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   - Na wstępie gratuluje jednogłośnego 
wyboru na Prezesa Ruchu 
Radzionków na kolejne dwa lata. 
Fakt, że nie miał Pan kontrkandydata  
w wyborach stanowi chyba jasny 
przekaz, że Członkowie naszego 
stowarzyszenia są zadowoleni  
z jakości pracy Prezesa kierującego 
pracami zarządu klubu. Jakie 
wydarzenie czy też przedsięwzięcie 
mające miejsce  w okresie ubiegłej 
kadencji uważa Pan za najważniejsze? 
- Ostatnie dwa lata to dla Ruchu 
Radzionków wiele ważnych 
zmian, wydarzeń i przedsięwzięć. 
Zawsze działania Klubu szereguję  
w czterech sektorach: organizacyjnym, 
finansowym, marketingowym  
i sportowym. Ważne jest, aby w każdym 
z nich ciągle się rozwijać i żadnego 
nie zaniedbać. Pod tym względem 
uważam, że ta kadencja była udana  
i zrealizowaliśmy wiele celów i planów, 
które zakładaliśmy sobie na okres tej 
kadencji. Jedynie sektor sportowy nie 
przyniósł do końca oczekiwanego rozwoju.
  - Co możemy zatem uznać za 
największy sukces organizacyjny?
- Myślę, że najważniejszym wydarzeniem 
jest fakt, że Ruch Radzionków  
w okresie ostatnich lat stał się zdrowym, 
wiarygodnym klubem. Takim, który 
dotrzymuje słowa i realizuje swoje 
zobowiązania. W tym zakresie upatruję 
jeden z  sukcesów, gdyż udało nam się rok 
temu podpisać porozumienie o spłacie 
zobowiązań z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, a był to już ostatni podmiot, 
z którym nie mieliśmy ustalonego 
terminarza spłaty. Wierzę, że na stulecie 
Ruch Radzionków będzie już całkowicie 
oddłużony. Udało nam się również 
doprowadzić do wzrostu wpływów 
dzięki mozolnej pracy marketingowej 
oraz działalności gospodarczej. Jako 
dzierżawca targowiska pozyskaliśmy 
nowe miejsca handlowe . Zwiększyliśmy 
ilość Członków Klubu, a warto  
w tym miejscu wspomnieć, że składki 
członkowskie przeznaczane są na 
zakup sprzętu sportowego, w który to 
wyposażeni zostali zawodnicy kadry 
czwartoligowego zespołu. Równocześnie 
udało nam się uczestniczyć  
w wielu akcjach charytatywnych, 
co sobie również bardzo cenię.
   - Jednak klub piłkarski to przede 
wszystkim działalność sportowa. 

Czy również z niej 
jest Pan zadowolony?
- Oczywiście tu również 
mamy powody do 
względnego zadowolenia, 
choć mogło być lepiej. W 
ostatnich dwóch latach 
dwukrotnie zostaliśmy 
wicemistrzem rozgrywek 
czwartej ligi, dwukrotnie 
zdobyliśmy Puchar Polski 
na szczeblu Podokręgu 
Bytom. Również na 
szczeblu wojewódzkim 
nie przynieśliśmy wstydu 
naszym kibicom, bowiem doszliśmy  
w nich i do półfinału i finału, niestety za 
każdym razem zmuszeni byliśmy uznać 
wyższość drużyny Rekordu Bielsko–Biała. 
Bardzo mnie cieszy, że wreszcie Ruch 
Radzionków utożsamiany jest z klubem, 
który nie boi się stawiać na młodzież.  
W niedawno zakończonym sezonie 
w kadrze seniorów było aż jedenastu 
młodzieżowców, a kolejni jeszcze grający w 
drużynach młodzieżowych już czekają by 
zasilić seniorów. Tak zdecydowana praca  
z młodzieżą dała dodatkowy efekt 
w postaci wytransferowania Jakuba 
Łabojko do drużyny Rakowa Częstochowa, 
z którą to awansował do pierwszej ligi. 
  - Ruch Radzionków przez wielu 
obserwatorów kojarzony jest jako klub 
bardzo dbający o kibiców i sponsorów. 
- To prawda. Ogólnie mówiąc klubowy 
marketing jest dla nas bardzo ważny, 
dlatego cały czas staramy się utrzymać 
poziom klubu, który w tej materii 
powinien występować przynajmniej  
w pierwszej lidze. Bardzo dobra klubowa 
telewizja internetowa, ciekawa strona 
internetowa, profil na FB, jak i magazyn 
„Ciderland” to nasze sztandarowe 
nośniki informacji. Nasi kibice również 
zawsze mają możliwość zakupu 
klubowych pamiątek w stadionowym 
sekretariacie lub sklepie Cidermoda  
w Radzionkowie. Warto podkreślić, że 
kibic Ruchu Radzionków podobnie jak 
kibic Legii Warszawa, Lecha Poznań  
i innych klubów ekstraklasowych może 
zakupić oryginalną koszulkę meczową 
swojego klubu. W standardach czwartej, 
trzeciej, drugiej, a nawet pierwszej ligi 
jest to rzadkość! Fajnym gadżetem była 
też świąteczna bombka choinkowa, która 
cieszyła się sporym zainteresowaniem. 
Wydaliśmy nową ofertę reklamową oraz 

