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Szanowni Państwo,
Projekt, którego celem jest popularyzacja Hummel IV Ligi wkracza w kolejną fazę. Runda jesienna 

sezonu 2022/23 pokazała, że nasza sztandarowa liga, poprzez odpowiednie zabiegi promocyjne, 
działania marketingowe może być ciekawa, przynosić wiele emocji kibicom, wreszcie stać się 
rozpoznawalnym produktem. Wiosna, wbrew temu co mówi się w kuluarach powinna przynieść 
kolejną porcję ciekawych zdarzeń. Owszem, Staru Starachowice zapewne nikt już nie prześcignie 
w walce o trzecią ligę, ale jest jeszcze bardzo wiele niewiadomych. Długo zapewne będzie trwał 
bój o utrzymanie. Ciekawie zapowiada się rywalizacja o koronę strzelców. A i w środkowej strefie 
poszczególne ekipy mają swoje ambicje. Chociaż wielu psioczy na poziom sportowy, uważam, 
że z każdym sezonem poszczególne drużyny prezentują się lepiej. Po czwartoligowych boiskach 
biega coraz więcej odpowiednio ukształtowanych zawodników. Wystarczy spojrzeć w ich cv 
a okaże się, że świętokrzyska Hummel IV Liga absolutnie zaściankową nie jest. Ba, mamy się czym 
chwalić, wszak grają tam zawodnicy z ciekawą przeszłością. Reprezentanci Polski, ekstraklasowcy, 
pierwszoligowcy. Na ławce trenerskiej zasiadają bardzo dobrzy fachowcy, szkoleniowcy mający 
ogromne doświadczenie, potrafiący zagospodarować nie tylko cechy wolicjonalne swoich graczy, 
ale również odpowiednio przygotować ich pod względem taktycznym. Bardzo jestem ciekaw jaki 
będzie efekt pracy Marka Motyki w Kazimierzy Wielkiej. Nie ukrywam, że wraz z jego przybyciem 
do Sparty wiążę ogromne nadzieje. Kto wie, może na naszych boiskach znów pojawi się „piłkarska 
szarańcza”, której pomysłodawcą swego czasu był trener Motyka. Z ogromnym zadowoleniem 
odebrałem informacje o przebudowie obiektów w Starachowicach i Kazimierzy Wielkiej. Jeśli 
lokalnym środowiskom uda się poprawić futbolową infrastrukturę, będzie to oznaczać jedno 
– znów zrobiliśmy ogromny krok do przodu! Nasze obiekty z roku na rok są coraz ładniejsze, 
bardziej funkcjonalne. By się o tym przekonać wystarczy pojechać do Buska Zdroju, gdzie kończą 
się prace przy nowym budynku. Mam nadzieję, że na oficjalne otwarcie stawi się na stadionie AKS 
1947 jedna z młodzieżowych reprezentacji Polski. 

Zdaję sobie sprawę z faktu, jak trudny okres czeka samorządy a co za tym idzie i kluby. Tym 
niemniej zapewniam, iż – podobnie jak dotychczas, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej dołoży 
wszelkich starań, aby zarówno ta bliższa, jak i dalsza przyszłość nie odbiła się negatywnie na 
płaszczyźnie piłkarskiej.

Trzymając kciuki za udaną wiosnę, pozostaję z wyrazami szacunku.

Serdecznie pozdrawiam 

Mirosław Malinowski
Prezes ŚZPN
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Jeszcze nie mkniemy, ale idziemy coraz szybciej do przodu. Przygotowując kolejny Piłkarski 
Skarb mogłem się autorytatywnie przekonać, jak świętokrzyska Hummel IV Liga, powoli acz zna-
cząco zmienia się w konkretny produkt. Dzięki staraniom zarządu Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Nożnej mocno podnosi się wizerunek ligi. Kolejne wydawnictwa, zakup kamer do nagry-
wania meczów, cotygodniowe magazyny piłkarskie „Gol” wnoszą dużo świeżego powiewu. Pew-
nie, są jeszcze kluby nie będące na fali wznoszącej, przyglądające się wszystkiemu, stojące trochę 
na poboczu, ale są to pojedyncze przypadki. Działacze zdecydowanej większości prześcigają się 
w pomysłach mających uatrakcyjnić klubowy wizerunek, a co za tym idzie – dotrzeć i zdobyć 
zaufanie coraz większej liczby kibiców. To z kolei będzie doskonałym asumptem do podnoszenia 
poziomu poszczególnych zawodników… Zima sroga nie była, być może, dlatego na płaszczyźnie 
czwartoligowej „działo się, oj działo”. Przedstawiciele Moravii kolejny raz przebrali się w ciuchy 
Mikołaja remontując dom. W kilku klubach doszło do ciekawych roszad na stanowiskach trener-
skich. Największym hitem jest wielokrotny reprezentant Polski, Marek Motyka, którego do pracy 
w Sparcie Kazimierza wielka „przekabacili” młodzi działacze. Pewnie, samo nazwisko grać nie 
będzie, ale fakt bycia utytułowanego szkoleniowca na tym poziomie rozgrywkowym – podniesie 
i prestiż, i atrakcyjność ligi. Przykładem marketingowych Himalajów są Orlęta, które przygotowa-
ły z ogromnym rozmachem klubową galę a każdy mecz, nawet przegrany jest świętem. Dużo po-
zytywnego można powiedzieć o infrastrukturze. W Morawicy, Moravia Anna Bud trenowała pod 
balonem. Do Ożarowa, Staszowa, Nowin, dołączy niebawem Busko Zdrój, gdzie otwarty zostanie 
piłkarski kompleks o najwyższych parametrach. Coraz głośniej mówi się o remoncie stadionu 
w Kunowie oraz Końskich. Kto wie, czy najbardziej sensacyjna w tym aspekcie nie jest informa-
cja z Kazimierzy, gdzie poinformowano o nowej inwestycji? Powiedzmy szczerze, mamy jeszcze 
w Hummel IV lidze skanseny, ale ich liczba jest coraz mniejsza.

Sportowo wiosna będzie ciekawa z wielu względów. W Starachowicach, już dziś mają skład na 
trzecią ligę, co nie oznacza, że Star nie zechce śrubować rekordowej liczby meczów bez porażki. 
Ekipy Tadeusza Krawca, nikt raczej nie dogoni, jednak o miejsca na pudle walka będzie ciekawa, 
wszak grupa środka tabeli ma ogromne aspiracje. Wystarczy spojrzeć na nazwiska trenerów – 
Krzysztof Trela, Przemysław Cichoń, Arkadiusz Bilski, Bolesław Strzemiński, Maciej Śmiech … 
Jeszcze więcej emocji będzie na dole tabeli, tam zagrożonych spadkiem może być rekordowa licz-
ba zespołów. 

Nie ma dwóch zdań – czeka nas wyjątkowo ciekawa runda. 

JACEK SALWA
KOMISJA DS. MEDIÓW

PRZEWODNICZĄCY

Powoli do przodu!
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STRZELCY BRAMEK HUMMEL IV LIGA 
RUNDA JESIENNA SEZON 2022/2023 r.

16 bramek: Śliwiński (Star), Rogula (Wierna), Sot 
(Granat).

13 bramek: Uciński (Granat), Buczek (Busko).

11 bramek: Dynarek (Stal).

10 bramek: Mikos (Star), Jedlikowski (Rudki).

9 bramek: Papka (Nowiny), Gaj (Orlęta).

8 bramek: Kot (Nowiny), Zawierucha (Pogoń), Jeziorsk 
(Spartakus), Rejowski (Wierna).

7 bramek: Chmiel (Klimontowianka), Zawadzki 
(Moravia), Zębala (Nowiny), Gunt (Star), Rybus (Moravia), 
Wojsa (Pogoń).

6 bramek: Sala (Spartakus).

5 bramek: Chrzanowski (Orlicz), Gadowski (Góral), 
Hajduk (Star), Kądzielski (Sparta), Moskal (Orlęta), 
Olearczyk (Orlęta), Paprocki (Góral), Zawadzki (Moravia), 
Woźniakowski (Stal), Tutaj (Nida), Kamiński (Alit), Miłek 
(Klimontowianka)

4 bramki: Bednarski (Wierna), Iwanenko (Alit), Kwiecień 
(Neptun), Kądzielski M (Sparta) Rak (Alit), Soboń 
(Wierna), Swat (Stal), Słaby (Rudki), Wawrylak (Pogoń), 
Pokora (Moravia), Puton (Star).

3 bramki: Banasik (Neptun), Pastuzano (Neptun), Cedro 
(Orlęta), Gilewski (Moravia), Hińcza (Granat), Kapsa (Alit), 
Karasek (Nida), Kądzielski Marcin (Sparta), Markowicz 
(Neptun), Rozmysłowski 

(Pogoń), Staszewski (Góral), Stefański (Star), Szydłowski 
(Star), Wiecha (Star), Łokieć (Rudki), Nowocień (Star), 
Adamczyk (Sparta)

2 bramki: Banaczkowski (Orlicz), Blicharski (Nowiny), 
Bęben (Góral), Cholewiński (Alit), Chudecki (Spartakus), 
Czarnecki (Wierna), Czerwiak (Pogoń), Ezeh (Sparta), 
Grzela (Spartakus), Gwóźdź (Granat Gębura (Star), S 

Hajduk (Rudki), Hołody (Klimontowianka), Kaczmarczyk 
(Klimontowianka), Kita (Orlicz), Kopyciński (Nowiny), 
Kowalczyk (Busko), Krauczanka (Nida), Krzak (Nida), 
Maciejewski (Neptun), Małaczek (Stal), Moreno 
(Klimontowianka), Niziołek (Klimontowianka), Ostrowski 
(Spartakus), Piotrowski (Busko), Polniak (Pogoń), 
Pryjmak (Moravia), Raczyński (Neptun), Rzeszowski 
(Orlicz), Smoliński (Rudki), Stachura (Rudki), Szmalec 
(Nowiny), Zalewski (Alit), Załęcki (Busko) Łuczak (Rudki), 
Śliwa (Orlęta), Dębniak (Stal), Papros (Granat), Radek 
(Góral), Zacharski (Busko) Kaczmarek (Star), Sornat 
(Wierna)

1 bramka: Baka (Rudki), Bator (Granat), Bała (Wierna), 
Bogacki (Busko), Brela (Nowiny), Domański (Stal), 
Gajos (Orlęta), Gardynik (Nowiny), Grad (Busko), Gurski 
(Granat), Gładysz (Orlęta), Halat (Klimontowianka), 
Halik (Rudki), Hernik (Spartakus), Jagieło (Star), Jas 
(Stal), Kaczor (Stal), Knysz (Alit), Kosztowniak (Star), 
Kralka (Moravia), Kuca (Pogoń), Kłoda (Sparta), Lasak 
(Góral), Madej (Nida), Marcińkowski (Neptun), Marek 
(Nowiny), Miller (Granat), Morsztyn (Sparta), Musielewicz 
(Neptun), Mądzik (Orlicz), Ostrowski (Stal), Parlicki 
(Nida), Pawłowski (Busko), Petelicki (Nowiny), Piotrowicz 
(Góral), Poński (Orlęta), Rożek (Klimontowianka), 
Rękas (Klimontowianka), Sinkiewicz (Nowiny), Sitarz 
(Spartakus), Skrzypek (Rudki), Szabat (Neptun), Szałas 
(Moravia), Szumilas (Busko) Szymański (Moravia), D 
Szymański (Pogoń), Tomasik (Nida), Tumulec (Orlicz), 
Turek (Klimontowianka), Walkowiak (Granat), Wasilewski 
(Moravia), Wierzchanowski (Granat), Wojna (Neptun), 
Wroński (Wierna), Wójciak (Neptun), Mateusz Zawadzki 
(Moravia), P Zawierucha (Orlęta), Zygmunt (Orlicz), Żądło 
(Pogoń), M Bator (Orlicz), Kraj (Góral), Pietras (Nowiny).

Przemysław Śliwiński Paweł Rogula Bartosz Sot
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Oni będą sędziować !

Wiek – 29 lat.
Staż sędziowski – 11 lat.
Miejsce zamieszkania - Skarżysko 
Kamienna.
Prywatnie – specjalista ds. logistyki 
i sprzedaży w firmie Tevor.
Hobby - piłka nożna , squash, informatyka.

ALBERT BIŃKOWSKI
Wiek - 25 lat.
Staż sędziowski – 10 lat. 
Miejsce zamieszkania - Kielce
Prywatnie - konstruktor
Hobby - motoryzacja, sport, nowe 
technologie

ARTUR BORKOWSKI
Wiek – 26 lat
Staż sędziowski – 8 lat
Miejsce zamieszkania – Nadziejów
Prywatnie – trener piłki nożnej (UEFA B) 
w DAP Kielce 
Hobby - podróże, sport (piłka nożna, tenis 
ziemny)

JAKUB CHRZANOWSKI

Wiek - 28 lat
Staż sędziowski - 10 lat
Miejsce zamieszkania - Pierzchnica
Prywatnie – pracownik działu logistyki 
w firmie międzynarodowej.
Hobby - sport, wypady ze znajomymi

DANIEL DETKA
Wiek - 40 lat.
Staż sędziowski - 18 lat.
Miejsce zamieszkania - Ostrowiec Św.
Prywatnie – biznesmen, współwłaściciel 
marki Kaczmarscyenergia, dystrybucja energii 
i gazu dla biznesu. Ambasador Marki ISP.
Hobby - podróże, film, książka, akwarystyka.

ŁUKASZ KACZMARSKI
Wiek - 30 lat.
Staż sędziowski – 10 lat.
Miejsce zamieszkania - Borków.
Prywatnie - specjalista ds. sprzedaży 
Import-Export oraz trener piłki nożnej. 
Hobby - piłka nożna, książki, podróże, 
siłownia. 

DAWID KAWIŃSKI

Wiek – 42 lata
Staż sędziowski – 18 lat
Miejsce zamieszkania – Kielce
Prywatnie – Dyrektor o. Lendi w Kielcach. 
Własna działalność – MK Broker Mateusz Kowalski
Hobby – sport, finanse, nieruchomości, 
makroekonomia, GPW

MATEUSZ KOWALSKI
Wiek – 21 lat
Staż sędziowski – 4 lata
Miejsce zamieszkania - Bilcza
Prywatnie – student medycyny
Hobby – piłka nożna, podróże

DAWID KOZUB
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Wiek - 42 lata
Staż sędziowski – 21 lat
Miejsce zamieszkania - Bilcza
Prywatnie – wiceprezes w Koral Sport 
i Rekreacja
Hobby - sport w każdej odmianie, 
szczególnie piłka nożna i siatkówka.

JACEK KUBICKI
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Wiek - 42 lata
Staż sędziowski - 19 lat
Miejsce zamieszkania - Pińczów
Prywatnie – pracownik Zakładu Karnego 
w Pińczowie
Hobby - bieganie, pływanie, jazda na 
rowerze, spędzanie czasu z rodziną, podróże

MAREK ŚLIWA
Wiek – 44 lata
Staż sędziowski – 26 lat
Miejsce zamieszkania – Ostrowiec Ścw.
Prywatnie – specjalista wykończenia wnętrz
Hobby – modelarstwo kartonowe

MARCIN SPRZĘCZKA
Wiek - 44 lata
Staż sędziowski - 27 lat
Miejsce zamieszkania - Kielce
Prywatnie – handlowiec
Hobby - podróże, rower, góry

MARCIN SZREK

Oni będą sędziować !

Wiek – 33 lata.
Staż sędziowski – 14 lat.
Miejsce zamieszkania – Kostomłoty 
Pierwsze.
Prywatnie – specjalista ds. ruchu 
w Miejskiej Komunikacji Samochodowej.
Hobby – sport, muzyka.

Wiek: 43
Staż sędziowski: 17
Miejsce zamieszkania – Kielce
Czym zajmuje się prywatnie: nauczyciel
Hobby: turystyka górska, historia, 
koszykówka, muzyka, książka

JAKUB MOSKAL
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JAKUB PIERON
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Wiek – 45 lat
Staż sędziowski 18 lat
Miejsce zamieszkania – Pińczów
Prywatnie – specjalista ds. transportu 
– utrzymanie ruchu w transporcie 
wewnętrznym
Hobby – książki, film, narty, rower, pływanie.

ANDRZEJ ŚLIWA 
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Wiek - 23 lata
Staż sędziowski – 6,5 roku
Miejsce zamieszkania - Kielce
Prywatnie – marketingowiec, członek 
Zarządu AZS SGGW
Hobby - futsal, siłownia, historia sportu, 
podróże

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
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Wiek: 22 lata
Staż sędziowski: 6 lat
Miejsce zamieszkania: Pińczów 
Prywatnie: Funkcjonariusz Służby Więziennej, 
student Penitencjarystyki w Szkole Wyższej Wymiaru 
Sprawiedliwości.
Hobby: Sport, kinematografia, muzyka.

HUBERT ZIĘBA

Fo
to

: K
rz

ys
zt

of
 K

lim
ek

Wiek - 36 lat
Staż sędziowski - 14 lat
Miejsce zamieszkania - Kielce
Prywatnie – specjalista ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi
Hobby - sport

TOMASZ ŻOŁĄDEK

Fo
to

: K
rz

ys
zt

of
 K

lim
ek



10

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach roz-

grywkowych systemem jesień-wiosna.
2. Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regu-

laminu i terminarza rozgrywek.

LICENCJE KLUBOWE

§ 4
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach organizowanych 

przez ŚZPN muszą posiadać ważną licencję uprawniającą 
do gry wydaną przez właściwą Komisję do spraw Licen-
cji Klubowych ZPN, a w przypadku jej nieotrzymania nie 
mogą uczestniczyć w rozgrywkach.

2. Licencje są wydawane na okres maksymalnie dwóch se-
zonów piłkarskich klubom IV Ligi i klubom pozostałych 
klas rozgrywkowych. Termin wydania decyzji licencyjnej 
na nowy sezon 2022/2023 dla wszystkich klubów ustala 
się do wysłania najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem roz-
grywek danej klasy rozgrywkowej. 

