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   Młodzi piłkarze Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Ruch Ra-
dzionków z rocznika 2004 dali 
przykład swoim starszym ko-
legom jak wygrywać rozgryw-
ki ligowe. Radzionkowianie  
w swojej kategorii wiekowej zo-
stali Mistrzami Śląska, okazując 
się najlepszą drużyną z ponad 
100, które przystąpiły do roz-
grywek!
   Wywalczony w ubiegłym roku 
awans do rozgrywek I Ligi Wo-
jewódzkiej był już wielkim suk-
cesem, jednak to wyniki osiąg-
nięte w elitarnych rozgrywkach 
odbiły się szerokim echem.
   Drużyna prowadzona przez 
niezwykle ambitnego trenera 
Henryka Sobalę odniosła kom-
plet zwycięstw, w pokonanym 
polu zostawiając utytułowane 
kluby, słynące ze znakomitej 
pracy z młodzieżą. Wyższość 
„żółto–czarnych” musiały 
uznać: Raków Częstochowa, 
Rozwój Katowice, Rekord 
Bielsko Biała, Unia Racibórz 
i Podbeskidzie Bielsko Biała. 
Radzionkowscy adepci piłkar-
stwa wyprzedzili drugi zespół 
w tabeli aż o 13 punktów!

Ruch Mistrzem Śląska!

Na zdjęciu Mistrzowie Śląska w roczniku 2004:
Kwaśniewski Paweł, Nowara Mateusz, Lipp Mateusz, Potocki Szymon, Przybyłek Dominik, 
Kwapuliński Bartłomiej, Golus Sebastian, Zalewski Kacper, Starzyński Piotr, Poltier Fabian, 
Szyja Mateusz, Wodzisławski Kamil, Rudy Michał, Mazur Tomasz, Matysek Szymon wraz 
z trenerami: Henrykiem Sobalą i Marcinem Paździorem.
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 Trafił Pan do Ruchu Radzionków w 1997 
roku. To już blisko dwadzieścia lat. Czy pa-
mięta Pan okoliczności tego transferu?
- Jako piłkarz Górnika Lędziny rywalizowa-
łem z Ruchem Radzionków w trzeciej lidze. 
Pamiętam dokładnie, że w ostatniej kolejce 
zremisowaliśmy na Victorii Częstochowa 2:2, a 
Ruch Radzionków wygrał na wyjeździe z MK 
Katowice i tym samym awansował do drugiej 
ligi. Wszyscy w Lędzinach bardzo liczyliśmy na 
awans, bo dla większości z nas była to pierwsza 
szansa by grać na tak wysokim poziomie. Nic 
dziwnego, że wszyscy byliśmy źli, bo nasze ma-
rzenia prysły w ostatniej kolejce. Zostałem w 
Lędzinach jeszcze przez kolejny rok i śledziłem 
jak Ruch Radzionków radził sobie w drugiej 
lidze. Nie wiem czy w tym czasie obserwował 
mnie sam trener Jan Żurek, czy może był to oj-
ciec Jarka Przewoźnika, który pochodził z tych 
stron i chyba bywał na meczach naszej drużyny, 
a potem szepnął słowo na mój temat. W każ-
dym razie dostałem zaproszenie na treningi do 
Ruchu. Dwa pierwsze dni dojeżdżałem właś-
nie z Jarkiem Przewoźnikiem, a trzeciego dnia 
zdecydowałem się przyjechać już sam. I na 
ostatniej prostej się zgubiłem, bo jadąc wzdłuż 
ulicy Strzelców Bytomskich spodziewałem się 
stadionu zaraz za wiaduktem kolejowym, a 
zobaczyłem tam kopalnię. Zdezorientowany 
zawróciłem, a po chwili skręciłem gdzieś w pra-
wo i wylądowałem w Zabrzu. Potem jednak już 
wszystko obyło się bez problemów.

 W wydanej na jubileusz Ruchu Radzion-
ków książce są opisane okoliczności Pana 
transferu, z których wynika, że zapłatą nie 
były pieniądze, a ekwiwalent w postaci mięsa 
i warzyw.
- Nie pamiętam czy tak rzeczywiście było, choć 
skoro tak to się pamięta, to musi to być prawdą. 
A było to o tyle prawdopodobne, że byłem czło-
wiekiem aż za bardzo uczciwym i naiwnym, 
przez co dałem się wrobić w taką dziwną sytu-

ację. W Górni-
ku Lędziny było bardzo 
trudno pod względem 
finansowym. Ja dostałem 
zgodę na treningi w Ra-
dzionkowie, a Adam Olczak 
poszedł do Katowic. Któregoś 
dnia odebraliśmy obaj tele-
fony z Lędzin, że mamy się 
natychmiast stawić na spotka-
nie. Tam nas oszukano, że niby 
klub jest już dogadamy z prezesami Pawłem 
Bombą i Marianem Dziurowiczem, i że obaj 
mamy koniecznie jeszcze tego dnia podpisać 
transfery. A to, co podsunięto nam do podpisu, 
a co bez przeczytania podpisałem, okazało się 
być umową z jakimś miejscowym przedsiębior-
cą. Gdy następnego dnia wróciłem do Radzion-
kowa, prezes Bomba od razu wezwał mnie do 
siebie i zdenerwowany zapytał co też ja zrobi-
łem. Zdziwiłem się bardzo tą reakcją, bo byłem 
przekonany, że już jestem piłkarzem Ruchu, a tu 
się okazało, że tylko tym podpisem utrudniłem 
i wręcz bardzo oddaliłem mój transfer, bo teraz 
zamiast z Górnikiem Lędziny, Ruch będzie mu-
siał negocjować z jakąś zupełnie obcą osobą.

 Z kłopotami, ale jednak trafił Pan wtedy do 
drugoligowego Ruchu, który sezon później 
był już w pierwszej lidze. Spodziewał się Pan, 
że tak szybko się to potoczy?
- Absolutnie, nawet w marzeniach nie spodzie-
wałem się, że po roku będę już z Ruchem Ra-
dzionków w pierwszej lidze. Raczej bałem się 
czy w Ruchu Radzionków w ogóle się odnajdę, 
bo w Tychach, skąd też miałem wtedy propo-
zycję, mocno mnie przekonywano, że Radzion-
ków to specyficzny teren, gdzie nie akceptuje 
się obcych, gdzie będzie mi bardzo ciężko za-

aklimatyzować się. Ja jednak od początku by-
łem zdecydowany na Ruch Radzionków. Moje 
Bojszowy i Górnik Lędziny, w którym grałem 
wcześniej, podlegały pod Tychy właśnie i były 
traktowane przez nas jako rywal, zupełnie taki, 
jakim dla Ruchu Radzionków była Polonia By-
tom. Na miejscu wszystkie moje obawy okazały 
się bezpodstawne. W szatni szybko znalazłem 
swoje miejsce, a okazało się, że w drużynie 
mieliśmy świetną mieszankę doświadczenia 
z bardzo charakterną młodzieżą. I to dało tak 
znakomity efekt już po roku.

 Bardzo głośno było wtedy o rodzinnej at-
mosferze w drużynie...
- O tak, to przede wszystkim. Prawie po każ-
dym treningu wspólnie jechaliśmy gdzieś, na 
przykład na piwo. Po każdym meczu razem z 
naszymi rodzinami byliśmy zapraszani do re-
stauracji pana Głogowskiego na obiad. Od cza-
su do czasu organizowane były jakieś zabawy, 
na których wszyscy bawiliśmy się wyśmienicie. 
Jest takie moje zdjęcie właśnie z jednej z takich 
imprez, na którym jestem w pampersie, a takich 
przygód było o wiele więcej. Atmosfera w Ru-
chu przez cały mój pobyt w Radzionkowie była 

Przymierzany do
Reprezentacji Polski

   Pamiętny debiut w I lidze.

Wywiad z  Wojc iec hem Myszorem
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świetna. A wiem, że taka specyfika szatni jest u 
was cały czas. Do tej pory z częścią członków 
drużyny utrzymuję kontakty. Choćby z trene-
rem Gothardem Kokottem co święta składamy 
sobie życzenia, czy z Marianem Janoszką regu-
larnie się zdzwaniamy czy nawet odwiedzamy.