folder firm zrzeszonych w „Klubie Złoty 
Cider”, dzięki któremu wszystkich naszych 
sympatyków nakłaniamy do korzystania 
z usług firm wspierających Ruch 
Radzionków! Dla młodszych zawodników 
i kibiców organizujemy „Dzień otwarty  
z Ruchem Radzionków”, który cieszy 
się sporym zainteresowaniem. Ponadto 
kibice bez ponoszenia kosztów, 
informowani są wiadomościami SMS 
o istotnych wydarzeniach - wystarczy 
zarejestrować się na naszej stronie www.
ruchradzionkow.com. Podczas każdego 
meczu rozgrywanego na naszym 
boisku kibice, którzy zakupują bilety, 
na pół godziny przed rozpoczęciem 
spotkania otrzymują skład meczowy  
z wyjściowymi jedenastkami obu drużyn. 
Naprawdę dużo mamy udogodnień dla 
kibiców. Wierzę, że zostało to zauważone.
  - Czego Pan sobie życzy  
w następnych dwóch latach kadencji?
- Sponsora strategicznego, stu firm 
w „KZC”, dwustu Członków Klubu, 
wprowadzenia kolejnych wychowanków 
do pierwszej drużyny, awansu 
do trzeciej ligi, wygrania Pucharu 
Polski na szczeblu wojewódzkim, 
funkcjonalnego i wypełnionego 
kibicami obiektu w Radzionkowie oraz 
wspaniałych obchodów stulecia klubu.
Wykorzystując okazję pragnę bardzo 
podziękować wszystkim osobom, 
instytucjom i firmom, na których pomoc 
mogłem liczyć w ostatnich dwóch 
latach. Jestem przekonany, że w stulecie 
Ruchu Radzionków wejdziemy w jeszcze 
szerszym gronie, co przyniesie wymierne 
efekty w postaci stabilnego klubu 
oraz promocji Mieszkańców i Gminy 
Radzionków w Polsce!

Ruch Radzionków
 to zdrowy i wiarygodny Klub!
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- Jak wspomi-
nasz swój czas 
gry w Ruchu 
R a d z i o n k ó w?
-  Ruch Radzionków będę zawsze 
wspominał bardzo ciepło. Była to dla 
mnie taka odskocznia po „przebojach”, 
jakich doświadczyłem w Polonii Bytom. 
W Radzionkowie to wszystko odwróciło 
się o sto osiemdziesiąt stopni, bo z jednej 
strony świetna atmosfera, z drugiej 
wsparcie kibiców dla mojej osoby,  
a z trzeciej ogromny progres 
w mojej karierze. Będę za to 
zawsze wdzięczny Ruchowi.
- Decyzja o transferze do Ruchu 
Radzionków nie należała chyba do 
łatwych? Decydowałeś się o przyjściu 
do drugoligowych „Cidrów” z Polonii 
Bytom, która grała w Ekstraklasie,  
w barwach której jako młody 
bramkarz posmakowałeś piłki nożnej 
na najwyższym w Polsce poziomie.
- Polonia Bytom grała w Ekstraklasie, ale 
czułem, że nie mam większych szans na 
wywalczenie sobie tam miejsca między 
słupkami. Zadzwonił wtedy trener Rafał 
Górak. Powiedział, że ma ambitne plany 
awansować z Ruchem Radzionków 
do pierwszej ligi, przedstawił mi też 
sytuację z obowiązkiem wystawiania 
młodzieżowców w pierwszym składzie,  
a ja właśnie w takim wieku wtedy byłem, 
i to był mój duży handicap. Zaufałem 
tym słowom, i faktycznie wszystko 
się potwierdziło - drużyna wygrywała 
mecz za meczem, a ja grałem od deski 
do deski. Udało się też śrubować różne 
rekordy, na przykład miałem sześć 
meczów z rzędu bez straconej bramki. 
Super czas. O czymś takim marzyłem, 
a grając w Ruchu starałem się też 
udowadniać rywalowi zza miedzy, który 
nie dał mi szansy, że bardzo się pomylił. 
- Podkreślałeś wtedy, że przyjście 
do Ruchu ułatwiła Ci bardzo 
duża sympatia do tego klubu.
- Tak rzeczywiście było i tak jest nadal. Od 
małego jestem wielkim kibicem Górnika 

