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• Wielu kibiców Ruchu pamiętających 
awanse z roku 2008, 2009 czy 
2010 jest zdania, że ten uzyskany  
w czerwcu po barażach z Polonią Bytom 
smakował zdecydowanie najlepiej!
• Bo to był prawdziwy ogień! W piłkę gram 
już od wielu lat, ale takich emocji, jakie 
towarzyszyły końcówce rewanżowego 
meczu z Polonią Bytom, i takiej euforii, 
jaka zapanowała po końcowym gwizdku 
sędziego nigdy wcześniej nie przeżyłem! 
I rzeczywiście porównując to z tamtymi 
awansami, które były także  z moim 
udziałem, i którym też towarzyszyły duże 
emocje i wielka radość, to zgodzę się z taką 
opinią. Wtedy do decydujących meczów 
podchodziłem w miarę spokojnie, choć 
byłem młodszy niż obecnie i głowę 
miałem przez to bardziej gorącą. Zaś przed 
barażami z Polonią Bytom, choć przecież 
nie mogłem w nich zagrać, nie potrafiłem 
nocami zasnąć! To chyba najlepiej 
pokazuje jakie emocje nami kierowały. 
Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że 

mogłem w tym uczestniczyć. Bo to 
były największe pozytywne emocje 
związane z piłką nożna, jakie można 
przeżyć, i które - tak myślę - można 
wręcz porównać do najpiękniejszych 
chwil w życiu prywatnym człowieka.

• Trudno sobie chyba wyobrazić lepsze 
pożegnanie z Ruchem Radzionków.  
A to właśnie stało się z Twoim 
udziałem.
• Tak. Chciałbym w tym miejscu 
podziękować za te wszystkie lata  
spędzone w Radzionkowie. Za wielkie 
emocje, nie tylko te ostatnie, ale także 
wcześniejsze, za wszystkie piękne 
chwile, które tu przeżyłem, a których 
było zdecydowanie więcej niż tych 
negatywnych. Oczywiście, gdy tu 
trafiałem razem z Marcinem Trzcionką 
cztery lata temu, głośno mówiliśmy, 
że wracamy do „Cidrów” po to by 
przywrócić je do trzeciej ligi. Miało to 
jednak zająć rok, ale przegraliśmy baraże  
z Bełkiem, i potem na trzy lata utknęliśmy 

w czwartej lidze. To na pewno jeden  
z największych minusów mojego 

pobytu w Radzionkowie. Koniec 
końców, po czterech latach 

jednak ten cel zrealizowaliśmy. 
Cieszę się bardzo, że tak się 

stało, bo w rozgrywkach 
ligowych  dopiero gdzieś  

w połowie rundy 
wiosennej ten cel 
dopiero wydał się 
realny, a też przecież  
w barażach wcale nie 
byliśmy faworytem. 
Jednak ten awans 
nam się należał! 
To byłaby wielka 
niesprawiedl iwość, 
gdyby ta fantastyczna 
ekipa musiała kolejny 
rok zostać w czwartej 

lidze. Bo ta iskra, jaka wychodziła z tej 
szatni, to coś czego nigdy wcześniej 
nie przeżyłem. W przeszłości wielu 
piłkarzy przewinęło się przez nią, nigdy 
na atmosferę w Ruchu Radzionków nie 
można było narzekać, ale ten ostatni 
stan szatni, to naprawdę ścisła czołówka, 
zahaczająca wręcz o miejsce pierwsze.

• O tym, że po sezonie odchodzisz 
wiedzieliśmy od dawna. Ale co 
planujesz dalej? Odpoczynek 
od piłki czy może zmianę barw 
klubowych? Walkę o powrót na 
boisko, czy może kontuzja sprawia, 
że myślisz już tylko o funkcji trenera?
•  Na pewno kariery piłkarskiej jeszcze nie 
kończę. W ogóle raczej nie powiem nigdy, 
że w danym momencie będzie koniec 
mojej kariery. Zamierzam grać w piłkę 
dopóki mi sił starczy i zdrowie pozwoli,  
a gdy już mi tego zabraknie, bez 
większego hałasu po prostu przestanę 
to robić. Aktualnie rehabilituję się po 
kontuzji nogi i w najbliższym czasie grać 
jeszcze nie mogę, ale kto wie co przyniesie 
przyszłość. Na razie zdecydowałem  
o półrocznym odpoczynku od piłki,  
w tym sensie, że nie będę nigdzie 
trenerem, asystentem, nie będę 
prowadził żadnych grup młodzieżowych, 
że w ogóle do żadnego klubu sportowego 
w tym czasie należeć nie będę. Od 
trzydziestu lat jestem związany z piłką 
nożną, od prawie dwudziestu zawodowo, 
muszę zresetować głowę, podsumować 
sobie to wszystko, co za mną i spokojnie 
wrócić do pełnej sprawności po kontuzji. 
Ale od piłki zupełnie się nie odcinam. 
Przede mną staż trenerski w Borussi 
Dortmund, jestem też w trakcie 
załatwiania stażu w Tottenhamie 
Hotspur, jest też szansa bym podjął 
się współpracy z Borussia Camp  
w Goczałkowicach-Zdroju. Bezpośrednio 
w piłce więc nie będę, ale cały czas

MARCIN DZIEWULSKI
POŻEGNAŁ SIĘ  Z RUCHEM RADZIONKÓW !

