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Zielono jak
w Karolince

Opole doczekało się swojego pola golfowego. Karolinka Golf Park to nowe
miejsce na golfowej mapie Polski. O „najbardziej zielonym” polu w Polsce,
o planach, perspektywie organizacji turnieju Pro Golf Tour rozmawiamy
z Adamem Leszkiewiczem, prezesem Opolskiego Klubu Golfowego.
r o z m a w i a ł a : A n n a M a l i s z e w s k a , f o t. ł u k a s z g i z a
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Opolski Klub Golfowy istnieje od
kilkunastu lat jako klub bez pola.
Skąd pojawiła się determinacja, aby
w końcu w tutejszych okolicach powstał obiekt do gry w golfa?
Adam Leszkiewicz: Najkrócej mówiąc,
właśnie przez fakt, że tyle czasu klub
działał bez swojego pola golfowego, determinacji z każdym rokiem przybywało,
aż musiało to zaowocować decyzją o roz-
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poczęciu prac budowlanych „na swoim”.
Decyzją na pewno w jakimś sensie ryzykowną, ale też opartą na entuzjazmie
i zaangażowaniu kilkunastu pasjonatów
tego pięknego sportu. Źródłem koncepcji
budowy obiektu była grupa ludzi, która
jeżdżąc regularnie po wielu europejskich
polach golfowych, doszła do wniosku,
że można spróbować zrobić coś takiego
również w regionie opolskim. W okolicy
nie było innego pola, w związku z tym
istniała nisza, którą można było wypełnić treścią, wpisując się tak twórczo
w lokalną historię golfa. Krótką dotychczas historię. Warto podkreślić, że nie
było to przypadkowe grono ludzi. Łączy
ich na pewno zamiłowanie do tego sportu, ale też byli to i są praktycy biznesowi
– właściciele firm albo menedżerowie
– szybko potrafiący przejść od słów do
czynów. Działające od prawie dwóch lat
9-dołkowe pole świadczy o tym, że nie
są to słowa na wyrost. Podkreślić także
należy wsparcie decydentów i instytu-

cji widzących w profesjonalnym polu
golfowym szanse rozwojowe. Mam na
myśli Burmistrza Gogolina czy Starostę
Krapkowickiego. Bez pomocy wielu osób,
często nie mających nic wspólnego z golfem jako takim, mogło by się to przedsięwzięcie nie udać. Pewnie podobnie było
też z wieloma polskimi polami golfowymi. Mamy szczęście, bo ja widzę tę pasję
w Kamieniu Śląskim do dzisiaj. Stąd
naszym kolejnym krokiem będzie – mam
nadzieję – budowa kolejnych 9 dołków.
Skąd wzięła się nazwa Karolinka Golf
Park?
Nasze pole działa w Kamieniu Śląskim,
pięknej miejscowości będącej częścią
gminy Gogolin, która kojarzy się ze słynną XIX-wieczną przyśpiewką ludową
o Karolince. Historycy spierają się, czy
była ona postacią historyczną, podobnie
zresztą jak Karlik. My, używając nazwy
Karolinka Golf Park, chcemy podkreślić
związki klubu i obiektu z regionem. Siłą
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golfa jest zaangażowanie osób z różnych
środowisk branżowych. Identyfikacja
pola z lokalną tożsamością pozwala nam
znaleźć coś trwałego, łączącego członków
klubu i gości pola golfowego. Dla nas
– i miejmy nadzieję dla naszych gości –
Karolinka Golf Park kojarzyć się będzie
z pięknym obiektem golfowym, położonym w otoczeniu sosen i białych głogów,
a zarazem ze świetną infrastrukturą do
uprawiania sportu oraz idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu i rozwoju relacji biznesowo-towarzyskich.
Czy władze gminy partycypowały lub
pomogły właścicielom w tym przedsięwzięciu? Czy relacje z gminą są
pozytywne, czy raczej neutralne?
One są co najmniej pozytywne, a chcemy, by ta więź pogłębiała się z każdym
rokiem naszej działalności. Związków
pomiędzy samorządem a Opolskim KG
może być sporo. Działamy w bardzo ciekawym otoczeniu. Ten obszar to stare
wojskowe lotnisko. Był to teren, który po
roku 1990 ulegał degradacji. Samorządy
są żywo zainteresowane, by tego typu
miejscom dać nowe życie, znaleźć nowy
pomysł na ich funkcjonowanie. W gminie
Gogolin to się udało w sposób szczególny.
Mamy tu funkcjonujące lotnisko i samochodowy tor wyścigowy Silesia Ring.
Wszystko tuż obok naszego pola. Natomiast część terenów trafiła przed laty do
diecezji opolskiej. My nasze pole uruchomiliśmy na bazie długoletniej umowy
z diecezją. Gmina cieszy się, że ten teren
nie jest pusty i nie są to nieużytki, tylko
unikatowe na skalę co najmniej regionu
projekty biznesowe i społeczne. Dzisiaj
rozwiązujemy wspólnie z gminą bieżące
problemy. Burmistrz Gogolina, Joachim
Wojtala, będzie po raz pierwszy patronem turnieju o Puchar Burmistrza Gminy
Gogolin w 2021 r. Przymierzamy się
także do idei organizacji pierwszych polskich mistrzostw pracowników samorządowych, których bez współpracy z gminą
nie udałoby się przeprowadzić. Już dziś
zapraszamy na tę ciekawą inicjatywę
i do rywalizacji sportowej w Kamieniu
Śląskim. Te same ciepłe słowa mogę odnieść do władz powiatu krapkowickiego
czy województwa opolskiego. Znajdujemy tam dużo zrozumienia i życzliwości,
a pewnie i cierpliwości, bo w okresie początkowym nie zawsze udawało nam się
działać bez błędów.