Z a b r z e ,  
a w czasach, 
gdy regularnie 

pojawiałem się w Zabrzu na meczach 
Ruch Radzionków był traktowany jako 
tzw. sztama. Teraz - swoją drogą - jestem 
w takiej samej sytuacji, bo Wisła Płock 
to także dawna zgoda kibiców Górnika.  
I o tym klubie podobne ciepłe myśli 
zawsze miałem. I muszę powiedzieć, 
że jest to klub z mojej perspektywy 
podobny do Ruchu Radzionków,  bo 
także w Płocku awansowaliśmy 
przecież aż do Ekstraklasy, czuję 
tam też duże wsparcie kibiców.  
- Drugoligowy Ruch, do którego 
wtedy trafiłeś nie miał sobie równych  
w lidze, dominował w niemal każdym 
spotkaniu, a blisko połowę meczów 
ligowych kończył bez straconej bramki.
- Ale bramkarz w każdym meczu ma coś 
do roboty, choć rzeczywiście to była tak 
dobra drużyna, że w wielu meczach od 
pierwszej do ostatniej minuty prowadziła 
grę, i były takie spotkania, w których 

miałem tylko dwie czy trzy interwencje. To 
jest najtrudniejsza robota dla bramkarza, 
gdy tylko obserwuje, jak jego drużyna 

atakuje, i musi cały czas zachowywać 
koncentrację by obronić tę jedną kontrę, 
która wyjdzie na jego bramkę. Myślę, że 
wszyscy bramkarze wolą mieć cały czas 
piłkę pod grą, a nie jak w czterdziestej 
minucie idzie pierwszy raz na ciebie 
gość sam na sam, a ty w ogóle nie jesteś  
w meczu. Te bramkarskie niedogodności 
rekompensowało wygrywanie mecz za 
meczem z drużyną, a ja mogłem sobie 
przetrenować koncentrację. W ogóle 
Ruchowi Radzionków zawdzięczam 
duże zmiany, jakie zaszły w mojej 
głowie. Nauczyłem się wówczas żyć 
meczem, nawet jak piłka jest daleko 
od mojej bramki. I naprawdę sporo 
w podejściu do meczów, treningów 
i swoim zachowaniu poprawiłem.
- Swoimi występami szybko wyrobiłeś 
sobie w Ruchu uznanie trenerów 
i kibiców. Zapytam przewrotnie – 
pamiętasz stracone bramki, przy 

  Mogliśmy walczyć o awans do Ekstraklasy!

SEWERYN KIEŁPIN:

Z okazji awansu do I ligi odbiera gratulacje i pamiątkowy medal z rąk Burmistrza Radzionkowa.
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których brakło Ci tej koncentracji?
- Nie ma na świecie takiego bramkarza, 
który nie popełniłby na przestrzeni 
całego sezonu żadnego błędu. Nawet 
ten absolutny światowy top, gdyby tak 
przejrzeć ich mecz za meczem, to dwa, 
trzy tzw. klopsy w sezonie u każdego się 
znajdzie. Mam w pamięci wiele swoich 
bardzo dobrych meczów z tego sezonu, 
miałem też to szczęście, że błędy mi się 
większe nie zdarzały. Pamiętam jedynie 
takie moje pomyłki w przegranym  
u siebie 1:3 meczu z Zawiszą Bydgoszcz, 
ale był to dla mnie ogólnie słaby dzień, bo 
rano dostałem telefon, że zmarła moja 
babcia, i przez cały dzień nie byłem sobą.
- Wiele razy podkreślałeś, że 
jako dziecko zapatrzony byłeś  
w drużynę Górnika Zabrza, a Twoim 
idolem z młodości był Andrzej 
Bledzewski. W Ruchu spotkałeś kilku 
piłkarzy, których wtedy śledziłeś  
z trybun. Dla młodego zawodnika  
z pewnością musiało być to przeżycie?
- Zdecydowanie tak. Ekipa najbardziej 
charakterystycznych piłkarzy Górnika 
przerzuciła się do Ruchu Radzionków. Była 
to nasza wielka siła i na boisku, i przede 
wszystkim w szatni. Początkowo, choć nie 
miałem wcale osiemnastu lat, patrzyłem 
na nich jak na obrazek. Jak zresztą wielu 
innych chłopaków w tej szatni. Myślę, 
że wszyscy bardzo skorzystaliśmy na 
tym, że codziennie mogliśmy trenować 
u boku Jacka Wiśniewskiego, Piotra 
Gierczaka i Adama Kompały. Była to 
wielka szkoła profesjonalizmu dla tych 
z nas, którzy wchodzili niemal wprost 
z juniorów, patrzeć jak oni zachowują 
się w samym treningu, ale też jak się do 
niego przygotowują, i jak reagują po jego 
końcu, jak się koncentrują do meczów. 
Podpatruje się to, kopiuje, bierze dla siebie. 
Ja faktycznie czerpałem z tego garściami.
- Z Ruchem bardzo szybko 
przebiłeś się do pierwszej ligi, 
doświadczając tym samym swojego 
drugiego już awansu, bo pierwszy 
- z Koszarawą Żywiec - wszyscy  
w Radzionkowie dobrze pamiętamy.
- To też był dla mnie bardzo dobry 
czas. Jako młodziutki chłopak grałem 
wszystko, a w szatni miałem wzór  