3. Stosownie do zapisów licencyjnych (kryteria sportowe 
5.3 S.01) dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby 
uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać 
w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzy-
szonym z nim innym podmiotem prawnym określoną licz-
bę zespołów młodzieżowych w ilości:

 IV liga seniorów – minimum 3 (trzech) zespołów, 
z czego 

- dwa muszą być zgłoszone do kategorii junior (A1, 
A2), junior młodszy (B1, B2), trampkarz (C1, C2) lub 
młodzik (D1, D2) - jeden musi być zgłoszony do kate-
gorii orlik (E1, E2) lub Żak (F1, F2) 

UCZESTNICY ZAWODÓW

§ 5
W rozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Zwią-

zek Piłki Nożnej w Kielcach klub mogą reprezentować wy-
łącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wy-
dział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 
lub WGiD Podokręgu Sandomierz w systemie Extranet, pod 
rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji 
dyscyplinarnych. Zasady, tryb zgłaszania i uprawniania za-
wodników do gry określa Uchwała Zarządu PZPN nr VIII/124 
z dnia 14.07.2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz 
zmian przynależności klubowej (z późniejszymi zmianami).

Zawodnik o statusie amatora występujący w rozgrywkach 
organizowanych przez Świętokrzyski ZPN musi posiadać de-
klarację gry amatora. Na podstawie deklaracji gry amatora lub 
umowy kontraktowej zawartej pomiędzy klubem a zawodnikiem 
organ prowadzący rozgrywki dokonuje uprawnienia zawodnika 
do gry w zespołach danego klubu na sezon 2022/2023.

Udział w zawodach zawodnika, który nie został uprawniony 
do gry w danym klubie w systemie Extranet będzie traktowa-

WYCIĄG REGULAMINU ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO IV LIGI

ny, jako gra nieuprawnionego zawodnika, za co przewidziane 
są kary zgodnie z paragrafem 16 ust. pkt. 5 „g” niniejszego 
Regulaminu. 

§ 7
W sezonie 2022/2023 do każdego klubu może być po-

twierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba zawod-
ników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy 
czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może 
występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodnik cudzo-
ziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą 
Uchwałą KdsN PZPN nr 6/2022 z dnia 27.02.20222 roku, 
niezależnie od klasy rozgrywkowej, obywatele Ukrainy 
mogą być rejestrowani w klubach jako zawodnicy o sta-
tusie amatora. Dodatkowo, nie będą uwzględniani w limi-
cie zawodników spoza obszaru UE mogących występo-
wać równocześnie na boisku w trakcie poszczególnych 
meczów. (Zgodnie z Uchwałą nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 
roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników-
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, występują-
cych w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych 
z uwzględnieniem Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 
6/2022 z 27.02.2022 roku (z późniejszymi zmianami).Zawod-
nicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą 
być bezwarunkowo uprawnieni do gry jedynie na okres, na 
jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki 
otrzymali zezwolenie na pracę. Klub jest odpowiedzialny za 
należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki 
o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu za-
wodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego pozwolenia na 
pracę. W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do 
gry, klub jest odpowiedzialny, pod rygorem kary dyscyplinar-
nej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzą-
cych rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legali-
zacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na terytorium RP. Utrata 
prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na 
pracę stanowi podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez 
organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.

§ 8
1. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział 

zawodnicy młodzieżowi, których na boisku musi występo-
wać przez cały mecz co najmniej:
a. dwóch w IV lidze
b. dwóch w Klasie Okręgowej
c. jeden w klasie „A”.

2. Przyjmuje się, iż zawodnikami młodzieżowymi są zawodni-
cy posiadający obywatelstwo polskie, którzy w roku kalen-
darzowym, w którym następuje zakończenie danego sezo-
nu rozgrywkowego ukończą 21 rok życia oraz zawodnicy 
młodsi. W sezonie 2022/2023 status młodzieżowca 
posiada zawodnik urodzony w roku 2002 i młodsi.

3. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżo-
wych winny być zaznaczone literką „M”, bramkarz – „BR” 
oraz kapitan – „KPT”.

WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO Hummel IV ligi
na sezon 2022/2023



11
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4. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, wy-
stępującego na pozycji bramkarza, uniemożliwiającej mu 
kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w sprawoz-
daniu sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika 
może nastąpić na bramkarza nie spełniającego kryterium 
zawodnika młodzieżowego, a drużyna może kontynuować 
grę, z pomniejszonym o jeden limitem zawodników mło-
dzieżowych.

§ 15
Zawody mistrzowskie rozgrywane są w terminach ustalo-

nych przez Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Noż-
nej i podanych do wiadomości zainteresowanym w oficjalnym 
terminarzu rozgrywek. Zastrzega się możliwość zmiany ter-
minarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyj-
nych, dyscyplinarnych i innych Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów 
w rozgrywkach. 

Najwcześniejszą godziną rozpoczęcia spotkania w ka-
tegoriach seniorów może być godzina 11.00. Jeżeli termin 
zawodów przypada na „dzień roboczy”, zawody nie mogą 
rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 14.00. Zawody mogą 
rozpocząć się wcześniej za zgodą obu klubów potwierdzoną 
przez Wydział Gier ŚZPN lub Podokręgu Sandomierz w spe-
cjalnym komunikacie. W przypadku zmiany daty lub godziny 
spotkania w terminie krótszym niż 14 dni, przed meczem klub 
wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysoko-
ści określonej dla poszczególnych klas rozgrywkowych przez 
organ prowadzący rozgrywki, na konto ŚZPN w Kielcach lub 
Podokręgu Sandomierz. - IV Liga seniorów – 200 zł. Wystą-
pienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej 
organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia zachowując 
termin zawodów zgodny z terminarzem danej klasy rozgryw-
kowej. Zgłoszenie zmiany terminu (daty lub godziny) rozgry-
wania meczu w terminie krótszym niż 7 dni przed zawodami 
nie będzie uwzględnione przez organ prowadzący rozgrywki.

ZASADY AWANSU I SPADKU

§ 20 
Zasady spadków i awansów do poszczególnych klas po 

sezonie 2022/2023. Przyjmuje się zasadę, że z III ligi gr. 4 
żadna drużyna z naszego województwa nie zostanie objęta 
spadkiem do IV ligi świętokrzyskiej. Ilość drużyn objętych 
spadkiem w niższych klasach rozgrywkowych może ulec 
zmianie (zwiększyć się) w zależności od ilości spadków ze-
społów Województwa Świętokrzyskiego z III ligi gr. 4. 

Awans do klasy wyższej uzyskują drużyna(y), która(e):
w IV lidze seniorów zajmie I miejsce zdobywając tytuł mi-

strza po całym sezonie rozgrywkowym – awans do III ligi gr 4;

Spadek do klasy niższej obejmuje drużyny, które: 
w IV lidze seniorów zajmie 17 i 18 miejsce po całym sezo-

nie rozgrywkowym – spadek (2 drużyn) do Klasy Okręgowej. 
Liczba drużyn w IV lidze seniorów po zakończeniu sezonu 
2022/2023 będzie wynosić 18 zespołów;

§ 22
W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się we-

dług liczby zdobytych punktów. W przypadku uzyskania rów-
nej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 
miejscu decydują:
1. Przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi 
drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica mię-
dzy zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 
tych drużyn, 

c) wykreślony
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek 

w spotkaniach w danym sezonie, 
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdoby-

tych w spotkaniach w danym sezonie, 
f) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich me-

czów w danym sezonie,
g) przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich me-

czów na wyjeździe w danym sezonie.
2. Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasa-

dy określone w pkt 1 wyłącznie między zainteresowanymi 
drużynami. 3. Postanowienia pkt 1 lit. a-b mają zastoso-
wanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich zapla-
nowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużyna-
mi.

4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spo-
wodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu 50% 
lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową 
przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy 
założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich 
kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych 
uznaje się za nierozegrane bez przyznawania punktów. 

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spo-
wodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu mniej 
niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas ro-
zegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn 
w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.

6. W przypadkach o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczest-
niczącym w rozgrywkach nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej z tytułu poniesionych wydatków związanych 
z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 
rozgrywkach.

Wydawca: Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce.
Skład, łamanie – Bogart - 41 368 03 94, e-mail: biuro@bog-art.com.pl.
Teksty: Maciej Cender, Jaromir Kruk, Rafał Roman.
Zdjęcia: Justyna Bazak, Aneta Tomasik, Rafał Roman, Marcin Słoka, Krzysztof Klimek, Marcin Wojtasik, archiwa klubowe.

WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO Hummel IV ligi
na sezon 2022/2023
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STADION

Pojemność: 950 miejsc 
Oświetlenie: 700 lx; Boisko: 104x68 metrów

Rok założenia: 1947
Barwy: czerwono-biało-czarne
Adres: 28-100 Busko Zdrój, ul. Kusocińskiego 1
Telefon: 506 505 445 (wiceprezes Marcin Taler)
Internet: www.aks1947.busko.pl
e-mail: aks1947busko@gmail.com
Władze klubu: 
Prezes: Szymon Rewaj
Wiceprezes: Sylwia Nenga, Marcin Taler, Paweł 
Florczyk

AKS 1947 Busko Zdrój SZTAB

Trener:  
Łukasz Ubożak

II trener,  
trener bramkarzy:  
Konrad Majcherczyk

Kierownik drużyny:  
Rafał Prędki

Opieka medyczna:  
Artur Ciepliński

AKS 1947 Busko Zdrój

Wielka przebudowa
NASZYM ZDANIEM

W Busku trwa wielka przebudowa! 
Zarówno obiektu jak i zespołu. Ci praw-
dziwi budowlańcy finiszują z pracami 
w nowym budynku socjalnym. Z kłopotami, 
w późniejszym niż pierwotnie planowano 
terminie, powoli ukazują się nowoczesne 
pomieszczenia, z odpowiednimi wymiaro-
wo szatniami, pokojami biurowymi, salami 
konferencyjnymi. W tej materii Busko Zdrój 
dogoniło obiekty w Nowinach. Przebudowie 
uległa również strona organizacyjna AKS. 
Wraz z tym jak do zarządu trafiła Sylwia 
Nenga uporządkowanych zostało wiele 

kwestii formalnych. Dzięki pani wiceprezes 
AKS zarejestrowany został w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, do władz lokalnych 
i wojewódzkich wysłano aplikacje o wspar-
cie finansowe. 

Pora najwyższa, by i miejscowi futboliści 
zaczęli wspinać się coraz wyżej w ligowej 
hierarchii. Analizując okres przygotowaw-
czy wydaje się, że wszystko zmierza ku lep-
szemu. – Wiosną będziemy zdecydowanie 
silniejsi. Jestem pewien, że na zakończenie 
rozgrywek będziemy zajmować lepszą po-
zycję. Gorzej niż na jesieni grać się nie da – 

analizuje Dorian Buczek, klubowy super-
strzelec. Z podobnego założenia wychodzi 
Szymon Rewaj, prezes klubu: - Chcemy 
od początku rundy rewanżowej wejść na 
najwyższe obroty. Mocno liczymy na miej-
sce w górnej połówce tabeli. Drużyna jest 
w procesie przebudowy, tym niemniej stać 
nas na sprawienie wielu niespodzianek – 
uważa Rewaj, który jest dumny z transferu 
Andrzeja Paprockiego. – Twierdzę, że wraz 
z Dorianem Buczkiem stworzą jeden z naj-
lepszych duetów w rozgrywkach – typuje 
prezes buskiego klubu.
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AKS 1947 Busko Zdrój
W NIM NADZIEJA

Dorian Buczek

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Jeśli jest w pełni zdrowy – zadziwia pozio-
mem umiejętności. W rundzie jesiennej, 
mimo absencji w pięciu pojedynkach, 
spowodowanej dwukrotnymi urazami 
(naciągnięcie a potem naderwanie mięśnia 
dwugłowego) zdobył aż 13 goli. Szcze-
gólnie zapadł w pamięci drużynie Orlicza 
Suchedniów, której zaaplikował pięć goli. 
Przed rundą wiosenną jest optymistą, twier-
dząc, że AKS będzie grał zdecydowanie 
lepiej. Choć w tabeli na króla strzelców nie 
ma go na miejscu medalowym, to jesteśmy 
pewni, że będąc zdrowym na wiosną może 
wygrać wyścig o koronę najlepszego strzel-
ca Hummel IV Ligi.

Teoretycznie było cicho i spokojnie. 
W praktyce zima była dla klubowych działa-
czy okresem wytężonej pracy. Coraz więcej 
ciekawych informacji dochodzi z klubowej 
Akademii. Część dzieciaków po kilkudnio-
wym pobycie w Barcelonie wracała do 
Buska Zdroju zafascynowana tym co robiła 
i zobaczyła w stolicy Katalonii. Milowy krok 
do przodu zrobiono, dzięki kreatywności 
wiceprezes, Sylwii Nenga. Nie dość, że 
AKS został zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym to jeszcze uregulowa-
no wiele kwestii natury prawnej. Nie wolno 
również zapominać o działalności w sferze 
futsalowej, wszak AKS był współorgani-
zatorem wielu eventów piłkarskich w hali. 
Jeden z nich to Młodzieżowa Liga Futsalu.

Dorian Buczek. Jesienią udowodnił 
jak ogromny wpływ ma na postawę 

zespołu. Zdobył aż 13, z 25 goli, które 
ma na koncie AKS. Jeśli wiosną powtórzy 
wyczyn, od przyszłego sezonu zobaczymy 
go zapewne w innych barwach … 

Obiekty przy ul. Kusocińskiego lśnią 
nowością, świeżością. Wypada mieć 

nadzieję, że zarządca stadionu wyrazi zgo-
dę i mecze rozgrywane będę tylko i wyłącz-
nie na naturalnej płycie.

Doświadczony, Andrzej Paprocki 
wzmocni bez wątpienia siłę ofensywną 

zespołu. 

Zaledwie 10 goli zdobyli piłkarze AKS 
w meczach na własnym stadionie.

Brak zastępcy Doriana Buczka. Aż 
strach pomyśleć, jaka będzie siła 

ofensywna zespołu przy ewentualnej ab-
sencji superstrzelca.

Rejterada kilku zawodników w trakcie 
jesieni nikomu splendoru nie przynosi. 

SPARINGI

* Naprzód Jędrzejów – 3:4

* Naprzód Jędrzejów – 4:5

* Piaskowianka Piaski – 2:2

* Korona Kielce CLJ – 1:9

* Rozwój Katowice – 0:4

* Orlęta Kielce – 3:3

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Organizacja klubu od strony formalnej jest niemniej ważna niż wyniki sportowe 

– Szymon Rewaj, prezes AKS 1947 po nadaniu KRS.

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Hubert BANACH 2001 r. Star Starachowice
2 Krystian BRUDKOWSKI 2003 r. wychowanek

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
3 Szymon BOŚ 2003 r. wychowanek
4 Olaf GRAD 2002 r. Zagłębie Sosnowiec
5 Dawid KOWALSKI 1992 r. Piast Stopnica
6 Kamil SKIBA 2002 r. Sokół Ostróda
7 Paweł ŚLEFARSKI 1993 r. ŁKS Probudex Łagów

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
8 Mateusz JANIEC 1992 r. wychowanek
9 Patryk KOWALCZYK 1999 r. Naprzód Jędrzejów
10 Piotr NOWAK 1999 r. Sparta Kazimierza Wielka
11 Andrzej PAPROCKI 1992 r. Góral Górno
12 Kacper ROGOZIŃSKI 2001 r. Wisła Płock
13 Dawid SŁABOSZ 2002 r. Gdovia Gdów
14 Marcin TALER 1992 r. AKS Busko wychowanek
15 Mateusz ZACHARSKI 1988 r. Neptun Końskie
16 Kacper ZAŁĘCKI 2003 r. wychowanek

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
17 Michał BOGACKI 2004 r. wychowanek
18 Dorian BUCZEK 1996 r. Pogoń Staszów

Przybyli: Nowak, Paprocki, Rogoziński, Skiba, Słabosz.

Ubyli: Jakub Florczyk (wyjazd za granicę), Mikołaj Gawroński (Piast Stopnica), Marcel 

Motyl (Orlęta Kielce), Piotr Piwowarski (Zenit Chmielnik), Aleksander Szumilas (studia).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23
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MZKS ALIT Ożarów

STADION

Pojemność: 3000 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 104x66 metrów

Rok założenia: 1980
Barwy: biało-granatowe
Adres: ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów
Telefon: 663 434 408
Email: alit@pro.onet.pl
Władze klubu
Prezes: Grzegorz Witek
Wiceprezesi: Piotr Ożóg, Paweł Rybus, Piotr 
Sorbian
Kierownik klubu: Zbigniew Miszczyk

MZKS ALIT Ożarów SZTAB

Trener: Paweł Rybus
Asystent trenera: 
Jakub Kapsa
Kierownik drużyny:
Kamil Wareliś
Lekarz: Jacek Łabucki
Trenerzy juniorów: 
Damian Jędrzejewski, 
Emil Urban

Zatrudnią psychologa
NASZYM ZDANIEM

Doświadczony sztab szkoleniowy, 
wzorcowa praca z młodzieżą. Obiekty, 
których pozazdrościć mogą nawet kluby 
drugoligowe. O idealnej współpracy na linii 
klub – Urząd Miasta czy klub – Cementow-
nia Ożarów napisano już niejeden pean. 
W Ożarowie jest wszystko, co sprzyja roz-
wojowi futbolu. Mądry, rozsądny a przy tym 
lubiący futbol burmistrz, stabilni sponsorzy. 
Powyższe sprawia, że miejscowy Alit jest 
jednym z najlepiej zorganizowanych klubów 
Hummel IV Ligi. Dziś, co godne podkre-
ślenia - w takiej a nie innej rzeczywistości 
władze działają niezwykle pragmatycznie. 