W swoim debiucie w pierwszej lidze wyprowadził 
Ruch Radzionków w roli kapitana.
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zamiarzam płynąć z prądem, bo wiem, 
że jak się zupełnie wypadnie to bardzo 
ciężko jest potem wrócić. Myślę, że 
to będzie połączenie w sam raz, by  
nie stracić kontaktu, ale by 
się zresetować i odpocząć. 
Myślę, że przełom grudnia  
i stycznia że będzie już bardzo 
burzliwy okres w moim notesie.

•  Po awansie i towarzyszącej mu  
euforii nie pojawiła się nutka 
wątpliwości czy decyzja o całkowitym 
odejściu z klubu jest 
na pewno słuszna?
• To jest decyzja podjęta 
dużo wcześniej. Ale 
oczywiście ta szatnia w 
Ruchu Radzionków jest 
n ieprawdopodobna. 
Tutaj aż się chce 
przychodzić, przebywać, 
trenować, uczestniczyć 
w tym wszystkim. 
Trudno tak po prostu to 
przerwać. Decyzja zatem 
jest ugruntowana, ale skłamałbym, 
gdybym powiedział, że czuję się z nią 
komfortowo. Myślałem na pewno, że 
dużo łatwiej będę przez to przechodził.

•  Za Tobą siedemnaście sezonów 
jako senior, z tego osiem w Ruchu 
Radzionków. To niemal połowa!
•  Tak się moje życie potoczyło. Myślę, 
że każdy piłkarz ma swoje jedno 
miejsce, które traktuje jako piłkarski 
dom, niekoniecznie musi to być 
klub, którego jest wychowankiem. 
A jeśli jeszcze nie ma, to na pewno 
odnajdzie je poprzez to, że zacznie  

w nim czuć otoczenie, a ci ludzie,  
z którymi przebywa otoczą go pełnym 
zaufaniem i będą liczyć się z jego zdaniem, 
że na każdy trening będzie przychodził  
z uśmiechem. Jestem szczęśliwy, 
że ja takie miejsce odnalazłem  
w Ruchu Radzionków. Myślę, że tylko 
niewiele przesadzę, gdy powiem, że 
poczułem, że to będzie to miejsce już 
pierwszego dnia. Bo od pierwszego 
treningu przez te wszystkie lata 
czułem się tutaj zawsze świetnie,  

 

 
a w tym ostatnim czasie wręcz 
znakomicie. Ruch Radzionków to dla 
mnie jeden wielki pozytyw, i nic - nawet 
przegrane baraże, brak awansu przez 
cztery lata czy kontuzja - tego nie zmieni. 

•   Pierwsze półrocze 2018 roku 
to najtrudniejszy dla Ciebie czas  
w Ruchu Radzionków. Można 
powiedzieć pół żartem, że naznaczone 
przez Polonię Bytom. Rozmawiamy po 
drugim meczu barażowym wygranym 
2:1, w okresie przerwy zimowej  
doznałeś kontuzji w wygranym 2:1 

sparingu z Polonią w którym gole strzelili 
Andrzej Piecuch i Robert Wojsyk. 
•  Faktycznie, nie zwróciłem 
na to uwagi! To nie może być 
przypadek! Życie pisze najbardziej 
nieprawdopodobne scenariusze.  
I to ta Polonia Bytom, która 
przecież też znalazła swoje miejsce  
w mojej przygodzie z piłką nożną, tak się 
naznaczyła. Z jednej strony sprawiła mi 
największy ból, jaki odczułem, bo nigdy 
nie miałem wcześniej tak poważnej 

kontuzji. A z drugiej po 
wygranej z nią  
w barażach odczułem 
n a j p i ę k n i e j s z e 
emocje, jakie tylko 
może przeżyć 
piłkarz. Tak widać 
musiało być, i niczego 
z tego nie żałuję.

•  Z Polonią Bytom 
przeżyłeś pewnie 
n a j w i ę k s z ą 
piłkarską przygodę, 

bo to w tym klubie 
zadebiutowałeś i rozegrałeś  swoje 
jedyne mecze w Ekstraklasie. Jednak 
taką szansę dostałeś dzięki dobrej grze 
w Ruchu Radzionków, z którym rok 
po roku dotarłeś aż do pierwszej ligi.
•  Wywodzę się z Tarnowskich 
Gór z małego a-klasowego klubu 
Tarnowiczanka, więc jestem dumny  
z tego co udało mi się osiągnąć. Zagrałem 
pięć meczów w Ekstraklasie. Ktoś powie, 
że tylko pięć, ale dla mnie marzeniem 
było zadebiutować w Ekstraklasie, 
i to swoje marzenie spełniłem. 