w postaci Krzysztofa Bizackiego. To 
był pierwszy gość, od którego dużo dla 
siebie wziąłem, a na kolejnych musiałem 
czekać aż do Ruchu Radzionków, 
bo w międzyczasie nie trafiłem na 
zawodników o podobnej charyzmie, 
jak te zabrzańskie trio w Radzionkowie. 
Po awansie do pierwszej ligi w Ruchu 
nic się nie zmieniło. Cały czas grałem, 
roboty w bramce w każdym meczu było 
więcej, bo rywale oczywiście mocniejsi, 
ale przecież i my nie mieliśmy ułomków. 
Wystarczy zobaczyć, gdzie teraz są bracia 
Mateusz i Michał Mak, Bartosz Kopacz 

czy Michał Nalepa. A był też przecież 
choćby Dawid Jarka - głośne nazwisko  
w tamtym czasie - czy grupa miejscowych 
bardzo silnie trzymająca szatnię, na czele 
z Marcinem Trzcionką. To była ekipa, 
która gdyby trochę okrzepła, i w klubie 
była normalna sytuacja - a niestety 
po awansie do pierwszej ligi zaczęły 
wychodzić różne problemy i to zaczęło się 
stawać głównym tematem w rozmowach 
między nami - to utrzymując ten skład,  
w drugim sezonie walczylibyśmy o awans 
do Ekstraklasy. I mówię to z pełnym 
przekonaniem i z czystym sumieniem. 
Nawet jeśli byłyby u nas jakieś piłkarskie 

braki, to wszystko to nadrobilibyśmy 
świetną atmosferą. Ona naprawdę może 
wiele zdziałać, odwrotna sytuacja - że są 
piłkarze na najlepszym poziomie, a nie 
ma atmosfery - w futbolu sukcesu nie da.  
- Jednak w pierwszej lidze  
w Ruchu pograłeś tylko jedną 
rundę, a wracając z wypożyczenia 
do Polonii Bytom wydawało się, że 
Ekstraklasa stoi przed Tobą otworem...
- W momencie awansu moje 
wypożyczenie zostało przedłużone 
o pół roku, a po tym czasie zgłosiła 
się Polonia i ściągnęła do siebie.  

I początkowo tam grałem, ale... to jednak 
nie było to, w Polonii był wówczas jakiś 
taki inny, nieprzyjemny klimat. Zupełnie 
inaczej niż w Radzionkowie. Nie chcę by 
zabrzmiało to zbyt buńczucznie, ale na 
pewno nie zasłużyłem tam na to, by po 
trzech meczach być nagle odsuniętym na 
ławkę, i dopiero ponownie swojej szansy 
doczekać po zmianie trenera, już w chwili 
gdy byliśmy pogodzeni ze spadkiem. 
Po degradacji sytuacja się powtórzyła.  
W pierwszych kolejkach byłem pierwszym 
bramkarzem, by nagle spaść na ławkę. 
Z pewnością wpływ miał na to fakt, że 
nie dostając od kilku miesięcy wypłat, 