Nie sprowadza się do zespołu graczy, 
którzy rozmowy kontraktowe rozpoczy-
nają od kwoty 3000 zł. W poszukiwaniu 
talentów nie jeździ się po 100, 200 kilome-
trów. Penetruje się w pierwszej kolejności 
rynek lokalny, gdzie także można wyłowić 
perełki. Pewnie, ożarowska młodzież 
w zdecydowanej większości musi nadra-
biać zaległości, sporo się uczyć, ale taka 
polityka bez wątpienia przyniesie korzyści 
w szerszej perspektywie. Jedyne czego 
brakowało jesienią ekipie Pawła Rybusa to 
mocna psychika. Trudnym do wytłumacze-
nia i zrozumienia jest dorobek punktowy 

i bramkowy. Grając na własnym obiekcie 
Alit, w dziewięciu spotkaniach zgarnął tylko 
sześć oczek, mają dorobek bramkowy 9:24! 
Wyjeżdżając z Ożarowa, drużyna zmieniała 
się w kameleona. Efekt, również dziwacz-
ny: osiem meczów, 17 punktów, bramki: 
12:4! Być może przed rozpoczęciem rundy 
wiosennej najpierw działacze a potem 
i sami futboliści powinni przejść zaawan-
sowaną terapię z psychologiem? Większa 
zdobycz punktowa na własnych śmieciach 
będzie murowana. A i kibiców na trybunach 
przybędzie.
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MZKS ALIT Ożarów

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Brajan BRODALKA 2006 r. wychowanek
2 Filip GORAJ 2006 r. wychowanek
3 Kamil WARELIŚ 1996 r. wychowanek
4 Konrad ŻYTNIEWSKI 1993 r. Granat Skarżysko-Kam.

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
5 Kamil CHOLEWIŃSKI 1992 r. Łysica Bodzentyn
6 Bartłomiej GIERCZAK 2004 r. wychowanek
7 Michał KAMIŃSKI 1987 r. Łysica Bodzentyn
8 Karol MALEC 2000 r. Star Starachowice
9 Mikołaj STAWIARSKI 2006 r. wychowanek
10 Filip STĘPIEŃ 2002 r. wychowanek
11 Jakub ŚMIESZEK 2003 r. KSZO Ostrowiec Św.
12 Dawid ZALEWSKI 2001 r. Łysica Bodzentyn

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
13 Michał FILAK 2006 r. wychowanek
14 Gabriel GIERACH 2005 r. wychowanek
15 Andriej IWANIENKO 2002 r. Metalist Charków (Ukraina)
16 Kirylo KNYZ 2002 r. Połtawa (Ukraina)
17 Michał KOZAKIEWICZ 2001 r. Star Starachowice
18 Bartłomiej SOJA 2005 r. wychowanek
19 Mikołaj TOBOŁA 2004 r. KSZO Ostrowiec Św.

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
20 Jakub WÓJCIK 2006 r. Siarka Tarnobrzeg

Przybyli: Bodalka, Filak (wychowankowie).

Ubyli: Daniel Dybiec (szuka klubu), Sebastian Król (szuka klubu), Kacper Rak (Arka Pawłów).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Perfekcyjne przygotowanie obiektów 
do treningów sprawiło, że zespół miał 

komfortowe warunki pracy. Serdeczne 
podziękowania dla Zbigniewa Miszczyka.

Zdobycie 17 punktów w meczach 
wyjazdowych robi wrażenie.

Wzorowa współpraca z burmistrzem 
Marcinem Majcherem i cementownią 

Ożarów.

Fatalna postawa drużyny na własnym 
boisku, tylko 6 zdobycznych punktów 

chluby nie przynosi.

Brak wyraźnego lidera sprawia, że 
w ekstremalnych sytuacjach nie ma 

kto wstrząsnąć drużyną.

SPARINGI

* Arka Pawłów – 7:0

* Stal Kunów – 3:2

* Łysica Bodzentyn – 2:7

* Transdźwig Stale – 4:2

* Stal Poniatowa – 2:2

* Sokół Nisko – 5:3

* Świt Ćmielów – 7:0

W NIM NADZIEJA

Bartłomiej Gierczak

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Urodzony w 2004 roku, wychowanek klubu 
jest jednym z najbardziej uniwersalnych 
defensorów na tym szczeblu rozgrywek. 
Szybki, zaawansowany technicznie, często 
angażuje się w akcje ofensywne zespołu. 
Dużym atutem jest fakt, że gra bardzo 
dobrze, zarówno prawą jak i lewą nogą. 
Dzięki temu, przy ustalaniu wyjściowego 
składu trener Alitu, Paweł Rybus ma zde-
cydowanie większe pole manewru taktycz-
nego. Mimo młodego wieku ma już spore 
doświadczenie. Swego czasu powoływany 
do kadry województwa.

Sporo było krytyki pod adresem członków 
klubowego zarządu przed Walnym Zgro-
madzeniem Delegatów. Jedni psioczyli na 
Grzegorza Witka i Pawła Rybusa za zbyt 
słabe osiągnięcia sportowe. Sternikom Alitu 
dostawało się również za pracę z młodzie-
żą, sposób prowadzenia klubu, itd. Tym-
czasem atmosfera walnego, które odbyło 
się 10 lutego była wyjątkowo spokojna, 
by nie powiedzieć, że śpiąca. Adwersarze 
schowali głowę w piasek, siedząc cicho ni-
czym mysz pod miotłą. Dobrze, bo w Oża-
rowie rewolucyjne zmiany nikomu potrzeb-
ne nie są. Tym bardziej, że wszystko jest 
poukładane w jak najlepszym porządku. Alit 
organizacyjnie może być wzorem dla wielu 
innych klubów. Na każdej płaszczyźnie.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Trener jest od podpowiadania, a drużyna musi żyć swoim życiem.

Paweł Rybus, trener Alitu w wywiadzie dla Echa Dnia.
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GKS Zio-Max Nowiny

STADION

Pojemność: 800 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 101x65 metrów

Rok założenia: 1974
Barwy: biało-czerwono-niebieskie
Adres: Perłowa 1, 26-052 osiedle Nowiny
Telefon: 535 520 060, 509 626 769 
Internet: https://gksnowiny.sportbm.com/
Władze klubu
Prezes: Przemysław Cichoń
Wiceprezesi: Łukasz Góral, Łukasz Barwinek 
Członek zarządu: Marcin Ziopaja
Sekretarz: Marta Majchrzyk

GKS Zio-Max Nowiny SZTAB

Trener: Przemysław Cichoń

Asystent trenera: 
Bartosz Papka

Trener bramkarzy: 
Bartosz Gugulski

Trener przygotowania 
fizycznego: Damian Kozieł

Przełom dla młodzieży
NASZYM ZDANIEM

To może być przełomowa runda dla 
młodzieży GKS Zio-Max Nowiny, która ma 
wsparcie doświadczonych piłkarzy takich 
jak Mateusz Brela, Damian Pietras, Piotr 
Gardynik. – Przy pomocy starszych nasza 
zdolna młodzież ma szanse na wykonanie 
wyraźnych kroków do przodu – mówi Prze-
mysław Cichoń, prezes i trener GKS, który 
na tym drugim stanowisku zastąpił Mariu-
sza Ludwinka. W Nowinach nie zamierzają 
zmieniać kursu, nie szastają pieniędzmi 
i liczą, że uda się kogoś wypromować. Po-

ważnym kandydatem do tego jest rozgrywa-
jący Mateusz Kawecki, który czuje się coraz 
pewniej w czwartej lidze świętokrzyskiej 
i nie boi się stosować na boisku niekonwen-
cjonalnych rozwiązań. Skauci obserwują 
Szymona Kota, napastnika o dużym poten-
cjale, a Cichoń po Ludwinku próbuje z niego 
jak najwięcej wycisnąć. Nieźle prezentuje 
się Arkadiusz Foks, który jest bardzo 
pracowity i chce się rozwijać. Nowiny to 
całkiem niezłe miejsce dla mających duże 
sportowe ambicje. W klubie spod Kielc liczą, 

że niedalekiej przyszłości uda się zarabiać 
jakieś pieniążki na transferach. – Przemek 
Cichoń ma świetny kontakt z zawodnika-
mi i ciekawą wizję piłki nożnej – pochwalił 
obecnego trenera czwartoligowego zespołu 
GKS Andrzej Niedzielan. 19-krotny repre-
zentant Polski przebywał w Nowinach na 
obozie z AP Profi Kraków i rozegrał sparing 
z miejscowymi juniorami. Na Niedzielanie 
duże wrażenie robi infrastruktura, warunki 
do treningu. Kto wie, może GKS Zio-Max 
Nowiny jest skazany na sukces?
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GKS Zio-Max Nowiny

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Bartosz GUGULSKI 1995 r. Wierna Małogoszcz
2 Nikodem SKRZYPIŃSKI 2006 r. Zawisza Bydgoszcz
3 Oliwier ŚWITOŃ 2005 r. Granat Skarżysko

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Mateusz BRELA 1992 r. Wicher Miedziana Góra
5 Paweł NOWAKOWSKI 2003 r. Podbeskidzie II Bielsko
6 Bogdan ŁAZURKO 2005 r. SMS Ostrowiec
7 Szymon SUDER 2005 r. wychowanek
8 Marcin MAREK 2002 r. Korona Kielce
9 Norbert NIEBUDEK 2004 r. wychowanek
10 Maksym PETELICKI 2003 r. Wicher Miedziana Góra
11 Damian PIETRAS 1996 r. AKS 1947 Busko-Zdrój

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
12 Kamil BLICHARSKI 1996 r. Spartakus Daleszyce
13 Mateusz GADOMSKI 2001 r. Korona Kielce
14 Piotr GARDYNIK 1991 r. ŁKS Probudex Łagów
15 Adrian FOKS 2004 r. Invex Remedies
16 Mateusz KAWECKI 2004 r. Wicher Miedziana Góra
17 Maksymilian KORBA 2004 r. wychowanek
18 Szymon MATYSEK 2005 r. KKP Korona Kielce
19 Bartosz PAPKA 1993 r. Spartakus Daleszyce
20 Norbert SINKIEWICZ 1998 r. AKS 1947 Busko-Zdrój
21 Adrian SUDER 2005 r. wychowanek
22 Radosław SZMALEC 1995 r. Spartakus Daleszyce

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
23 Damian KOPYCIŃSKI 1992 r. Orlicz Suchedniów
24 Szymon KOT 2004 r. Naprzód Jędrzejów
25 Oskar PRZEWORSKI 2005 r. wychowanek
26 Mateusz ZĘBALA 2004 r. Pogoń Staszów

Przybyli: -
Ubyli: Cichoń (koniec kariery), Krzeszowski (Naprzód Jędrzejów), Kamil Lurzyński 

(Piaskowianka Piaski).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Stabilna kadra, zgrana ekipa, w której 
panuje świetna atmosfera.

Zdolna młodzież ma coraz więcej do 
powiedzenia na boisku. 

Świetne warunki do treningów. Boisk 
i ogólnie infrastruktury Nowinom za-

zdroszczą kluby z wyższych lig.

Zdarzają się takie spotkania, że Nowiny 
mają przewagę, stwarzają mnóstwo 

okazji, a nie zdobywają w nich punktów. 

Na wyjazdach Nowiny poniosły 4 
porażki i straciły dużo więcej goli niż 

u siebie. To jest do poprawki.

Brak transferów do klubu zimą, ale to 
wynika też z obranej wizji.

SPARINGI

Piaskowianka Piaski – 8:2

Moravia Anna-Bud Morawica – 3:1

Korona Kielce CLJ – 1:3

Korona II Kielce – 1:6

Naprzód Jędrzejów – 8:2

Czarni Połaniec – 0:2

Korona Kielce CLJ młodsi – 2:2

W NIM NADZIEJA

Szymon Kot

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

- Bardzo duże możliwości motoryczne, 
wyniki statystyk ma na poziomie europej-
skim. Duża łatwość panowania nad piłką, 
ale musi pracować nad kwestią boiskowych 
wyborów. Czasami mógłby już po minię-
ciu dwóch, trzech zawodników dograć 
koledze – mówi o Szymonie Kocie Prze-
mysław Cichoń. Błyskotliwy napastnik ma 
niesamowite uderzenie wewnętrzną stroną 
stopy, z którego musi częściej korzystać. 
Zewnętrzne, proste też są niczego sobie, 
nie można się więc dziwić, że poprzeczka 
u Kota systematycznie idzie w górę. – 8 goli 
na rundę to stanowczo za mało na Szymo-
na – uważa Cichoń. I ma rację.

Odszedł Mariusz Ludwinek, który przejął 
drużynę rezerw Korony Kielce, zastąpił go 
Przemysław Cichoń. Popularny „Cichy” 
łączy teraz dwie funkcje: sternika klubu 
oraz szkoleniowca. – Coś zmodyfikowałem 
po swojemu, byłem blisko drużyny, dużo 
kwestii wspólnie dyskutowaliśmy z Mariu-
szem. Mamy podobne spojrzenie na futbol, 
ale różnimy się w szczegółach – mówi 
Cichoń bardzo zadowolony ze współpracy 
z Ludwinkiem, który przejął Koronę II Kiel-
ce. W ten sposób doceniono to co zdziałał 
w Nowinach gdzie stworzył dobrą ekipę 
prezentującą ofensywny, atrakcyjny styl gry.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Przemysław Cichoń skończył cichaczem karierę zawodniczą i zajął się trenerką, ale nie 
upadł pomysł zorganizowania pożegnalnego meczu

– Jaromir Kruk, dziennikarz sportowy.
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STADION

Pojemność: 500 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 101x66 metrów

Rok założenia: 1958
Barwy: zielono-niebieskie
Adres: Szkolna 1, Rudki, 26-006 Nowa Słupia
Telefon: 600-368-630 (Łukasz Kowalski, 
kierownik drużyny)
Internet: www.facebook.com/rudki.gks/
Władze klubu
Prezes: Grzegorz Gąsior
Członkowie zarządu: Sławomir Kosmala, 
Daniel Jasiak, Tomasz Wąworek

GKS Rudki SZTAB

Trener: Paweł Jaworek

Trener bramkarzy,  
II trener: Tomasz Palka

Kierownik drużyny: 
Łukasz Kowalski

Opieka medyczna: 
Monika Wrona,  
Karolina Wrona

GKS Rudki

„Panczo”, ciekawy człowiek
NASZYM ZDANIEM

Dla mało doświadczonego dziennika-
rza, Paweł Jaworek, trener GKS będzie 
niewdzięcznym rozmówcą. Szkoleniowiec 
mówi mało, waży każde słowa, pielęgnuje 
każde wyrażenie. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się, że popularny „Sanczo” nie lubi 
zabierać konkretnego stanowiska, ucieka od 
konkretów. Tymczasem pod tajemniczym 
płaszczem kryje się niezwykle ciekawa 
osobowość, człowiek, który doskonale od-
czytuje otaczającą rzeczywistość. Znający 
swoją wartość, potrafiący w merytoryczny 
sposób przekonać do swoich racji. Wypisz, 

wymaluj charakter Jaworka jest niemal 
idealnym odbiciem postawy jego pod-
opiecznych. O Rudkach nigdy nie mówiono 
jako o ewentualnym kandydacie do awansu 
bądź spadku. Klubowi futboliści nie wcielali 
się w rolę celebrytów bądź gwiazd. Tymcza-
sem, Jaworek, po cichu, pokątnie, chodząc 
swoimi ścieżkami buduje naprawdę solidny 
zespół. W jego pracy nie ma nieprzemyśla-
nych działań. Klub nie sprowadza zawod-
ników, którzy uważają się za profesjonali-
stów a tak naprawdę profesjonalistami są 
jedynie w trakcie negocjacji finansowych. 

W Rudkach nie ma kominów płacowych, są 
natomiast regularne wypłaty pensji. Jedyne, 
co można zarzucić drużynie po rundzie 
jesiennej, to zbyt słaba skuteczność na 
swoim boisku. Ten element będzie zapewne 
piętą achillesową ekipy GKS w rewanżach. 
Kilkanaście dni przed inauguracją wiosny 
Jaworkowi brakuje w składzie typowej „9”. 
Gracza, który przespaceruje większą część 
meczu, ale gdy zajdzie potrzeba wpisze się 
na listę strzelców. Gdyby udało się zapeł-
nić brakujące ogniowo, wiosną GKS może 
wylądować nawet na podium …
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GKS Rudki

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Szymon PIETRAS 1999 r. ŁKS Probudex Łagów
2 Adrian SITEK 2002 r. Orlęta Kielce

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
3 Dominik BAKA 2003 r. wychowanek
4 Michał BEDNARSKI 1995 r. wychowanek
5 Daniel BIESIADA 2002 r. ŁKS Probudex Łagów
6 Marcel KUDZIA 2004 r. Korona Kielce
7 Maciej SALA 2003 r. wychowanek
8 Karol SKRZYPEK 1990 r. Spartakus Daleszyce
9 Jakub SMOLIŃSKI 2000 r. Łysica Bodzentyn
10 Tomasz STEFAŃSKI 1989 r. Spartakus Daleszyce
11 Łukasz SZYMONIAK 1982 r. Neptun Końskie

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
12 Sebastian HAJDUK 1988 r. Łysica Bodzentyn
13 Kacper HALIK 2006 r. ŁKS Probudex Łagów
14 Piotr JEDLIKOWSKI 1996 r. Łysica Bodzentyn
15 Jan KOWALSKI 1989 r. Nida Pińczów
16 Kamil ŁOKIEĆ 1998 r. Alit Ożarów
17 Mychajło ŁUCZAK 1997 r. Klonówka Masłów
18 Maksym MATYSEK 2005 r. Juventa Starachowice
19 Jakub MERGALSKI 2004 r. wychowanek

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
20 Bartosz CZERWIŃSKI 2006 r. ŁKS Probudex Łagów
21 Sebastian CZECHOWSKI 2004 r. Orlęta Kielce
22 Krzysztof SŁABY 1996 r. Orlicz Suchedniów
23 Jakub STACHURA 1992 r. ŁKS Probudex Łagów

Przybyli: Matysek, Czerwiński, Halik, Sitek.