 Czy był taki moment, w którym zrozumieli-
ście, że walczycie o awans czy może do końca 
szło to siłą rozpędu?
- Zdecydowanie to drugie. Wygrywaliśmy w 
lidze mecz za meczem, ale równolegle rywali-
zowaliśmy w Pucharze Polski, w którym doszli-
śmy aż do ćwierćfinału. Odpadliśmy po rzutach 
karnych w wyjazdowym meczu z Górnikiem 
Zabrze. A byliśmy bardzo blisko awansu do 
półfinału, bo w samym meczu prowadziliśmy, 
a potem w rzutach karnych wyszliśmy na 3:1 i 
wystarczyło tylko wykorzystać jedną z dwóch 
jedenastek. Pamiętam, że wówczas karnego 
nie wykorzystał  Adam Kompała. Bardzo to 
przeżyliśmy, bo poza Marianem Janoszką, An-
drzejem Wróblewskim i Damianem Galeją nikt 
z nas nigdy nie grał na tak wysokim poziomie. 
Myślę, że to dopiero wtedy tak naprawdę posta-
wiliśmy na walkę o awans do pierwszej ligi.

 Jakiś szczególny mecz z tego sezonu zapadł 
Panu w pamięci?
- Pamiętam mecz z Odrą w Opolu chyba na 
cztery kolejki przed końcem sezonu. Nie mie-
liśmy wtedy jeszcze pewnego awansu, a prze-
grywając w tym spotkaniu, Aluminium Konin 
dochodziło nas na jeden punkt. Pamiętam, że 
przy wyniku 1:1 Damian Galeja dostał czerwo-
ną kartkę i znaleźliśmy się w tarapatach. Ale w 
jednej akcji Marian Janoszka przegłówkował 
piłkę, ja po koźle uderzyłem na 2:1 i ten wynik 
udało nam się utrzymać aż do końca. Tym zwy-
cięstwem zbliżyliśmy się do awansu już tylko na 
jeden krok, wtedy wiedzieliśmy już, że nie wy-
puścimy tego z rąk.

 W efekcie Radzionków pozytywnie oszalał 
po awansie, ale nie spodziewał się tego, co na-
stąpi już w debiucie Ekstraklasie.
- Atmosfera meczu z Widzewem, ale też świę-
towania awansu to coś, czego nie da się zapo-
mnieć. Pamiętam z sezonu drugoligowego, że 
w ramach naszej przygody w Pucharze Polski 
graliśmy u siebie z Ruchem Chorzów. Kiedy 
ta duża grupa kibiców z Chorzowa siedząca 
za bramką krzyknęła to chyba nam wszystkim 

ugięły się nogi, a ja sam nie byłem w stanie 
podpisać protokołu, bo tak trzęsła mi się ręka. 
Ja byłem kibicem Ruchu Chorzów, dlatego 
tym bardziej ten mecz przeżywałem. Nawia-
sem mówiąc, długo potem byłem bardzo zły i 
obrażony na Ruch Chorzów po tym, co nam 
tu w Radzionkowie zrobili, gdy broniliśmy się 
przed spadkiem z pierwszej ligi. Pamiętam 
powrót naszej drużyny z Myszkowa, wjazd do 
Radzionkowa i te tłumy kibiców, które na nas 
czekały. Jeden z kibiców dał mi wtedy bęben, a 
ja tak w niego waliłem, że pękła na nim skóra. I 
potem po chyba paru latach ten sam kibic nie-
spodziewanie przypomniał sobie o tym, zawo-
łał mnie i się o swój bęben upomniał. Tak właś-
nie zapamiętałem ten szał awansu. Natomiast 
tego, że wygramy tak wysoko na inaugurację 
ligi z Widzewem Łódź nikt się nie spodziewał. 
Wszystko nam w tym meczu wychodziło. Ma-
rian Janoszka strzelał głową, strzelał z rzutu 
karnego, ja sam miałem, można powiedzieć, 
pół asysty przy pierwszym golu, kiedy dośrod-
kowałem z rzutu wolnego, Ecik uderzył głową 
po koźle, a Rafał Jarosz dobił.

 Przed debiutem w Ekstraklasie, stres był 
równie duży?
- Aż tak nie było. Po awansie prezes Bomba 
powiedział, że wielkich zmian w drużynie nie 
będzie, że ufa tej grupie ludzi, która wywalczy-
ła awans i która sprawdziła się już w Polsce. I 
faktycznie była mała korekta, bodaj czterech 
zawodników tylko do nas przyszło. Cieszyliśmy 
się grą, do pierwszego meczu w Ekstraklasie 
podeszliśmy bez presji. Ta pojawiła się dopie-

ro później i była ona związana w dużej części 
z plotką, jeśli nie powiedzieć kłamstwem. Mó-
wiono, że na najlepszą śląską drużynę czekać 
będzie sponsor, więc kiedy pojawiła się szansa 
na wyprzedzenie w tabeli lokalnych rywali, to 
walczyliśmy o to z całych sił i faktycznie skoń-
czyliśmy rozgrywki na szóstym miejscu, naj-
wyższym spośród wszystkich klubów ze Śląska.

 Bardziej motywował potencjalny sponsor, 
czy jednak mecze derbowe?
- Tytuł tak zwanego mistrza Śląska jakoś bardzo 
nas nie elektryzował, choć oczywiście czuliśmy 
tą satysfakcję, że jesteśmy wyżej w tabeli od 
Ruchu, Górnika, GKS-u czy Odry. Graliśmy 
dla kibiców, dla klubu, ale przede wszystkim 
dla siebie, dla własnej satysfakcji. Nie mieliśmy 
żadnych gwiazd w drużynie, tworzyli ją zawod-
nicy pochodzący z ościennych klubów i w efek-
cie stworzyli prawdziwy kolektyw. Przetarliśmy 
pewne szlaki w lidze, bo mieliśmy w drużynie 
Mariana Janoszkę czy Andrzeja Wróblewskie-
go, a taką zasadą w Ekstraklasie wtedy było, że 
raczej grało się w niej do trzydziestki, a po skoń-
czeniu tego wieku szło się do trzeciej ligi.

 Pan jest obecnie chyba ostatnim piłkarzem, 
który zagrał z Widzewem, a który ciągle gra 
w ligowej piłce.
- Do Ruchu Radzionków trafiłem w wieku 
chyba 26 lat. Byłem więc już zawodnikiem w 
średnim wieku, ani nie najstarszym ani też nie 
najmłodszym w drużynie. I być może jestem 
już tym ostatnim, ale prawdę mówiąc nie wiem 
czy oprócz mnie nie gra jeszcze w okręgówce 
albo w A-klasie Robert Sierka. 

   Radzionkowska rodzina bawi się świetnie.
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 Pierwszego gola w Ekstraklasie zdobył Pan 
dopiero w drugim sezonie.
- Czy to wcześniej w Lędzinach, a potem w Wo-
dzisławiu i w Chorzowie nigdy nie strzelałem 
dużo bramek. Moją średnią na sezon to były 
chyba trzy gole. Ale za to miałem zawsze dużo 
asyst. Pamiętam, że w najwyższej formie w Ru-
chu Radzionków byłem, gdy trenerem drużyny 
był Piotr Piekarczyk. To wtedy po meczu na 
Wiśle Kraków zaczęto nawet wymieniać moje 
nazwisko w kontekście reprezentacji Polski, któ-
rej trenerem był Jerzy Engel. Słyszałem to potem 
jeszcze z kilku źródeł, ale do niczego nie doszło.

 Na łamach naszego magazynu Józef Ży-
mańczyk dziwił się, że nikt z Ruchu Radzion-
ków nie dostał wtedy szansy debiutu w repre-
zentacji Polski.
- Można się z tym zgodzić. Naprawdę byli-
śmy w ligowej tabeli wysoko i wygrywali-
śmy mecze z tymi klubami, które miały w 
składach reprezentantów. W ogóle dla mnie 
dziwny był w tamtych czasach klucz wyboru 
zawodników do kadry Polski, bo na przykład 
Adam Kompała zostawał królem strzelców 
Ekstraklasy, a szansy w reprezentacji się nie 
doczekał. Wydaje mi się, że w takiej sytua-
cji powołanie powinno być automatyczne, 

choćby tylko na jakieś zgrupowanie czy 
mecz towarzyski.