funkcjonuje ono nieco inaczej niż
18-dołkowe obiekty?
Rzeczywiście, ograniczenie na tym etapie do 9 dołków może sprawiać pewną
trudność. Nie wszystkie turnieje możemy
zorganizować i nie wszyscy golfiści są
przekonani do gry w formule 2 razy 9.
Próbujemy to rekompensować w inny
sposób. Nasza oferta jest często kierowana do graczy, którzy nie biorą udziału
w dużych turniejach i szukają miejsca
np. w weekendy na spokojną grę. Generalnie staramy się współpracować
z sąsiednimi dużymi polami i uzupełniać
wzajemną ofertę sportową. Ale obecny
moment nie jest dla nas metą, a tylko
etapem, mamy nadzieję dość krótkim.
Wczesną wiosną 2021 oddamy do użytku
duży dom klubowy z pełną infrastrukturą – z szatniami, łazienkami, pro-shopem,
profesjonalną recepcją. Chcemy, by naszym dużym atutem była restauracja,
w której położymy nacisk na wysoki poziom dań i obsługi. Dom klubowy będzie,
mam nadzieję, interesującym miejscem
na spotkania biznesowe, eventowe, także
przy wykorzystaniu sal: konferencyjnej
i VIP. Rozpoczęliśmy także prace koncepcyjne przy drugiej „9”. Dysponujemy już
terenem i częścią infrastruktury. Niemniej jednak będzie to na pewno spore
wyzwanie, zwłaszcza finansowe, więc
potencjalni inwestorzy są mile widziani.
Równolegle chcemy stawiać na promocję
tego miejsca. Będzie się to sprowadzać do
dwóch rzeczy. Mamy w planach zwiększać liczbę stałych graczy, osób, które kupują prawo do gry i korzystają z uroków
naszego pola, mając status członka naszego klubu, a z drugiej strony będziemy
dbali o markę Karolinka Golf Park w trochę szerszym kontekście – współpracując
z okolicznymi polami czy podmiotami,
wspólnie się promując i kierując ofertę
do szerszego grona, także poza regionem.

Szczególnie dla nas mogą być ważne
i pomocne wspólne projekty z Silesia
Ring czy Sebastianeum Silesiacum – Zespołem Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym. A ujmując to najprościej – chcemy
się wyróżniać pod względem jakości pola,
utrzymania greenów i fairwayów, infrastruktury towarzyszącej i dobrej kuchni,

