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 ZŁOTY 
CIDER 

SREBRNY 
CIDER 

BRĄZOWY 
CIDER 

ŻÓŁTY 
CIDER 

CZARNY 
CIDER 

Stroje pierwszej drużyny przód 
koszulki tył koszulki 

rękawek 
lub 

nogawka * 
- - 

Bilboardy lub banery na 
ogrodzeniu od ulicy 

Strzelców Bytomskich  
20 m2 8 m2 14 m2 * 6 m2 - 

Banery wokół płyty boiska  24 m2 12 m2 12 m2 6 m2 6 m2 

Tablica medialna tak tak - - - 

Strona internetowa duży moduł  mały moduł  mały moduł  mały moduł  - 

Magazyn CIDERLAND 1/2 strony  3 moduły  3 moduły  3 moduły  3 moduły  

Plakaty, bilety, zaproszenia 
VIP tak tak - - - 

Stadionowy radiowęzeł prezentacja 
firmy 

prezentacja 
firmy 

reklama 
firmy - - 

* - w pakiecie brązowym do wyboru reklama na strojach I drużyny lub 14m 2baneru na ogrodzeniu stadionu 
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Wywiad
 z Mateuszem Makiem

- Wszystko się zgadza. Powiem 
nawet, że w okolicach stadionu 
Ruchu jestem często, bo utrzymuję 
swoją przyjaźń z panem Czesła-
wem, kierownikiem drużyny z 
czasów naszej gry w Radzionko-
wie. Każdy przyjazd w te okolice 
wywołuje u mnie bardzo ciepłe 
uczucia, bo o klubie, w którym sta-
wiało się pierwsze kroki w senior-
skiej piłce, nie zapomina się. Tym 
bardziej, jeśli przeżyło się w nim 
tyle tak wspaniałych chwil, jakie 
mnie tu spotkały. Wspomnienia 
związane z Radzionkowem, Byto-
miem i przede wszystkim z klu-
bem, to sama przyjemność.

 Wjeżdżając na ten stadion, jaki 
pierwszy obraz z czasów gry w 
Ruchu masz przed oczami?
- Na pewno od razu rzuca się w 
oczy budynek klubowy. Od lat on 
się z zewnątrz ani trochę nie zmie-
nił. Ale to dobrze, bo ten budynek 
ma naprawdę jakąś magię w sobie. 
Zawsze, gdy jestem tu w okolicy, to 
obowiązkowo spojrzę w jego stro-
nę, bo naprawdę zawsze wzbudza 
on we mnie emocje. Przypomina 
mi te dobre chwile z Radzionko-
wa, szatnie drużyny i te wszystkie 
pomieszczenia, w których ciągle 
urzędują ci sami, tak sympatyczni 
ludzie. Jest skromnie, jakby czas 
się tutaj zatrzymał, ale czuć tutaj 
to ciepło. Słyszałem jednak, że już 
wkrótce tego miejsca może nie 
być...

 To prawda, płyta główna wraz 
z budynkiem klubowym zostały 
zakupiony w licytacji komorni-
czej przez prywatną firmę, i za 
około dwa i pół roku może roz-
począć się jego rozbiórka.
- To fatalna informacja. Mam na-
dzieję, że to jednak będzie punkt 
zwrotny, i w końcu Ruch doczeka 
się stadionu w Radzionkowie. Do-
skonale pamiętam, że chociaż ki-
bice Ruchu kochają ten stadion, to 
od wielu lat domagają się od władz 
miasta Radzionkowa budowy 
stadionu w ich własnym mieście. 
Pamiętam, że już wiele lat temu 
burmistrz Radzionkowa obiecy-
wał, że ten stadion na pewno po-
wstanie. Widzę tymczasem, że nic 
się w tej sprawie nie dzieje. Trudno 
mi to zrozumieć. Liczę jednak na 
to, że te stosunkowo nowe infor-
macje o niedługim końcu tego 
obiektu, otworzą wszystkim oczy. 
Kibice zasługują na stadion w swo-
im mieście, a Ruch jest wizytówką 

Radzionkowa i nie może zostać 
pozostawiony sam sobie w tych 
ciężkich czasach.

 Wspomniałeś o budynku klu-
bowym, to powiedz może jakie 
masz pierwsze wspomnienie, gdy 
spoglądasz na murawę boiska?
- Przede wszystkim muszę po-
wiedzieć o samej murawie, bo 
naprawdę nie macie się czego tu-
taj wstydzić. Gdy tu grałem, mu-
rawa na tym stadionie w niczym 
nie odbiegała od klubów Ekstra-

klasy. Wielka w tym była zasługa 
pana „Fijoła”, który o nią dbał. 
Gdy kończyliśmy trening, często 
od razu przeganiał nas z niej, nie 
pozwalał nawet dziesięciu minut 
dalej jej eksploatować. Czasem 
udawało się dłużej popracować, 
ale i tak murawa, szczególnie la-
tem, dzięki jakimś sztuczkom była 
idealna, co potwierdzały też inne 
drużyny, które tutaj przyjeżdżały. 
A najlepsze wspomnienie zwią-
zane z tą murawą, to na pewno 

chwile awansu do pierwszej ligi, i 
moment kiedy kibice wbiegali na 
murawę. Mieliśmy wtedy świetną 
drużynę, z Jackiem Wiśniewskim, 
Adamem Kompałą czy Piotrem 
Gierczakiem. Prowadzeni przez 
trenerów Góraka i Skowronka, na-
prawdę wiele pamiętnych meczów 
tu rozegraliśmy. I zawsze byliśmy 
szczególnie silni u siebie, każdemu 
rywalowi trudno się tu grało.

 Awans do pierwszej ligi oglą-
daliście z bratem jeszcze raczej z 
perspektywy ławki rezerwowych, 
bądź trybun. 
- To prawda, dla nas obu początki 
nie były łatwe. I choć przychodzi-
liśmy tutaj z wielkimi ambicjami 
z klubu KS Stadion Śląski, to dziś 
muszę przyznać, że tak musiało 
być. Byliśmy przecież wtedy jesz-
cze juniorami. Trener Rafał Górak, 
który wraz z trenerem Arturem 
Skowronkiem nas tu sprowadzili, 
mówili nam, że na swoją szansę 
musimy jeszcze poczekać, ale na 
pewno ją dostaniemy. Tym bar-
dziej, że był to okres walki o awans 
do pierwszej ligi, i drużyna bardzo 
dobrze grała. Trener nie miał po-
wodów by cokolwiek w niej zmie-
niać, a tym bardziej by wstawiać 
do niej juniorów. Z punktu widze-
nia udziału w meczach to był dla 
nas trudny czas, ale jeśli chodzi o 
aspekty piłkarskie był niezwykle 
cenny. Czuliśmy, że treningi bar-
dzo dużo nam dają, a możliwość 
trenowania i rozmawiania z piłka-
rzami, których wcześniej znaliśmy 
z ekranów telewizora, była bez-
cenna. Gdy patrzę, jakie warunki 

Ruch Radzionków
to fantastyczne
miejsce na start!