 Mówiliśmy o tym, że dużo bramek może 
nie było, ale z pewnością upodobał sobie 
Pan strzelanie klubowi z Płocka.
- Rzeczywiście tak wyszło. Dobrze pamię-
tam mecz, który wygraliśmy 2:1, a to z tego 
względu, że strzeliłem w nim dwie bramki 
głową. Bardzo się z tego cieszyłem, bo prze-
cież jeśli człowiek tak mało bramek strzela, a 
tutaj trafia dwa razy, to jest to taki rodzynek 
w cieście. Trzecią bramkę wbiłem im w in-
nym meczu z rzutu karnego. Miał go strzelać 
Robert Sierka, ale chyba dwie kolejki wcześ-
niej spudłował z jedenastki, no i wyglądał 
nie za pewnie. Wtedy ja się od razu zgłosi-
łem, wziąłem piłkę i zdobyłem swoją kolejną 
bramkę przeciwko Wiśle Płock, która wtedy 
nazywała się Petrochemia. W późniejszym 
czasie byliśmy z drużyną na obozie w Za-
kopanem. Któregoś wieczora poszliśmy na 
piwko, a tam w barze siedziało parę osób z 
Płocka, i od razu, widząc nas w dresach Ru-
chu Radzionków, zaczęli wypytywać który to 
jest ten Myszor, co strzela im tak dużo bra-
mek.

 Mecze z Płockiem są tymi najbardziej pa-

miętnymi?
- Na pewno jednymi z bardziej pamiętnych, 
choć chyba to jest tak, że pamiętam je nie 
tyle z boiska, co z filmików z bramkami, ja-
kie parę lat temu dostałem.

 Tymczasem to właśnie w Płocku spadli-
śmy z pierwszej ligi, po trzech latach gry w 
polskiej piłkarskiej elicie.
- Tego meczu to akurat w ogóle nie pamię-
tam, bo w Płocku mnie wtedy nie było, bo 
pauzowałem z powodu kartek. Pamiętam, 
że siedziałem w domu i byłem strasznie zły. 
W ogóle do dziś nie wiem jak to się stało, że 
wtedy spadliśmy, bo na kilka kolejek przed 
końcem sezonu mieliśmy, jak się wydawało, 
bezpieczną przewagę nad strefą spadkową i 
kto wie, co by było, gdybyśmy nie mieli takie-
go pecha do sędziów. Pamiętam mecz z Po-
lonią Warszawa, w którym piłka ewidentnie 
przeleciała za linię bramkową, skąd wybijał 
ją Szczęsny, czego sędzia w ogóle nie zauwa-
żył, a potem nie podyktował dla nas jeszcze 
oczywistego rzutu karnego. To było chyba na 
sześć kolejek przed końcem. I choć byliśmy 
po tym meczu źli, czuliśmy się skrzywdzeni, 
to jednak myśleliśmy sobie, że nie będzie źle, 
bo przed nami mecze z GKS-em Katowice

Cidry w I lidze!      Wojciech Myszor (górny rząd,  drugi z prawej).
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i Ruchem Chorzów, które powinny nam 
pomóc, a tymczasem wpadliśmy w taką złą 
passę, która zaprowadziła nas do drugiej ligi.

 W kręgach kibiców do dziś się mówi, że 
spadek z ligi nie miał tylko czystych spor-
towych podstaw...
- Mogło tak być. Była taka kolejka, kiedy cała 
liga strajkowała, a my jako jedyni zagraliśmy 
wtedy mecz z Katowicami. Wiem, że wtedy 
całe piłkarskie środowisko miało nam to za 
złe i być może potem to się na nas zemściło.

 A jakie Pan zachował wspomnienia z 
boisk Ekstraklasy?
- Gdy graliśmy przeciwko Górnikowi Zabrze 
to zawsze wpadałem na Kamila Kosowskie-
go i jak z nikim innym w tej lidze musiałem 
się naharować by wygrywać pojedynki. Ja 
byłem prawonożny, a on lewonożny. Potem 
gdy już byłem w Wodzisławiu to okazało się, 
że sam byłem takim piłkarzem przeciwko 
któremu trudno się innym grało. Jan Woś 
mi powiedział wtedy, że w Odrze mnie nie 
lubiano, bo bardzo twardo grałem. W ogó-
le w czasie gry w Ekstraklasie poznawało się 
nowe osoby i chyba każdy, który wspominał 
Radzionków, mówił, że zawsze się tam cięż-
ko grało, że mieliśmy bardzo mocną i zgraną 
ekipę. Nawet gdy na mecz z oldbojami Śląska 
przyjechaliśmy z okazji 95-lecia Ruchu Ra-
dzionków, to wszyscy w tej drużynie wspo-
minali, że była to drużyna, w której jeden za 
drugiego walczył i wskoczyłby w ogień.

 W Radzionkowie dorobił się Pan prze-
zwiska Mańcio.
- Na początku mówiono do mnie po prostu 
Wojtek. Potem jednak miałem wesele, na 
który miała przyjechać delegacja zawodni-
ków, ale okazało się, że trener ostatecznie na 
to nie pozwolił, bo były wtedy przed nami 
ważne mecze. Moja żona i małżonka Ma-
riana Janoszki przyjaźniły się i tą drogą do 
Ecika trafiła kaseta z wesela, a na tym nagra-
niu ktoś zawołał do mnie właśnie Mańcio. W 
efekcie, już na drugi dzień „szatnia” nadała 
mi nowe przezwisko i tak już zostało. 

 Po spadku do drugiej ligi wielu stawiało 
Ruch jako jej faworyta, bo większość za-
wodników  została w drużynie.
- Nie udał nam się zupełnie ten sezon. Rok 
czy dwa lata wcześniej spadł Lech Poznań i 
on w pierwszej rundzie po spadku w II lidze 

był zdaje się na miejscu spadkowym do trze-
ciej ligi. Coś w tym chyba jest, że jak się spa-
da z Ekstraklasy, to potem ciężko się prze-
stawić na drugoligowe granie i nam też tam 
przez długi czas się nie układało. Również 
przez moment byliśmy chyba trzeci od koń-
ca. Druga liga była wtedy naprawdę mocna 
i niesmaczna dla nas, bo bardzo fizyczna. 
Inaczej niż w Ekstraklasie, gdzie jednak ba-
zowało się na technice.

 Po tym nieudanym sezonie rozstał się 
Pan z Ruchem Radzionków, odchodząc w 
towarzystwie trzech innych zawodników 
do Odry Wodzisław Śląski.
- Tak. Oprócz mnie odeszli Wojtek Grzyb, 
Rafał Jarosz, Roman Madej.  Zdaje się, że 
kilka miesięcy wcześniej weszło tak zwane 
prawo Bosmana, na co jednak ja w ogóle 
nie zwróciłem uwagi, aż któregoś dnia do-
wiedziałem się, że wspomniana trójka, albo 
dwóch z nich, są już dogadani z klubem z 
Wodzisławia. Graliśmy mecz wyjazdowy w 
Kietrzu, w którym strzeliłem gola, a może 
nawet i dwa, i na tym meczu obecny był 
trener Ryszard Wieczorek. W efekcie, właś-
nie po tym meczu dostałem zaproszenie do 
Odry.

 Ruch i Odra postrzegane były zawsze 
jako podobne wielkościowo kluby, my jed-
nak szybko spadliśmy, a Odra utrzymywa-
ła się w pierwszej lidze przez lata. Co o tym 
zadecydowało?
- Dopóki kopalnie angażowały się w wspie-
ranie małych klubów, to mogły one funk-
cjonować na podobnym poziomie. Potem 
jednak kurek z tymi pieniędzmi zakręcił się 
i już trzeba było mieć szczęście by znaleźć 
nowego sponsora, bez którego, muszę to ot-
warcie przyznać, nie da się utrzymać. Jak są 
regularne wypłaty to się gra, angażuje, a jak 
ich nie ma, to jest o wiele ciężej, bo w głowie 
różne rzeczy siedzą. W takich warunkach 
odchodziłem z Radzionkowa, tak też skoń-
czyłem w Odrze, choć tam te problemy przy-
szły kilka lat później.

 Przygoda z Odrą trwała trzy lata.
- Tak, w trzecim roku w Wodzisławiu poszły 
mi kolana. A do tego czasu szło mi tam cał-
kiem nieźle, po dwie bramki wbiłem choć-
by Wiśle i Groclinowi. Aż przyszedł mecz w 
Katowicach, w którym Plizga przekręcił mi 
kolano. Miałem naderwane więzadła. Ozna-
czało to długą przerwę, a na jej koniec po-
traktowano mnie jak jakiegoś zawodnika do 

 Trudny do zatrzymania.
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testów, bo stwierdzono, że muszę pojechać 
na obóz i tam się wykazać i dopiero po po-
wrocie zapadnie decyzja. Akurat wtedy za-
dzwonił Mariusz Śrutwa z pytaniem czy nie 
chciałbym przejść do Ruchu Chorzów. A że 
w Odrze miałem zaległości finansowe i nie-
pewną sytuację, co do miejsca w drużynie, 
to zgodziłem się. Pojedynki na boisku z Ma-
riuszem Śrutwą fajnie wspominam. Zawsze 
się z nim twardo rywalizowało, a on do tego 
miał taką niewyparzoną gębę i dogadywał 
sędziom,  wykłócał się i wiele razy krzyczeli-
śmy na siebie wzajemnie. Teraz jeździmy ra-
zem na mecze z odbojami Śląska i się z tego 
śmiejemy i miło to wspominamy.