Jaka jest strategia na rozwój Karolinki? Jest to 9-dołkowe pole i zapewne
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by golfiści przyjeżdżali do nas spoza
Opolszczyzny i spędzali tu miło czas.
O Karolince mówicie, iż jest to najbardziej zielone pole w Polsce...
To jest szerszy kontekst związany
z ekologią i ochroną środowiska. Przywiązujemy do tego dużą wagę. Po pierwsze, współpracujemy z firmą Zakłady
Wapiennicze Lhoist, która jest jednym
z naszych kluczowych partnerów. To
stamtąd czerpiemy wodę na podlewanie
pola i utrzymanie nawierzchni. Woda ta
trafiałaby do cieków wodnych, a tak pomaga w utrzymaniu zielonego koloru Karolinki. Po drugie, jak na wielu polskich
polach golfowych, stosujemy tylko ekologiczne nawozy i środki ochrony roślin.
Przy ogromnym zaangażowaniu i pracy
zespołu greenkeeperów, za co należą się
im słowa uznania, możemy utrzymać tę
nawierzchnię w takim stanie, że nawet
w listopadzie, jak widać, potrafi być
u nas zielono.
Oprócz pola golfowego w okolicy jest
także Silesia Ring, znany na całym
świecie tor wyścigowy. Czy prowadzicie jakieś wspólne projekty?
Wspólnie dostrzegliśmy możliwości
pogłębienia relacji i współpracy. Może
wcześniej nie potrafiliśmy zbudować
synergicznej oferty kierowanej w końcu
do podobnego klienta. Teraz oba podmioty doszły do wniosku, że nie jesteśmy
dla siebie konkurencją, a nasi goście
mogą korzystać zarówno z uroków pola golfowego, jak i wszystkich atrakcji
związanych z przyjazdem na jednym
z najdłuższych torów wyścigowych.
Obydwa obiekty są dobrze zlokalizowane, z pieszym przejściem, pobliską bazą
noclegową, leżą kilka kilometrów od
autostrady A4, w pobliżu dużych aglomeracji – śląskiej i wrocławskiej – co
daje duży potencjał w pozyskiwaniu
partnerów. Skupiamy się przede wszystkim na wspólnej promocji i działaniach
marketingowych. W dalszej kolejności na
wspólnych eventach i ofercie biznesowej
dla podmiotów szukających miejsca na
spokojną firmową dyskusję i dodatkowe
atrakcje motywujące i integrujące pracowników. Silesia Ring była fundatorem
głównej nagrody w tegorocznych mistrzostwach naszego klubu.
W roku 2020 odbyło się w Karolince
kilka turniejów m.in. Mistrzostwa
Polski Regionów. Co planujecie
w 2021 r.?
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Adam Leszkiewicz

Biznesmen, menedżer, urzędnik państwowy i samorządowy, od 2007 do
2009 podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, od 2009 do
2011 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, od 2012 do
2016 r. prezes zarządu spółki akcyjnej Grupy Azoty ZAK. W przeszłości
członek rad nadzorczych m.in. Banku
Gospodarstwa Krajowego czy ZAKSA,
przewodniczący rady Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego, członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Opolu, wiceprezydent Pracodawców RP i Izby Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie, Laureat Kryształowego
Lauru Opolskiej Izby Gospodarczej.
Wielokrotnie wyróżniany przez Krajową
Izbę Gospodarczą. Członek Komitetu
Polskiej Nagrody Jakości. Obecnie prezes Opolskiego Klubu Golfowego,
zawodowo związany z Grupą JD
z Opola.
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Zacznę może od wydarzeń mniejszej rangi, ale dla nas bardzo ważnych. Organizujemy stały cykl turniejowy skierowany
do naszych klubowiczów i osób, które
wykupiły u nas prawo do gry. Będziemy
podnosić poziom i status tej rywalizacji.
W grudniu uruchamiamy edycję zimową
tego cyklu i organizujemy także turniej
zimowy. Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy u nas Mistrzostwa Klubu.
Będziemy je oczywiście w każdym kolejnym wrześniu kontynuować. Zapraszamy też wszystkie okoliczne kluby, które
chcą tu rywalizować, a nie mają swojego
pola. Cenimy sobie ich zainteresowanie
i obecność np. klubów z Gliwic, Tych,
Rybnika czy Kalisza. Chcemy położyć
szczególny nacisk na nowe inicjatywy.
Byłoby idealnie, gdyby udało się utrzymać coroczne Mistrzostwa Regionu Południe na naszym polu, może uda się nam
pozyskać także Drużynowe Mistrzostwa
Kobiet czy zorganizować turniej juniorski
oraz inne unikatowe projekty – jak wspomniany wcześniej turniej samorządowy.
Najważniejszą imprezą jednak, którą
chcielibyśmy pozyskać, jest organizacja
na początku lipca jednego z turniejów ligi
Pro Golf Tour.