Ubyli: Damian Gardynik (nie wznowił treningów, praca), Krzysztof Kita (Gród Ćmińsk), Oskar 

Kosiarski (Klonówka Masłów), Jakub Makówczyński (nie wznowił treningów), Dawid Rafalski 

(nie wznowił treningów), Dominik Rusiecki (kontuzja)..

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Powrót do udziału w treningach ofensywnego po-
mocnika Kamila Łokcia. - Po kontuzji Kamila nie ma 

już praktycznie śladu. Jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi 
o jego osobę – powiedział na początku okresu przygoto-
wawczego szkoleniowiec „Gieksy” Paweł Jaworek.

Stabilna sytuacja organizacyjno-finansowa. GKS 
Rudki choć nie należy do najbogatszych klubów 

w Hummel IV lidze, rokrocznie może liczyć na wsparcie 
ze strony miasta i gminy Nowa Słupia. 

Oczekiwanie na transfer golkipera. Po tym jak 
Dawid Rafalski podjął decyzję by zawiesić buty na 

kołku stało się jasne, że zimą niezbędny będzie transfer 
nowego bramkarza. Wybór padł na Adriana Sitka, choć 
nie było o to łatwo. Poszukiwania zakończyły się w lutym.

Zakłócone przygotowania. Zimowa aura z pew-
nością nie rozpieszczała podopiecznych Pawła 

Jaworka. Już na początku okresu przygotowawczego, 
sztab szkoleniowy zmuszony był do odwoływania, a co 
za tym idzie przekładania meczów kontrolnych. 

SPARINGI

* Korona Kielce (CLJ U-19) – 4:0

* Powiślanka Lipsko – 4:2

* Zenit Chmielnik – 6:0

* KSZO Ostrowiec Św. – 1:2

* Wierna Małogoszcz – 3:1

* Spartakus Daleszyce – 4:0

* Naprzód Jędrzejów – 4:1

W NIM NADZIEJA

Piotr Jedlikowski

Lider formacji ofensywnej (11 goli w rundzie 
jesiennej), kreator sytuacji pod bramką 
przeciwnika, a w ostatnich sprawdzia-
nach przed rozpoczęciem ligowej wiosny 
skuteczny egzekutor. 26-latek trafił do siatki 
m.in. w meczach z Powiślanką Lipsko (hat 
trick), juniorami kieleckiej Korony, a także 
KSZO Ostrowiec Św. Zwłaszcza gol strze-
lony w sparingu z ekipą popularnych poma-
rańczowo-czarnych smakował szczególnie. 
– Dziś reprezentuję barwy klubu z Rudek, 
ale sentyment do KSZO pozostał – stwier-
dził po ostatnim gwizdku arbitra. Dokonany 
przez GKS Rudki transfer błyskotliwego 
skrzydłowego okazał się strzałem w 10. 
Bez Piotra Jedlikowskiego trudno wyobra-
zić sobie zespół.

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

1 grudnia 2022 r. – tę datę z pewnością na 
długo zapamiętają Karolina i Jan Kowalscy. 
Na świat przyszła ważąca 4 kg córeczka po-
mocnika GKS Rudki. - Mama Karolina i ona 
zdrowe – napisał w mediach społecznościo-
wych szczęśliwy tata Jan Kowalski. Rodzice 
dla córki wybrali już imię – Maria. Zawodnik 
zarówno od kolegów z zespołu, jak również 
sztabu szkoleniowego i zarządu „Gieksy” 
otrzymał gratulacje i ciepłe słowa. Trener 
ekipy rywalizującej na co dzień w rozgryw-
kach Hummel IV ligi świętokrzyskiej złożył 
nawet wstępną deklarację. - Na inaugura-
cję rundy wiosennej zagramy na stadionie 
w Starachowicach z głównym faworytem do 
awansu. Mamy nadzieję, że w spotkaniu ze 
Starem będziemy mogli cieszyć się z tra-
fienia dla naszego teamu. Po strzelonym 
dla GKS-u golu nie zabraknie tradycyjnej 
kołyski – zapowiedział trener Jaworek.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- To nasza robocza wizyta. Szukamy wzorców od klubów, które mają za sobą ciekawą przy-
godę z europejskimi pucharami. Warto uczyć się od najlepszych 

– działacze GKS po wizycie na obiektach Rapidu Wedeń.
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GKS GÓRAL Górno

STADION

Pojemność: 700 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 106x65 metrów

Rok założenia: 2008
Barwy: czerwono-białe 
Adres: Górno; ul. Łysicka 13 
Telefon: 726 446 070 
E-mail: gksgoralgorno@gmail.com

Władze klubu
Prezes: Robert Radek
Wiceprezes: Dominik Parszowski

GKS GÓRAL Górno SZTAB

Trener:  
Damian Piotrowicz

II trener:  
Daniel Kuzka

Trener bramkarzy: 
Daniel Kuzka

Kierownik drużyny: 
Dominik Parszowski

Zejść z huśtawki
NASZYM ZDANIEM

Nie ma drugiego takiego zespołu 
w Hummel IV Lidze! O co idzie? Odpowiedź 
jest prosta – żaden inny zespół nie wpro-
wadzał swoich kibiców w tak diametralnie 
różny nastrój. Fani Górala na inaugurację 
zostali poczęstowani wysoką porażką 
1:5 z AKS 1947 Busko Zdrój. Potem było 
jeszcze 1:6 z Granatem Skarżysko Kam. 
A na deser fani dostali 0:10 z Wierną Mało-
goszcz. Żeby było „sprawiedliwie”, futboli-
ści beniaminka wbili siedem goli (7:2) Stali 
Kunów. Zagrali, mimo porażki 0:1, kapitalny 
mecz ze Starem Starachowice. A wygrana 

derbowa 3:2 ze Spartakusem Daleszyce 
była najsłodszym upominkiem w całej 
jesieni. Żarty żartami, ale wiosną Góral, 
marząc o utrzymaniu musi zejść z huśtaw-
ki. Stabilizacja formy będzie priorytetem. 
W rundzie rewanżowej ekipa Damiana 
Piotrowicza musi do każdego meczu pod-
chodzić na pełnym gazie, zmobilizowana 
do granic możliwości. Nie może być mowy 
o delikatnym traktowaniu przeciwnika, nie 
może dochodzić do dzielenia rywali na 
groźnych i mniej groźnych. Wszyscy, jak 
jeden mąż muszą zdawać sobie sprawę jak 

ważny jest każdy punkt. W Górnie, także 
dzięki wójtowi, Przemysławowi Łysakowi 
oraz Radzie Gminy jest odpowiedni klimat 
do rozwoju. Obiekt z każdym tygodniem 
jest coraz ładniejszy. Na inaugurację czas 
będzie odmierzała nowa tablica świetlna. 
Część kibiców zasiądzie na nowych krze-
sełkach. O budowie budynku socjalnego 
piszemy w innym miejscu. Dobrze byłoby, 
gdyby drużyna swoją postawą w rundzie 
wiosennej potwierdziła słuszność wielu 
działań…. Ale podstawowa kwestia to „zej-
ście z huśtawki”!



21

GKS GÓRAL Górno

Przybyli: Gawęcki, Banakiewicz, Stępnik, Serek.

Ubyli: Andrzej Paprocki (AKS 1947 Busko Zdrój), Adrian Krawczyk (szuka klubu), Hubert 

Wołowiec (szuka klubu).

TRANSFERY WIOSNA 2023

Perfekcyjna współpraca z władzami 
gminy. Wójt, Przemysław Łysak nie tylko 

kibicuje z trybun, ale także mocno inwestuje 
w klub. 

Tablica wyników, nowa, lśniąca. Kolejna 
atrakcja na obiekcie.

Kibice. Nie dość, że frekwencja na po-
szczególnych meczach była wysoka, to 

i doping należał do kulturalnych.

Tylko trzy gole zdobyte w meczach 
wyjazdowych rundy jesiennej dają 

dużo do myślenia sztabowi szkoleniowemu 
beniaminka.

Odejście doświadczonego zawodnika, 
jakim jest Andrzej Paprocki może osła-

bić grę skrzydłami.

SPARINGI

* Orlicz Suchedniów – 3:4

* OKS Opatów – 5:1

* Spartakus Daleszyce – 0:5

* Moravia Anna Bud Morawica – 1:1

* Gród Ćmińsk – 3:4

* KS Smyków – 11:1

W NIM NADZIEJA

Damian Kmiecik

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Bramkarz beniaminka miał znakomitą 
jesień. Tak szczerze, dzięki jego interwen-
cjom Góral zainkasował sporo punktów. 
Przykładów można przytoczyć wiele. 
Sprawny, dobrze grający zarówno na 
przedpolu jak i linii bramkowej był trudną 
do przejścia zaporą. Po meczu 15. kolejki 
z Klimontowianką w Klimontowie został wy-
brany „Piłkarzem Kolejki”. Tydzień później 
omal nie zatrzymał lidera ze Starachowic. 
Nie ma co ukrywać, wiosną od jego formy 
będzie zależało bardzo wiele. Jeśli szybko 
wejdzie na odpowiednie tory, „11” z Górna 
nie będzie mieć problemów z utrzymaniem.

Zmęczeni emocjami rundy jesiennej piłka-
rze zapadli w głęboki sen, nie uczestnicząc 
praktycznie w żadnych rozgrywkach halo-
wych. Co innego działacze, którzy często 
pukali do drzwi gabinetu wójta gminy, 
Przemysława Łysaka. Efektem wizyt będzie 
nowy budynek socjalny, którego budowa 
rozpocznie się lada moment. Dzięki temu, 
za kilka miesięcy najładniej położony obiekt 
piłkarski w województwie świętokrzyskim 
wzbogaci się o szatnie, pokoje dla sędziów, 
siłownię oraz salę konferencyjną na 100 
osób.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Zawsze piszemy tak jak jest - jak zawodnicy dają radę, to są chwaleni, jak dają ciała, to 
nazywamy to po imieniu. To nie jest kącik wsparcia psychologicznego.

Admin Facebook’a Górala, po porażce 0:10 z Wierną Małogoszcz.

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Damian KMIECIK 1996 r. Nidzianka Bieliny
2 Daniel KUZKA 1998 r. wychowanek
3 Dominik PARSZOWSKI 1991 r. Nidzianka Bieliny

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Krystian BOŻĘCKI 1995 r. Naprzód Jędrzejów
5 Kacper GAD 2004 r. Orlęta Kielce
6 Wiktor GOŁĘBIOWSKI 2002 r. ŁKS Łagów
7 Patryk KOWALIK 1996 r. ŁKS Łagów
8 Cezary BANAKIEWICZ 1998 r. Nidzianka Bieliny
9 Damian PIWOWARCZYK 1991 r. Samson Samsonów
10 Kacper SEREK 2003 r. Wisła Sandomierz
11 Marcin TACIJ 1992 r. Wicher Miedziana Góra
12 Adrian WYPYCH 1995 r. wychowanek

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
13 Łukasz BĘBEN 1995 r. ŁKS Łagów
14 Kacper GADOWSKI 2002 r. ŁKS Łagów
15 Jakub KALISZ 2001 r. Star Starachowice
16 Oskar KARPISZ 2007 r. wychowanek
17 Łukasz KRAJ 1988 r. Spartakus Daleszyce
18 Bartłomiej LASAK 2002 r. Korona Kielce
19 Damian PIOTROWICZ 1993 r. ŁKS Łagów
20 Karol STĘPNIK 1990 r. Szydłowianka Szydłowiec
21 Tomasz SYSKA 1999 r. wychowanek

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
22 Marcin GAWĘCKI 2006 r. ŁKS Łagów
23 Robert RADEK 1991 r. wychowanek
24 Tomasz STASZEWSKI 1992 r. Orlicz Suchedniów

KADRA – WIOSNA 2022/23
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STADION

Pojemność: 5000 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 104x72 metrów

Rok założenia: 22 maja 1928
Barwy: niebiesko-biało-czerwone
Adres: Słoneczna 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Telefon: 41 252-40-66; Internet: zksgranat.info
Władze klubu
Prezes: Grzegorz Żuk
Wiceprezes: Michał Kucewicz
Dyrektor klubu: Rafał Gołofit
Członek zarządu: Jan Bańcyrowski, Jan 
Walczyński, Dariusz Zaremba

MKS GRANAT Skarżysko Kamienna SZTAB

MKS GRANAT Skarżysko Kamienna

Trener:  
Bolesław Strzemiński

Kierownik drużyny: 
Andrzej Jedlikowski

Zmienić wizerunek kibicowski
NASZYM ZDANIEM

Zaczynając wiosenne prognozowanie 
postawy Granatu w Hummel IV lidze od 
strony sportowej, można używać samych 
superlatywów. Trener Marcin Kołodziejczyk, 
nawet biorąc pod uwagę wypożyczenie 
do Wisły Sandomierz Kamila Ucińskiego 
– pozostawił po sobie doskonale funkcjo-
nujący zespół. Granat jesienią był niezwy-
kle sprawnie działającą maszyną. Każdy 
jej tryb był odpowiednio nasmarowany, 
przygotowany do walki z poszczególnymi 
przeciwnikami. Efekt jest taki, że pozycja 
wicelidera zaskoczeniem jest tylko dla tych, 
którzy nie do końca znają potencjał druży-
ny. Zdaniem wielu ekipa z Rejowa nie tylko 

spokojnie utrzyma drugie miejsce w ligowej 
hierarchii, ale może być „czarnym koniem” 
w rozgrywkach Pucharu Polski, tym bardziej, 
że skarżyszczanie mają duże doświadczenie 
na niwie pucharowej, wszak występowali 
już w finałowych potyczkach na Suzuki 
Arenie w Kielcach. - Tak czy inaczej, kibice 
na pewno będą ukontentowani grą zespo-
łu – usłyszeliśmy z ust jednego z działaczy 
klubowych. I, w tym miejscu zaczynają się 
„schody do góry” Granatu. By sprecyzować 
– mowa o obiekcie i kibicach a właściwie ich 
braku. Przy bardzo dobrej pracy sportowej 
na Rejowie czas jakby się zatrzymał. Obiekt 
nadal jest jednym z najgorszych w woje-

wództwie skansenów sportowych. Położony 
daleko od centrum miasta, sprawia, że na 
trybunach zasiada niewielka grupa najwier-
niejszych kibiców. Wiosną, klubowy zarząd 
musi pomyśleć o znacznym zwiększeniu 
liczby kibiców poprzez odpowiedni marke-
ting i promocję. Trzeba zakasać rękawy, zro-
bić burzę mózgów, zainwestować w konkret-
ne pomysły i działania. Tak, by trybuny na 
Słonecznej zaczęły się wypełniać. Granatem 
kierują mądrzy ludzie. Potrafiący wyciągać 
wnioski z różnego autoramentu pomyłek, 
niedociągnięć czy zaniedbań. Pora zatem 
najwyższa, by wziąć się solidnie za poprawę 
wizerunku kibicowskiego.
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MKS GRANAT Skarżysko Kamienna

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Miłosz BODO 2006 r. AP Szydłowiec
2 Patryk SIECZKA 1999 r. Star Starachowice
3 Dawid STRZELEC 2002 r. Resovia Rzeszów

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Maksymilian BATOR 2003 r. Juventa Starachowice
5 Karol DUDZIK 1992 r. ŁKS Probudex Łagów
6 Fabian FUK 2005 r. wychowanek
7 Kacper GOŹDZIK 2004 r. AP Star/Juventa Starachowice
8 Oskar GWÓŹDŹ 2000 r. ŁKS Probudex Łagów
9 Jakub HIŃCZA 2000 r. GKS Nowiny
10 Daniel JAROMIN 2006 r. wychowanek
11 Bartosz STYCZYŃSKI 1993 r. LKS Probudex Łagów

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
12 Wiktor BARTOSZEK 2002 r. Orlęta Kielce
13 Kacper GŁADYŚ 2001 r. Star Starachowice
14 Jakub GURSKI 2001 r. Korona Kielce
15 Oskar JANKOWSKI 2005 r. wychowanek
16 Filip KACZMARSKI 2002 r. Korona Kielce
17 Nikodem ŁOSKOT 2005 r. wychowanek
18 Bartłomiej PAPROS 1994 r. MKS Zdrój Busko
19 Wiktor PLUTA 2005 r. wychowanek
20 Adrian UNIAT 1997 r. ŁKS Probudex Łagów
21 Maciej WALKOWIAK 2003 r. Korona Kielce

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
22 Jakub GLUZA 2005 r. Akademia Piłkarska Gryfia Mirów
23 Błażej MILLER 1987 r. Szydłowianka Szydłowiec
24 Bartosz SOT 1994 r. Star Starachowice

Przybyli: Bodo, Jankowski, Jaromin.

Ubyli: Adrian Bednarski (koniec kariery), Oliwier Świtoń (GKS Nowiny), Kamil Uciński 

(wypożyczenie do Wisły Sandomierz), Krystian Wierzchanowski (Spartakus Daleszyce).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Wprowadzanie do zespołu uzdolnionej młodzieży. 
W klubie ze skarżyskiego Rejowa mają nadzieję, 

że takie nazwiska jak Łoskot, Pluta, Gluza, Jankowski 
czy Majewski niedługo będą stanowić o sile seniorskiej 
drużyny Granatu.

Tradycyjne już przelewy od kibiców mieszkają-
cych za granicą i tym razem trafiły na konto klubu.

Stały rozwój klubowej Akademii. 

W pierwszej odsłonie sezonu niezawodny duet 
Bartosz Sot – Kamil Uciński był w stanie zapew-

nić Granatowi blisko 30 goli. Wiosną o trafienia do 
bramki rywali nie będzie już tak łatwo. Powód? 23-letni 
Uciński został wypożyczony do Wisły Sandomierz.