 Po problemach w Odrze, wpadł Pan w trud-
ny okres w Chorzowie - w klubie, który spadł 

do drugiej ligi.
- To rzeczywiście były w Chorzowie bardzo 
ciężkie czasy. Mariusz Śrutwa i Krzysztof Biza-
cki, z którym przez pół roku grałem wspólnie w 
Odrze, mocno mnie namawiali, bardzo chcieli 
bym im pomógł. Do Ruchu Chorzów akurat 
wtedy wchodziła firma Reporter należąca do 
Mariusza Klimka i też dlatego się zdecydowa-
łem. Za dziecka byłem kibicem Ruchu Cho-
rzów, ale potem, jak już mówiłem, w Radzion-
kowie mocno obraziłem się na ten klub i przez 
dłuższy czas miałem do nich żal. Czas jednak 
leczy rany. Już w Chorzowie w meczu z Pod-
beskidziem poszło mi drugie kolano i czekała 
mnie trzymiesięczna przerwa. Spotkałem tam 
znajomych z Radzionkowa: Marcina Klaczkę i 
Grzegorza Bonka. W pierwszym sezonie uda-
ło się utrzymać drugą ligę. W kolejnym sezo-
nie aspiracje były już dużo większe. Zagrałem 
jeszcze pół roku i chyba już fizycznie słabo wy-
glądałem. Trener Wleciałowski  mówiąc piłkar-
skim żargonem „odstrzelił mnie”. Podobny los 
spotkał wtedy też Krzysztofa Bizackiego, który 
poszedł do Tychów do chyba trzeciej ligi.

 Pan tymczasem wrócił do domu, do Boj-
szów, ale chyba nie sądził, że tak długo tam 
zostanie?
- Na pewno nie. Miałem z Ruchem Chorzów 
zrobione, można tak powiedzieć, 50% awansu 
do Ekstraklasy. Poszedłem tymczasem, licząc 

od Ekstraklasy, sześć lig niżej. Wielu pu-
kało się w czoło, że owszem kontuzja, 

ale spokojnie bym sobie poradził 
choćby w trzeciej lidze. Były nawet 
propozycje z Pawłowic, z Katowic. 
Mówiono mi, że mam się tylko w 
Bojszowach odbudować i wracać 
na szczebel centralny. Ja już mia-

łem jednak swoje 35 lat i patrzy-
łem już nie tyle za piłką, co też 
za zwykłą pracą, którą tu na 
miejscu miałem.

 Udało się GTS Bojszowy 
wprowadzić do czwartej ligi.

- Tak, chyba w drugim sezonie 
zrobiliśmy awans do czwartej ligi 

i obecnie razem z Gwarkiem Or-
nontowice jesteśmy chyba najdłużej 

występującą na tym poziomie drużyną. 
Niestety wszystko co dobre, kiedyś się koń-
czy i w sezonie 2015/16 spadliśmy.

 Ruch Radzionków w poprzednim sezonie 
z kretesem przegrał baraż z Bełkiem. W tym 
nie zakwalifikował się do baraży, gdzie drugą 
grupę reprezentuje Unia Turza Śląska.
- Duży żal, że Ruchowi w tym sezonie się nie uda-
ło. Dla mnie Unia Turza Śląska to zespół wyraźnie 
słabszy od Bełku, z którym Ruch, jestem przeko-
nany, by sobie poradził, choć nie widziałem jak 
aktualnie gra. Bełk w poprzednim sezonie był 
przemocny, praktycznie wszyscy wysoko z nim 
przegrywali. Przed barażami wiceprezes Marek 
Zorzycki prosił mnie o scharakteryzowanie Bełku. 
I wszystko się potwierdziło, co wtedy mówiłem, że 
to zespół niezwykle mocny fizycznie i niezwykle 
zdyscyplinowany.

 W 2019 roku czeka nas stulecie Ruchu Ra-
dzionków, a zazwyczaj z okazji klubowego 
jubileuszu zwykło się rozgrywać okolicznoś-
ciowy mecz. O Pana formę możemy być spo-
kojni?
- Nie wiem jak to będzie z moją formą. Ale 
niezależnie od niej bardzo chętnie wezmę z 
tym znowu udział. Wiem, że prawie wszyscy 
zawodnicy, którzy grali w Ruchu w Ekstrakla-
sie bardzo ciepło ten klub wspominają i bardzo 
chętnie tu przyjeżdżają.  Mam tylko nadzieję, że 
będzie gdzie ten mecz rozegrać, bo słyszałem o 
problemach ze stadionem Ruchu Radzionków. 
W Bojszowach mamy halę, fajny kameralny 
stadionik. Nie wierzę by w Radzionkowie nie 
można było czegoś podobnego postawić.

 W Pana ślady idzie syn Jakub, który odnosi 
sukcesy w piłce młodzieżowej.
- Nie wiem czy uda mu się zaistnieć w piłce se-
niorów. Ma na pewno chęci i talent. Obecnie 
jest w Stadionie Śląskim Chorzów w roczniku 
2002 i w tym sezonie rywalizował z rówieśni-
kami z Ruchu Radzionków, i nawet chyba wam 
bramkę strzelił. Jest powoływany do kadry Ślą-
ska, rok temu nawet wygrał Mistrzostwa Polski 
swojego rocznika - Memoriał Smolarka. Finał 
rozegrany był na stadionie w Kielcach. Wszy-
scy jego koledzy wystrzelili do góry, a mój 
Kuba ciągle pozostaje mały. Jest najmniejszy na 
boisku, dosięgając głową do wysokości klatki 
piersiowej kolegów z drużyny. Rok temu miał 
propozycję przejścia do szkółki Zagłębie Lubin. 
Trzeba poczekać parę lat i zobaczyć w jaką stro-
nę to pójdzie. Trzymam kciuki i wspieram go z 
całych sił, mając nadzieję, że coś z tego będzie.

# Stadion dla Cidrów - popieram! Rozmawiał Tomasz Cyptor
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 Wiemy, że z Ruchem Ra-
dzionków jest Pan związany 
od wielu już lat. Czy może po-
winniśmy już świętować jakiś 
jubileusz?
- Okazja do świętowania będzie za 
trzy lata, i to świętowania napraw-
dę poważnego: Ruch Radzion-
ków będzie przecież obchodzić 
swoje stulecie. A moja przygoda 
z „Cidrami”? To - na razie - tylko 
24 lata. Tyle mija właśnie w tym 
roku od mojej pierwszej wizyty 
na tym stadionie. Przyjechałem 
wtedy wcale nie zawodowo, jako 
dziennikarz, ale po prostu jako 
młody człowiek zakochany w pił-
ce. Powodem był pamiętny mecz 
z GKS-em Tychy w przedostat-
niej kolejce III ligi. Wychowywa-
łem się na Szombierkach, więc 

tamtejszemu klubowi kibicowa-
łem od chwili, w której mogłem 
sam - tato nigdy się sportem nie 
interesował - pójść na stadion, 
dosięgnąć półki przy kasowym 
okienku i poprosić o bilet... Po-
tem, w liceum, wymarzyłem sobie 
- chyba już od razu w I klasie - że 
zostanę właśnie dziennikarzem 
sportowym. I zacząłem jeździć po 
okolicznych stadionach - wszę-
dzie tam, gdzie grano jakiś cieka-
wy mecz. Pucharowy - byłem na 
spotkaniach Górnika z Realem 
Madryt, GKS-u Katowice z Glas-
gow Rangers czy Ruchu Chorzów 
ze Sredecem Sofia; międzypań-
stwowy - jak Polska-Anglia czy 
Polska-RFN reprezentacji olim-
pijskich przed Seulem. Ale też 
ligowy - i to na różnym szczeblu. 

Mylą się sędziowie, piłkarze, myli się i spiker

      Wywiad z Dariuszem Lesnikowskim

Klubowy spiker 
– na dobre i na złe!

