nad swoimi słabościami i samym sobą są nieocenione. Pływanie kształtuje 

silny charakter i siłę woli, pozwala nabyć dobre i zdrowe nawyki, rozwija ciało i umysł, 

pozwala nawiązać nowe znajomości. Te wszystkie aspekty pozwalają kształtować młodego, 

silnego człowieka, który kiedyś będzie decydować o naszym losie. Dlatego rolą dorosłych 

dzisiaj jest pomóc naszym, sądeckim dzieciom, które są na początku lub w trakcie swojej 

drogi na szczyt sportowej kariery i bez względu na osiągane wyniki sportowe pomóc im stać 

się lepszymi ludźmi. Ludźmi, którzy będą widzieć drugiego człowieka obok siebie bez 

względu na wszystko i pomimo wszystko.  

 Dlatego jeszcze raz proszę, w imieniu  MKS STP NOWY SĄCZ, powołując się na  

cel misyjny jaki leży u podstaw Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o pomoc naszym 

dzieciom, mieszkańcom i reprezentantom Miasta Nowego Sącza robić to co kochają 

najbardziej! TRENOWAĆ PŁYWANIE!!! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