Chociaż od odejścia z Ruchu Radzionków utalen-
towanych braci Mateusza i Michała Mak minęły 
już cztery lata, to jednak sympatyczni bliźniacy 
o klubie, w którym stawiali pierwsze kroki w se-
niorskiej piłce, nie zapominają. Podczas ich gry w 
Bełchatowie pojawiali się za każdym razem, gdy 
tylko Ruch przyjeżdżał rozegrać sparing w pobli-
skim Kleszczowie, a nawet pamiętali o okrągłej 
rocznicy powstania klubu przysyłając życzenia w 
formie cieszących się wielką popularnością zdjęć. 
Teraz, gdy od pół roku robią kariery w czołowych 
klubach Ekstraklasy, Mateusz Mak, który jest pił-
karzem Piasta Gliwice, tylko w ostatnich kilku ty-
godniach dwukrotnie odwiedził siedzibę swojego 
byłego klubu.
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młodzi piłkarze mają w Gliwicach, 
jakie widziałem w Bełchatowie, to 
muszę przyznać, że tu w Radzion-
kowie mieliśmy prawdziwą szkołę 
przetrwania. Choć znaliśmy nasze 
miejsce w szeregu, to jednak już 
takie mieliśmy z Michałem cha-
raktery, że zdarzało nam się nieraz 
wychylić. Ale nie byliśmy przez to 
odrzucani, a wręcz cały czas czu-
liśmy wsparcie doświadczonych 
zawodników, ale też i wychowan-
ków klubu, takich jak Marcin 
Trzcionka czy bracia Paweł i Piotr 
Giel. Owszem, jak to zawsze jest w 
przypadku juniorów, piłki trzeba 
było napompować, po treningu 
posprzątać. To wszystko jest waż-
ne, bo uczy młodych piłkarzy za-
chowywania dyscypliny na boisku.

 Pamiętam, że podczas trenin-
gów potrafiliście się z Michałem 
wyłączyć, i grać długimi chwi-
lami wyłącznie między sobą, 
jakby kolegów nie zauważając. 
To zewnętrznym obserwatorom 
mogło się podobać, ale trenerów 
bardzo irytowało.
- Tak. Pamiętam, jak podczas 
jednego sparingu próbowałem 
założyć siatkę przeciwnikowi, na 
co trener Górak zawołał: tak, nie 
przejmuj się niczym, ty kondomie 
dęty, jak jeszcze raz tak zrobisz, 
to zmiana! Mocno to sobie wzią-
łem do serca, i potem już tego 
nie próbowałem. A w ten sposób 
powstała, na szczęście na krótko, 
taka moja niechlujna ksywka w 
drużynie... Tą historię zawsze opo-
wiadam jako anegdotę, gdy jestem 
w nowym klubie.

 Po wywalczeniu pierwszego 
miejsca w lidze, dostaliście jed-
nak od trenera szansę debiutu, a 

ty szybko strzeliłeś nawet swoją 
pierwszą bramkę. 
- Debiutowałem z ławki rezer-
wowych w meczu z Elaną Toruń, 
ale to była sama końcówka gry. 
Zadebiutowałem od pierwszej 
minuty tydzień później w dale-
kim Janikowie. Wygraliśmy 5:2, 
a ja strzeliłem bramkę bodajże na 
2:0, i choć byłem z siebie zadowo-
lony, to już w przerwie „dostałem 
zmianę” od trenera Rafała Góraka. 
Nie ukrywam, że ta decyzja mnie 
mocno zdziwiła, ale wówczas był 
już pewny awans do pierwszej 
ligi, i trener chciał dać szansę gry 
w lidze wszystkim tym zawodni-
kom, którzy wcześniej grali mniej. 
Trzy dni później był kończący 
sezon mecz z Miedzią Legnica, 
w którym - pamiętam - Marcin 
Trzcionka strzelił bramkę, i po 
nim wielka feta. Dla nas juniorów 
był to pierwszy awans i naprawdę 
wspaniałe chwile. Byliśmy razem z 
bratem przeszczęśliwi. Awansów, 
bo doświadczyliśmy go również 
w Bełchatowie, nigdy się nie zapo-
mina.

 Jednak w pierwszej lidze za-
częliście w końcu dostawać coraz 
więcej szans, aż staliście się piłka-
rzami, bez których trudno było 
Ruch sobie wyobrazić.
- Nie było tak od samego począt-
ku, bo pierwszą szansę w lidze od 
trenera dostałem bodaj dopiero w 
jedenastej kolejce. I początkowo 
grałem o wiele częściej od Mi-
chała. Sytuacja klubu zaczęła się 
robić jednak coraz trudniejsza, i 
to było powodem, że wielu piłka-
rzy zaczęło odchodzić, a to z kolei 
otworzyło nam z Michałem szansę 
do regularnej gry. Było to dla nas 

momentami bolesne przetarcie, 
bo razem z bratem ważyliśmy ze 
sto kilo, i niemiłosiernie byliśmy 
przestawiani przez rywali. Ale tre-
ner dawał nam uwagi - szybciej 
Maczki grajcie, nie holujcie piłki. 
Musieliśmy się tej właściwej gry 
uczyć. To bezcenne lekcje, które 
do dziś nam służą.

 Czy była między tobą a bratem 
rywalizacja o to, kto więcej minut 
na boisku spędzi, czy kto więcej 
bramek strzeli?
- Tylko w formie żartów. Ewen-
tualnie, gdy któryś z nas był zły 
na drugiego, to się wypominało 
słabsze osiągnięcie brata. A długo 
był taki czas, że nie gole, nie me-
cze rozegrane, a dokładnie liczone 
minuty na boisku wchodziły w 
grę w takim porównaniu. A tak 
zupełnie serio mówiąc, to często 
się spieraliśmy, ale tak konstruk-
tywnie. Mieliśmy takie same cele, 
by zaistnieć w Radzionkowie, a 
potem wypłynąć na szersze wody. 
I ten plan się zrealizował, to przez 
grę w Radzionkowie dostaliśmy 
szansę zaistnienia w Ekstraklasie. 
To, że wpłynęła za nas dwóch ofer-
ta z Bełchatowa, to było pokłosie 
każdego treningu tutaj w Ruchu, 
każdej uwagi, którą usłyszeliśmy, 
a którą wzięliśmy sobie do serca. 
Mieliśmy okazję trenować tutaj 
pod okiem dobrych trenerów, w 
szatni zawsze byli piłkarze, wobec 
których czuliśmy duży respekt, 
przy których bardzo staraliśmy się 
dobrze wyglądać.

 W ostatnich miesiącach przed 
odejściem do Bełchatowa, gra-
liście razem z Michałem regu-
larnie, byliście obaj czołowymi 
piłkarzami drużyny. Jednak to 

twoje akcje na piłkarskim rynku 
stały wyżej.
- Tak to się złożyło, że w drugim 
sezonie w pierwszej lidze byłem 
skuteczniejszy od brata, bo strze-
liłem siedem goli, gdy tymczasem 
Michał miał ich na koncie trzy. I 
to musiało być powodem takiej, 
a nie innej oceny nas obu, o ile 
faktycznie tak było. Obaj graliśmy 
na skrzydłach, i tak się nasza gra 
układała, że w tej rundzie więcej 
akcji szło moją stroną, miałem 
przy tym trochę więcej szczęścia, 
i stąd brał się mój lepszy od brata 
bilans bramkowy. Uważaliśmy się 
jednak za równych piłkarzy, i by-
liśmy zdecydowani razem odejść 
do Bełchatowa. Bardzo nas to cie-
szyło, że będziemy mogli pokazać 
w Ekstraklasie, że rozumiemy się 
z Michałem w ciemno na boisku, 
że znamy się na pamięć, bo razem 
przeszliśmy tą samą drogę, która 
zaczęła się od kopania piłki pod 
blokiem. A to, że jesteśmy równi 
pokazała też przyszłość, bo były 
też i takie rundy, w których to Mi-
chał miał na koncie zdecydowanie 
więcej bramek ode mnie.