Dlatego takiego wydarzenia, jak 
trzecioligowy szczyt z udziałem 
Ruchu Radzionków nie mogłem 
odpuścić. Do dziś pamiętam na-
wet to miejsce, ten betonowy sto-
pień na łuku koło wjazdu dla sa-
mochodów na murawę, z którego 
- w tłumie bodaj 10 tysięcy fanów 
- oglądałem spotkanie z tyszana-
mi. Pamiętam gol dla gości autor-
stwa „Bizaka”, niewykorzystany 
karny Mariana Janoszki, i w koń-
cu dwie wspaniałe bramki „Ecika” 
w samej końcówce, dające żółto-
-czarnym zwycięstwo. Wydawało 
się wtedy, że nic nie może Ruchu 
zatrzymać w drodze do II ligi. Ale 
zatrzymał - mecz z Rymerem Nie-
dobczyce i niejaki sędzia Środa... 
Stare dzieje... Kilka tygodni póź-
niej - w ramach praktyk studen-
ckich - poszedłem do wymarzonej 
redakcji „Sportu”. Naskrobałem 
parę kawałków i uznano, że moż-
na mnie wysyłać na mecze III ligi. 
Ktoś wyszedł z założenia, że skoro 
Stroszek i Szombierki to dzielnice 
Bytomia, będę mieć blisko na sta-
dion Ruchu. „Przydzielono” mi go 
na stałe, z doskoku zaś wysyłano 
na inne trzecioligowe stadiony: do 
Czeladzi, Piekar - Olimpia i An-
daluzja grały wtedy w tejże lidze! 
- czy Wojkowic. Pamiętam, że na 
tym ostatnim obiekcie spikerem 
- a do spikerów chodziło się wte-
dy spisywać ręcznie składy - był 
niejaki Wacław Czerkawski, dziś 
wysoko postawiony działacz gór-
niczych związków zawodowych, 
często goszczący w mediach. Ale 
uprzedzam pytanie: choć dziś też 

jestem „stadionowym gadułą”, do 
żadnej polityki mnie nie ciągnie. 
Nawet biorąc pod uwagę rozmia-
ry afery korupcyjnej w polskim 
futbolu, i tak jest to dziedzina 
życia sto razy czystsza i bardziej 
przyzwoita od polityki.

 Od pisania do spikerki droga 
nie jest jednak oczywista...
- Nie jest, choć - zwłaszcza w tam-
tych czasach - wielu dziennikarzy 
w chwilach wolnych od zawodo-
wych obowiązków udzielało się w 
ten sposób. Nie było wtedy jesz-
cze licencji, papierów, zezwoleń... 
Mnie jednak wówczas cieszyło 
samo pisanie. A było o czym w 
Radzionkowie: drużyna szła w 
górę, aż do pamiętnego „szczytu”, 
czyli najpierw awansu do Ekstra-
klasy, potem zaś - słynnego 5:0 z 
Widzewem na jej powitanie. To z 
tamtych czasów zostały mi do dziś 
znajomości z wieloma wspania-
łymi ludźmi sportu, których po-
znałem tu, w Ruchu. Przy każdym 
spotkaniu witamy się „na misia” 
z Jasiem Żurkiem; przybijamy 
piątkę z Markiem Koniarkiem; 
czasem wciąż jeszcze udaje się 
naciągnąć na pogaduchy Adama 
Kompałę - choć z własnego wybo-
ru mocno od piłki odszedł; a wie-
le naprawdę szczerych rozmów z 
Józkiem Żymańczykiem powraca 
przy każdej wizycie w klubowej 
kawiarence na „Cidrach” i spoj-
rzeniu na „papieską fotografię” 
na ścianie. Nie mówiąc już o tym, 
że zawsze będę szanować - za ich 
spojrzenie na piłkę, którymi dzie-
lili się ze mną właśnie w Radzion-
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kowie przed laty - trenerów An-
drzeja Płatka, Gotharda Kokotta, 
Piotra Piekarczyka... Potem - kie-
dy Ruch w połowie kolejnej de-
kady - ponownie znalazł się tylko  
w III lidze, coraz rzadziej obo-
wiązki redakcyjne pozwalały mi 
tu przyjeżdżać. Kiedy jednak - za 
sprawą prezesa Tomasza Barana - 
znów pojawiła się szansa na wielki 
futbol w „Cidrach”, z przyjemnoś-
cią - choć i niepewnością - przy-
jąłem zaproszenie od Wojtka Cie-
szyńskiego do objęcia schedy po 
panu Heńku Szastoku. Nie wiem, 
czy obecni kibice Ruchu jeszcze go 
pamiętają. Ale jego słynne: „Z nu-
merem trzi - Wojciech Grzib” na 
zawsze pozostanie dla mnie klasy-
ką stadionowej „gadany”. Może się 
ktoś z tym nie zgodzić, ale według 
mnie Heniek tworzył klimat, któ-
ry był kwintesencją wszystkiego, 

co najlepsze w „cidrowskiej” rze-
czywistości.

  Spikerka to tylko zawód?
- W żadnym wypadku! Nie po-
wiem, że mikrofon w ręce mnie 
„kręci”, bo każdy publiczny wy-
stęp to - przynajmniej w moim 
przypadku - duży stres. Ale  
i frajda; tym bardziej miło mi,  
że poza „spikerowaniem” na sta-
dionie, działacze Ruchu pozwalali 
mi stanąć oko w oko z kibicami 
„Cidrów” również na scenie „Ka-
rolinki”, przy okazji prezentacji. 
Oczywiście każda z tych imprez 
miała swój scenariusz, ramy cza-
sowe. Ale też pozwalała na pewną 
dozę spontaniczności - na przy-
kład w rozmowach z prezentowa-
nymi zawodnikami. A uwierzcie 
mi: najfajniejsze są właśnie roz-
mowy wcześniej nierozpisane „na 
role”, w których - po dobrze zada-

nym pytaniu - padają zaskakujące 
odpowiedzi, odkrywające niezna-
ne strony osobowości rozmówcy. 
Do dziś - to chyba dziennikarski 
instynkt - korci mnie czasem, by 
na głos z budki spikerskiej zapytać 
w trakcie meczu sędziego, gdzie 
on widział tego spalonego. Albo 
napastnika - o czym myślał, gdy  
z 3 metrów walił piłkę „Panu Bogu 
w okno”!

 Dobra, dobra; mylą się sę-
dziowie, piłkarze, ale spiker 
pewnie też się myli!
- No pewnie! Wielu kibiców pod-
łapało ten „greps”, gdy w którymś 
z meczów powiedziałem: „Sę-
dzia przedłużył spotkanie o co 
najmniej dwie sekundy”! Ups... 
Oczywiście zorientowałem się, co 
powiedziałem - tyle że... o dwie se-
kundy za późno! Do dziś w domu 
córki i żona - bo moje Najważniej-
sze Kobiety towarzyszą mi zawsze 
na stadionie Ruchu - przypomina-
ją mi ten cytat, kiedy próbuję się 
za bardzo wymądrzać. I mamy 
wspólnie „polewkę”.

 No właśnie; nie przyjeżdża 
Pan sam na nasz stadion.
- Dziewczyny same sobie wybra-
ły ten sposób spędzania wolnego 
czasu. Bywają zresztą ze mną nie 
tylko na tym stadionie. Ale tylko 
tutaj tak bardzo przeżywają me-
cze. Każdy sędzia, który gwizdnie 
coś przeciwko Ruchowi, z góry 
ma prze...walone u nich. Czasem 
próbuję im w trakcie lub po me-
czu tłumaczyć, że jednak gościu 
z gwizdkiem miał rację. Żadne 
racje jednak nie działają, gdy cho-
dzi o „Cidry” - i to mimo faktu, 
że jedna z córek ma za sobą kurs 
sędziowski! Obie zaś zgodnie ża-
łują - zresztą ja też, choć z innych 
względów... - że w Ruchu nie gra-
ją już bracia Makowie. Ale macie  
w tej chwili całe grono chłopa-
ków w wieku zbliżonym do mo-
ich dziewcząt, więc... nie trzeba 
je specjalnie namawiać do wizyty 

przy Narutowicza. A mnie też nie. 
Bo czy to Ekstraklasa, czy czwar-
ta liga, w Ruchu zawsze było „po 
radzionkowsku”: gościnnie, sym-
patycznie, bez zaciekłości i szowi-
nizmu klubowego.