Jako zawodnik Polonii kapituluje w derbach po strzale Piotra Rockiego.
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złożyłem pismo do PZPN-u. Ten dał 
Polonii miesiąc na ustosunkowanie się  
do sprawy, a wobec braku odpowiedzi, 
rozwiązał mój kontrakt. To zdarzyło 
się około czwartej kolejki pierwszej ligi.  
I choć wszyscy cały czas wiedzieli jaka 
jest sytuacja, i nie reagowali na nią, to 
w momencie, gdy mój kontrakt został 
rozwiązany z każdej strony - trenerów, 
z a w o d n i k ó w , 
działaczy po kibiców 
- wylała się na 
mnie fala hejtu, 
wszyscy się obrazili. 
Po pewnym czasie 
do Polonii spłynęła 
jakaś większa 
gotówka, i zostałem 
p o s t a w i o n y 
w sytuacji, że 
odzyskam pieniądze 
niewypłacane mi 
przez prawie pół 
roku, gdy podpiszę 
nowy kontrakt.  
I tak zdesperowany 
zostałem ponownie 
piłkarzem Polonii, 
by wrócić w środku 
rundy na chyba dwa 
mecze do bramki, i od 
nowa to samo, czyli 
spadek na ławkę.
- Aż do meczu 
z Ruchem 
R a d z i o n k ó w 
wygranym przez 
„Cidry” w Bytomiu, 
którym z Polonią 
ostatecznie się 
p o ż e g n a ł e ś , 
a po którym przez miejscowych 
kibiców byłeś wręcz określany 
o odpuszczenie meczu.
- Bardzo dla mnie było to niespodziewane, 
że wróciłem do bramki na ten ostatni 
mecz rundy. Od dłuższego czasu nie 
grałem w ogóle, wiedziałem, że jestem 
bez formy. Mecz mi zupełnie nie 
wyszedł, w przerwie trener ściągnął 
mnie z boiska. Chemii między mną  
a Polonią zupełnie nie było, a ten mecz 
z Ruchem Radzionków ostatecznie 
przekonał mnie, że trzeba zmienić klimat.
-I zdecydowałeś się na powrót do 
Ruchu Radzionków, w którym jednak 
- podobnie jak w Polonii - były 
już duże problemy organizacyjne.
- Wtedy zdecydowanie na pierwszym 
miejscu było dla mnie żeby grać, żeby znów 
zostać docenionym i odzyskać pewność 
siebie. Ruch Radzionków to wszystko mi 
dawał, wróciło do mnie zaufanie kibiców, 
w szatni atmosfera nadal była świetna. 
A ja szybko odzyskałem formę, i nawet 
nie wiem czy sportowo nie był to dla 
mnie najlepszy okres, bo broniłem wtedy 
kilka takich piłek, których wcześniej 

pewnie bym nie sięgnął, kilka razy byłem 
wybieramy do jedenastki kolejki całej 
pierwszej ligi, w ankietach kibiców Ruchu 
wskazywany byłem jako najlepszy piłkarz 
kilku meczów czy całego miesiąca. 
- Dobra postawa w bramce 
pierwszoligowego Ruchu zaowocowała 
ofertami z Ekstraklasy, Ty jednak 
zdecydowałeś się na krok do tyłu  

i przejście do drugoligowej Wisły Płock.
- O Pogoni Szczecin mówiło się z racji 
tego, że poszedł tam niemal cały sztab  
z Radzionkowa, i trener Grzegorz Żmija,  
z którym treningi znakomicie 
wspominam, mocno namawiał mnie 
na ten kierunek. Ale niepodważalną 
pozycję miał tam Radosław Janukiewicz, 
przede mną pozyskano też do bramki 
reprezentanta Słowacji, i działacze ze 
Szczecina zakomunikowali mi, że nie 
potrzebują trzeciego do rywalizacji,  
a postawią na młodego bramkarza, który 
będzie miał się od tej dwójki uczyć. Było 
też zainteresowanie ze strony Piasta 
Gliwice, ale do niczego nie doszło. A oferta 
z Płocka była bardzo konkretna i dlatego 
zdecydowałem się na ten kierunek. 
- Z pewnością ważny musiał być fakt, że 
Wisła uchodziła za poukładany klub?
- Z jednej strony ten klub  
w przeciwieństwie do moich poprzednich 
doświadczeń rzeczywiście uchodził 
za bardzo poukładany. Drużyna 
była jednak świeżo po spadku  
z pierwszej ligi. Prawie cała szatnia 
nowa, nowy trener, wymieniony zarząd 

klubu. Ale miałem tam kilku znajomych, 
przedzwoniłem do nich, i dowiedziałem 
się, że finansowo klub stoi dobrze, i że 
po spadku nie powinno się to zmienić. 
A naprawdę wtedy było to dla mnie 
bardzo ważne. Oferta, jaką dostałem  
z Płocka była bardzo dobra jak na drugą 
ligę.  Ostatecznie o tym, że wybrałem 
ten kierunek przesądziła rozmowa 