Jak ważną był postacią w szatni drużyny udowodnili jego koledzy, którzy po odniesieniu przez 
niego kontuzji, na kolejny sparing ubrali się w okolicznościowe koszulki „Dziewul jesteśmy z Tobą”
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Cieszyłem się z każdej minuty, jaką tam 
dostałem. Jestem wdzięczny Polonii 
za tą szansę, rzeczywiście tak samo jak 
Ruchowi, który uczynił mnie wcześniej 
podstawowym piłkarzem drużyny, 
która rok po roku awansowała przez 
kolejne szczeble ligowe, by zatrzymać się  
w pierwszej lidze. Piłka nożna jest 
najpiękniejszym sportem, i bardzo się 
cieszę, że znalazłem w niej swoje 
miejsce, i że mogłem liznąć niemal 
wszystkiego w niej najpiękniejszego, 
bo kilku awansów, gry  
w Ekstraklasie, posmakowałem 
też występowania w klubie 
zagranicznym. Coś pięknego.

• W Ruchu Radzionków 
przez te lata odbierany byłeś 
niemal jak wychowanek.
•   Mam nadzieję, że nikt komu 
Ruch Radzionków jest bliski się 
nie urazi, ale ja jestem tutaj w 
swoim domu. Ok, nie jestem 
wychowankiem, ale w takim 
razie nazwę się adoptowanym członkiem 
rodziny. Zawsze przychodziłem tutaj  
z uśmiechem, i teraz odjeżdzam w wielkich 
emocjach, ale także z uśmiechem. 
Cieszę się bardzo, że Ruch Radzionków  
w pewnym momencie wyciągnął do 
mnie rękę i dał mi szansę poczuć się tutaj 
jak w domu. I teraz już na zawsze zostanie 
w moim serduchu. Nic tego nie zmieni.

•  Osiem lat w Ruchu Radzionków, 
dokładnie dwieście meczów.  
O ostatnim awansie już rozma-
wialiśmy. A te inne  momenty, 
które na długo zapiszą się w Twojej 
pamięci?

•   Zacznę od negatywu, czyli od 27 
stycznia 2018 roku i tej feralnej kontuzji.  
A jeśli chodzi o pozytywy, to pojedynczego 
meczu czy wydarzenia raczej nie 
potrafię wskazać, bo na ten jeden wielki 
pozytyw złożyły się te wszystkie lata 
i ci wszyscy ludzie, którzy przewinęli 
się przez szatnię i których spotkałem  

w pomieszczeniach na wyższych piętrach. 
Jeśli jednak miałbym wskazać taki czas, 
kiedy piłkarsko czułem się najlepiej, 
to powiedziałbym, że były to miesiące 
awansu do pierwszej ligi i te półrocze, 
gdy w Ruchu w niej grałem. Byłem wtedy 
kapitanem, i w tym momencie, gdy 
wyprowadzałem drużynę na pierwszy 
mecz na zapleczu Ekstralasy po awansie  
z MKS Kluczbork, to naprawdę serce mi jak 
oszalałe waliło. Myślę zatem, że to będzie 
ta najpiękniejsza, oprócz okoliczności 
ostatniego awansu po barażach z Polonią 
Bytom, chwila w Ruchu Radzionków.
•   W Ruchu pracowałeś  
w ostatnich latach także z młodzieżą.

- I z tym związany jest następny 
obrazek, który na pewno zostanie ze 
mną na lata. Jestem przeszczęśliwy, że 
grupa chłopaków, których trenowałem  
w ostatnim meczu ligowym w sezonie 
zadebiutowała w pierwszej drużynie. 
I to zadebiutowała całkiem udanie.  
W ten sposób już po pierwszym meczu  

w seniorach wpisać mogą  
w swoje piłkarskie CV awans 

do trzeciej ligi. Fantastyczna 
sprawa, bo dzięki temu mają 
szansę by stać się facetami  
z ogarniętymi głowami, a daj 
Boże także dobrymi piłkarzami. 
Cieszę się bardzo, że mogłem 
im w tym dopomóc, mocno 
im dalej kibicuję, i gorąco  
w to wierzę, że ta fantastyczna 
radzionkowska otoczka sprawi, 
że najpierw przebiją się na 
dłużej do pierwszej drużyny, a 

potem zaczną dalej wypływać, 
jak ostatnio Jakub Łabojko, 
czy jak wcześniej bracia 

Mateusz i Michał Mak. Jeśli chodzo 
o piłkę młodzieżową to uważam, 
że w Radzionkowie jest naprawdę 
ogromny potencjał. Entuzjazm tych 
dzieci i ich rodziców po prostu zaraża. 
Aż chce się w to inwestować swój 
czas. Trudno mi wskazać lepszy klub  
w regionie, który potrafi tak dać szansę 
młodym i tak ich wypromować potem do 
wyższych lig. Wiele jest na to przykładów. 
Dlatego bądźcie cierpliwi, ale angażujecie 
się na sto procent w piłkę, którą kochacie, 
a kolejne szanse na pewno przyjdą.

Licznik Dziewula w Ruchu Radzionków zatrzymał się na 200 meczach. 
Na zdjęciu odbiera okolicznościowy plakat przed meczem z Szombierkami Bytom.
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•  Gdy w 2010 roku trafiałeś do 
Ruchu Radzionków powiedziałeś, 
że Twoim celem w Polsce jest 
szybkie przebicie się do Ekstraklasy. 
Jako piłkarzowi  ta sztuka Ci się 
nie udała, ale trenerowi już tak.
• Zgadza się. Jako piłkarz tego celu nie 
zrealizowałem, ale bardzo się cieszę, 
że udało mi się to już w roli trenera. 
Widać jak co komu jest pisane, tak 
będzie. Pewnie gdybym awansował tam 
jako piłkarz wiązałoby się to z dużymi 
emocjami i podekscytowaniem. Będąc 
już trenerem przeżywałem to inaczej. 
Traktuję to przede wszystkim jako wielką 
pracę do wykonania, jako konieczność 
sprostania wielkim wymaganiom, 
jakie niesie za sobą Ekstraklasa.