 Teraz to tylko czwarta liga. 
Nie szkoda czasu na taką klasę 
rozgrywkową?
- Jeździmy czasem na mecze 
A-klasy. A poza tym - czy ro-
bota, którą wykonuje Marcin 
Wąsiak, Wojtek Cieszyński, Ma-
rek Zorzycki, Damian Galeja 
czy Jacek Jankowski jest mniej 
warta od roboty prezesów czy 
trenerów ekstraklasowych tyl-
ko dlatego, że odbywa się kilka 
szczebli niżej? Zaangażowanie 
i chęć wygrywania jest przecież 
takie samo.

 „Cidry” zagrają jeszcze kie-
dyś w Ekstraklasie, jak na prze-
łomie wieków?
- Nie wiem, nie jestem wróżką. 
Na razie bardziej martwi mnie 
to, że „za chwilę” mogą w ogóle 
nie mieć gdzie grać. A pamiętam 
jeszcze publiczną deklarację pana 
burmistrza w lecie 2010 roku, po 
awansie do I ligi: „Będzie nowy 
stadion; u nas, w Radzionkowie, 
nie na Stroszku”. Nie było wtedy 
mikrofonu bezprzewodowego, był 
tylko megafon - ale i tak było do-
brze słychać. Ja wiem, że dla nie-
wielkiej gminy budowa obiektu 
piłkarskiego choćby tylko na dwa-
-trzy tysiące widzów to ogromne 
wyzwanie finansowe; że potrzeb  
w mieście jest wiele. Ale też jest za-
pewne wielu mieszkańców, którzy 
- choćby tylko z sentymentu, bo 
sami kiedyś w Ruchu piłkę kopali 
albo znają „Ecika”, swego sąsiada 
i sobotniego popołudnia bez „Ci-
drów” sobie nie wyobrażają. A ła-
weczka przy fontannie na rynku - 
też potrzebna! - na pewno im tego 
nie zastąpi. 
  Rozmawiał
 Tomasz Cyptor

Kobiety zawsze towarzyszą mi na stadionie Ruchu.
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	 W	związku	z	ogłoszonym	w	dn.	3	czerwca	
br.	naborze	dla	Działania	1.7	Programu	Operacyj-
nego	 Infrastruktura	 i	 Środowisko	 na	 lata	 2014-
2020	chcemy	poinformować	o	możliwościach	uzy-
skania	przez	Państwa	dofinansowania	ze	środków	
unijnych,	a	tym	samym	połączenia	naszych	wspól-
nych	 działań	 dotyczących	 ograniczenia	 niskiej	
emisji.
	 Kluczowym	 poddziałaniem	 jest	 1.7.1	
Wspieranie	efektywności	energetycznej	
w	budynkach	mieszkalnych	w	konurbacji	 śląsko-
-dąbrowskiej,	które	dedykowane	jest		Wspólnotom	
i	Spółdzielniom	Mieszkaniowym.	Dzięki	niemu,	po-
jawiły	się	możliwości	uzyskania	dofinansowania	ze	
środków	POIiŚ	dla	projektów	z	zakresu	głębokiej,	
kompleksowej	modernizacji	 energetycznej	wielo-
rodzinnych	budynków	mieszkalnych,		obejmującej	
m.in.:

	 	 •	ocieplenie	przegród	zewnętrznych	obiek	tu,	
	 	 w	tym	ścian	zewnętrznych,	podłóg,	dachów	
	 	 i	stropodachów,	wymiana	okien,	drzwi 
	 	 zewnętrznych;
	 	 •	przebudowa	systemów	grzewczych	lub		
	 	 podłączenie	bardziej	efektywnego	
	 	 energetycznie	i	ekologicznie	źródła	ciepła;
	 	 •	instalacja/przebudowa	systemów	
	 	 chłodzących,	w	tym	również	z	zastosowaniem		
	 	 OZE;
	 	 •	 budowa	 lub	 przebudowa	 systemów	 
	 	 wentylacji	i	klimatyzacji;
	 	 •	zastosowanie	automatyki	pogodowej;
	 	 •	zastosowanie	systemów	zarządzania		
	 	 energią	w	budynku;
	 	 •	budowa lub przebudowa wewnętrznych 
  instalacji odbiorczych oraz likwidacja 
  dotychczasowych nieefektywnych źródeł 
  ciepła;
	 	 •	opracowanie	projektów	modernizacji		
	 	 energetycznej	stanowiących	element	projektu	
	 	 inwestycyjnego;
	 	 •	instalacja	indywidualnych	liczników	ciepła,
	 	 chłodu	oraz	ciepłej	wody	użytkowej;
	 	 •	modernizacja instalacji wewnętrznej 
  ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
	 	 •	instalacja zaworów podpionowych  
  i termostatów;
	 	 •		przeprowadzenie	audytów	energetycznych	
	 	 jako	elementu	projektu	inwestycyjnego.

	 Dzięki	możliwościom	dofinansowania	budo-
wy/przebudowy	wewnętrznej	instalacji	odbiorczej	
w	 budynkach	 mieszkalnych	 razem	 z	 Państwem	
możemy	 połączyć	 nasze	 działania	 i	 ograniczyć	
zjawisko	występowania	niskiej	emisji.	Dotyczy	to	
Projektu	 pn.:	 „Wdrażanie programu ograni-
czania niskiej emisji przez PEC Bytom - ucie-
płownienie zabudowy wielorodzinnej”,	który	
obejmuje	przyłączenie	do	miejskiego	systemu	cie-
płowniczego	 PEC	Sp.	 z	 o.o.	 budynków	mieszkal-
nych	wielorodzinnych	w	Bytomiu.	
	 W	 ramach	 Projektu	 zostało	 wydzielonych	
na	terenie	Bytomia	pięć	obszarów,	w	dzielnicach:

 1. Karb w rejonie ul. Konstytucji,  
     ul. Popiełuszki i ul. Karlika,
 2. Śródmieście w rejonie Placu  
     Grunwaldzkiego i ul. Podgórnej,
 3. Śródmieście w rejonie 
       ul. Pułaskiego,
 4. Śródmieście w rejonie ul. Morcinka,  
     al. Legionów, ul. Strzelców  
     Bytomskich,
 5. Śródmieście w rejonie  
     ul. Wyczółkowskiego.

	 PEC	Sp.	z	o.o.	w	Bytomiu	planuje	złożenie	
wniosku	o	dofinansowanie	ww.	Projektu	
w	IV	kwartale	2016r.	Mając na uwadze troskę 
o poprawę jakości powietrza, PEC Sp. z o.o. 
w Bytomiu zaprasza do składania wniosków 
przyłączeniowych w ww. obszarach.

 

Szczegółowych informacji nt. realizacji 
ww. projektu udziela:

Kierownik Działu Inwestycji
Jadwiga	Młynarczyk

Telefon	(32)	3887-352
e-mail jmlynarczyk@pec.bytom.pl

Szczegółowych informacji dotyczących 
podłączeń udziela: 

Kierownik Działu Marketingu
i Analiz

Dariusz	Wysypoł
Telefon	(32)	3887-365

e-mail marketing@pec.bytom.pl

www.cieplosystemowe.pl

Fundusze dla mieszkańców
na likwidację niskiej emisji
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 W ostatnim czasie zrobiło cię gorąco wokół by-
tomsko-radzionkowskiego PEC Sp. z o.o
	 Jest	to	dla	nas	sytuacja	niezrozumiała.	Sytuacja	o	tyle	
wydaje	 się	 dziwna,	 ponieważ	 burmistrz	 Radzionkowa	 mówił	
jeszcze	w	lutym,	że	nie	warto	sprzedawać	PECu	nawet	za	200	
milionów,	stwierdzenie,	że	jesteśmy	bytomsko-radzionkowską	
perłą	 mocno	 nas	 ucieszyło	 i	 uspokoiło.	 Nie	 potwierdza	 tego	
prezydent	Bytomia	Damian	Bartyla.	 Jego	 zamiary	 idą	w	kie-
runku	prywatyzacji	Naszej	Spółki.

Naszej Spółki, ma pan na myśli pracowników, mieszkań-
ców? 
	 PEC	Sp.	 z	 o.o	 od	 43	 lat	 dostarcza	 ciepło	 do	miesz-
kań	w	gminach	Bytom	 i	Radzionków.	Jego	kapitał,	czyli	 sieci	
ciepłownicze,	 Ciepłownia	 Radzionków,	 węzły	 cieplne,	 obiekty	
technologiczne,	 został	 wypracowany	 majątkiem	 narodowym,	
przez	mieszkańców	Bytomia	Radzionkowa	 i	 okolic	 i	 tutaj	 ten	
kapitał	powinien	pozostać	i	służyć	mieszkańcom.	