W kolejnych miesiącach chcemy położyć nacisk na komunikację i przepływ
informacji. Dziękuję przy okazji Kasi
Matuszek oraz zespołowi recepcji, bo
media społecznościowe i komunikacja
już są powodem do naszej dumy. Ważną
pozytywną rolę odgrywa także Stowarzyszenie Opolski Klub Golfowy kierowane
przez Darka. Stowarzyszenie buduje ofertę ukierunkowaną na misję, na popularyzację sportu, zwłaszcza wśród młodzieży,
skierowaną do szkół, a także opartą na
współpracy z samorządami i na wpisywaniu się w programy kierowane do
organizacji pozarządowych w regionie
i w powiecie krapkowickim.

To nietypowe, aby turniej Pro Golf
Tour odbywał się na 9 dołkach.
To będzie match play. Organizatorzy
z Niemiec już u nas byli i wyrazili się pozytywnie o polu. Wiele turniejów w tym
roku już zorganizowaliśmy w ten sposób,
iż gra się dwa razy po 9 dołków. Wszyscy
są zadowoleni, a przejście z pierwszej
dziewiątki na drugą daje możliwość nabrania oddechu i wzmocnienia sił. Mamy
nadzieję, że dwukrotne przejście naszego
pola z racji jego uroków krajobrazowych
i zdrowotnych, będzie robić równie dobre
wrażenie jak gra na innej „osiemnastce”.

A kiedy u Pana pojawiło się zainteresowanie golfem? Jest Pan znaną postacią polskiego biznesu, skąd pomysł
na golfa?
Jestem od wielu już lat związany z opolską gospodarką. Grono wspólników klubu
golfowego tworzą lokalni menedżerowie i przedstawiciele biznesu, więc siłą
rzeczy, gdy pojawiła się propozycja ze
strony przewodniczącego rady nadzorczej
Joachima Dudy, aby zaangażować się
w klubie, odebrałem to niezwykle nobilitująco. Tym bardziej że udaje się to łączyć z inną aktywnością zawodową. Dla
mnie golf jest nowym sportem, ale obok
frajdy czysto sportowej, ujmuje tym, że
to ciekawy sposób na budowanie relacji,
na ich wzmacnianie, na zagospodarowanie czasu wolnego. To nie jest oderwane
od moich dotychczasowych doświadczeń.
Opolski Klub Golfowy to miejsce, gdzie
można kultywować wiele relacji i więzi
także towarzyskich, ale i gospodarczych
oraz biznesowych. Na pewno czas spędzany tutaj fajnie uzupełnia moje doświadczenia, plany rozwojowe nie tylko
golfowe, ale i osobiste.

Mówi się o bardzo dobrej atmosferze
klubowej u was na polu. Czy klubowicze angażują się w życie klubu?
Nie chciałbym, aby z mojej strony pozytywne – siłą rzeczy nieobiektywne
– stwierdzenia były na wyrost. Muszę
podkreślić jednak, że klimat współpracy
wśród kilkunastu wspólników przenosi
się następnie na grono klubowiczów
i pracowników. Cały czas staramy się
wzmacniać ofertę kierowaną do członków klubu. Z jednej strony utrzymanie
pola, za które odpowiada Darek Bizan
i rozwój infrastruktury, z drugiej oferta
szkoleniowa koordynowana przez naszego trenera head pro Filipa Naglaka.

Czy z racji, iż Pan swoją przygodę
z golfem dopiero zaczyna, ma Pan jakieś wyzwanie golfowe na 2021 rok?
Tak, niewątpliwie chciałbym mniej stresowo podchodzić do dołka numer 2 na
naszym polu… Na poważnie, chyba powiększenie liczby członków klubu, stworzenie z domu klubowego profesjonalnego zaplecza golfowego oraz organizacja
turnieju w ramach cyklu Pro Golf Tour
są już wystarczającymi wyzwaniami.
Satysfakcja z miejsca i współpracującego
zespołu pozwoli nam razem zrealizować
te cele. Liczymy w tym zakresie na zespół i czytelników „Golf&Roll”, których
z Opolszczyzny pozdrawiamy.
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