Infrastruktura. Fatalna, starożytna. Na lepszych 
arenach walczyli gladiatorzy. 

Boisko treningowe odwiedzają często dziki.  
Nie, nie zawodnicy EsKa Dziki a te z lasu.

SPARINGI
* Wierna Małogoszcz – 4:1

* Radomiak II Radom – 2:2

* Neptun Końskie – 4:3

*Star Starachowice – 5:3

* Orlęta Kielce – 1:1

* Ceramika Opoczno – 3:0

W NIM NADZIEJA

Bolesław Strzemiński

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

- Wiem, że zarząd w trakcie przerwy między 
rundami rozmawiał z kilkoma szkoleniow-
cami. Po otrzymaniu sygnału o zaintere-
sowaniu ze strony działaczy skarżyskiego 
klubu oglądałem zespół w dwóch meczach 
ligowych - podkreśla Bolesław Strzemiński, 
nowy szkoleniowiec Granatu, który podczas 
zimowej przerwy zastąpił w tej roli Mar-
cina Kołodziejczyka. Ostatnim przystan-
kiem w przygodzie 68-latka z piłką nożną 
był Proch Pionki. Doświadczony coach 
prowadził wówczas zespół rocznika 2007. 
W swoim trenerskim CV ma takie zespoły 
jak: Szydłowianka Szydłowiec, Radomiak 
Radom, MZKS Kozienice, Powiślanka 
Lipsko, Legionovia Legionowo, Polonia 
Iłża, Oskar Przysucha, Wulkan Zakrzew, 
Mazowsze Grójec i Zamłynie Radom. Pełnił 
też funkcję drugiego trenera w reprezenta-
cji Polski juniorów. - Celem będzie próba 
pokrzyżowania planów liderowi, Starowi 
Starachowice. Wiem jak duża jest przewa-
ga lidera i jak silny to zespół, ale piękno 
futbolu polega na nieprzewidywalności. 
Pierwsze pięć kolejek da nam odpowiedź 
czy włączymy się do walki o awans jeszcze 
w tym sezonie – zaznaczył pochodzący 
z Sosnowca opiekun skarżyskiej „11”.

- Start w halowych turniejach traktujemy 
przede wszystkim jako formę zabawy 
i możliwość sprawdzenia aktualnej dyspo-
zycji. Wyniki poszczególnych spotkań są 
na drugim planie – mówi jeden ze szkole-
niowców Akademii Piłkarskiej Granatu Piotr 
Dejworek. Zimowa przerwa w rozgrywkach 
dla młodych wychowanków skarżyskie-
go klubu upłynęła po znakiem triumfów 
w futsalowej rywalizacji. Grupa żaków pod 
wodzą trenera Leszka Dołęgi spisała się 
doskonale w trakcie turnieju w Końskich, 
zajmując pierwsze miejsce. 

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Mamy szeroką kadrę, która pozwala rywalizować z dobrym skutkiem w czwartej lidze. 
W zespole funkcjonuje dobrze zbilansowana mieszanka rutyny z młodością. Styczyński, 
Dudzik, Papros, Miller czy Sot to uznane nazwiska w świętokrzyskiej piłce 
 – trener Bolesław Strzemiński.
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STADION

Pojemność: 500 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 108x68 metrów

Rok założenia: 1952
Barwy: zielono–czerwone
Adres: ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów
Telefon: 693 121 385 (prezes Krzysztof Dywan)
 
Władze klubu:
Prezes: Krzysztof Dywan
Wiceprezesi: Piotr Sudy, Mateusz Zaroda
Członek zarządu: Piotr Szymczyk

KLIMONTOWIANKA Klimontów SZTAB

KLIMONTOWIANKA Klimontów

Trener:  
Łukasz Szymański

Fizjoterapeuta:  
Adrian Lasota

Kierownik drużyny:  
Piotr Ziomek

Lekarz:  
Dariusz Kwapiński

„Piątka” na koniec?
NASZYM ZDANIEM

Gdyby nie słabsza dyspozycja pod 
koniec rundy jesiennej, bez krzty przesa-
dy rzec można, iż w Klimontowie udało 
się zbudować zespół mogący spokojnie 
grać wśród najlepszych ligowców. Trener 
Łukasz Szymański, niczym stary lis potrafił 
odpowiednio dobrać, ustawić a na koniec 
zmobilizować swoich podopiecznych. 
Klimontowianka grała zadziornie, nie bała 
się żadnego przeciwnika, twardo stawiając 
czoła. Przekonał się o tym na przykład 
Star Starachowice, wygrywając w Klimon-
towie w kontrowersyjnych okolicznościach 
1:0. Efektowna gra sprawiła, że kibice 

przecierali oczy ze zdumienia, gdy ich 
idole zameldowali się na fotelu wicelide-
ra! Klubowi działacze jak mogli tonowali 
wygórowane apetyty fanów, tym niemniej 
w ich zachowaniu widać było zadowolenie 
i radość z prowadzonej polityki. Miejsce 
w środkowej strefie tabeli, idealnie od-
zwierciedla siłę zespołu. Mówiąc szczerze, 
dziś trudno przypuszczać, by drużyna 
spełniła marzenia lokalnego środowiska, 
awansując w ostatecznych rozrachunku 
do pierwszej „piątki”. W awans będzie 
trudno z kilku względów. Po pierwsze, 
trener Szymański nie ma w swojej drużynie 

zawodników posiadających ponadprzecięt-
ne umiejętności. Owszem, kilku chłopaków 
potrafi sporo, ale nie aż tyle, by wspiąć się 
wyżej. Po drugie siłą zespołu jest dosko-
nale zbudowana wspólnota graczy. Ten 
element zapewni bez wątpienia odpowiedni 
poziom gry, boiskowy charakter, ale nie da 
gwarancji na spełnienie marzeń o uplaso-
waniu się w czubie tabeli. Ale, jeśli drużyna 
szybko zapomni i pozbiera się po odejściu 
Jarosława Piątkowskiego i Jacka Rożka 
– niespodzianki mogą być specjalnością 
Klimontowianki!
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KLIMONTOWIANKA Klimontów

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Olaf GORYCKI 2007 r. wychowanek
2 Damian PIETRASIK 1999 r. Wisła Sandomierz
3 Kamil STANIEK 2002 r. GKS Iwaniska

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Michał BIENIEK 2006 r. wychowanek
5 Kamil FIGACZ 2006 r. wychowanek
6 Arkadiusz KOSNO 1996 r. Alit Ożarów
7 Piotr MAZUR 2006 r. wychowanek
8 Patryk NIZIOŁEK 1998 r. Alit Ożarów
9 Kamil WOCHNIAK 1997 r. Huragan Wilczyce

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
10 Dominik GACH 2001 r. wychowanek
11 Dominik KACZMARCZYK 1995 r. Piast Osiek
12 Patryk KONECKI 2003 r. GKS Świniary
13 Filip LIPIŃSKI 2004 r. GKS Świniary
14 Maciej MIŁEK 1999 r. wychowanek
15 Gabriel SKRZYPEK 2002 r. Siarka Tarnobrzeg
16 Arkadiusz STĘPIEŃ 1999 r. wychowanek
17 Jan SZMUC 2007 r. wychowanek
18 Jakub TUREK 2002 r. Siarka Tarnobrzeg

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
19 Michał BIDAS 2006 r. wychowanek
20 Marcin CHMIEL 1994 r. Stal Gorzyce
21 Michał HOŁODY 1988 r. Pogoń Staszów

Przybyli: Bidas, Bieniek, Gorycki.

Ubyli: Dominik DUBIEL wychowanek (Sparta Dwikozy), Kamil Halat (szuka klubu), 

Jarosław Piątkowski (Wisła Sandomierz),

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Szeroką ławą wchodzą do zespołu 
wychowankowie

Długo oczekiwany remont boiska

Dobra współpraca z Urzędem Miasta 

W związku z remontem boiska mecze 
rundy wiosennej drużyna będzie 

rozgrywać na boisku Koprzywianki w Ko-
przywnicy

Odejście z klubu Jarosława Piątkow-
skiego. Brak doświadczonego zawod-

nika nie tylko zmniejszy siłę ofensywną, ale 
także osłabi morale.

Mało odważna gra w meczach wyjaz-
dowych dała podopiecznym Łukasza 

Szymańskiego tylko 10 oczek w meczach 
wyjazdowych.

SPARINGI

* Stal Gorzyce – 2:1

* Świt Ćmielów – 3:0

* Stal II Mielec – 0:3

* Czarni Połaniec – 1:3

W NIM NADZIEJA

Filip Lipiński

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Wychowanek klubowy z każdą rundą robi 
duże postępy. Bardzo dobry technicznie, 
wszechstronny gracz, po kilku meczach 
rundy jesiennej zebrał znakomite recen-
zje. Kreatywny w akcjach ofensywnych, 
skuteczny w odbiorze piłki. Potrafi zagrać 
niekonwencjonalnie, zaskoczyć rywala. Za-
równo działacze, jak i kibice mają nadzieję, 
że w rundzie wiosennej potwierdzi wszyst-
kie swoje zalety na boisku. Piotr Ziomek, 
kierownik drużyny nie ma najmniejszych 
wątpliwości: - Ma zadatki na wysokiej klasy 
futbolistę. Pewnie, musi dużo i ciężko pra-
cować, ale czas pracuje na jego korzyść. 
Oby tylko omijały go kontuzje a będzie 
o nim słychać wiele dobrego.

Od kilku miesięcy na obiekcie przy ul. Zy-
smana trwa remont boiska. Zakres prac 
jest ogromny. Ponieważ od strony trybuny 
została naruszona płyta boiska, dlatego 
plac zostanie powiększony od strony ławki 
rezerwowych. Powyższe niesie ze sobą 
zmianę lokalizacji bramek. Dookoła murawy 
zostanie oddana do użytku bieżnia lek-
koatletyczna. Pod murawą zainstalowany 
zostanie system zraszania, co ma nieba-
gatelne znaczenie w procesie pielęgnacji 
trawy. Kilkadziesiąt centymetrów pod 
ziemią umieszczone będzie „pajęczyna” rur 
mających zadbać o odpowiednie odwod-
nienie. Prace potrwają najprawdopodob-
niej do czerwca bieżącego roku. Dlatego 
wiosną Klimontowianka rozgrywać będzie 
swoje spotkania w Koprzywnicy.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Bądźcie dobrymi ambasadorami naszej małej ojczyzny w pięknej Hiszpanii 

– apel Andrzeja Boryckiego, do młodzieży klubowej trenującej na Półwyspie Iberyjskim. 
Facebook Klimontowianka Klimontów
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Terminarz rozgrywek: IV LIGA 
HUMMEL IV LIGA ŚWIĘTOKRZYSKA SENIORÓW 

RUNDA WIOSENNA sezonu 2022/2023
XVIII kolejka 04-05 marzec
MKS OLIMPIA-POGOŃ Staszów - ORLICZ Suchedniów
GKS Zio-Max Nowiny - ORLĘTA Kielce
AKS 1947 Busko-Zdrój - GKS GÓRAL Górno
KS MORAVIA Anna-Bud Morawica - ALIT Ożarów
MKS STAR Starachowice - GKS Rudki
KLIMONTOWIANKA Klimontów - MKS NEPTUN Końskie
SPARTA Kazimierza Wielka - TS 1946 NIDA Pińczów
WIERNA Małogoszcz - STAL Kunów
SPARTAKUS Daleszyce - GRANAT Skarżysko-Kamienna

XIX kolejka 11-12 marzec
Spartakus - Pogoń
Granat - Wierna
Stal - Sparta
Nida - Klimontowianka
Neptun - Star
Rudki - Moravia
Alit - AKS 1947
Góral - Nowiny
Orlęta - Orlicz

XXI kolejka 25-26 marzec
Wierna - Olimpia-Pogoń
Spartakus - Sparta
Granat - Klimontowianka
Stal - Star
Nida - Moravia
Neptun - AKS 1947
Rudki - Nowiny
Alit - Orlicz
Góral - Orlęta

XXIII kolejka 08 kwiecień
Olimpia-Pogoń - Alit
Góral - Rudki
Orlęta - Neptun
Orlicz - Nida
Nowiny - Stal
AKS 1947 - Granat
Moravia - Spartakus
Star - Wierna
Klimontowianka - Sparta

XX kolejka 18-19 marzec
Olimpia-Pogoń - Orlęta
Orlicz - Góral
Nowiny - Alit
AKS 1947 - Rudki
Moravia - Neptun
Star - Nida
Klimontowianka - Stal
Sparta - Granat
Wierna - Spartakus

XXII kolejka 01-02 kwiecień
Olimpia-Pogoń - Góral
Orlęta - Alit
Orlicz - Rudki
Nowiny - Neptun
AKS 1947 - Nida
Moravia - Stal
Star - Granat
Klimontowianka - Spartakus
Sparta - Wierna

XXV kolejka 22-23 kwiecień
Klimontowianka - Olimpia-Pogoń
Sparta - Star
Wierna - Moravia
Spartakus - AKS 1947
Granat - Nowiny
Stal - Orlicz
Nida - Orlęta
Neptun - Góral
Rudki - Alit
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Terminarz rozgrywek: IV LIGA 

XXVI kolejka 29-30 kwiecień

Olimpia-Pogoń - Rudki

Alit - Neptun

Góral - Nida

Orlęta - Stal

Orlicz - Granat

Nowiny - Spartakus

AKS 1947 - Wierna

Moravia - Sparta

Star - Klimontowianka

XXIX kolejka 20-21 maj

Moravia - Olimpia-Pogoń

Star - AKS 1947

Klimontowianka - Nowiny

Sparta - Orlicz

Wierna - Orlęta

Spartakus - Góral

Granat - Alit

Stal - Rudki

Nida - Neptun

XXXII kolejka 08- czerwiec

Olimpia-Pogoń - Stal

Nida - Granat

Neptun - Spartakus

Rudki - Wierna

Alit - Sparta

Góral - Klimontowianka

Orlęta - Star

Orlicz - Moravia

Nowiny - AKS 1947

XXVII kolejka 06-07 maj

Star - Olimpia-Pogoń

Klimontowianka - Moravia

Sparta - AKS 1947

Wierna - Nowiny

Spartakus - Orlicz

Granat - Orlęta

Stal - Góral

Nida - Alit

Neptun - Rudki

XXX kolejka 27-28 maj

Olimpia-Pogoń - Nida

Neptun - Stal

Rudki - Granat

Alit - Spartakus

Góral - Wierna

Orlęta - Sparta

Orlicz - Klimontowianka

Nowiny - Star

AKS 1947 - Moravia

XXXIII kolejka 10-11 czerwiec

Nowiny - Olimpia-Pogoń

AKS 1947 - Orlicz

Moravia - Orlęta

Star - Góral

Klimontowianka - Alit

Sparta - Rudki

Wierna - Neptun

Spartakus - Nida

Granat - Stal

XXVIII kolejka 13-14 maj

Olimpia-Pogoń - Neptun

Rudki - Nida

Alit - Stal

Góral - Granat

Orlęta - Spartakus

Orlicz - Wierna

Nowiny - Sparta

AKS 1947 - Klimontowianka

Moravia - Star

XXXI kolejka 03-04 czerwiec

AKS 1947 - Olimpia-Pogoń

Moravia - Nowiny

Star - Orlicz

Klimontowianka - Orlęta

Sparta - Góral

Wierna - Alit

Spartakus - Rudki

Granat - Neptun

Stal - Nida

XXXIV kolejka 17-18 czerwiec

Olimpia-Pogoń - Granat

Stal - Spartakus

Nida - Wierna

Neptun - Sparta

Rudki - Klimontowianka

Alit - Star

Góral - Moravia

Orlęta - AKS 1947

Orlicz - Nowiny

HUMMEL IV LIGA ŚWIĘTOKRZYSKA SENIORÓW 
RUNDA WIOSENNA sezonu 2022/2023
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STADION

Pojemność: 800 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 101x65 metrów

Rok założenia: 2002
Barwy: biało-niebieskie
Adres: Brzeziny ul. Na Stadion 1, 26-026 Morawica
Telefon: 501 459 239
Internet: www.ksmoravia.pl
Władze klubu: Prezes: Krystian Kruk
Wiceprezesi: Przemysław Strójwąs, Tomasz Wierzbicki
Skarbnik: Kamil Zmarzły
Członkowie Zarządu: Wojciech Banasik, 
Przemysław Kopeć

KS MORAVIA Anna-Bud Morawica SZTAB

KS MORAVIA Anna-Bud Morawica

Trener: Maciej Śmiech
Asystent trenera: 
Mateusz Filipiak
Trener bramkarzy: 
Mariusz Mucharski
Trener od przygotowania 
fizycznego: Mariusz 
Skuta
Fizjoterapeuta:
Tomasz Prucnal