Barwnie było podczas sesji Rady miasta w Bytomiu i Ra-
dzionkowie, co chcecie tym przekazać?
	 Udziałowcy	 PEC	 Sp.	 z	 o.o	 tj.	 Gminy	 Bytom	w	 76%	
oraz	Radzionków	24%	powinni	mieć	świadomość,	że	wypraco-
wany	latami	majątek	można	zbyć	tylko	jeden	raz.	
	 Będzie	ciężko	z	powrotem	go	odzyskać.	Pochopne	de-
cyzje	mają	katastrofalne	skutki.	To	nie	włodarze	będą	decydo-
wać	tylko	Rady	Miast.	To	do	radnych	dotarliśmy,	ponieważ	nikt	
ich	nie	uświadamiał,	czym	jest	PEC	Sp.	z	o.o	i	jak	ważną	rolę	
pełni	dla	realizacji	zadań	własnych	Gmin.	Jak	jest	zarządzany	i	
jaka	jest	jego	kondycja	finansowa,	polityka	inwestycyjna,	wpi-
sywanie	się	w	programy	ograniczania	niskiej	emisji,	skuteczne	
pozyskiwanie	środków	unijnych.

Co wydarzyło się od pamiętnej, lutowej sesji rady mia-
sta, na której pracownicy chcieli wyrazić swoje zanie-
pokojenie zamiarem prywatyzacji PEC Sp. z o.o w By-
tomiu?
	 Strona	społeczna	reprezentowana	przez	związki	zawo-
dowe	działające	w	PEC	Sp.	z	o.o.	oraz	Radę	Pracowników	moc-
no	się	zmobilizowała	i	zjednoczyła.	Odbyliśmy	liczne	spotkania	
z	 radnymi	Bytomia,	a	 także	posłami	ziemi	śląskiej:	Borysem	
Budką,	Wojciechem	 Szaramą,	 Tomaszem	 Jaskółą.	 Korespon-
dowaliśmy	 też	 z	 posłami	 Prawa	 i	 Sprawiedliwości,	 uzyskując	
wsparcie	 między	 innymi	 posłanki	 na	 Sejm	 RP	 Krystyny	 Pa-
włowicz.	W	swoim	 liście	pani	poseł	napisała:	 „Większościowy	
kapitał	należący	do	samorządu	terytorialnego	jest	gwarantem	
najwyższej	jakości	usług	i	niskiej	ceny,	gdyż	spółki	komunalne,	
w	przeciwieństwie	do	prywatnych	firm,	nie	są	nastawione	na	
wzrost	zysku.	Także	pozostali	parlamentarzyści	wyrazili	zanie-
pokojenie	 działaniami	 prezydenta	 Bytomia	 zmierzającymi	 do	
prywatyzacji	 przedsiębiorstwa.	Mamy	 nadzieję,	 że	 prezydent	
weźmie	pod	uwagę	nie	 tylko	naszą	opinię,	ale	 również	głosy	
posłów.	

Jak wynika z Pana słów, ze swoim apelem dotarliście do 
przedstawicieli różnych opcji politycznych.
	 Zgadza	się.	I	to	jest	nasza	siła.	Nie	szukamy	poklasku	
jedynie	u	opozycji,	choć	należy	mieć	na	uwadze,	że	to	właśnie	
bytomska	samorządowa	opozycja	mocno	nas	wspierała.	Wśród	
nich	są	zarówno	reprezentanci	PO,	PIS	i	SLD.	Mieliśmy	też	oka-
zję	rozmawiać	z	wojewodą	śląskim	Jarosławem	Wieczorkiem,	

który	 zapewnił	
nas,	 że	 jedy-
ne	 przekształ-
cenia,	 jakie	
ewentua ln i e	
byłyby	 możli-
we,	 powinny	
być	 oparte	 na	
majątku	narodowym.

Z jakim odzewem załogi PEC Sp. z o.o. spotykają się wa-
sze działania?
	 Powiem	 szczerze,	 że	 to	 pytanie	 do	 załogi.	 Staramy	
się	maksymalnie	 rzetelnie	 informować	pracowników	o	podej-
mowanych	inicjatywach.	Oczekujemy	i	otrzymujemy	wsparcie	
załogi,	ponieważ	wszyscy	pracownicy	rozumieją	misję,	jaką	re-
alizujemy	 dla	mieszkańców	 Bytomia	 i	 Radzionkowa.	 Poprzez	
ulotki,	 lokalną	 prasę	 oraz	media	 społecznościowe	 docieramy	
również	do	mieszkańców,	gdyż	to	oni	w	dużej	mierze	odczuliby	
skutki	prywatyzacji.	

Kilka tygodni temu Prezydent Bytomia powołał zespół 
ds. budowy źródła oraz przyszłości PEC Sp. z o.o.
	 W	posiedzeniach	zespołu	uczestniczyli	przedstawicie-
le	urzędu	miasta,	PEC-u	związków	zawodowych,	a	także	rad-
ni	 Rady	 Miejskiej.	 Zespół	 zakończył	 prace	 pod	 koniec	maja.	
Zaproszeni	 inwestorzy,	 zainteresowani	 kupnem	 przedsiębior-
stwa,	przedstawili	swoje	prezentacje	związane	z	prowadzeniem	
gospodarki	 cieplnej	 w	 Bytomiu.	 Przyjrzeliśmy	 się	 dogłębnie	
ośmiu	ofertom.	Przedstawione	propozycje	opierały	się	na	kil-
ku	wariantach:	budowie	nowego	źródła	ciepła	wraz	z	utworze-
niem	spółki	celowej	z	udziałem	inwestora	oraz	PEC	wyłącznie	
z	 pakietem	większościowym	 jednostki	 zewnętrznej;	 budowie	
źródła	ciepła	z	opcją	zapewnienia	odbioru	dostawy	ciepła	po-
przez	podpisanie	długoterminowej	umowy	z	dostawcą;	budo-
wie	 nowego	 źródła	 wraz	 nabyciem	 udziałów	 PEC	 Sp.	 z	 o.o.,	
w	której	inwestor	zostaje	zarówno	dostawcą,	jak	i	dystrybuto-
rem	ciepła;	wybudowaniu	rurociągu	celem	połączenia	Bytomia	
z	miastem	 ościennym	bez	 budowy	 nowego	 źródła	 ciepła	 lub	
poprzez	budowę	źródła	szczytowo-rezerwowego.	Spośród	pre-
zentujących	się	firm,	tylko	jedna	rozpoczęła	już	budowę	nowo-
czesnego	źródła	ciepła	zlokalizowanego	w	Zabrzu.	Ma	stamtąd	
poprowadzić	sieć	długości	10	kilometrów	do	Bytomia.	W	2018	
roku	ciepło	ma	popłynąć	już	z	nowej	elektrociepłowni,	poprzez	
sieci	ciepłownicze	PEC	Sp.	z	o.o.	do	mieszkańców	Bytomia.	Po-
zostałe	firmy	są	na	etapie	koncepcji	i	badania	rynku.

Jakie stanowisko zajął zespół w sprawie przyszłości PEC 
Sp. z o.o.?
	 Zespół,	przy	zgodzie	wszystkich	uczestników,	stwier-
dził,	 iż	obecny	model	 funkcjonowania	Przedsiębiorstwa	Ener-
getyki	 Cieplnej,	 jako	 spółki	 z	 udziałami	miast	 Bytomia	 i	 Ra-
dzionkowa	 gwarantuje	 bezpieczeństwo	 dostaw	 ciepła	 dla	
odbiorców	 końcowych.	 Znamy	 scenariusze	 prywatyzowanych	
przedsiębiorstw	 i	 apetyt	 zagranicznych	 inwestorów	na	 szybki	
zwrot	 poniesionych	nakładów,	 a	majątek	gminy	Bytom	 i	Ra-
dzionków	przez	ponad	43	lat	był	wypracowany	przez	Bytomian	
dla	mieszkańców	obydwu	gmin.	I	to	nie	powinno	się	zmienić.	
Mamy	nadzieję,	że	prezydent	Damian	Bartyla	przychyli	się	do	
naszego	stanowiska.