z trenerem, który 
zapewnił mnie, że 
Wisła będzie grała  
o awans. Ta deklaracja 
była dla mnie ważna bo 
po grze w Ekstraklasie 
i w pierwszej lidze,  
i po ofertach klubów 
z Ekstraklasy, miałem 
duży opór by iść 
znowu do drugiej ligi.
- Z perspektywy czasu 
można powiedzieć, 
że zrobiłeś bardzo 
dobry ruch  
i w końcu znalazłeś 
swoje piłkarskie 
miejsce na dłużej.
- Tak, to był dobry 
ruch z mojej 
 strony. Najlepiej 
świadczy o tym to, że 
jestem tam już piąty 
rok. Przyszły do nas 
naprawdę znakomite 
nazwiska - Janus, 
Krzywicki, Dziedzic, 
Magdoń, Sekulski 
czy Góralski - teraz 
reprezentant Polski 
przecież. Z takimi 
piłkarzami awans był 

obowiązkiem, i faktycznie to nam się udało.
- Ale, o tym że z Wisłą Płock 
znajdziesz się w Ekstraklasie  
z pewnością wtedy nie myślałeś?!
- Faktycznie, nie sądziłem, że tak szybko 
to się Wiśle uda. Ale najważniejsze 
było dla mnie zrobić awans z ligi 
drugiej, i w tamtym okresie gra w 
pierwszej lidze mnie satysfakcjonowała.  
A że po trzech latach wywalczyliśmy 
Ekstraklasę, to duże wydarzenie.
- I dziś wydajesz się w Płocku 
pewniakiem do gry, gdyby nie kontuzja 
broniłbyś pewnie wszystkie mecze.
- Wielu piłkarzy Ekstraklasy jest po 
przejściach, ale ja się cieszę, że mam za 
sobą takie doświadczenia, w których nie 
było kolorowo, bo dzięki temu dziś jestem 
mocniejszy. Kiedyś po błędzie długo 
siedziało mi to w głowie, dziś spływa to 
już po mnie, i w kolejnym meczu mam 
zupełnie czyste od tego myśli. To bardzo 
ułatwia grę i dodaje mi pewności. Bez 
tego ani rusz.

Seweryn wpiera akcję kibiców Ruchu Radzionków.
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 Do produktów spalania wpływających 
na występowanie niskiej emisji zaliczyć 
można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek 
węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu 
NOX, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne, np. benzo(α)piren oraz 
dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, 
nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5. 
W ciągu jednej minuty od wdechu najmniejsze 
cząsteczki pyłów docierają poprzez krwiobieg 
do narządów wewnętrznych (nerki, wątroba, 
mózg, serce) i tkanek. Pyły o średnicy 0,1 µm 
przenikają u kobiet ciężarnych poprzez barierę 
łożyskowo-naczyniową do płodu. Dzieci w łonie 
matek narażone na działanie zanieczyszczeń 
powietrza są cztery razy bardziej narażone na 
zachorowania typu astma czy alergia.   
Efektem wpływu zanieczyszczeń są także: 
opóźniony rozwój intelektualny, zaburzenia 
rozwoju płuc, problemy z pamięcią, uwagą 
i koncentracją, wyższy poziom niepokoju 
i częstsze zachowania depresyjne (wpływ 
na układ nerwowy). U osób starszych 
długoletni kontakt z pyłem zawieszonym 
zwiększa ryzyko wystąpienia zawału u osób 
chorujących na niedokrwienie serca, nasila 
i przyspiesza proces starzenia się układu 
nerwowego, a  w  konsekwencji pogłębia 
upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności 
umysłowej (demencja). Benzo(α)piren wykazuje 
toksyczność układową, powodując uszkodzenie 
nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego 
i oddechowego. Krótkotrwała ekspozycja na 
wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 

jest równie niebezpieczna. Powoduje wzrost 
liczby zgonów z powodu chorób układu 
oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka 
nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.  