Zaskoczeń nie brakowało
NASZYM ZDANIEM

Wygrana 7:1 w Ożarowie na inaugu-
rację rozgrywek zapowiadała, że Moravia 
Anna-Bud Morawica może zagrozić nawet 
Starowi. Już w trzeciej kolejce podopiecz-
ni Macieja Śmiecha polegli w Końskich 
z Neptunem. Takich zaskoczeń u Moravii 
w rundzie jesiennej nie brakowało. – Mie-
liśmy bardzo dobre okresy, ale też, kiedy 
dopadło nas sporo urazów w czterech 
spotkaniach wywalczyliśmy jeden punkt. 
W grze da się zauważyć progres, a po-
winno to wyglądać jeszcze lepiej – mówi 
Maciej Śmiech, któremu przybył dobry 

pomocnik – Ernest Jopkiewicz. – Z nim 
będziemy mieli więcej wariantów taktycz-
nych, ustawień – dodaje trener Moravii 
Anna-Bud. Jego zespół nie ma problemów 
z grą w różnych ustawieniach, posiada 
bardzo inteligentnych i wszechstronnych 
piłkarzy. Jak na potencjał traci za dużo 
goli, pozwala sobie na zbyt wiele momen-
tów dekoncentracji, rozkojarzeń. 4 miejsce 
na półmetku nie zadowala prezesów klubu, 
który dysponuje świetną bazą treningo-
wą. Zimą podopieczni Macieja Śmiecha 
trenowali pod balonem, na trawie nawet 

wtedy gdy padał śnieg. Organizacyjnie 
w klubie wszystko jest zapięte na ostat-
ni guzik, no i na pewno nie wydaje się 
pieniędzy ponad stan. Ta runda może 
być dobrym przygotowaniem do kolejne-
go sezonu, w którym Moravia Anna-Bud 
włączy się do walki o awans do trzeciej ligi. 
W tym sezonie pragnie jeszcze powalczyć 
o sukces w Okręgowym Pucharze Polski, 
gdzie w 1/8 finału los przydzielił jej Star 
Starachowice. Ten rywal rok temu odpadł 
z piłkarzami z Morawicy.
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KS MORAVIA Anna-Bud Morawica

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Piotr KUBICKI 1990 r. wychowanek
2 Krystian WOJNO 2001 r. Sokół Ostróda
3 Igor ZAWIERUCHA 2003 r. Korona Kielce

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Maksymilian DĄBSKI 2005 r. KKP Korona Kielce
5 Karol DZIEDZIC 2002 r. Spartakus Daleszyce
6 Karol GARBALA 1995 r. Świt Ćmielów
7 Szymon GÓRECKI 1999 r. Neptun Końskie
8 Filip ROGOZIŃSKI 1997 r. ŁKS Probudex Łagów
9 Jakub WASILEWSKI 2002 r. Łysica Bodzentyn
10 Wiktor WĘGLIŃSKI 2003 r. Orlęta Kielce
11 Mateusz ZAWADZKI 1997 r. AKS 1947 Busko-Zdrój
12 Jan ZGRZEBNICKI 2003 r. Korona Kielce SA

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
13 Karol GILEWSKI 1994 r. Naprzód Jędrzejów
14 Antoni NOSEK 2007 r. wychowanek
15 Kacper ORLIŃSKI 2006 r. KKP Korona Kielce
16 Jakub RABIEJ 2001 r. Korona Kielce SA
17 Dawid SZAŁAS 1999 r. ŁKS Probudex Łagów
18 Łukasz ZAWADZKI 1994 r. AKS 1947 Busko-Zdrój
19 Michał ZAWADZKI 2000 r. Korona II Kielce
20 Ernest JOPKIEWICZ 1999 r. Korona II Kielce
21 Mateusz WOŹNIAK 2007 r. wychowanek
22 Krzysztof KLIŚ 2006 r. wychowanek

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
23 Kostiantyn HOLOVCHENKO 2001 r. Sokół Ostróda
24 Maciej POKORA 2003 r. Lubrzanka Kajetanów
25 Rostislav PRYJMAK 1996 r. Sokół Konopnica
26 Michał RYBUS 1999 r. ŁKS Probudex Łagów

Przybyli: Holovchenko, Jopkiewicz, Woźniak, Kliś.
Ubyli: Bartłomiej Młynarczyk, Bartosz Kralka (Zenit Chmielnik), Maciej Horna (kontuzja), 
Daniel Koster (kontuzja), Wojciech Młynarczyk, Karol Sobaś (rezerwy), Robert Szymański 
(Wierna Małogoszcz), Yago Rodrigues (wyjazd do Brazylii).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Ernest Jopkiewicz pozyskany z Korony II Kielce 
urozmaici grę Moravii Anna-Bud Morawica. 

Trener Śmiech ma wielu wszechstronnych zawod-
ników, którzy mogą grać na różnych pozycjach – 

choćby bracia Zawadzcy, Wasilewski, Pryjmak. 

Moravia Anna-Bud to bardzo dobrze zorganizo-
wany i mądrze zarządzany klub. 

Problemem Moravii jest gra w defensywie, traci 
za dużo goli. 

Maciej Horna dopiero co wrócił po kontuzji, a już 
wypadł – zerwał więzadło i nie zagra półtora roku 

w piłkę. 

Problemy z kostką ma Michał Rybus, środkowy 
napastnik Moravii, który zdrowy jest szalenie 

groźny.

SPARINGI

ŁKS Łagów – 0:3

GKS Zio-Max Nowiny – 1:4

Orlęta Kielce – 1:3

Pogoń Staszów – 4:2

Góral Górno – 1:1

Korona Kielce U-19 – 0:1

Star Starachowice – 6:2

Wierna Małogoszcz – 6:2

W NIM NADZIEJA

Maciej Pokora

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Był bardzo skuteczny zimą w sparingach 
co dobrze zwiastuje na wiosnę. - Stać go 
na dużo, robi progres, liczymy, że to będzie 
jego runda. Już teraz bardzo dobrze gra 
tyłem do bramki, dysponuje świetnym 
uderzeniem z prawej nogi – mówi Maciej 
Śmiech o zawodniku, który w sezonie 
2021/22 strzelił 7 goli w czwartej lidze, teraz 
po połowie rozgrywek ma 6. Udane sparingi 
dały mu wiele pewności siebie i teraz musi 
to przełożyć na mecze o stawkę. Pora na 
Pokorę, musi grać bez pokory na boisku 
i wykorzystywać swój potencjał.

Jak pojawił się balon wszystkie treningi 
pierwszego zespołu są na trawie, w bardzo 
dobrych warunkach. Seniorzy sportowo się 
rozwijają, klub pod innymi względami także. 
Obecnie w Moravii Anna-Bud jest 12 drużyn 
młodzieżowych i już dostarczają piłkarzy 
do pierwszej drużyny. Klub z Morawicy ma 
swój plan, konsekwentnie się niego trzyma. 
Wiosna ma być udana, nikt sobie nie wy-
obraża inaczej, a kibice nie będą się nudzić 
na spotkaniach teamu Macieja Śmiecha.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- W trakcie rozmowy, w której uczestniczyli przedstawiciele klubowego zarządu, ktoś rzucił 
informację o trudnej sytuacji rodziny mieszkającej na terenie gminy. Sprawdziliśmy i okaza-
ło się, że babcia samotnie wychowuje czwórkę dzieci 
– Krystian Kruk, prezes klubu po III edycji akcji „Jesteśmy z Wami - Moravia”, Łączy nas piłka
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MKS NEPTUN Końskie

STADION

Pojemność: 1200 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 100x67 metrów

Rok założenia: 1946
Barwy: żółto-niebieskie
Adres: 26-200 Końskie; ul. Sportowa 13
Telefon: 721 137 410 (Bartłomiej Gad), 
 607 603 793 (Mariusz Skoczylas)
Internet: https://neptunkonskie.pl/
Władze klubu
Prezes: Bartłomiej Gad
Wiceprezes: Andrzej Ślifierz
Skarbnik: Grzegorz Grzela

MKS NEPTUN Końskie SZTAB

Trener: 
Arkadiusz Bilski
Kierownik 
drużyny,  
II trener: Mariusz 
Skoczylas
Masażysta: 
Bartosz 
Kościelniak, 
Cezary Madej

Bez komfortu psychicznego
NASZYM ZDANIEM

Najpierw łyżka dziegciu. Kilkanaście 
dni przed inauguracją rundy wiosennej do 
Końskich trafiło dwóch młodych Uzbeków. 
Jak zapewniali klubowi działacze, „talen-
tami są niesamowitymi”, do tego stopnia, 
że na ziemi świętokrzyskiej zrobią osza-
łamiającą karierę. Abstrahując od intencji 
ludzi sprowadzających młodych piłkarzy, 
ich umiejętności – należy się zastano-
wić na sensem takich działań. Przecież 
w Neptunie – w tym miejscu przechodzimy 
do delikatnego słodzenia – jest ogromna 
ilość ćwiczącej, swojej młodzieży! O tym, 
że praca z młodym narybkiem wygląda 

pozytywnie świadczy fakt, iż klub, kolejny 
raz otrzymał od burmistrzów stypendia 
dla najbardziej uzdolnionych! W ogóle, 
współpracy na linii Urząd Miasta – Nep-
tun można opisywać w superlatywach. 
Włodarze doskonale zdają sobie sprawę, 
że lokalna społeczność sportowa żyje 
wydarzeniami klubowymi. Jesienią widać 
to było w trakcie poszczególnych meczów 
na własnym obiekcie. Frekwencja jest jed-
ną z najwyższych w tej klasie rozgrywek. 
Inna sprawa, że działacze, w każdy dzień 
meczowy przygotowują cały pakiet atrakcji. 
Wiosną podopieczni Arkadiusza Bilskiego 

muszą ustabilizować dyspozycję. Zmiany 
personalne w zespole powinny wzmocnić 
siłę Neptuna. Tym bardziej, że konecczanie 
wcale nie są pewni ligowego bytu. Pięć 
punktów przewagi nad drużynami ze strefy 
spadkowej nie dają komfortu psychiczne-
go. Trener Bilski i jego komanda potrafią 
kopać futbolówkę, stanowią doświadczoną 
ekipę. Tym niemniej należy się wystrzegać 
potknięć. Choćby takich, jak w meczu ze 
Stalą Kunów. W innym przypadku wszyst-
kie pozytywne działania mogą być szybko 
zapomniane.
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MKS NEPTUN Końskie

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Łukasz HERDA 1991 r. Heko Czermno
2 Jakub TURALSKI 2006 r. SMS Łódź

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
3 Jakub BANASIK 1998 r. wychowanek
4 Adrian MACIEJEWSKI 1994 r. Lubrzanka Kajetanów
5 Kacper PAKUŁA 2004 r. wychowanek
6 Wiktor PIOTRKOWSKI 2003 r. wychowanek
7 Łukasz SKALSKI 1998 r. wychowanek
8 Filip WASIK 2005 r. wychowanek
9 Łukasz WOJNA 1990 r. Partyzant Radoszyce

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
10 Maciej BLACH 1999 r. GKS Tychy
11 Kevin CASTILLO 2001 r. Górnik 09 Mysłowice
12 Kacper MARCINKOWSKI 2000 r. ŁKS Probudex Łagów
13 Paweł MARKOWICZ 1994 r. Pogoń Staszów
14 Konrad MUSIELEWICZ 2004 r. wychowanek
15 Patryk RACZYŃSKI 2002 r. Spartakus Daleszyce
16 Igor WASIK 2005 r. wychowanek

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
17 Damian GRUDNIK 2003 r.
18 Patryk KWIECIEŃ 1999 r. Radiator Stąporków
19 Mateusz SZABAT 2005 r. wychowanek

Przybyli: Grudnik.

Ubyli: Marcin Bińkowski (Oronka Orońsko), Kacper Błaszczyk (studia), Dmitrij Khrapath 

(szuka klubu), Kamil Kobryń (szuka klubu), Iwo Sochacki (Wicher Miedziana Góra), Szymon 

Wójciak (szuka klubu).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Znakomita współpraca z władzami mia-
sta. Burmistrz ufundował 10 stypendiów 

dla młodych futbolistów.

Upublicznienie sprawozdania finanso-
wego klubu.

Łukasz Herda, jeden z najlepszych 
bramkarzy w tej klasie rozgrywkowej.

Sprowadzanie z Azji Środkowej fut-
bolistów, o umiejętnościach których 

niewiele wiadomo.

Brak stabilizacji formy w rundzie jesien-
nej powodował, że brawa za bardzo 

dobrą postawę i zwycięstwa zagłuszane były 
przez gwizdy (0:5 ze Stalą Kunów). 

Zespół nie posiada dowódcy, zawodni-
ka, który w newralgicznych sytuacjach 

swoją postawą zmobilizowałby kolegów do 
lepszej gry.

SPARINGI

* Proch Pionki – 2:1

* Oskar Przysucha – 0:1

* Granat Skarżysko – 3:4

* Hetman Włoszczowa – 5:1

* Spartakus Daleszyce – 2:1

* Skalnik Sulejów – 4:1

Drugi trener Neptuna, Mariusz Skoczylas, 
poproszony o charakterystykę Jakuba Ba-
nasika nie ma najmniejszych wątpliwości: 
- Ma ogromną charyzmę, nie boi się walki 
z każdym rywalem. Jest do tego wyjątkowo 
ambitny, odważny. Wszystkie swoje zalety 
potrafi podporządkować pod zespół. Dobry 
technicznie, znakomicie operuje lewą nogą. 
Klubowy wychowanek nie zdobył minionej 
jesieni ani jednego gola, ale często uczest-
niczył w akcjach, które przynosiły Neptuno-
wi zdobycz. – Jestem pewien, że w rundzie 
rewanżowej będzie grał na najwyższych 
obrotach – mówi trener Skoczylas.

W NIM NADZIEJA

Jakub Banasik

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Podobnie jak kilka innych klubów naszego 
regionu, konecka młodzież piłkarska treno-
wała zimą w Hiszpanii. Oprócz zajęć stricto 
sportowych, wizyty na Camp Nou, delekto-
waniu się oglądaniem meczu Barcelona – 
Sewilla futboliści Neptuna odwiedzili Bruna, 
kilkuletniego chłopca, który walczy z cho-
robą. Był to kolejny etap projektu, w który 
włączyła się cała społeczność klubu. Wcze-
śniej, w trakcie meczów mistrzowskich 
odbywały się różnego autoramentu akcje 
i zbiórki charytatywne. Podobne przed-
sięwzięcia będą kontynuowane w trakcie 
rundy wiosennej.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Im szybciej zastąpi mnie młody golkiper, tym lepiej dla Neptuna 

- Łukasz Herda, bramkarz MKS w rozmowie z Echo Dnia.
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STADION

Pojemność: 1000 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 105x66 metrów

Rok powstania: 1946
Barwy: żółto-niebieskie
Adres: ul. Pałęki 26, 28-400 Pińczów

Telefon: 600 031 874

Władze klubu:
Prezes: Mariusz Karcz
Wiceprezes: Małgorzata Fijałkowka

TS 1946 NIDA Pińczów SZTAB

TS 1946 NIDA Pińczów

Trener: Łukasz Łakota

Kierownik drużyny: 
Henryk Boniszewski

Trenerzy grup 
młodzieżowych: 
Łukasz Biały, 
Zdzisław Maj

Topienie Nidy w Nidzie
NASZYM ZDANIEM

Miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywek 
z pracy w klubie zrezygnował trener, Marcin 
Kośmicki. – Szanuję klub i prezesa, który 
jest mega człowiekiem, dlatego nie będę 
mówił o wielu sprawach organizacyjno 
personalnych. Zrezygnowałem, bo nie było 
sensu pogrążać się w stagnacji – mówi były 
opiekun drużyny pińczowskiej. Nie nam 
domniemywać dlaczego tak się stało. Nie 
nam interpretować powyższe stwierdzenie. 
Jedno jest pewne – zostawiając zespół 
w środku przygotowań do niezwykle ważnej 
wiosny, trener nie wystawił sobie najlepszej 
laurki. Efekt nagłej dymisji był taki, że gra 

zespołu na tym szczeblu rozgrywek stanęła 
pod ogromnym znakiem zapytania. Mariusz 
Karcz, prezes Nidy szybko rozpoczął poszu-
kiwania, nie tylko nowego szkoleniowca, ale 
i zawodników. Zadanie było iście karko-
łomne, bo na przełomie stycznia i lutego 
ciężko jest znaleźć gracza z umiejętnościami 
czwartoligowymi. Szczęśliwie dla Pińczo-
wa, Karcz to stary ligowy wyga, działacz 
potrafiący doskonale znaleźć się w śro-
dowisku. Dzięki jego koneksjom udało się 
skompletować drużynę. Pytanie tylko, czy 
nowy szkoleniowiec, Łukasz Łakota zdoła 
wszystko posklejać w odpowiedni sposób? 

Łakota to młody, niezwykle ambitny trener, 
patrzący na futbol z szerokiej perspektywy. 
Do tego kreatywny, nie bojący się wyzwań, 
nawet tych najtrudniejszych. W Pińczowie 
będzie mu bardzo ciężko, ale jeśli nie zatopi 
„Nidy w Nidzie” – szeroko otworzą się przed 
nim kolejne placówki trenerskie. Wszyscy 
doskonale zdają sobie sprawę, że nowego 
opiekuna czeka arcytrudne zadanie. Druży-
na, po słabej rundzie jesiennej jest na skraju 
przepaści. Przedostatnie miejsce, aż sześć 
oczek straty do kolejnego w tabeli rywala 
sprawiają, iż tylko najwięksi optymiści liczą 
na utrzymanie dla Pińczowa Hummel IV Ligi.
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TS 1946 NIDA Pińczów

Konrad Ciacia pokazał jak mocne jest 
jego przywiązanie do klubowych barw.

Trener Łukasz Łakota jest młodym, 
ambitnym szkoleniowcem. Praca na 

tym szczeblu rozgrywek będzie dla niego 
ogromną szansą na rozwój.

Młodzież, która wybiegnie na boisko 
będzie miała możliwość podnoszenia 

kwalifikacji w konfrontacji z trudnymi prze-
ciwnikami.

Aż pięciu wychowanków zrezygnowa-
ło z reprezentowania barw klubowych.

Zbyt mała liczba meczów kontrolnych 
rozegranych w okresie przygotowaw-

czym.

Tylko 10 punktów po rundzie jesiennej 
nie jest dobrym prognostykiem przed 

rewanżami.