• Na I-ligowe Zagłębie Sosnowiec 
z Tobą na ławce rezerwowych 
jeszcze na kilka kolejek przed   
końcem sezonu niewielu stawiało.
• Dwa ostatnie sezony pierwszej 
ligi były bardzo wyrównane, można 
powiedzieć, że do końca nawet sześć 
zespołów liczyło się w walce o awans. 
Wiedzieliśmy, że sytuacja w tabeli będzie 
się zmieniać, że wystarczy złapać serię 
kilku wygranych z rzędu, a już wiązać się 
to będzie z przebiciem się na czołowe 

miejsca. Gdy nam się to udało, akurat 
terminarz był taki, że w międzyczasie 
drużyny będące w tabeli przed nami 
grały między sobą i w ten sposób traciły 
punkty. My to skrzętnie wykorzystaliśmy 
i w końcu znaleźliśmy się w sytuacji, 
że wszystko zależało tylko od nas, że 
nie musieliśmy już na innych patrzeć.

• Jak to się stało, że zostałeś trenerem?
• Kończył mi się kontrakt w Zagłębiu  
i wówczas władze klubu zaproponowały 
mi objęcie funkcji trenera w akademii. 
Poprosiłem o kilka dni 
zastanowienia, bo 
miałem już 
t r z y d z i e ś c i 
lat, i do tego 
ciągnący się 
od dłuższego 
c z a s u 
problem z 
k o l a n e m . 
D o s z e d ł e m 
do wniosku, że 
może faktycznie 
lepiej dla mnie 
będzie skończyć 
karierę i zająć 
się trenerką. 
Półtora roku 

pracowałem z młodzieżą, aż dostałem 
telefon, że mam się zgłosić na rozmowę, 
podczas której padła propozycja 
bym został asystentem trenera  
w pierwszym zespole. I tak jest do dzisiaj.

• Papiery trenerskie robiłeś w Polsce?
• Pierwsze nauki pobierałem 
jeszcze na Słowacji, ale cały 
proces dokończyłem już w Polsce.

• Twój debiut w Polsce, i zarazem 
w Ruchu Radzionków, to był mecz 
właśnie z Zagłębiem Sosnowiec.
• Faktycznie, to było moje pierwsze 
oficjalne spotkanie, pamiętam je. Ale 
jeszcze lepiej pamiętam swój pierwszy 
sparingowy mecz w Ruchu na Stadionie 
Śląskim. To właśnie to spotkanie 
postrzegam jako mój pierwszy mecz 
w Polsce. Debiut w lidze to jednak

MICHAL FARKAŠ: 
Do Ruchu zawsze będę czuł sentymenT
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spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec, które 
wygraliśmy 2:1, i którym rozpoczęliśmy 
marsz do awansu do pierwszej ligi. 
Bardzo ciekawe było to półrocze, bo Ruch 
Radzionków o awans walczył właśnie  
z Zagłębiem, ale też z Zawiszą Bygdoszcz 
czy Górnikiem Polkowice. A były też w tej 
grupie GKS Tychy i Raków Częstochowa. 
Udało się awansować nam i Polkowicom. 

• Na początek była więc walka o awans, 
pewne miejsce w pierwszym składzie
- wszystko układało się po Twojej 
myśli... aż przyszła kontuzja, 
która wyeliminowała Cię z gry 
na cały sezon. Gdy już miałeś 
wrócić, w pierwszych chwilach 
na boisku kontuzja się odnowiła.
•  To zdecydowanie najgorszy moment 
w mojej całej karierze piłkarskiej. To on 
zadecydował, że później nie udało mi się 
przebić do Ekstraklasy, jako piłkarzowi, i że  
w ogóle o wiele wcześniej niż sobie 
to planowałem skończyłem z grą w 
piłkę. Stało się tak także dlatego, że po 
uporaniu się z tą kontuzją cały czas w 
głowie miałem to, co się wydarzyło,  
i nie potrafiłem już tak się w grę 
angażować jak wcześniej, cały czas bojąc 
się o kolano. Najgorsze, że tę kontuzję 
sobie sam zrobiłem. Bez udziału 
rywala, na połowie przeciwnika, gdy 
wszystko powinno być pod kontrolą, gdy 
powinienem był spokojnie wrócić na 
swoją pozycję. Ale widać tak musiało być.

• Pierwszą ligę w Radzionkowie 
oglądałeś więc jedynie z perspektywy 
trybun. Ale potem po odejściu z Ruchu 
udało Ci się pozostać na tym poziomie.
• Tak, w GKS-ie Katowice przez dwa 
lata grałem w pierwszej lidze i niemal 
od razu, bo w jednym z pierwszych 
meczów wystąpiłem przeciwko 
Ruchowi Radzionków. Pamiętam, 
że po kilkunastu minutach miałem  
w nim już na swoim koncie dwie żółte 
kartki i musiałem zejść do szatni.