 Mówiło się jednak wtedy, że 
były oferty z niektórych klubów 
tylko dla ciebie. Czy rzeczywi-
ście wspólny transfer, stawialiście 
jako warunek przejścia do inne-
go klubu?
- Chcieliśmy tego bardzo, ale na 
pewno nie stawialiśmy tego jako 
warunek transferu. Gdyby nie 
pojawiły się oferty za nas dwóch 
razem, a tylko indywidualne dla 
każdego z nas, to też pewnie z 
najlepszych skorzystalibyśmy, bo 
czuliśmy dobrze, że jesteśmy go-
towi spróbować swoich sił wyżej. 

„Jest skromnie, jakby czas się 
tutaj zatrzymał, ale czuć tutaj
 to ciepło”.



„Byliśmy szczęśliwi, 
że z kibicami mogli-
śmy się pożegnać 
w bodaj najlepszy 
możliwy sposób, 
bo wygrywając mecz 
derbowy z Polonią 
na ich boisku”.

Na szczęście pojawił się Bełcha-
tów, który od początku mówił, że 
chce nas obu, i który był gotowy 
zapłacić sumę odstępnego, jaką 
mieliśmy zapisaną w naszych 
kontraktach w Radzionkowie. W 
ten sposób skończył się nasz etap 
w Ruchu Radzionków, a byliśmy 
szczęśliwi, że z kibicami mogliśmy 
się tu pożegnać w bodaj najlepszy 
możliwy sposób, bo wygrywając 
mecz derbowy z Polonią na ich 
boisku, po mojej bramce na 1:1 i 
asyście Michała przy zwycięskim 
golu Piotra Rockiego na 2:1. My-
ślę, że ten mecz pozostanie w pa-
mięci kibiców Ruchu na długo, a 
na pewno było to dla nich najważ-
niejsze zwycięstwo w całym sezo-
nie 2011/2012.

 Faktycznie mogliście wtedy wy-
bierać w ofertach?
- Przygotowywaliśmy się na trans-
fer od dłuższego czasu. Już w trak-
cie rundy jesiennej byliśmy razem 
z Michałem w Hercie Berlin i w 
Hoffenheim, ale te wyjazdy po-
kazały nam dobitnie, że fizycznie 
bardzo odstajemy. Było to jednak 
ważne doświadczenie, bo po po-
wrocie z Niemiec postawiliśmy 
bardzo mocno na pracę na siłow-
ni. Najważniejsze dla nas było re-
gularnie grać w lidze, dlatego my-
ślenie o transferze odstawiliśmy na 

przerwę zimową, a skupiliśmy się 
na piłce. Mieliśmy młodą druży-
nę, przez niektórych stawianą na 
pożarcie, mieliśmy swoje kłopoty 
organizacyjne, które przecież fi-
nalnie zakończyły się wycofaniem 
klubu z rozgrywek przed kolejnym 
sezonem. Ale byliśmy prawdziwą 
drużyną, w szatni był wspaniały 
klimat, który świetnie trzymał w 
ryzach „Rocky”, który i na boisku 
był prawdziwym liderem. Wsparty 
wiosną wracającym po przerwie 
do klubu Marcinem Dziewulskim 
czy Adamem Giesą, już pod na-
szą nieobecność, robił tutaj cały 
czas fantastyczną robotę. To po-
wodowało, że piłkarscy skauci 
bardzo chętnie tu zaglądali przez 
cały sezon. A co do ofert dla nas, 
to owszem kilka było, kilka innych 
pojawiło się tylko w mediach. Ale 
to dziś zupełnie nieważne, wybra-
liśmy Bełchatów, i to było bardzo 
dobre posunięcie.

 Piotr Rocki, Marcin Dziewul-
ski, także Marcin Trzcionka, są 
i obecnie piłkarzami Ruchu Ra-
dzionków. Przez część sezonu był 
z nami także Adam Giesa.
- Tak, wiem o tym, cały czas śledzę 
wyniki klubu. „Rocky” jest nie-
zniszczalny, i mam nadzieję, że ten 
„dziadek” będzie grał jak najdłużej. 
„Dziewul” ma tutaj niepodważalną 

pozycję, a „Cieńki” to prawdziwa 
ikona tego klubu. To fantastyczne, 
że ci piłkarze są tak przywiązani do 
Ruchu Radzionków, że tak dobrze 
się tu czują. I, że swoją obecnością 
tutaj, w tych trudnych czasach dla 
klubu, przypominają całej Polsce, 
że Radzionków to nie jest byle ja-
kie miejsce, a wciąż ważny klub. 
Dobrze by i władze w Radzionko-
wie doceniły to poprzez budowę 
nowego stadionu. Mam nadzieję, 
że już teraz Ruch zacznie piąć się 
w ligowej hierarchii, choć wiem, 
że sytuacja w tabeli po rundzie 
jesiennej nie jest łatwa. Wierzę, że 
z nowym stadionem, we własnym 
mieście, w ciągu kilku lat ponow-
nie może się znaleźć w pierwszej 
lidze, na co w pełni zasługuje.

 Piotr Rocki był tym piłkarzem 
w Ruchu Radzionków, który wy-
warł na was największy wpływ?
- Zdecydowanie tak. W szatni na-
zywaliśmy go naszym tatusiem, bo 
dokładnie wyczuwał kiedy należy 
nas postawić do pionu, nie po-
zwalał na nawet małą odchyłkę. 
Bardzo dużo uwag kierował do 
nas także na samym boisku. To 
on nas przekonał, żeby przestać 
kiwać się na własnej połowie, że to 
bardzo niebezpieczne dla druży-
ny. Wielokrotnie zostawał z nami 
po treningu i dawał wskazówki, 

jak się poruszać w określonych 
sytuacjach, jak czytać grę. Nigdy 
nas nie ganił za kiwki w ataku, co 
bardzo często przecież robiliśmy, a 
spokojnie tłumaczył, co można by 
było zrobić lepiej. Cały czas nam 
powtarzał, że mamy talent, i może-
my wysoko zajść. To była prawdzi-
wa przyjemność grać i trenować u 
jego boku. Do tej pory utrzymuje-
my kontakt, i każda jego rada cały 
czas bardzo jest dla nas ważna. A 
dopiero w Bełchatowie w pełni 
uświadomiłem sobie, jak bardzo 
cenne „Rocky” dawał nam lekcję. 
Dzięki nim od pierwszych trenin-
gów wiedziałem jak się zachować i 
jak reagować na boisku.

 Z którymi piłkarzami z Ruchu 
Radzionków utrzymujesz kon-
takt po dziś?
- Jak już wspomniałem, z Piotrem 
Rockim dzwonimy do siebie od 
czasu do czasu. Jestem w kontak-
cie z Marcinem Trzcionką, które-
go z pewnością odwiedzę kiedyś 
podczas jego treningu z dziećmi, 
które tu w Ruchu prowadzi. Raz 
na jakiś czas z braćmi Giel napi-
szemy do siebie. No i naturalnie 
z Miłoszem Przybeckim cały czas 
jesteśmy przyjaciółmi, spotykamy 
się regularnie, nawet razem spę-
dzamy wakacje. Z Tomkiem Rzep-
ką też parę razy się spotkałem. A 
i z wieloma innymi zawodnikami 
gdzieś podczas meczów miałem 
styczność. Ogólnie tu w Ruchu 
tylu przetoczyło się piłkarzy, że nie 
sposób z wszystkimi utrzymywać 
relacje. Ale jestem też w kontakcie 
z trenerami Arturem Skowron-
kiem i Grzegorzem Mokrym, 
który też był tu dla nas  bardzo 
ważny. Trener Mokry prowadził 
nas na samym początku w rezer-
wach Ruchu, a następnie przeszedł 
do pierwszej drużyny, i tam o nas 
bardzo dbał. Ostatnio miałem też 
kontakt z Adamem Giesą.