SPARINGI

* Politechnika Kielce – 3:4

* Piaskowianka Piaski – 1:1

* GKS Imielno – 5:1

* Naprzód Jędrzejów – 1:3

* Polonia Kielce – 2:1

* Arka Pawłów – 0:3

W NIM NADZIEJA

Konrad Ciacia

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Jako jeden z niewielu postanowił nie 
pozostawiać klubu na pastwę losu. Jego 
doświadczenie wyniesione z czwartoligo-
wych boisk może mieć kolosalne znaczenie 
w ogólnym rozrachunku. Bez wątpienia bę-
dzie jedną z najważniejszych postaci druży-
ny. W seniorach Nidy od 20 lat z półroczną 
przerwą na wyjazd zagraniczny. – Zostałem 
w drużynie, bo wierzę, że nie wszystko jest 
przegrane. IV liga to walka, walka i jeszcze 
raz walka. A my jesteśmy walczakami! 
Chcę pomóc młodszym kolegom, pokie-
rować ich poczynaniami na boisku – mówi 
Ciacia.

Odejście trenera na miesiąc przed rozgryw-
kami spowodowało rewolucje personalną. 
Wraz z Marcinem Kośmickim z zespołem 
pożegnało się niemal 10 futbolistów. Były 
szkoleniowiec broni swoich racji mówiąc 
o „fatalnej frekwencji na zajęciach”, „kłopo-
tach z finansami”, wreszcie o absencjach 
spowodowanych sprzedażą kwiatów na 
… Dzień Zmarłych! I powyższe argumenty 
można by uznać za trafione, gdyby nie 
termin pożegnania z zespołem. Ucieczka 
z łodzi, która nie musi zatonąć w trakcie 
niewielkiej burzy nie jest godne naśladowa-
nia. Bez wątpienia, Kośmicki swoje racje 
ma, ale musi wiedzieć, że decyzja, którą 
podjął przyniesie mu więcej krytyki niż 
aplauzu.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Fajna ta Nida. Taka nie za mocna 

– Patryk Szczygieł. Facebook Nidy Pińczów.

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Kacper BANDURA 2004 r. wychowanek
2 Damian PAŁASZEWSKI 1989 r. Sparta Kazimierza Wielka
3 Adrian ZYGUŁA 1989 r. wychowanek

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Konrad CIACIA 1984 r. wychowanek
5 Tomasz PANIEC 2001 r. wychowanek
6 Patryk PUCHAŁA 2004 r. wychowanek
7 Jakub SOBSTYL 2005 r. wychowanek
8 Michał TOMASIK 2001 r. Alit Ożarów
9 Miłosz WAWER 2000 r. Wicher Miedziana Góra

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
10 Jakub CIOS 2005 r. wychowanek
11 Łukasz DZIEWIĘCKI 2000 r. Orlęta Kielce
12 Danil HURENKO 2000 r. BKS Bochnia
13 Danił KRAUCZANKA 2003 r.
14 Oskar JABŁOŃSKI 2003 r. Orlicz Suchedniów
15 Vlad LISOWIENKO 2004 r. BKS Bochnia
16 Marcin PASEK 2006 r. wychowanek
17 Dawid TUTAJ 2003 r. Futsal Nowiny

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
18 Antonio BIERANCKI 2004 r. wychowanek
19 Bartłomiej CYGAN 2000 r. wychowanek
20 Patryk CYGAN 2003 r. wychowanek
21 Mateusz MADEJ 2005 r. wychowanek

Przybyli: Biernacki, Cios, B. Cygan, P. Cygan, Sobstyl (wychowankowie), Dziewięcki.

Ubyli: Artur Garula, Karol Parlicki, Maciej Parlicki, Marcin Szafraniec, Oskar Zygan (nie 

wznowili treningów).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23
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LKS ORLĘTA Kielce

STADION

Pojemność: 504 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 105,5x72 metrów

Rok założenia: 1950
Barwy: zielono-czerwono-czarne
Adres: Kielce, Warszawska 338
Telefon: 513 427 513
Internet: www.orletakielce.pl

Władze klubu
Prezes: Dominik Fiuk
Wiceprezesi: Marcin Czerwiński, Marek Biernat

LKS ORLĘTA Kielce SZTAB

Trener:  
Tomasz Kołodziejczyk

Asystent trenera: 
Michał Pałgan

Wiosna lepsza od jesieni
NASZYM ZDANIEM

Sezon 2022/23 w czwartej lidze święto-
krzyskiej beniaminek z Kielc rozpoczął serią 
czterech zwycięstw i już zastanawiano się 
czy nie stał się kandydatem do kolejnego 
awansu. Na kolejną wygraną podopieczni 
Tomasza Kołodziejczyka czekali do kolejki 
numer 12 gdy poradzili sobie z Wierną. 
Ostatecznie zakończyli rundę jesienną 
z dorobkiem 17 oczek. Oczekiwania były 
znacznie większe, a Orlęta z samej gry 
zasłużyły na więcej punktów. Widać było, 
że większości z zawodników beniaminka 
brakuje ogrania w czwartej lidze, a do-

świadczeni przeciwnicy potrafili bezwzględ-
nie wykorzystywać błędy i słabości. Czas 
jednak pracuje na korzyść zespołu Orląt, 
który okrzepł, a do rundy jesiennej przystą-
pi wzmocniony. Udało się pozyskać Jakuba 
Jaśkiewicza, niedawną gwiazdę Wiernej 
Małogoszcz. Jaśkiewicz nie przebił się 
w Starze, ale w kieleckiej drużynie może 
być największą gwiazdą. Jego umiejętności 
techniczne, stałe fragmenty powinny dać 
sporo punktów Orlętom. Do zdrowia wrócił 
Jakub Moskal i na niego też liczy trener Ko-
łodziejczyk. Obronę ma w ryzach trzymać 

doświadczony Patryk Zawierucha, młodsi 
koledzy szybko się przy nim uczą. Pomoże 
Marcel Motyl, który przyszedł z AKS Busko. 
– Może mamy więcej ubytków niż nabyt-
ków, ale jakościowo powinniśmy wyglądać 
lepiej – uważa Tomasz Kołodziejczyk, szko-
leniowiec beniaminka, wierzący, że efekty 
konsekwentnej pracy przyjdą wiosną. To 
ma być lepsza drużyna niż podczas rundy 
jesiennej, a w klubie, który czyni niesa-
mowite postępy organizacyjne nie brakuje 
optymizmu.
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LKS ORLĘTA Kielce

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Arkadiusz CIEŚLIŃSKI 1996 r. wychowanek
2 Konrad ZACHARSKI 1995 r. Star Starachowice

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
2 Michał GAJOS 1999 r. Lubrzanka Kajetanów
3 Jan GROCHOWSKI 2002 r. GKS Zio-Max Nowiny
4 Radosław GRZESIAK 2003 r. wychowanek
5 Patryk ZAWIERUCHA 1993 r. Orlicz Suchedniów
6 Marcel MOTYL 1993 r. AKS Busko-Zdrój

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
7 Tomasz GAJ 1999 r. Lubrzanka Kajetanów
8 Wojciech GAJOS 2003 r. wychowanek
9 Michał PRUS 1997 r. wychowanek
10 Adrian MATEREK 2002 r. KSZO Ostrowiec
11 Mateusz MISZTAL 2004 r. wychowanek
12 Jakub MOSKAL 2001 r. KKP Korona Kielce
13 Paweł TOMCZYK 2002 r. Korona II Kielce
14 Piotr SOLNICA 1993 r. Orlicz Suchedniów

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
15 Jakub JAŚKIEWICZ 1994 r. Star Starachowice
16 Piotr POŃSKI 1998 r. Alit Ożarów
17 Daniel GŁADYSZ 1991 r. ULKS Łączna
18 Jakub OLEARCZYK 1993 r. GKS Zio-Max Nowiny
19 Kacper ŚLIWA 2003 r. Korona Kielce SA

Przybyli: Motyl (AKS Busko), Tomczyk (Korona II Kielce), Jaśkiewicz (Star Starachowice), 

Konrad Zacharski (Star Starachowice).

Ubyli: Igor Sukhno (wyjazd za granicę do pracy), Adrian Sitek (GKS Rudki), Albert Dziubek 

(wyjazd zagraniczny), Michał Cedro (przerwa ze względu na sprawy zawodowe), Jakub 

Niedziałek (Wicher Miedziana Góra), Łukasz Dziewięcki (Nida Pińczów), Jacek Karpacz 

(Lechia Strawczyn).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Jaśkiewicz, który przyszedł ze Staru 
Starachowice może być gwiazdą nie 

tylko Orląt, ale całej czwartej ligi święto-
krzyskiej.

Patryk Zawierucha stał się prawdzi-
wym szefem linii defensywy. W Orlę-

tach uchodzi za wzór do naśladowania.

Duże zainteresowanie kibiców losami 
klubu i pierwszej drużyny. Na prezen-

tacji w Hali Legionów pojawiło się mnóstwo 
fanów. 

Niestabilna pozycja bramkarza, ciągłe 
rotacje i zmiany nie wpływają dobrze 

na sytuację, ale nie wynika to z winy klubu. 

Michał Cedro musiał zrobić przerwę 
w grze w piłkę, ze względu na sprawy. 

Im szybciej wróci tym lepiej.

Więcej ubytków niż nabytków, ale to 
wcale nie musi wyjść finalnie na złe 

jeśli chodzi o jakość gry.

SPARINGI

Piaskowianka Piaski – 2:0

Zenit Chmielnik – 7:1

Moravia Anna-Bud Morawica – 3:1

Łysica Bodzentyn – 2:2

Orlicz Suchedniów – 3:2 

W NIM NADZIEJA

Tomasz Gaj

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Kapitan zespołu, najskuteczniejszy zawod-
nik w rundzie jesiennej jest obserwowany 
przez przedstawicieli innych klubów, co na 
pewno nie dziwi - Bardzo dobry chłopak, 
potrafi grać jeden na jeden, robić przewa-
gę, mógłby tylko poprawić skuteczność 
- uważa Tomasz Kołodziejczyk. Gdyby trafił 
na 3:0 z Moravią, beniaminek z Dąbrowy 
nie przegrałby tego spotkania 2:3. Kole-
dzy żartują, że dobrze, że przed sezonem 
w sparingu z Voluntari obił poprzeczkę i nie 
zdobył gola, bo już występowałby w lidze 
rumuńskiej.

Klub się rozwija pod każdym względem, 
także na płaszczyźnie marketingowej. Zor-
ganizowano bardzo efektowną Galę w Hali 
Legionów przy ulicy Bocznej. W klubie 
z Dąbrowy jest 12 grup młodzieżowych, tre-
nuje w nich 230 zawodników, a pracuje 15 
szkoleniowców. Udało się uzyskać certyfi-
kację PZPN co jest kamieniem milowym dla 
klubu, który nie ukrywa dużych aspiracji. 
Prezes Dominik Fiuk widzi przyszłość Orląt 
z optymizmem, ale nie zamierza na hurra, 
tylko stopniowo krok po kroku. – Rozwój 
akademii, działania marketingowe i mocna 
drużyna seniorów to nasze najważniejsze 
cele – mówi prezes klubu.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
Ten sezon ma być przejściowy dla Orląt, w kolejnym kielecki klub ma spróbować włączyć 
się do walki o awans.
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STADION

Pojemność: 947 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 102x65 metrów

Rok założenia: 1924
Barwy: biało-niebieskie 
Adres: Sportowa 5, 26-130 Suchedniów
Telefon: 604-241-446 (Justyna Wierzbińska)
Internet: www.facebook.com/mksorlicz/

Władze klubu
Prezes: Dawid Bator
Wiceprezesi: Maciej Turski, Marek Działowski
Członek zarządu: Aleksandra Dąbczyńska

MKS ORLICZ Suchedniów SZTAB

Trener: Łukasz Tekiel

Asystent trenera: 
Jacek Gembski

Kierownik drużyny: 
Dawid Bator

MKS ORLICZ Suchedniów

Zbudują fundamenty
NASZYM ZDANIEM

Okazuje się, że mając na koncie jeden 
punkt po rozegraniu 17 meczów, będąc na 
ostatnim miejscu w ligowej tabeli można 
bardzo pozytywnie patrzeć w przyszłość. 
Tak jest w przypadku Łukasza Tekiela, 
szkoleniowca Orlicza Suchedniów. Przy-
chodząc jesienią do klubu Tekiel doskonale 
zdawał sobie sprawę z zapaści w jakiej 
znalazł się nowy pracodawca. Znaczne 
ograniczenie dotacji sprawiło, że do dymisji 
podał się poprzedni zarząd. Mniej złotó-
wek w kasie odbiło się natychmiast na 
polityce personalnej. Nowy zarząd Orlicza, 

z prezesem Dawidem Batorem na czele 
zrobił jeden, słuszny krok. Futbolistów, na 
grę których Orlicza stać nie było, zastą-
piono swoimi wychowankami. Powyższa 
zagrywka sukcesów sportowych nie 
przyniosła, tym niemniej w Suchedniowie 
z optymizmem patrzą w przyszłość. Nie tę 
najbliższą, ale tę za dwa, trzy lata. Chociaż 
klubowi działacze widzą na końcu długiego 
tunelu palące się światełko, to w praktyce 
los klubu jest już znany … Trudno przy-
puszczać, by kilka roszad w składzie za-
pewniło koniunkturę na zdobycie stosownej 

liczby oczek do utrzymania. Wypowiedzi 
o „walce do końca”, „ambitnej postawie 
zespołu”, „boiskowej determinacji” można 
i należy pochwalić, ale patrząc prawdzie 
w oczy, pragmatycznie analizując całą 
wiosnę należy stwierdzić jednoznacznie – 
Orlicz nie ma zbyt wielu szans na przedłu-
żenie statutu czwartoligowca. Ma natomiast 
szansę na zbudowanie fundamentów, trwa-
łych podwalin pod drużynę, która całkiem 
niedługo może wrócić do tej klasy rozgryw-
kowej. I, za powyższe kibice w Suchednio-
wie już dziś powinni trzymać kciuki.
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MKS ORLICZ Suchedniów

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Vitalij ONOPOKO 1991 r. Odra Wodzisław
2 Mateusz UBYSZ 1998 r. wychowanek

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
3 Marek BANACZKOWSKI 1992 r. wychowanek
4 Michał BATOR 1991 r. Star Starachowice
5 Roman BRATASZ 1994 r. Radiator Stąporków
6 Dawid BRYCZKIEWICZ 1994 r. wychowanek
7 Tichomir CZENESZKOW 1990 r. ŁKS Probudex Łagów
8 Kamil KUŚ 1993 r. ULKS Łączna
9 Ksawery MIERNIK 2004 r. Astra Suchedniów
10 Błażej TURSKI 2002 r. Astra Suchedniów
11 Jakub ŁUBEK 2001 r. Granat Skarżysko-Kam.

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
12 Jan BILSKI 2003 r. KS Jastrząb
13 Miłosz BURYS 2004 r. Astra Suchedniów
14 Paweł DZIAŁAK 1997 r. ULKS Łączna
15 Piotr GNIEŹDZIŃSKI 1995 r. wychowanek
16 Damian KITA 1998 r. wychowanek
17 Piotr MĄDZIK 1999 r. wychowanek
18 Kacper NOWAK 2004 r. wychowanek
19 Wojciech OBARSKI 2002 r. Astra Suchedniów
20 Jakub PRZEWORSKI 2006 r. wychowanek
21 Krzysztof RZESZOWSKI 1990 r. Granat Skarżysko-Kam.
22 Maciek SARIKOZEL 1998 r. Ostrovia Ostrów Mazowiecki
23 Karol ŚWITOWSKI 1998 r. Korona II Kielce
24 Wojciech WIERZBIŃSKI 2006 r. Astra Suchedniów
25 Patryk ZYGMUNT 1997 r. Radiatior Stąporków

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
26 Piotr GRZEJSZCZYK 1997 r. Granat Skarżysko-Kam.
27 Kacper SIKORA 2003 r. Astra Suchedniów
28 Grzegorz SKARBEK 1985 r. Astra Suchedniów
29 Paweł WITKOWSKI 2002 r. Orlęta Kielce

Przybyli: Przeworski, Wierzbiński, Grzejszczyk, Onopoko, Bilski, Czeneszkow.

Ubyli: Dominik Chrzanowski (Łysica Bodzentyn), Piotr Chrzanowski (LKS Łączna),  

Kacper Tumulec (Wisła Sandomierz).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Nadzieja nie gaśnie. – W drugiej odsłonie ligowej 
kampanii w zasadzie nie mamy nic do stracenia. 

Postaramy się zrobić wszystko, by realizacja upragnionego 
celu w postaci utrzymania w rozgrywkach stała się faktem 
– stwierdził trener Łukasz Tekiel.

Ukrainiec wraca do bramki. Vitalij Onopoko ma być 
solidnym wzmocnieniem teamu z Suchedniowa. Co 

będzie za nim przemawiać? Przede wszystkim doświad-
czenie. Nowy bramkarz ma w swoim dorobku trzynaście 
spotkań na poziomie zaplecza ukraińskiej ekstraklasy.

Odejście Dominika Chrzanowskiego. Wiosną nie 
będzie łatwo zastąpić kreatywnego pomocnika. W zi-

mowym okienku transferowym 24-latek zdecydował się na 
powrót do klubu, w którym rozpoczynała się jego przygoda 
z futbolem. Wybrał występy w bodzentyńskiej Łysicy.

Zaledwie jeden punkt po stronie zysków nie daje 
nadziei na ucieczkę ze strefy spadkowej.

SPARINGI
* GKS Góral Górno – 4:3

* GKS Arka Pawłów – 1:5

* Wicher Miedziana Góra – 7:2

* Orlęta Kielce – 2:3

* Stal Kunów – 1:1

* Victoria Mniów – 2:3

W NIM NADZIEJA

Tichomir Czeneszkow

Ta informacja z pewnością ucieszyła 
nie tylko sympatyków świętokrzyskiego 
IV-ligowca, ale przede wszystkim sztab 
trenerski. Po tym jak w letniej przerwie 
rozstał się z klubem, w zimowej przerwie 
postanowił wznowić treningi i pomóc ze-
społowi w zrealizowaniu kluczowego celu, 
jakim bez wątpienia będzie uratowanie 
ligowego bytu. 32-letni Tichomir Czenesz-
kow na świętokrzyskich boiskach pojawił 
się w sezonie 2013/14, trafiając wówczas 
do ekipy z powiatu skarżyskiego. Z miejsca 
stał się ważnym graczem, co przełożyło 
się na zainteresowanie ościennych klubów. 
W kolejnych latach reprezentował barwy 
Lubrzanki Kajetanów, by ostatecznie trafić 
do ŁKS-u Probudex Łagów. Z Suchednio-
wem związany jest również prywatnie. 
Z tego miasta pochodzi jego żona. – W naj-
bliższych miesiącach powinien być dużym 
wzmocnieniem – zwracał uwagę szkolenio-
wiec suchedniowskich Orłów Łukasz Tekiel.