• Kolano 
cały czas 

dawało znać 
o sobie?

• Tak naprawdę 
to do dzisiaj się 

odzywa. Czasami 
nawet teraz potrafi 

się ono wieczorem 
mocno dać we 

znaki. Ta kontuzja 
z d e t e r m i n o w a ł a 

wszystko co działo się ze 
mną później. Ale nie mam 

żalu, bo może gdyby tak 
się nie stało to dzisiaj wciąż 

grałbym w piłkę w drugiej czy 
może w pierwszej lidze, a nie był  

z Zagłębiem Sosnowiec w Ekstraklasie.

•  Pobyt w Katowicach także zakończyła 
kontuzja. By się po niej odbudować, 
po raz kolejny skierowałeś swe kroki 
do Ruchu Radzionków, tym razem 
grającego w trzeciej lidze po rocznym 
niebycie na piłkarskiej mapie Polski.
•  I bardzo dobrze ten okres wspominam. 
Choć drużyna była budowana od zera, 
to jednak była tutaj fajna atmosfera  
i kilka dobrych wyników osiągnęliśmy.

•  W trzech meczach z rzędu 
strzeliłeś wtedy gole - jedyny raz  
w swojej karierze.
•  Rzeczywiście, miałem wtedy taką serię. 
Fajna sprawa.

•  I co to były za bramki?! Ta 
zdobyta w Namysłowie to jedna 
z piękniejszych na przestrzeni 
ostatnich lat w Ruchu Radzionków!
•  Pamiętam, pamiętam. Przebiegłem 
z piłką prawie przez całe boisko  
i uderzyłem mocno z dystansu. 
Bramka nie tylko piękna, ale i 
bardzo ważna, bo dająca 
nam zwycięstwo w 
ostatniej minucie 
meczu. Ale tak 
naprawdę nie 
klasyfikuję 
b r a m e k 
po jej 

urodzie, każda jest piękna, każda 
jest ważna, i każdą pamiętam. 
Nieważne czy po samotnej akcji czy po 
przystawieniu nogi czy głowy do pustaka. 
Najważniejsze, że jest w sieci. Ogólnie w 
tym okresie czułem się dobrze i miałem 
poczucie, że stać mnie na grę w wyższej 
lidze w Polsce. Dlatego po pół roku 
zdecydowałem się odejść do Zagłębia 
Sosnowiec. Tam zrobiliśmy wtedy awans 
z drugiej ligi do pierwszej, a jak się potem 
okazało z Zagłębiem związałem się 
na długie lata, i dziś wraz z nim jestem 
w Ekstraklasie, choć już w innej roli.

•   Gdy w 2010 roku podpisywałeś 
kontrakt z Ruchem Radzionków 
planowaleś, że z Polską 
zwiążesz się na tak długi czas?
•   Zupełnie się tego nie spodziewałem. Z 
kolei dzisiaj jestem przekonany, że jeszcze 
długo tutaj zostanę. Mam spełniającą 
pracę, mam przede wszystkim małżonkę, 
którą poznałem w Katowicach, są 
i dzieci. Jestem tutaj szczęśliwy. 

•    Do Radzionkowa zawsze chętnie 
wracasz?
•     Tak, to dla mnie szczególne miejsce, 
szczególny klub, do którego zawsze będę 
miał sentyment. Pewnie przejeżdzając 
tutaj i widząc koparki burzące te trybuny 
będę się czuł bardzo dziwnie, ale jednak 
myślę sobie, że nie ma tego złego co by na 
dobre nie wyszło. Ruch przecież cały czas 
grał w nie swoim mieście. To naprawdę 
niepojęte, że przez tyle lat nie udało się w 
Radzionkowie zbudować stadionu. Myślę, 
że ta sytuacja spowoduje, że w końcu on 
tam powstanie. A jestem pewny, że Ruch 
Radzionków okres przejściowy przetrwa 
i wyjdzie z niego jeszcze mocniejszy.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o z siedzibą w Bytomiu włączając się w  akcję ekologiczną 
realizuje PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI. Dzięki swoim działaniom chcemy doprowadzić 
do likwidacji groźnych dla ludzi i środowiska dymiących kominów proponując mieszkańcom Bytomia 
i Radzionkowa zamianę swoich niejednokrotnie starych systemów grzewczych na ciepło systemowe. 

Mamy przygotowane plany podłączenia Ciepła Systemowego do budynków pokazanych poniżej. To od Państwa 
zależy czy zamiast trującego dymu w Waszych domach pojawi się tanie, niezawodne i ekologiczne ciepło.