 Grając obecnie w Gliwicach, 
tak blisko przecież Radzionko-

ciderland 38 / 201610



ciderland 38 / 2016 11
wa, znajdujesz czas na spotkania 
ze znajomymi z czasów Ruchu?
- Tak. Mam tu na Śląsku naprawdę 
bardzo wielu znajomych, z czasów 
gry w szkółce Stadionu Śląskiego w 
Chorzowie, i naturalnie z Radzion-
kowa i z Bytomia. I staram sobie 
tak pracę w klubie poukładać, by 
po treningach regularnie znaleźć 
czas z jednej strony na regenerację, 
a z drugiej właśnie na odwiedziny 
u znajomych. Jak wspomniałem 
na początku rozmowy, w okolice 
stadionu Ruchu zaglądam często 
goszcząc u mojego przyjaciela, daw-
nego kierownika drużyny. Czasami 
zaglądam też na sam stadion. Choć 
jeszcze nie udało mi się być na żad-
nym spotkaniu Ruchu, bo zawsze 
na przeszkodzie ku temu stawały 
moje mecze bądź treningi w Piaście. 
Ale mam nadzieję, że jesienią to się 
uda. W soboty może być o to cięż-
ko, ale wiem, że najciekawszy mecz z 
Gwarkiem Tarnowskie Góry gracie 
akurat w środę, i to może być moja 
szansa.

 Jak wspominasz swoje pierwsze 
chwile w Ekstraklasie w barwach 
GKS Bełchatów?
- To była drużyna bardzo podob-
nie zbudowana, jak ta w Ruchu 
Radzionków. Mnóstwo młodzieży, 
a obok niej Kamil Kosowski, Mar-
cin Żewłakow, Mate Lacic, Jacek 

Popek czy Grzegorz Fonfara. Od 
razu naszym przyjacielem stał się 
Łukasz Budziłek, dobrą paczkę 
tworzyliśmy także z Damianem 
Zbozieniem. Była w szatni świetna 
atmosfera. W pierwszym sezonie 
utrzymaliśmy się w lidze. Także 
początkowo było tak, że to ja gry-
wałem więcej od brata, ale potem 
te statystki w pełni odwróciła moja 
kontuzja barku.  Na pewno pierw-
sze chwile w Ekstraklasie to była z 
naszej strony bardziej ekscytacja 
niż dobra gra. Większe stadiony, 
więcej kibiców, kamery telewizyj-
ne, inna otoczka, głośne nazwiska 
przeciwko nam, to wszystko robiło 
duże wrażenie. Ze strony trenera 
Kieresia i prezesa Szymczyka czu-
liśmy cały czas wsparcie, cały czas 
czuliśmy się tam potrzebni. Drugi 
sezon przyniósł niestety spadek.

 Wydaje mi się, że dopiero po 
spadku, już w pierwszej lidze w 
pełni pokazaliście na co was w 
Bełchatowie stać. Razem mieliście 
udział w grubo ponad połowie 
zdobytych przez drużynę goli.
- Tak, łącznie z bratem strzelili-
śmy dwadzieścia goli, a przy co 
najmniej kilkunastu innych ma-
czaliśmy palce w postaci asyst. I 
to była bardzo dobra decyzja, że 
po spadku z Ekstraklasy nie ode-
szliśmy z Bełchatowa, choć przez 

długi czas z Michałem właśnie o to 
zabiegaliśmy. Życie przyznało ra-
cję klubowi, który nas zatrzymał, 
a nam po raz kolejny potwierdzi-
ło starą prawdę, że czasami warto 
zrobić krok w tył, by potem przejść 
dwa kroki do przodu. Stwierdze-
nie, że dopiero w pierwszej lidze 
pokazaliśmy na co nas stać, dobrze 
oddaje rzeczywistość. Choć prze-
błyski naszego rozwoju były także 
jeszcze przed spadkiem, kiedy w 
ostatnich meczach sezonu zaczę-
liśmy grać regularnie. Wówczas 
to na przykład wygraliśmy 3:2 z 
Piastem w Gliwicach po spektaku-
larnych bramkach nas obu, i tym 
ostatecznie przekonaliśmy ludzi 
w klubie, że warto na nas postawić 
w pierwszej lidze, jako na wiodą-
ce postacie do szybkiego powrotu 
do Ekstraklasy. I ten scenariusz w 
pełni się zrealizował. Graliśmy cały 
sezon od deski do deski, a trener 
Kiereś momentami wprost dawał 
sygnały, że to na nas opiera grę 
całej drużyny. W pierwszej lidze 
gra się zdecydowanie inaczej niż w 
Ekstraklasie. Rywalizacja jest bar-
dziej fizyczna i toczy się na nieco 
gorszych murawach. My się w niej 
dobrze czuliśmy, dzięki temu, że w 
Radzionkowie tą klasę rozgryw-
kową tak dobrze poznaliśmy. Nie 
mieliśmy problemów by się prze-

stawić na to inne granie.
 Po powrocie do Ekstraklasy w 

pierwszych kolejkach wasza dru-
żyna robiła w lidze prawdziwą 
furorę. Zaczęliście z Michałem 
od samego początku w pierw-
szym składzie. Brat grał regular-
nie do samego końca sezonu. Dla 
ciebie skończył się on już w trze-
ciej kolejce.
- Ta kontuzja, która wykluczyła 
mnie z gry na ponad rok, to było 
najgorsze co mnie w piłce spot-
kało. Wiele trudnych chwil prze-
żyłem. Ale na szczęście to już za 
mną. Teraz jestem w Gliwicach, i 
czuję, że wracam do takiej dyspo-
zycji, z której mogę być naprawdę 
zadowolony. Od jesiennego meczu 
z Jagiellonią grałem regularnie, a 
solidnie na to miejsce w drużynie 
pracowałem, bo rywalizacja w Pia-
ście jest bardzo duża. Radziliśmy 
sobie jesienią fantastycznie, i teraz 
na wiosnę, mimo słabego począt-
ku rundy, liczymy się cały czas w 
walce nawet o Mistrzostwo Polski.

 Piast to twój pierwszy klub, w 
którym jesteś bez brata. 
- Na pewno dużym przeżyciem był 
nasz mecz w Gdańsku w trzeciej 
wiosennej kolejce. Pierwszy raz w 
życiu zagrałem przeciwko Michało-
wi, a przez pewien fragment meczu 
byliśmy w swoich drużynach usta-