O planach prezydenta Bytomia dotyczących 
prywatyzacji PEC Sp. z o.o., podejmowanych  
działaniach przez stronę społeczną, rozmowa ze  
Sławomirem Kamińskim, Przewodniczącym Rady 
Pracowników PEC Sp. z o.o.
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Radzionkowski Ruch za trzy lata obchodzić 
będzie wspaniałą rocznicę 100-lecia powsta-
nia, czy będzie to smutny jubileusz klubu 
-pozbawionego stadionu?! Wierzymy, że cała 
nasza „żółto–czarna ojczyzna” doczeka się no-
wego stadionu, który nie pozostanie tylko w 
sferze naszych marzeń.

Jeszcze kilka lat temu, mający powstać w 
Radzionkowie stadion przedstawiany był jako 
obiekt dla 8-10 tysięcy widzów i niestety ta 
ogromna pojemność utrwaliła się w świado-
mości  wielu mieszkańców naszego Miasta.

Dzisiaj marzymy o kameralnym i zarazem 
funkcjonalnym stadionie. Dlatego też w ni-
niejszym artykule przedstawiamy przykłady 
obiektów sportowych powstałych w miejsco-
wościach porównywalnych do naszej, gdzie 
fundusze na ich budowę pozyskano z wielu 
źródeł, nie tylko tych pochodzących z budże-
tów miast.

Mamy nadzieję, że ten artykuł zachęci do 
merytorycznej dyskusji, być może doprowadzi 
do powstania czegoś na wzór społecznego ko-
mitetu budowy stadionu. Prosimy o włączenie 
się do dyskusji, pozbawionej  animozji  i niepo-
trzebnych podziałów. Radzionków powinien 
mieć jeden, wspólny cel - stadion dla Cidrów!

Obowiązujące wymogi licencyjne Polskie-
go Związku Piłki Nożnej nakładają na kluby 
II ligi (III poziom rozgrywkowy) obowiązek 

posiadania obiektu o minimalnej pojemności  
900 miejsc  w tym 250 zadaszonych . Już jedna, 
kryta trybuna na około  1000 miejsc spełni ten 
wymóg. W nowo projektowanych obiektach 
właśnie trybuna kryta mieści szatnie piłkarskie 
oraz pomieszczenia towarzyszące, takie jak 
magazyny na sprzęt sportowy i urządzenia do 
pielęgnacji murawy. Pomieszczenia biurowe, 
salka konferencyjna i może kawiarenka klubo-
wa to takie minimum nowoczesnego obiektu.

W pierwszym etapie powstawania obiektu 
ważne jest wyposażenie  stadionu w urządze-
nia, które umożliwią zorganizowanie imprezy 
masowej, w tym przypadku konieczny jest 
monitoring rejestrujący zachowanie pub-
liczności znajdującej się już na obiekcie oraz 
wchodzącej na obiekt. Równocześnie system 
monitoringu bardzo ułatwi codzienny nadzór 
nad obiektem. System nawadniający murawę 
stadionu - powinien być  zautomatyzowany i 
wyposażony w system zraszaczy. Jest to inwe-
stycja niedroga a znacznie ułatwiająca funk-
cjonowanie obiektu. Jako klub piłkarski prag-
nęlibyśmy stadionu z maksymalnie bliską 
odległością trybun od płyty boiska. Jednak 
jesteśmy realistami i zdajemy sobie sprawę, że 
w Radzionkowie o wiele bardziej  przydatny 
będzie obiekt wielofunkcyjny, przeznaczo-
ny również pod uprawianie lekkiej atletyki i 
ogólnie rozumianej rekreacji. Dlatego też sta-

dion oprócz boiska powinien posiadać tarta-
nową bieżnię lekkoatletyczną.

Docelowo w bezpośrednim sąsiedztwie 
stadionu powinny znaleźć się też boiska tre-
ningowe, gdyż płyta główna przeznaczona 
jest wyłącznie do rozgrywania meczy piłkar-
skich. Tak więc dwa boiska pełnowymiarowe 
w tym jedno o sztucznej nawierzchni  po-
winny sąsiadować ze stadionem. Taka ilość 
boisk  w pełni zaspokoi potrzeby młodych 
mieszkańców Radzionkowa, garnących się 
do uprawiania najpopularniejszej dyscypli-
ny sportu.

W zasadzie można by zamknąć listę mini-
malnych wymogów jakie powinien spełnić 
obiekt sportowy w Radzionkowie, jednakże 
jest jeszcze jeden element, który bardzo by 
ułatwił jego funkcjonowanie z chwilą jego 
powstania lub w późniejszym etapie rozbu-
dowy.  Jest to sztuczne oświetlenie, które 
w wielu krajach stało się już dawno stan-
dardem w niższych ligach rozgrywkowych. 
W naszym kraju sytuacja ta też już uległa 
znacznej poprawie i coraz więcej niedużych 
miejscowości decyduje się na tą inwestycję. 
Efekt zorganizowania zawodów sportowych 
przy sztucznym oświetleniu bardzo pod-
wyższa jego walory estetyczne. Jednocześnie 
ułatwia organizację zawodów sportowych w 
okresie wiosennym i jesiennym. 

Stadion dla CidrówStadion dla Cidrów

Siewierz (woj. śląskie)
Liczba ludności 5528
Przemsza Siewierz występuje w IV lidze i rywalizuje z naszym Klubem. 
Stadion posiada : 652 miejsc siedzących w tym  416 zadaszonych. Cał-
kowity koszt budowy stadionu wyniósł ponad 4,3 mln złotych. Na ten 
cel Gmina Siewierz otrzymała gwarancję dofinansowania w wysokości 
prawie 2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Zakres robót budowlanych 
obejmował przebudowę płyty stadionu sportowego, budowę budynku 
techniczno – socjalnego zadaszonego trybuną.
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Brzeg (woj. opolskie)
Liczba ludności 36 841
Stal Brzeg występuje w IV lidze opolskiej.Stadion MOSiR 
Brzeg (Stadion Miejski w Brzegu, Regionalne Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne). Pojemność 2000miejsc (stadion 
posiada dwie bliźniacze trybuny zadaszone).

Janikowo (woj. kujawsko – pomorskie)
Liczba ludności 9111
Unia Janikowo występuje w klasie okręgowej.  Pojemność sta-
dionu 3828, widoczna na zdjęciu trybuna kryta mieści 2200 
miejsc.

Uniejów (województwo łódzkie)
 Liczba ludności 2916 
Termy Uniejów  występuje w klasie okręgowej. Stadion posiada 800 miejsc 
w tym 496 zadaszonych oraz sztuczne oświetlenie. Zespół boisk piłkarskich. 
Główne jest naturalne, posiada stałą trybunę (mieszczącą 496 widzów pod 
dachem) oraz oświetlenie umożliwiające grę wieczorem. Boisko boczne, z 
niewielką trybuną dla 110 osób, ma nawierzchni ę syntetyczną. Koszt budo-
wy kompleksu wraz z parkingami i alejkami  wyniósł w sumie 13,333 mln zł, 
z czego połowę zapewniło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Ostróda (woj. warmińsko – mazurskie)
 Liczba ludności  33 191
Sokół Ostróda występuję w III lidze. Obiekt posiada 4998 miejsc. Widoczna na 
zdjęciu trybuna zadaszona posiada 2054 miejsc, trybuna niezadaszona 2944 
miejsc). Obiekt posiada sztuczne oświetlenie.

Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
Liczba ludności 5517
KS Kuźnia Raciborska występuje w A klasie. Stadion posiada 530 
miejsc wszystkie zadaszone. Stadion zmodernizowano (powstała 
od nowa trybuna kryta, tablica świetlna). Koszt 2 mln zł z czego 
większość  została opłacona z funduszy unijnych.

Aleksandrów Łódzki (woj. łódzkie)
 Liczba ludności 20 220
Sokół Aleksandrów Łódzki występuje w III lidze.Pojemność stadionu 2086, 
widoczna trybuna na zdjęciu mieści 1424 widzów. Ponadto obiekt posiada 
trybunę północną o pojemności 662 oraz sektor gości, dla 186 kibiców.

Kozienice (woj. mazowieckie)
Liczba ludności 18 075
Energia Kozienice występuje w III lidze. Obiekt posiada 4700 miejsc. 
Widoczna na zdjęciu trybuna zadaszona posiada 570 miejsc, pozostałe 
miejsca  są niezadaszone. Obiekt wybudowano ze środków Minister-
stwa Edukacji i Sportu (33%), Gminy (67%) koszt: 6,125mln zł.
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