Rejon ul. Narutowicza, 11-go Listopada, Wojciechowskiego w Bytomiu.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych: 
 www.cieplosystemowe.pl oraz www.pec.bytom.pl. 
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Jeżeli większość członków Wspólnoty zadeklaruje chęć korzystania z Ciepła Systemowego Wspólnota otrzyma:
- bezpłatne podłączenie (wybudujemy przyłącze sieci ciepłowniczej wprost do pomieszczenia   
 piwnicznego w Państwa budynku),
- bezpłatnie nowoczesny węzeł ciepłowniczy (wyposażony w pełną automatykę pogodową, a jego  
 monitorowane prowadzone będzie przez 24h na dobę),
- bezpłatne dostosowanie pomieszczenia piwnicznego pod zabudowę węzła cieplnego.
W przypadku podłączenia Wspólnota będzie zobowiązana jedynie do:
-  budowy instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania (w większości wykorzystane mogą zostać  
 istniejące instalacje ogrzewań etażowych i kotłowych), 
-  likwidacji dotychczasowego źródła ciepła w podłączanych lokalach (pieców węglowych, gazowych),
- podpisania umowy przyłączeniowej.
Ciepło systemowe, które oferujemy to najbezpieczniejszy sposób ogrzewania budynków: mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych. Każdy, kto korzysta z tej usługi nie czuje się:
- zagrożony wybuchem,
- nie obawia się czadu,
- nie martwi się o ceny gazu czy oleju opałowego oraz planowane opłaty ekologiczne.
  
 Zwracamy się do wszystkich niezdecydowanych jeszcze wspólnot o  podjęcie ostatecznych decyzji 
warunkujących przyłączenie poszczególnych budynków do miejskiego systemu ciepłowniczego. Realizacja 
przyłączenia uzależniona jest od pozytywnego nastawienia mieszkańców i odesłania na adres naszego 
przedsiębiorstwa brakujących wniosków oraz podjętych uchwał o  wyrażeniu zgody na przyłączenie do 
miejskiego systemu ciepłowniczego.
  
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z zarządcą wspólnoty, celem dostarczenia 
dokumentów warunkujących realizację całego przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu (32) 388 73 65 lub wysyłając zapytanie na adres mailowy marketing@pec.bytom.pl.

Rejon Skwerów: Zelwerowicza, Na Stroszku, Modrzejewskiej, Osiedlowego w Bytomiu.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych: 
 www.cieplosystemowe.pl oraz www.pec.bytom.pl. 
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• Spodziewałeś się zimą, że 
runda wiosenna w Twoim 
wykonaniu będzie tak udana?
• Nie spodziewałem się w ogóle, że to 
wszystko w Górniku tak szybko się dla 
mnie potoczy. Przez pierwsze pół roku 
grałem przecież wyłącznie w rezerwach 
i w Centralnej Lidze Juniorów. Potem - 
nie ukrywam - bardzo dobrze wyszły 
mi obozy z pierwszą drużyną na Cyprze  
i w Czechach, i wtedy trener uznał, że 
to już czas by przenieść mnie poziom 
wyżej. Wkrótce przyszły debiuty  
w Pucharze Polski i w Ekstraklasie, 
kolejne mecze, a że zbierałem dobre 
recenzje, no i przede wszystkim Górnik 
osiągał dobre wyniki, muszę ocenić ten 
okres jako bardzo udany. Osiągnęliśmy 
znakomite czwarte miejsce, 
zagramy w europejskich pucharach.

• Twoja postawa podczas obozów 
okazała się zatem decydująca?
• Dokładnie tak. Bardzo dużo się wtedy 
nauczyłem. Jednak wyjazdowy obóz 
piłkarski to coś zupełnie innego niż 
treningi nawet po dwa razy dziennie w 
klubie. Tam cały czas, całą dobę żyje się 
tylko piłką. Było to  fascynujące przeżycie, 
i chłonąłem wszystko całym sobą. 
Myślę, że trenerzy to widzieli i doceniali.

• Młody chłopak grający wcześniej 
tylko w juniorach i w trzeciej lidze 
nagle rzucony na tak głęboką 
wodę. Jak się w tym odnajdywałeś?
• Na pewno to był olbrzymi przeskok. 
Ale prawdę mówiąc, spodziewałem 
się, że będzie o wiele trudniej. Wiele 
z moich obaw zupełnie się nie 
potwierdziło. I jednak - muszę to 
przyznać - to wejście do Ekstraklasy 
przyszło mi w miarę bezboleśnie.
• To duża motywacja dla tysięcy 
młodych chłopaków, którzy 
marzą by być na Twoim miejscu!

• Zdaję sobie z tego sprawę,  
i w pełni doceniam to, co się w moim 
życiu dzieje. Nie uważam siebie za 
jakiś wielki talent. Wystarczy mieć 
dobrze ułożone priorytety w głowie, 
postawić wszystko na piłkę, no  
i trzeba mieć trochę szczęścia by 
zostać zauważonym i jeszcze trafić 
na trenera, który na ciebie postawi.

• Zdaje się początkowo 
skorzystałeś na  kontuzjach  
kolegów w środku pola,  ale też  
swoją szansę znakomicie 
wykorzystałeś.
• Zgadza się. Faktycznie zbliżyłem 
się do pierwszej jedenastki 
w sytuacji kontuzji kilku 
kolegów, ale potem po meczu  
z Zagłębiem Lubin sam 
zachorowałem na ospę,  
i trener mógł z kolei mnie kimś zastąpić, 
a jednak tego nie zrobił, a przeciwnie 
- potem regularnie dostawałem od 
niego kolejne minuty. Skończyło się 
na dziewięciu meczach w lidze, w tym 
trzech w wyjściowym składzie, i dwóch 
w Pucharze Polski. Rundę dokończyłem 
zaś znowu w rezerwach w trzeciej 
lidze, by odrobić ten czas gry, którego 
mi wcześniej w Ekstraklasie zabrakło.