wieni na przeciwnych skrzydłach, 
a zatem graliśmy przeciwko sobie. 
Puściliśmy „oczko” jeden do drugie-
go, ale walka była na całego. W koń-
cu obaj gramy w drużynach z duży-
mi aspiracjami. Obaj strzeliliśmy po 
bramce, ale to Michał był górą, nie 
tylko dlatego, że jego Lechia wygra-
ła ten mecz, ale ogólnie dużo lepiej 
ode mnie zagrał. Z Michałem dotąd 
cały czas byliśmy nierozłączni. Nie 
tylko lubiliśmy bardzo grać ze sobą  
i trenować, ale też czas poza klubem 
spędzaliśmy razem, razem choćby 
jadaliśmy zawsze obiady. Przyszedł 
jednak taki moment, kiedy ja nie 
mogłem przez długie miesiące wy-
stępować, a Michał tymczasem grał 
wszystko. Kiedyś poprosiłem go na 
rozmowę i powiedziałem, żeby mną 
się nie przejmował, żeby poszedł 
do Lechii i zrobił krok do przodu. 
Wiedziałem, że prędzej czy później 
trzeba będzie się rozstać. Po drugim 
spadku z Bełchatowem do pierwszej 
ligi, chciałem koniecznie pozostać w 
Ekstraklasie, co udało się za sprawą 
Piasta. I dziś obaj uznajemy ten 
rozwój wypadków za dobry. To, że 
jesteśmy w innych klubach sprawia, 
że udowodniliśmy tym wszystkim, 
którzy mówili, że umiemy grać tyl-
ko ze sobą, a wiem, że takich ludzi 
nie brakowało, że Mateusz i Mi-
chał to dobrzy piłkarze - razem czy 
osobno. Michał w Lechii radzi sobie 
dobrze, gra dużo, jesienią strzelił 
pięć goli. Ja też jestem z siebie zado-

wolony w Gliwicach, po dojściu do 
pełnej sprawności po kontuzji, czuję 
się pewnie i wiem, że mogę wywal-
czyć sobie miejsce w pierwszym 
składzie. Z tego punktu widzenia 
rozłąka z bratem bardzo nam służy. 
Jednak jeśli tylko jest przerwa na 
kadrę, i mamy wolne weekendy, to 
często wsiadam w Pendolino i jadę 
do niego do Gdańska, albo czasami 
on przylatuje do Krakowa i tam się 
spotykamy. Oprócz tego dzień w 
dzień z sobą rozmawiamy, choć tyl-
ko przez telefon albo przez Skype’a. 
Widzimy się zatem najczęściej przez 
kamery wmontowane w nasze 
komputery.

 W tych spotkaniach na odle-
głość z Michałem przebija się ry-
walizacja Lechii z Piastem?
- Oczywiście, że trochę tak. Na 
pewno rozmawiamy o tym, jak u 
jednego i drugiego w klubie wy-
gląda, jakie nastroje są w Piaście 
i w Lechii. Na pewno jednak ża-
den z nas nie skupia się na klubie 
brata. Ja myślę tylko o Piaście, bo 
tylko tak mogę się rozwinąć. A 
niewykluczone, że jeszcze kiedyś 
zagramy razem w jednej drużynie. 
Życie pisze różne scenariusze, i nie 
wiadomo co się w przyszłości wy-
darzy. Na pewno nasze drogi nie-
raz się przetną, czy to razem, czy to 
jako boiskowi rywale.

 Parę tygodni temu odszedł wasz 
ojciec, którego tu w Radzionkowie 
znaliśmy dobrze, bo prawie na 

wszystkie mecze przyjeżdżał...
- Życie nas nie oszczędza. Bo dwa 
i pół roku wcześniej odeszła od 
nas także mama. Ja czuję wielką 
motywację, by grać teraz dla nich. 
Wiem, że na nas z bratem patrzą 
z góry, i dopingują nas nie mniej 
niż wtedy, gdy udawało się im 
być na trybunach na naszych me-
czach. Tata przyprowadził nas na 
pierwszy trening do Babiej Góry 
Sucha Beskidzka. On sam grał w 
piłkę, więc pewnie próbkę talen-
tu od niego dostaliśmy w genach. 
Chociaż tata nigdy nie grał wyżej 
niż czwarta liga, więc może tego 
talentu aż tyle nie miał. Bardzo 
szybko musieliśmy się z Michałem 
usamodzielnić, bo jako nastolatko-
wie przenieśliśmy się najpierw do 
Krakowa - to akurat zasługa naszej 
mamy, która bardzo nas wspiera-
ła finansowo w realizacji naszego 
marzenia gry dla Wisły, której by-
liśmy kibicami, i sióstr - a potem 
do Chorzowa. Tu w Radzionkowie 
i tata i mama zawsze przyjeżdżali 
na nasze mecze, bardzo ten klub 
lubili, czuli tą rodzinną atmosferę, 
zawsze na meczach siadali na tych 
samych krzesełkach, i zawsze nam 
powtarzali, że to była nasza najlep-
sza decyzja, że po wyjściu z wieku 
juniora wybraliśmy właśnie Ruch 
Radzionków, a nie jakiś inny klub. 
Potem i w Bełchatowie byli naszy-
mi najwierniejszymi kibicami.

 Dziś Ruch Radzionków, choć 

tylko czwartoligowy, nadal jest 
zasilany przez liczne grono uta-
lentowanych piłkarzy ze Stadionu 
Śląskiego Chorzów. Myślisz, że 
podobnie, jak dla ciebie i brata, dla 
nich też będzie to tak dobre miej-
sce na piłkarski start w seniorach?
- Dla mnie i Michała to było fanta-
styczne miejsce na start, najlepsze 
z wszystkich możliwych. Nieza-
pomniana atmosfera i klimat, a 
to wszystko w drugiej i w pierw-
szej lidze. Mały klub, w którym 
nie czuło się wielkiej presji - a dla 
młodych piłkarzy wchodzących 
do drużyny z juniorów to bardzo 
ważne. Zawsze tu byli dobrzy tre-
nerzy. Zawsze tu byli doświad-
czeni piłkarze, którzy pilnowali 
by wszystko w drużynie było na 
swoim miejscu, by każdy wiedział 
ile w zespole znaczy. Wreszcie jest 
tutaj grupa oddanych kibiców, 
wspierająca drużyną u siebie i na 
wyjeździe, która kocha ten klub, a 
to też znakomicie przygotowuje do 
gry potem przy większej publice i 
na większych stadionach. My temu 
klubowi zawdzięczamy bardzo 
dużo. Obecnie jest tu już niższa 
klasa rozgrywkowa, ale myślę, że 
wszystkie inne cechy tej drużyny i 
klubu ani trochę się nie zmieniły, 
a przez to jest to wciąż naprawdę 
bardzo dobre miejsce na start w 
piłce seniorskiej. 
 Rozmawiał
  Tomasz Cyptor
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Wywiad 
z Sebastianem Foszmańczykiem

 Trenujesz z Ruchem od samego począt-
ku przygotowań do rundy wiosennej i jako 
pierwszy z testowanych piłkarzy podpisałeś 
z klubem kontrakt. Dla tak doświadczonego 
piłkarza, wpasowanie się w nową drużynę 
chyba nie stanowiło problemu?
- „W szatnię” naprawdę bardzo dobrze się 
wprowadziłem, z chłopakami niemal od razu 
złapałem nić porozumienia. Ale najważniejsze, 
jest to co na boisku. Tam też dobrze się czuję, 
podzielam zamysł trenera na tą drużynę, która, 
mam nadzieję, wiosną jeszcze sporo namiesza 
w walce o pierwsze miejsce i udział w bara-
żach. Ja chciałbym bardzo jej w tym pomóc. 
Mam tylko nadzieję, że nikt nie będzie mnie 
porównywał do brata (Tomasza Foszmańczyka 
- przyp. redakcja), który grał tu z powodzeniem 
w pierwszej lidze. 

 To właśnie Tomasz polecił ci Ruch Radzion-
ków, wszak w przeszłości dwukrotnie byłeś 
już bardzo blisko klubu?
- Tak. Kiedy Ruch grał jeszcze w trzeciej li-
dze, rozmawiałem z bratem, który powiedział 
mi dużo dobrego o tym klubie, podkreślił, że 
znakomicie się tu czuł, zauważył, że miesz-
kam bardzo blisko stadionu, i zasugerował aby 
spróbować tu swoich sił. Szczegółów już nie 
pamiętam, ale wyszły jakieś komplikacje, któ-

re spowodowały, że do transferu nie doszło. 
Blisko Ruchu byłem też w czerwcu 2015 roku, 
ale ostatecznie uznano, że kadra drużyny jest 
już na tyle szeroka, że nie ma w niej miejsca 
dla dodatkowego piłkarza. Teraz kadra nieco 
się odchudziła, kilku piłkarzy zimą z Ruchu 
odeszło, a tym samym otworzyła się dla mnie 
szansa numer trzy. 