(Źródło: Magazyn Ciepła Systemowego)

Co powstaje w niskiej emisji i jaki ma wpływ na zdrowie 
człowieka?

s t o p N I S K I E J e m i s j i . p l
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   To był pierwszy tak wielki mecz na stadionie Ruchu 
Radzionków od wielu lat. Klubowy, przedmeczowy 
biuletyn zapowiadał mecz 1/16 Pucharu Polski  
z Ruchem Chorzów jako spotkanie najwyższej rangi 
ze wszystkich rozgrywanych dotąd na tym stadionie.   
   Gospodarze przewodząc tabeli II ligi rozgrywali swój 
najlepszy sezon w historii. Nasz bardziej utytułowany 
imiennik z Chorzowa był wówczas szóstą siłą krajowej 
piłki a w jej składzie brylował najlepszy strzelec 
pierwszoligowego sezonu 1997/98 – Mariusz Śrutwa 
(pojawił się na boisku z ławki rezerwowych). Drużyna 
Ruchu Chorzów po ukończeniu rozgrywek miała 
przeżyć piękną przygodę w europejskich pucharach, 
dochodząc do finału Pucharu Intertoto, by w nim 
dopiero przegrać dwumecz z FC Bologna. Dwa sezony 
wcześniej chorzowianie zostali zwycięzcą Pucharu Polski.
Nic więc dziwnego, że pomimo chłodu (mecz wszak 
rozgrywany był w święto narodowe 11 listopada 1997 
roku) na trybunach pojawił się komplet publiczności, 
wypełniony szczelnie został także sektor gości. Żywo 
toczone były dyskusje czy rekordowa frekwencja z meczu z GKS-
em Tychy z 1992 roku została przebita czy... tylko wyrównana.
   Od początku meczu Ruch Radzionków potwierdzał swoje 
pierwszoligowe aspiracje, spychając do defensywy rywala 
złożonego w części z rezerwowych piłkarzy. Dwie szanse  
w pierwszym kwadransie zmarnował - najpierw nie trafiając  
w piłkę w dobrej sytuacji, a potem myląc się o centymetry - Marian 
Janoszka, w 27 minucie w sobie tylko znany sposób Mirosław 
Dreszer wybronił znakomite uderzenie Tomasza Fornalika. 
 Tymczasem pierwszy groźniejszy wypad gości pod 
radzionkowską bramkę zakończył się golem. W 33 minucie  
w zamieszaniu w polu karnym piłka została wycofana, a 
uderzeniem z osiemnastego metra drogę do siatki znalazł 

Sergiusz Wiechowski. Futbolówka odbiła się po drodze od słupka.
   Stroną dominującą w meczu pozostawali jednak  
niżej notowani gospodarze. Piłkarskiej sprawiedliwości stało się 
zadość już sześć minut później. Piłkę na piąty metr dośrodkował 
w lewej strony Damian Galeja, a Roman Cegiełka ubiegł obrońców 
rywala i wpakował ją do bramki obok bezradnego bramkarza. 
    

Ostatnie minuty pierwszej części gry nie przyniosły już emocji i 
mecz musiał się rozstrzygnąć po przerwie.
 Niespełna sto dwadzieścia sekund po gwizdku na 
drugą połowę doszło do wydarzenia, które zdeterminowało 
obraz meczu na pozostałą jego część. Mirosław Bąk został 
ukarany żółtą kartką za faul na Czesławie Wrześniewskim, 
a że wcześniej otrzymał kartonik tego samego koloru za 
zbyt szybkie rozegranie stałego fragmentu gry, goście

Na kartach historii : RUCH RADZIONKÓW – RUCH CHORZÓW
Sezon  1997/1998
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radzić musieli sobie odtąd w dziesiątkę, choć z tą decyzją sę-
dziego Jacka Granata z Warszawy długo nie mogli się pogodzić.
 Siedem minut później Maciej Mizia sfaulował przed 
p o l e m 
k a r n y m 
G a l e j ę . 
P o s z k o -
d o w a n y 
sam usta-
wił so-
bie piłkę i precyzyjnym uderzeniem z narożnika pola 
karnego wyprowadził „Cidry” na prowadzenie. W 63 mi-
nucie Galeja miał znakomitą szansę na swojego drugiego 
gola, tym razem przegrał jednak pojedynek z Dreszerem.
 A potem działy się już rzeczy... z piłką nożna niemające 
za wiele wspólnego. W 66 minucie w wyniku burd wśród kibiców 
„Niebieskich” arbiter na blisko dziesięć minut przerwał spotka-
nie. Część fanów z Chorzowa nie mogła się pogodzić z wyni-

kiem me-
czu i ich 
z d a n i e m 
s t r o n -
n i c z y m 
p r o w a -
d z e n i e m 
m e c z u 
przez trój-
kę sę-

dziowską. Z pewnością bardzo rozsierdzali ich tak-
że kibice Ruchu Radzionków, którzy wspierani byli przez 
grupę kibiców Górnika Zabrze, którzy to podczas me-
czu wielokrotnie skandowali  nazwę zabrzańskiego klubu.
 Po wznowieniu gry nadal w sektorach gości nie było 
spokojnie, kibice z Chorzowa wciąż próbowali forsować ogro-