• Debiut w Ekstraklasie to jest ten 
moment, który pamięta się najlepiej?
• Na pewno na zawsze zapamiętam 
tę chwilę, gdy wchodziłem z ławki  
w meczu z Termalicą Bruk-Bet na 
ostatnie minuty, czy też moment wyjścia 
na mecz z Zagłębiem Lubin, w którym 
zadebiutowałem w pierwszym składzie. 
Ale jeśli chodzi o mecz, który jako cały 
najmocniej utkwił mi w głowie, to jednak 
zdecydowanie ten na Łazienkowskiej 
przeciwko Legii w półfinale Pucharu 
Polski, który także rozpocząłem  
w wyjściowym składzie. Ten mecz 

bardzo dobrze mi wyszedł, miałem też 
w nim znakomitą okazję na pierwszą 
bramkę w seniorach, ale jej nie 
wykorzystałem. I ten wynik, który bardzo 
nas zabolał, ale który dał nam potem 
potężnego kopa na ostatnie mecze  
w lidze, bo dzięki niemu wiedzieliśmy, 
że aby powalczyć o europejskie 
puchary musimy zagrać jeszcze lepiej, 
jeszcze agresywniej, jeszcze mocniej. 
Ta sportowa złość wręcz w nas kipiała. 

• Akurat za agresywność i twardość 
w grze Ty jesteś chwalony. Skuteczna 
defensywna gra to wydaje się 
Twoja najmocniejsza strona.
• Zgadza się, i muszę powiedzieć, 
że nauczyłem się tego właśnie tutaj  
w Ruchu Radzionków. I trener Łukasz 
Suder, i wcześniej trener Marian 
Janoszka wiedzieli, że jestem takim 
typem zawodnika, który na boisku lubi 
ściągać sobie na głowę kłopoty, i od 
początku powtarzali mi na okrągło, 
żebym się hamował, żeby nie dawał 
się sprowokować, żebym tą energię 
przekuł w inne pozytywne rzeczy. 

CO SŁYCHAĆ U naszych ? 
      WOJCIECH HAJDA - GÓRNIK ZABRZE

Jeszcze w barwach Ruchu Radzionków
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• Jesienią, jak sam mówiłeś, 
grałeś głównie w trzeciej lidze  
i łapałeś tam kartkę za kartką. W 
Ekstraklasie pod tym względem 
było zdecydowanie lepiej. Trenerom 
udało się Ciebie poskromić?
•  W trzeciej lidze zagrałem jesienią 
dwanaście meczów, i rzeczywiście 
już po piątej kolejce miałem pauzę 
za cztery żółte kartki. Ale akurat 
wtedy pojechałem na kadrę, więc tak 
czy inaczej w lidze bym nie zagrał. 
To było moje pierwsze zdarzenie 
z piłką seniorską, i trochę za bardzo się 
podpaliłem. Naprawdę dużo się wtedy 
nauczyłem. Niby to tylko czwarty poziom 
rozgrywkowy w Polsce, ale jednak mecze 
są tam często na wysokim poziomie, 
gra jest bardzo zacięta. Myślę, że takie 
drużyny jak Gwarek Tarnowskie Góry 
czy Ślęza Wrocław śmiało poradziłyby 
sobie w drugiej, a nawet w pierwszej 
lidze. Fajnie, gdyby Ruch Radzionków 
dołączył do tego grona. Będę trzymał 
kciuki za chłopaków. I mam nadzieję, 
że będą w stanie poziomem 
dorównać tym najlepszym.

•  W reprezentacji U-18 
wywalczyłeś sobie pewne 
miejsce?
•  Pięć spotkań tam zagrałem, 
więc chyba można tak 
powiedzieć. Fajna sprawa, bo 
wiemy, że walczymy za cały 
naród, a nie jak w klubie tylko 
dla danego miasta. Atmosfera 
jest świetna, spotyka się 
równieśników z całej Polski, 
niektórzy są już w seniorskiej 
piłce, inni wyróżniają się  
w młodzieżowej. 
Wymieniamy się poglądami 
i opiniami. Wreszcie można 
skonfrontować swoje 
umiejętności z chłopakami 
z innych krajów. Wcześniej 
byłem powoływany na 
kadry U-15, więc miałem okazję 
już się z tym obyć. Ostatnio byłem 
też na trzydniowym zgrupowaniu 
kadry U-20 pod kątem Mistrzostw 

Świata, które odbędą się w Polsce.
• Na mundialach U-20 
występowało w przeszłości wiele 
współczesnych gwiazd światowej 
piłki. To musi robić wrażenie!
• I robi! Na pewno to będzie coś zupełnie 
innego niż wszystko, czego wcześniej 
doświadczyłem w reprezentacji U-15 czy 
U-18. Przede wszystkim presja będzie na 
o wiele wyższym poziomie. Z pewnością 
duże zainteresowanie kibiców, mediów 
z całego świata, ale też takie okno 
wystawowe przed skautami najlepszych 
europejskich klubów. Ale to - wierzę w 
to mocno - dopiero przede mną. Na razie 
jest przerwa we wszystkich kadrach 
młodzieżowych bodaj do października, 
i trzeba skupić się na klubie.