 Przez ostatnie lata byłeś jednak piłkarzem 
Gwarka Tarnowskie Góry, który po spadku 
Ruchu do czwartej lig, stał się jego głównym 
ligowym rywalem. Z tego punktu widzenia 
nie miałeś wątpliwości czy Radzionków to 
„właściwy” kierunek?
- Z Gwarkiem jestem nadal związany, bo pro-
wadzę tam drużynę trampkarzy, z którą mam 
nadzieję odnieść jeszcze kilka sukcesów. Jako 
piłkarz, grałem w Tarnowskich Górach przez 
prawie sześć lat. Ale przez ostatnie pół roku 
byłem zawodnikiem Gwarka Ornontowice, 
więc ta rywalizacja między klubami już mnie 
nie dotyczyła. Najważniejsze, że jestem teraz 
piłkarzem Ruchu Radzionków, i tylko na tym 
skupiam swoją uwagę. Do Gwarka Tarnow-
skie Góry czuję duży sentyment, bardzo miło 
wspominam spędzony tam czas.Jednak mam 

nadzieję, że ostatecznie naszego rywala w tabeli 
zostawimy za naszymi plecami.

  Pół roku temu, po przyjściu do Gwarka no-
wego trenera, zrezygnowano z twoich usług. 
Czujesz z związku z tym sportową złość wo-
bec drużyny z Tarnowskich Gór?
- Nie chciałbym szeroko o tym rozstaniu mó-
wić. Uznajmy, że przyszedł nowy trener Góre-
cko, który stwierdził, że na mojej pozycji bar-
dziej ufa swoim ludziom. W ten sposób stałem 
się niepotrzebny, choć prezes Porada bardzo 
chciał żebym został, także z uwagi na dzieci, 
które tam trenuję. Stanąłem przed koniecznoś-
cią szukania nowego klubu, i tu rękę wyciągnął 
do mnie trener Bryś, razem z którym prze-
szedłem do Gwarka Ornontowice. Trener Bryś 
ściągnął mnie przed laty do Tarnowskich Gór, i 
przez ten czas pomagał mi i wspierał mnie, za 
co jestem mu bardzo wdzięczny.

 Było to dla ciebie zaskoczeniem, że ten 
przebudowywany Gwarek tak szybko zasko-
czył w lidze?
- Szczerze mówiąc, jak najbardziej byłem tym 
zaskoczony. Wydawać by się mogło, że po takiej 
rewolucji kadrowej musi trochę czasu upłynąć 
zanim złapie się rytm. Mieliśmy na to mnóstwo 

Szansa numer trzy
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przykładów w wyższych ligach. Widocznie jed-
nak na niższym poziomie rozgrywkowym jest 
o to łatwiej, tym bardziej, że trener Górecko 
sprowadził swoich podopiecznych z Szombie-
rek Bytom, których dobrze znał. I w tym może 
cała tajemnica. Rozmawiałem z chłopakami 
z Gwarka, z którymi tam grałem, i wiem, że 
długo sami bardzo się dziwili, że tak dobrze im 
idzie.

  Siedem punktów to duża strata w tabeli?
- Siedem punktów przy tylu meczach to nie jest 
wcale duża przewaga. W kilka kolejek może 
ona zostać całkowicie zniwelowana. Wystarczy, 
że jeden mecz im źle pójdzie, i my odrobimy 
do nich trzy punkty, to już w psychice zawod-
ników i trenera pojawią się wątpliwości czy coś 
nie należy zmienić. A jestem pewny, że Gwarek 
punkty będzie tracił. My musimy patrzeć tylko 
na siebie i skupiać się na tym, by w każdym me-
czu wyciągnąć z siebie sto procent, i wygrywać. 
Na inne zespoły nie ma co patrzeć. 

 Z tym jednak związana jest presja wcale nie 
mniejsza niż w obozie lidera. Jeśli chce się go-
nić Gwarka, to nie można sobie pozwolić na 
straty punktów.
- Presja to może trochę za duże słowo. Na pewno 
jednak wszyscy nakręcamy się od kilku tygodni 
właśnie na to, by wygrywać każdy mecz i skutecz-
nie gonić Gwarka. Ale nie skupiamy się na liderze 
tabeli, ale na każdym kolejnym naszym meczu. 
Jeśli wygramy wszystko, co będziemy mogli, a 
mimo to nie zajmiemy pierwszego miejsca, to i 
tak głowy będziemy mogli mieć uniesione i przy-
znamy im, że po prostu byli lepsi. 

  Jak myślisz, skąd się bierze ta zła passa Ruchu 
w Tarnowskich Górach? Zawsze strzelamy tam 
co najmniej dwie bramki, a mimo to przegry-
wamy. I odwrotnie - na naszym stadionie Gwa-
rek do siatki nie trafia i zawsze przegrywa. 
- Jeśli chodzi o mecz w Radzionkowie, to myślę, 
że to jest kwestia kibiców. Fani Ruchu na ten 
mecz bardzo się mobilizują, i robią atmosferę, 
z jaką piłkarze Gwarka nie mają na co dzień 
styczności. A w Tarnowskich Górach myślę, że 
to wcale nie jest tak, że Gwarek ma tam patent 
na Ruch. Z tego, co słyszałem, w tym sezonie 
Ruch był długo lepszy, prowadził 2:0, a Gwar-
kowi udał się po prostu zryw w końcówce, co 
się udać może tylko raz na kilka meczów, i aku-
rat w tym się to stało. Może piłkarze Ruchu po-
czuli się za pewnie przy prowadzeniu 2:0. Naj-
ważniejsze jest jednak to, co przed nami. I mam 

nadzieję, że w tym starciu w końcówce kwiet-
nia będzie podobnie jak w niedawnym finale 
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Bytom 
czy jak w meczu rozegranym w poprzednim 
sezonie, w których Ruch wygrał 2:0 i pokazał 
rywalom, gdzie ich miejsce. Wynik 2:0 dla nas 
byłby idealny, a jeśli przed tym meczem udało 
by się odrobić już kilka punktów do Gwarka, to 
jestem przekonany, że to właśnie my skończy-
my ligę na pierwszym miejscu. 

 Jak widzisz swoje miejsce w drużynie Ru-
chu? W linii pomocy rywalizacja niemała, a 
sparingi pokazują, że młodzież mocno star-
szych zawodników naciska.
- Mam nadzieję, że swoim doświadczeniem 
pomogę drużynie. Oczywiście liczę, że trener 
będzie na mnie stawiał. Faktycznie jednak zdaję 
sobie sprawę, że o moje miejsce walczy ze mną 
dwóch młodych zawodników, w których drze-
mią naprawdę duże możliwości. Łatwo więc o 
miejsce w pierwszej jedenastce nie będzie. Ale 
to dobrze, bo rywalizacja tylko zespołowi służy. 