dzenie i wbiec na boisko - wkroczyła na trybu-
ny policja pacyfikując cały sektor - a na mura-
wie mecz dużo stracił ze swojej wcześniejszej 
atrakcyjności, choć walki z obu stron o zmianę 
rezultatu z pewnością nie brakowało. Opiekun 
gości pan Orest Lenczyk za komentowanie po-
stawy arbitra w 83 minucie wyrzucony został 
na trybuny, by po meczu nazwać go głównym 
reżyserem boiskowych wydarzeń, a jego decy-
zje łobuzerstwem. Wprowadzony po zmianie 
stron Krzysztof Bizacki za ironiczne oklaski-
wanie decyzji sędziego otrzymał żółtą kartkę.
 Wynik nie uległ już zmianie. Mecz stał się głoś-
ny w całym kraju, migawki ze stadionu w By-
tomiu-Stroszku obiegły wszystkie programy 
informacyjne w telewizji, nazajutrz w prasie w 
Polsce pojawił się opis tego wydarzenia. O naj-

większym 
s u k c e s i e 
w historii 
Ruchu Ra-
dzionków, 
r a d o ś c i 
po meczu 
na stadio-
nie i pod 
s z a t n i a -
mi tele-
wizja informowała krótko na końcu relacji, bądź w ogó-
le, a przekazy te zdominowały wydarzenia z sektora gości.
 R a d z i o n k o -
wianie awansowali do 
ćwierćfinału Pucharu 
Polski, gdzie - jak się 
potem okazało - cze-
kał na nich najbardziej 
utytułowany śląski 
klub - Górnik Zabrze.

11 listopada 1997: Ruch - Ruch Chorzów 2:1 (1:1)
0:1 - Wiechowski 33’ 1:1 - Cegiełka 39’ 2:1 - Galeja 54’
Ruch: Przewoźnik - Wrześniewski, Wróblewski, Fornalik, Szymiński 
- Myszor, Kompała, Janoszka, Sierka - Galeja (78’ Jarosz), Cegiełka. 
Trener: Żurek.
Ruch Chorzów: Dreszer - Baszczyński, Mizia, Wiechowski - Gola, 
Stachurski, Wleciałowski, Bąk, Gaca (52’ Jaworski) - Włodarczyk (59’ 
Bizacki), Gorawski (52’ Śrutwa). Trener: Lenczyk.
Żółte kartki: Szymiński, Sierka - Wiechowski, Bąk 2, Bizacki.
Czerwona kartka: Bąk 47’ (Ruch Chorzów, za dwie żółte kartki).
Sędzia: Granat (Warszawa). Widzów: ok 10000.

Trener Ruchu Chorzów Orest Lenczyk po meczu:
Spotkanie stało na dobrym poziomie, obie drużyny po-
kazały podobne umiejętności piłkarskie. Zwycięstwo w 
meczach pucharowych zawsze jest sprawą otwartą. 
Szkoda tylko, że głównym reżyserem tego meczu był 
sędzia. Ja nie toleruję łobuzerstwa, a już wcześniej Ja-
cek Granat trzy czy cztery razy nas „skaleczył”. Takie 
ważne mecze powinni prowadzić poważni arbitrzy. 
Publiczność sprowokował boczny sędzia. Widziałem 
jakie puszczał spalone, a gdy zwracałem mu uwagę, 
to ze mnie drwił.

Damian Galeja po latach: 
Uważam dziś ten mecz za jeden z moich najlepszych w 
całym okresie gry w piłkę nożna, a na pewno najlepszy 
w Ruchu Radzionków. Dla mnie, chłopaka z Chorzowa, 
był to mecz z podtekstami. A była nas tutaj większa 
grupa z Chorzowa, bo i Tomasz Rudek, i Tomasz Forna-
lik, którzy również bardzo mobilizowali się na to spot-
kanie. Ruch Chorzów przyjechał w mocnym, ekstra-
klasowym składzie. Jednak to my wygraliśmy 2:1, a ja 
zdobyłem zwycięskiego gola strzałem z rzutu wolnego.

Trener Jan Żurek po meczu:
To było bardzo dobre widowisko. Występy w pucha-
rach traktujemy jako przygodę. Nie wygraliśmy przy-
padkowo. Cieszę się, że nasza przygoda będzie trwała 
dalej, ale pozostał niesmak z powodu zachowania czę-
ści kibiców. 
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