•  No właśnie, żeby zagrać 
w tych mistrzostwach trzeba 
przede wszystkim grać w klubie!
• Dokładnie tak. Bardzo chcę w nich 
zagrać, i dobrze wiem, że droga do tego 
prowadzi tylko i wyłącznie przez grę 

w klubie i robienie ciągłych postępów.
•  Punkt startowy masz jednak 
całkiem niezły. Byłeś pierwszym 
zawodnikiem z rocznika 2000, który 

zagrał w Ekstraklasie od pierwszej 
minuty. Ogółem bardzo niewielu 
Was w sezonie 2017/2018 było.
•  To prawda. Było nas kilku, i można 
powiedzieć, że wszyscy to moi dobrzy 
koledzy z kadry, jak na przykład 
Klupś, Walukiewicz czy Praszelik.

•  Jakie zatem cele stawiasz 
przed sobą na nowy sezon?
•  Moim celem będzie po prostu 
jak najwięcej minut w Ekstraklasie. 
Chciałbym aby w nowym sezonie 
od początku było ich jeszcze więcej 
niż dostałem wiosną. A drużynowo 
bardzo liczę na awans do grupy  
w Lidze Europy, w Polsce zaś na walkę 
o mistrzostwo w Ekstraklasie i o 
Puchar Polski, który nie udał nam się 
w tym roku, choć byliśmy tak blisko.

•  Dziś myślisz poważnie o Ekstraklasie 
i o udziale w młodzieżowym mundialu, 
a kilka lata temu jako malec siedziałeś 
z ojcem na trybunach stadionu 

Ruchu Radzionków, kibicowałeś 
bratu Dawidowi, i marzyłeś by 
jak on zagrać kiedyś w „Cidrach”.
•  Tak dokładnie było, nie zaprzeczę. 

Pamiętny mecz przeciwko Legii Warszawa
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Autoryzowany 
przedstawiciel:

Zaczynałem tu treningi w wieku sześciu 
lat, i łącznie siedem lat tutaj byłem. 
Przeżyłem tu mnóstwo fajnych 
momentów, mam wielu kolegów, 
bardzo dużo się nauczyłem. 
Byłem tutaj rzucany po różnych 
pozycjach, bo oprócz gry  
w środku pola przez pewien 
czas byłem obrońcą, a nawet 
napastnikiem. I cały czas czuję 
mocne przywiązanie do tego 
klubu. Jestem z tego miasta, tutaj się 
wychowałem i od małego Ruchowi 
kibicowałem. Gdy znajduję czas 
nadal chętnie na mecze 
wpadam, często 
razem z bratem. 
Byłem chociażby 
ostatnio na 
trybunach na tym 
meczu, podczas 
którego kibice 
żegnali stadion 
r o z p a l a j ą c  
wokoło niego w 
przerwie race, a 
który skończył się 
wynikiem 1:1. Nie 
ukrywam, że jeśli 
wszystko w futbolu 
pójdzie po mojej myśli, 

to na ostatnie lata swojej gry chciałbym 
bardzo wrócić do Ruchu Radzionków 

i kilkadziesiąt meczów w jego 
barwach zagrać. Moim 

marzeniem rzeczywiście było 
by kiedyś zagrać w jednej 
drużynie z bratem. Dawid 
bardzo chciałby wrócić 
do Ruchu Radzionków, 
znowu reprezentować jego 
barwy, jednak problemy 

zdrowotne mogą mu niestety 
na to już nie pozwolić. Ja jednak 

zapamiętam te chwile, 
kiedy jako chłopak 

od podawania 
piłek na Ruchu 
R a d z i o n kó w 
r z u c a ł e m 
do niego 
futbolówkę. 
Bardzo bym 
się cieszył, 
g d y b y 
G ó r n i k 

II zagrał  
w jednej lidze 
z Ruchem,  

a trenerzy na ten 
mecz spuściliby 

mnie do rezerwy. 

•   Przyglądasz się temu, jak idzie w piłce 
Twoim kolegom z Ruchu Radzionków?
•   Przyznam, że ostatnio już trochę 
straciłem w tym orientację. Ale długo 
rzeczywiście śledziłem to, zresztą kilku 
innych chłopaków z Ruchu do Zabrza 
ze mną poszło. Niektórzy rozeszli 
się do czwartej ligi czy okręgówki 
gdzieś tu w regionie, inni ciągle grają  
w juniorach. Ale z częścią trzymam się 
ciągle blisko, jak na przykład z Pawłem 
Lechkim, który wchodzi teraz do 
pierwszej drużyny Ruchu i niedawno 
zadebiutował. Grałem w młodszych 
latach razem z Mateuszem Pietrygą  
czy Danielem Skalskim i bardzo dobrze 
ich pamiętam. Moim dobrym kolegą 
już z Zabrza jest też bramkarz Marcin 
Masłowski, który w rundzie jesiennej 
był wypożyczony do Ruchu Radzionków.

Rozmowa z Wojciechem Hajdą odbyła 
się przed ostatnią koleją trzeciej ligi 
sezonu 2017/18, w której zawodnik 
Górnika Zabrze w meczu rezerwy doznał 
kontuzji kolana, która wyeliminowała 
go z gry na kilka miesięcy.
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