Mam nadzieję, że to, że tak dobrze rozumiem 
się na boisku z Piotrem Rockim i z Marcinem 
Dziewulskim - a rozumiemy się, jakbyśmy gra-
li z sobą od lat - sprawi, że trener zauważy, że 
właśnie w takim ustawieniu personalnym w 
środku pola drużyna najlepiej funkcjonuje. Liga 
jest jednak długa, są kontuzje, są kartki, i jestem 
przekonany, że każdy ze środkowych pomoc-
ników swoją szansę dostanie, i każdy z nich z 
pewnością drużynie się przysłuży. Ja się bardzo 
cieszę, że jestem w klubie, w którym nikt nie go-
dzi się z przeciętnością, a przeciwnie - i na boi-
sku i poza nim - wszyscy tutaj chcą być najlepsi 
w lidze. Ja sam po sobie czuję, że podczas tych 
kilku tygodni treningów z Ruchem już pod-

niosłem trochę niektóre swoje umiejętności, a 
przecież przybyłem tu jako już doświadczony i 
ukształtowany piłkarz.

W pierwszych sparingach regularnie strze-
lałeś bramki...
- I muszę przyznać, że byłem mocno zdziwio-
ny tym, że tak łatwo przychodzą mi bramki. 
Do tego udało się kilka asyst zaliczyć. Sparingi 
to oczywiście zupełnie inna gra niż w lidze, ale 
mam nadzieję, że te moje sparingowe statystyki 
przełożą się także na mecze mistrzowskie. Bo 
jednak bramki i asysty, to jest to, co każdego 
piłkarza najbardziej cieszy. Mam nadzieję, że 
ta moja dyspozycja ze sparingów, będzie ko-
lejnym argumentem dla trenera, by właśnie na 
mnie postawić w pierwszej jedenastce idącej w 
kierunku zwycięstw.

 Pamiętamy jak w poprzednim sezonie w 
meczu z Ruchem, uderzeniem z dużej odle-
głości zdobyłeś gola dla Gwarka. Strzał z dy-
stansu to faktycznie twoja mocna strona?
- Nie powiedziałbym, że akurat to jest moją 

mocną stroną, choć kilka takich bramek strze-
liłem. Gol z tego meczu jest jednym z tych 
najbardziej pamiętnych. Nawet teraz tuż po 
przyjściu do Ruchu z Marcinem Dziewulskim 
wspominaliśmy tą sytuację. Mówił on, że pra-
wie mnie już dorwał, że tak mało brakowało, a 
tego strzału w ogóle bym nie oddał. Cóż powie-
dzieć. Mam nadzieję, że za tą bramkę kibicom 
Ruchu odkupię się kilkoma trafieniami dla 
żółto-czarnych w lidze. I nieważne czy to będzie 
strzał z dystansu czy dostawienie nogi gdzieś 
tuż przed samą bramką. Najważniejsze, że piłka 
jest w sieci, a w jaki sposób, to nieistotne.

Rozmawiał
Tomasz Cyptot

„Sebastian to wszechstronny zawodnik, mogący grać na 
wszystkich pozycjach w pomocy. W ostatnich latach mia-
łem niestety mało okazji żeby oglądać go w akcji,  niemniej 
pewne rzeczy się nie zmieniają. Bardzo dobra techni-
ka użytkowa oraz strzał z dystansu to według mnie jego 
największe atuty. Jest pracowity i pomocny szczególnie 
młodym zawodnikom. Jestem przekonany, że tak jak w po-
przednich klubach, również i w „Cidrach” będzie on dobrym 
duchem szatni i pomoże klubowi w odnoszeniu sukcesów”.

Tomasz Foszmańczyk (Termalica Bruk–Bet Nieciecza)
o swoim bracie, Sebastianie
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	 W	ostatnich	tygodniach	w	lokalnych	mediach	zrobiło	się	głośno	o	PEC	Sp.	z	o.o.	Medialny	szum	związany	jest	zapowie-
dziami	prezydenta	Bytomia	o	możliwej	prywatyzacji	przedsiębiorstwa,	które	pojawiły	się	oficjalnie	po	raz	pierwszy	w	wywiadzie	
prezydenta	Bytomia	w	 „Życiu	Bytomskim”	 (wydanie	 z	 dnia	 15.02.2016).	 Pieniądze	uzyskane	 ze	 sprzedaży	 zakładu	miałyby	być	
przeznaczone	na	tzw.	wkład	własny	związany	z	realizacją	projektów	unijnych.	Bytom	może	otrzymać	100	mln	euro	w	ramach	tzw.	
Obszarów	Strategicznej	Interwencji.	Środki	te	przeznaczone	zostaną	na	rewitalizację	miasta.	Dodatkowo	gmina	ubiegać	będzie	się	
o	unijne	pieniądze	w	ramach	Zintegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych	i	konkursów	ogłaszanych	w	ramach	Regionalnego	Progra-
mu	Operacyjnego	Województwa	Śląskiego	na	lata	2014-2020.	By	zrealizować	unijne	projekty,	każdy	beneficjent	zobowiązany	jest	 
ponieść	część	kosztów.	Na	ten	cel	w	miejskiej	kasie	brakuje	pieniędzy.	Stąd	pomysł	sprzedaży	miejskiej	spółki	ciepłowniczej.
	 Wielu	mieszkańców	dzwoni	do	PEC	Sp.	z	o.o.	wyrażając	zdziwienie,	że	miasto	chce	sprzedać	zakład,	który	przynosi	docho-
dy,	daje	miejsca	pracy	mieszkańcom	Bytomia	i	Radzionkowa	i	co	najważniejsze	dostarcza	dla	swoich	odbiorców	ciepło	najwyższej	
jakości.	Mieszkańcy	zwracają	uwagę,	że	środki	na	przyszłe	unijne	inwestycje,	które	tak	naprawdę	są	dopiero	na	etapie	przygoto-
wawczym	nie	ruszą	wcześniej	niż	w	2018	roku.	
	 Na	posiedzeniu	Rady	Miejskiej	Bytomia,	która	zebrała	się	29	lutego	br.	część	radnych	zgłosiła	projekt	uchwały	intencyjnej,	
która	wyraziłaby	 sprzeciw	sprzedaży	przedsiębiorstwa,	 jako	działanie	 sprzeczne	 z	 interesem	miasta	 i	 jego	mieszkańców.	Radni,	
obecni	podczas	sesji	mieszkańcy	oraz	przedstawiciele	strony	społecznej	 	Spółki	przedstawili	argumenty	przemawiające	przeciw	
prywatyzacji	zwracając	szczególną	uwagę	na	inwestycje	spółki	współfinansowane	ze	środków	unijnych.	W	latach	2011-2015	PEC	
Sp.	z	o.o.	przeprowadziło	projekt	„Modernizacja	gospodarki	cieplnej	dla	gmin:	Bytom	i	Radzionków”	dzięki	środkom	pozyskanym	 
w	 ramach	 Programu	Operacyjnego	 Infrastruktura	 i	 Środowisko	 2007-2013.	 Całkowity	 koszt	 realizacji	 projektu	 brutto	 to	 kwota	
84,6	mln	zł.	Wysokość	dofinansowania	ze	środków	Unii	Europejskiej	wyniosła	49,4	mln	zł.	Unijne	dofinansowanie	umożliwiło	dy-
namiczne	 zmiany	 technologiczne	 infrastruktury	 ciepłowniczej	 spółki.	 Zastosowane	nowoczesne	 rozwiązania	umożliwiają	dalszą	
modernizację	 systemów	ciepłowniczych	oraz	ograniczenie	niskiej	emisji	poprzez	podłączenie	nowych	odbiorców.Czas	 trwałości	
projektu	wynosi	pięć	lat	od	jego	zakończenia,	a	więc	do	2021	roku.	Przepisy	zabraniają	dokonywania	w	tym	okresie	zmian	właści-
cielskich	w	spółce.	Zmiana	właściciela	mogłaby	więc	skutkować	wymogiem	zwrócenia	unijnego	dofinansowania	wraz	z	odsetkami,	 
co	bez	wątpienia	wpłynęłoby	na	koszty	ciepła.
	 Ponieważ	 24%	 udziałów	w	 spółce	ma	 gmina	 Radzionków,	 pracownicy	 PEC	 pojawili	 się	 również	 na	 sesji	 Rady	Miasta 
	tej	gminy,	apelując	do	radnych	o	przeciwstawienie	się	planom	prezydenta	Bytomia.	
	 Wielu	mieszkańców	dziwi	 fakt,	że	władze	Bytomia	chcą	się	pozbyć	dobrze	prosperującego	przedsiębiorstwa.	Po	 latach	
wyrzeczeń,	udało	się	PEC	wyprowadzić	na	prostą.	Firma	stała	się	biznesową	wizytówką	miasta,	czego	potwierdzeniem	są	liczne	
nagrody,	które	otrzymuje.	Czy	powinna	zostać	sprzedana	?	

	 Losy	prywatyzacji	spółki	nie	są	jeszcze	przesądzone.	Prezydent	zawsze	wsłuchiwał	się	w	głos	społeczeństwa,	dlatego	zachę-
camy	do	zajęcia	przez	Państwa	stanowiska	w	tym	temacie	i	wyrażenia	swojej	opinii,	czy	PEC	Sp.	z	o.o.	powinien	zostać	sprzedany	?

Trwają dyskusje na temat przyszłości PEC Sp. z o.o. w Bytomiu
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 Panie Prezesie, jaka przyszłość 
rysuje się przed Ruchem Radzion-
ków wobec sprzedaży praw do sta-
dionu prywatnej firmie.?
- Obecnie Zarząd Klubu prowadzi 
rozmowy zarówno z nowym właści-
cielem, jak i na bieżąco spotyka się 
z Prezydentem Bytomia Damianem 
Bartylą i Burmistrzem Radzionkowa 

Gabrielem Toborem, którzy interesu-
ją się tą sprawą. Wynikiem tego jest 
wypracowany projekt porozumienia 
pomiędzy klubem, a firmą Bytaqua. 
Ponadto spotykamy się z „wpływowy-
mi” osobami, które prosimy o pomoc 
w temacie zarówno obecnego, jak 
i nowego stadionu. Musimy zrobić 
wszystko, aby zapewnić Ruchowi” 

ciągłość funkcjonowania. Jedno jest 
pewne, klubowi na pewno nie grozi 
likwidacja.
 Jakie są realne możliwości funk-

cjonowania klubu na obiekcie przy 
Narutowicza, jak długo jeszcze bę-
dziemy mogli dopingować Ruch 
na obecnym stadionie?
- Wzór wypracowanego porozumie-
nia gwarantuje nam, że będziemy 
mogli grać na obecnym obiekcie przy-
najmniej do 30 czerwca 2018 roku, z 
możliwością przedłużenia o rok. Czy-
nię starania, aby zyskać ten dodatko-
wy rok, ale na chwilę obecną nowy 
właściciel jeszcze tego nie potwier-
dził. W dniu 9 marca odbyło się Walne 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Człon-
ków Klubu, które zwołał zarząd klu-
bu celem przedstawienia propozycji 
porozumienia. Walne Zgromadzenie 
wyraziło zgodę i upoważniło zarząd 
do zawarcia takiego porozumienia. 
Teraz dopracowujemy jeszcze szcze-
góły porozumienia, prawnicy eliminu-
ją tak zwane kwestie sporne.
 Czy możemy być pewni, że Gmi-

na Radzionków wybuduje stadion 
miejski?
- Ja jestem przekonany, że będzie 
budowała, bo Ruch Radzionków 
musi mieć swój stadion. Prędzej, czy 
później, ale musi, bo na niego zasłu-
guje i na niego sobie najzwyczajniej 
zapracował swoją blisko stuletnią hi-
storią. Najlepsze byłoby płynne przej-
ście z obecnego obiektu na nowy, 
ale może się tak zdarzyć, że to się 
nie uda. Oczywiście, ja bym tego nie 
chciał, ale trzeba być przygotowanym 
i na ten scenariusz. Nie wyobrażam 
sobie by na obiekcie wynajętym, tak 
zwanym zastępczym, funkcjonować 
przez dwa albo trzy lata. To może być 
jedna runda, albo maksymalnie jeden 
sezon. Odbyliśmy już nawet taką roz-
mowę na temat obiektu zastępczego, 
ale nie to jest obecnie naszym celem 
w temacie obiektu.
 Jak Pan wyobraża sobie nowy 

stadion?

- Myślę, że przede wszystkim trzeba 
oddzielić marzenia i wyobrażenia od 
oczekiwań i możliwości. Każdemu 
marzyłby się jak najlepszy i najnowo-
cześniejszy obiekt. W ostatnim czasie 
sporo ich w Polsce powstało. Uwa-
żam, że potrzebujemy przede wszyst-
kim „swojego” stadionu i to już będzie 
coś. No i oczywiście w domu, czyli 
w Radzionkowie, żeby mieszkańcy 
naszego Miasta nie musieli się przez 
kolejne lata głupio tłumaczyć, dlacze-
go stadion mamy w innym mieście.
Wracając do pytania o wyobrażenie, 
to widzę obiekt z jedną główną trybuną 
na 1500 miejsc, z szatniami, biurami i 
innymi potrzebnymi pomieszczeniami. 
Do tego sektor gości, główne boisko z 
oświetleniem oraz boisko treningowe. 
Oczywiście stadion musi być z możli-
wością rozbudowy.
 Kibice Ruchu Radzionków roz-

poczęli akcję „Stadion dla Cidrów”, 
mającą na celu wpieranie działań 
służących powstaniu stadionu w 
Radzionkowie.
 - Tak, słyszałem o tej akcji i widziałem 
pierwsze efekty. My jako Klub w żaden 
sposób nie zostaliśmy do niej zapro-
szeni. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. 
Nie widzę w tym nic złego, oczywiście 
pod warunkiem, że będzie ona pro-
wadzona w ciekawy i merytoryczny 
sposób, nie obrażający nikogo. Znam 
akcję „Stadion dla Katowic”, na którą 
to nikt w Katowicach się nie obraża, a 
raczej wszyscy to rozumieją, że kibice 
chcieliby, aby GKS miał swój stadion 
na miarę stolicy województwa. Mam 
nadzieję, że w Radzionkowie będzie 
podobnie i nie zaszkodzi to nikomu, a 
jedynie pomoże, bo cel mamy wszy-
scy ten sam. Z tego, co wiem, to już 
zaangażowali się w akcję byli piłkarze 
Ruchu Radzionków, a to podobno nie 
koniec. To świadczy tylko o tym, że 
wielu ludziom zależy na tym by Ruch 
Radzionków nie stał się klubem bez-
domnym.

Rozmawiał
Tomasz Cyptor

Stadion potrzebny
za trzy lata?
Wiele już napisano na temat przyszłości 
Ruchu Radzionków w oparciu o informację 
o dokonanej licytacji komorniczej części 
stadionu, na którym od 1973 roku klub 
prowadzi działalność sportową. Czy rzeczywi-
ście jednemu z najstarszych klubów Górnego 
Śląska grozi likwidacja? Z tym i innymi 
pytaniami zwróciliśmy się do Prezesa 
Ruchu Radzionków Marcina Wąsiaka.
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