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Zimową przerwę od zajęć w nauce posta-
nowili wykorzystać w iście piłkarskim stylu. 
Przez ponad tydzień, młodzi futboliści 
Orlicza pod wodzę trenera Dawida Batora 
uczestniczyli w obozie sportowym w Hisz-
panii. Miejsce jakie wybrali nie było przy-
padkowe – miejscowość Calella pod Barce-
loną. W Katalonii mieli okazję obserwować 
na żywo występ kapitana reprezentacji 
Polski i napastnika FC Barcelona Roberta 
Lewandowskiego w spotkaniu z Sewillą. 
W programie lutowego zgrupowania znala-
zły się m.in.: zwiedzanie słynnego stadionu 
Camp Nou i muzeum jednego z najbardziej 
utytułowanych klubów Starego Kontynentu, 
a także wizyta w ośrodku szkoleniowym 
Premia de Dalt. Podczas wyjazdu na 
Półwysep Iberyjski nie zabrakło meczów 
kontrolnych, jakie suchedniowscy piłkarze 
rozegrali między sobą.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Trzeba mieć zapał i odpowiedni entuzjazm do tego co się robi. Nawet, gdy początek drogi 
jest wyjątkowo trudny  – Łukasz Tekiel, trener Orlicza.
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STADION

Pojemność: 2000 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 105x68 metrów

Rok założenia: 1945
Barwy: żółto-zielono-czarne
Adres: Koszarowa 7, 28-200 Staszów
Internet: https://pogon-staszow.pl/
Email: grzegorz.krupa@pogon-staszow.pl, justyna.
bazak@pogon-staszow.pl, zarzad@pogon-staszow.pl
Władze klubu
Prezes: Grzegorz Krupa
Sekretarz: Justyna Bazak
Członek Zarządu: Mateusz Franus

MKS OLIMPIA POGOŃ Staszów SZTAB

MKS OLIMPIA POGOŃ Staszów

Trener: Krzysztof Trela

II trener: Norbert Kula

Fizjoterapeuta:  
Wojciech Augustyn

Mętlik w głowie
NASZYM ZDANIEM

Im dłużej analizuje się sytuację 
w klubie, tym większy mętlik ma czło-
wiek w głowie. Rok temu, w Pogoni pod 
względem organizacyjnym była sielanka. 
Obozy kondycyjne, wieloosobowy sztab 
szkoleniowy, regularnie wypłacane pensje, 
do tego owoce, witaminki, itp. Perfekcyjnie 
prosperujący klub był obiektem zazdrości. 
Jedyne, ale najważniejsze czego brako-
wało to wyniki! Ekipa snuła się w ogonie 
ligowym zbierając po drodze wiele razów. 
Dziś sytuacja jest zupełnie odwrotna. 
Kibice są zadowoleni z ilości punktów, 

poziomu gry w rundzie jesiennej. Piąte 
miejsce w tabeli, atrakcyjne mecze, kilku 
ciekawych zawodników. Wszystko daje 
nadzieję na lepsze jutro. Niestety, co jakiś 
czas klubem wstrząsają wybuchy finanso-
we. W okresie przygotowawczym kilkakrot-
nie brakowało płynności finansowej. To 
z kolei przekładało się na sposób i liczbę 
treningów. Tak na dobrą sprawę, tylko 
dzięki dobrym układom na linii trener – za-
wodnicy zawdzięczać należy fakt, iż Pogoń 
przystąpiła do rundy rewanżowej. Tak jak 
rok temu mocno ganiliśmy futbolistów za 

spoglądanie li tylko na czubek własne-
go nosa, tak, tym razem wielu piłkarzom 
należą się słowa uznania. W tym miejscu 
wypada mieć nadzieję, że wiosną klub 
ominą wszelkiego rodzaju zawirowania. Że 
wszelkie negatywy zostaną wyprowadzone 
na prostą. Staszów jest zbyt dużym i zbyt 
poważnym ośrodkiem, by pozwolić sobie 
na schodzenie poniżej pewnego poziomu. 
Lokalne środowisko, nie tylko sportowe 
powinno z zimowych wydarzeń wyciągnąć 
szybko konkretne wnioski.
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MKS OLIMPIA POGOŃ Staszów

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Jakub BORUSIŃSKI 1999 r. Czarni Połaniec
2 Igor GWIZDOWSKI 2007 r. Baszta Rytwiany
3 Dawid MUSIAŁ 2003 r. Świt Ćmielów
4 Karol RZEPA 2007 r. wychowanek

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
5 Jakub BOROŃ 2006 r. Baszta Rytwiany
6 Szymon CZERWIAK 1999 r. Mławianka Mława
7 Patryk DELA 2002 r. Korona Kielce
8 Patryk KOSOWICZ 2007 r. wychowanek
9 Oliwier ŁĄCZKOWSKI 2001 r. Spartakus Daleszyce
10 Patryk MUSIAŁ 2002 r. Cracovia

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
11 Michał GUŁA 2006 r. Baszta Rytwiany
12 Kamil KOZŁOWSKI 2003 r. Piast Stopnica
13 Mikołaj KUCA 2005 r. wychowanek
14 Krzysztof PLUCIŃSKI 2006 r. wychowanek
15 Ernest ROZMYSŁOWSKI 1997 r. Korona II Kielce
16 Mateusz WAWRYLAK 1998 r. Alit Ożarów
17 Hubert WOJSA 1999 r. Wisła Sandomierz
18 Maciej ŻĄDŁO 2002 r. Spartakus Daleszyce

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
19 Kamil GRUDZIŃSKI 2002 r. KSZO Ostrowiec Św.
20 Bartosz SZANIAWSKI 2007 r. Czarni Połaniec
21 Adam ZAWIERUCHA 1996 r. RKS Radomsko

Przybyli: Boroń, Guła, Gwizdowski, Kosowicz, Rzepa, Szaniawski.

Ubyli: Jakub Polniak (KS Olkusz), Jakub Ptak (wojsko).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Trener Krzysztof Trela. Ma ogromny 
posłuch w zespole.

Charakter drużyny sprawia, że mimo 
wielu kłopotów zespół przystąpił do 

rozgrywek.

Krzysztof Pluciński, Mikołaj Kuca, 
Kamil Kozłowski – wychowankowie, 

są potwierdzeniem tezy, że warto inwesto-
wać w swoich.

Przepracowany w kratkę okres przy-
gotowawczy.

Finanse. 

Wąska kadra. Aż strach pomyśleć ilu 
zawodników będzie miał do dyspozy-

cji trener jak przyjdą kartki czy kontuzje.

SPARINGI

* Naprzód Jędrzejów – 5:1

* Spartakus Daleszyce – 2:0

* Broń Radom – 0:4

* Moravia Anna Bud Morawica – 2:4

* KSZO Ostrowiec Św. – 0:4

* Czarni Połaniec – 1:5

W NIM NADZIEJA

Krzysztof Pluciński

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Młody bardzo dobrze zapowiadający się 
wychowanek. Zaawansowany technicznie, 
ma jedną z najlepszych lewych nóg w lidze. 
Umie wyjść zwycięsko z pojedynku jeden 
na jeden. Nie boi się walki, bezpośrednich 
starć z przeciwnikami. Szybki, zwrotny, 
inicjuje wiele akcji zaczepnych. W ostatnich 
grach kontrolnych spisywał się znakomi-
cie. W rundzie jesiennej poczynił ogromny 
postęp, wiosną będzie zapewne graczem 
podstawowej „jedenastki”. Jego umiejętno-
ści dostrzegli skauci kilku klubów, między 
innymi Wisły Kraków i Korony Kielce. – Na 
razie jeszcze zdecydowanie za wcześnie 
by wyjeżdżał ze Staszowa – uważa trener 
Pogoni, Krzysztof Trela.

Najstarsi kibice nie pamiętają tak nerwo-
wej zimy! Zamiast normalnych treningów, 
podnoszenia swojej dyspozycji – klubem 
wstrząsały konflikty. Zawodnicy kilka razy 
przestawali trenować, nie przyjeżdżali na 
zajęcia. Jeszcze kilkanaście dni przed inau-
guracyjną konfrontacją z Orliczem Suched-
niów nie wiadomo było czy zespół przystąpi 
do rozgrywek. Szczęśliwie sytuacja została 
opanowana. Wyjaśniono sobie sporne kwe-
stie, dzięki czemu trener, Krzysztof Trela 
mógł przeprowadzić konkretną ilość jedno-
stek treningowych. Czy tak przepracowa-
na zima będzie miała wpływ na postawę 
drużyny? Przekonamy się już niebawem.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
Warto ważyć słowa i lepiej zapanować nad emocjami, bo to bardzo zły doradca 

– Mirosław Głaz na klubowym Facebook’u.
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SPARTA Kazimierza Wielka

STADION

Pojemność: 500 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 102x66 metrów

Rok założenia: 1921
Barwy: czerwono-niebiesko-białe
Adres: ul. Głowackiego 42, 28-500 Kazimierza Wielka
Telefon: 535 451 882 
Internet: https://spartakw.futbolowo.pl

Władze klubu
Prezes: Adam Sadowski
Wiceprezes: Patryk Curlej
Skarbnik: Adrian Morsztyn

SPARTA Kazimierza Wielka SZTAB

Trener: Marek Motyka

Kierownik drużyny: 
Adam Sadowski

Fizjoterapeuta: 
Erwin Kaleta

Motyka będzie gwarantem?!
NASZYM ZDANIEM

Jeszcze długo przed rozgrywkami 
rundy wiosennej, środowisko piłkarskie Ka-
zimierzy Wielkiej zanotowało na koncie trzy 
sukcesy, pozasportowe. Nie wiem jakich 
argumentów użyto, ale sprowadzenie do 
klubu trenera Marka Motyki jest – marketin-
gowym majstersztykiem. Były reprezentant 
Polski, szkoleniowiec ekstraklasowy będzie 
miał zapewne do przekazania wiele infor-
macji, które powinny poprawić grę zespołu. 
Motyka jest gwarantem nie tylko podnie-
sienia poziomu gry, ale również ucieczki 
Sparty przed degradacją. Doświadczenie, 

mądrość wyniesione przez szkoleniowca 
z boiska, trenerskiej ławki - będą ol-
brzymim plusem dla zawodników. Drugi 
sukces, również marketingowy to wiado-
mość, mówiąca o przeniesieniu obecnego 
budynku klubowego do podkieleckiej 
Tokarni, gdzie mieści się Muzeum Wsi Kie-
leckiej. Wszyscy nasi rozmówcy są zgodni 
– tak fatalnego obiektu nie ma w całym 
województwie! A pomysł z postawieniem 
go obok stuletnich, i jeszcze starszych 
budynków, sprowadzanych z najdalszych 
zakątków regionu, oceniany jest więcej 

niż pozytywnie. Trzeci sukces wiąże się 
z prezentacją nowego budynku klubowego. 
Nowoczesnym funkcjonalny, dwukondy-
gnacyjny budynek – jeśli w ogóle powsta-
nie – będzie sportową wizytówką miasta. 
Powyższe atuty, czwartej ligi w Kazimierzy 
Wielkiej nie utrzymają, ale powinny dać 
mocnego, męskiego kopa zarówno działa-
czom, piłkarzom, lokalnej władzy i samym 
futbolistom. Tak czy inaczej, rywale muszą 
patrzeć wiosną na Spartę z nieco innej niż 
jesienią perspektywy … 
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SPARTA Kazimierza Wielka

Sprowadzenie do klubu w roli trenera 

Marka Motyki. 

Bogata oferta klubowych gadżetów dla 

kibiców.

Przygotowanie planu remontu obiektu.

Fatalny wizerunek medialny. Jesienią 

brakowało kibicom relacji z meczów 

w Kazimierzy Wielkiej. Nieaktualna strona 

Facebook’owa.

Anemia strzelecka napastników. Jesie-

nią Sparta w 17 spotkaniach zdobyła 

zaledwie 19 goli.

Transfer środkowego pomocnika, 

Krystiana Kądzielskiego do Naprzodu 

Jędrzejów może być ogromną stratą dla 

zespołu.

SPARINGI

* Słomniczanka Słomniki 0:3

* Kmita Zabierzów – 0:3

* GKS Dwinia – 0:5

* Radziszowianka Radziszewice – 0:3

* Dalin Myślenice – 0:6

W NIM NADZIEJA

Marek Motyka

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

W reprezentacji Polski zagrał osiem spo-
tkań. Wystąpił w 323 meczach ekstraklasy. 
Starsi kibice pamiętają jego nieustępliwość, 
twardą walkę z każdym rywalem. Z Białą 
Gwiazdą wywalczył tytuł mistrza Polski. 
Karierę piłkarską zakończył w 1999 r. Jako 
trener, w najwyższej klasie rozgrywkowej 
prowadził m. in. Górnika Zabrze i Koronę 
Kielce. Wymagał dużo od zawodników 
a jeszcze więcej od samego siebie. Twardy 
charakter sprawił, że każdy prowadzony 
przez niego zespół miał swojego ducha, 
styl gry. Po kilku latach rozbratu z futbo-
lem postanowił wrócić na ławkę trenerską. 
Zgoda na prowadzenie czwartoligowej 
ekipy jest zaskoczeniem. Ba, nawet dużym 
ryzykiem. Ale, odwracając medal - wzorce 
szkoleniowe, umiejętność spojrzenia na 
piłkę z nieco innej perspektywy, mogą być 
niezwykle przydatne dla klubu. Tak czy 
inaczej szkoleniowiec pokroju Motyki jest 
wielką nadzieją dla Kazimierzy Wielkiej.

Piotr Trzepatowski, jest osobą nietuzinkową 
w gronie piłkarskiej społeczności Kazimie-
rzy Wielkiej. Działacz klubowy, do niedawna 
trener zimą „wywołał wilka lasu”. Właśnie 
Trzepatowski wpadł na pomysł „ruszenia” 
z remontem obiektu. Przygotowana, z jego 
udziałem wizualizacja budynku socjalnego 
spotkała się z ogromnym aplauzem. Jesz-
cze większe zdziwienie wywołał były trener 
pomysłem zatrudnienia w Sparcie, Marka 
Motyki. 

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
– Jeśli chcemy się rozwijać, iść do przodu trzeba wyznaczać sobie kolejne cele 

– powiedział Piotr Trzepatowski.

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Eryk DUDEK 2004 r. Hutnik II Kraków

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
2 Mariusz ADAMCZYK 1998 r. wychowanek
3 Przemysław FAKOWSKI 1998 r. Victoria 2015 Skalbmierz
4 Sebastian MADERAK 2003 r. Hutnik Kraków
5 Adrian MORSZTYN 1991 r. Jawornik Gorzków
6 Wiktor SZEWCZYK 2001 r. Barciczanka Barcice
7 Eryk SZKRED 2003 r. Poprad Muszyna

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
8 Adam GRABOWSKI 2005 r. Hutnik Kraków
9 Bartłomiej JASIONKA 2004 r. Wolanie Wola Rędzińska
10 Sebastian KACZMARCZYK 2002 r. Hutnik Kraków
11 Kamil KŁODA 1995 r. LKS Śledziejowice
12 Patryk MALARA 2000 r. wychowanek
13 Dawid MIĘTKA 2002 r. LKS Górka Mylenice
14 Daniel NOWAK 1999 r. wychowanek
15 Tymoteusz WIEWIÓRKA 2002 r. Sokoł Sopnice
16 Tadeusz WRÓBLEWSKI 2004 r. Dalin Myślenice

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
17 Filip GNAP 2002 r. Dalin Myślenice
18 Patryk KSIĄŻEK 2003 r. wychowanek
19 Oleh VLADYMIROV 2003 r. Bronowianka Kraków

Przybyli: Jasionka, Kłoda, Szkred.

Ubyli: Krystian Kądzielski (Naprzód Jędrzejów), Wiktor Nowakowski (Naprzód Jędrzejów).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23
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MGKS SPARTAKUS Daleszyce

STADION

Pojemność: 600 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 101x64 metrów

Rok założenia: 1972
Barwy: czerwono-granatowe
Adres: ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce
Telefon: 606 677 317
Internet: www.daleszyce-spartakus.pl
Władze klubu
Prezes: Andrzej Hernik
Wiceprezesi: Andrzej Więcek
Sekretarz: Krzysztof Kosakiewicz
Skarbnik: Marlena Kasprzyk; Członek zarządu: Łukasz Pietrowski

MGKS SPARTAKUS Daleszyce SZTAB

Trener: 
 Janusz Cieślak

Asystent trenera: 
Arkadiusz Janaszek

Fizjoterapeuta: 
Paweł Cedro

Daleka droga do utrzymania
NASZYM ZDANIEM

21 punktów w pierwszej rundzie daje 
Spartakusowi dwunaste miejsce w tabeli 
czwartej ligi świętokrzyskiej, ale w klubie 
z Daleszyc zdają sobie sprawę z tego, że 
do utrzymania droga daleka. – O pozo-
stanie na tym poziomie rozgrywkowym 
będzie walczyć wiele zespołów. Na pewno 
przystąpimy do rundy wiosennej dobrze 
przygotowani, mimo pewnych kłopotów 
ze zdrowiem i urazami grupy zawodników, 
dlatego też trzeba było odwołać sparing 
z Granatem Skarżysko – mówi Janusz Cie-
ślak. Tego trenera ściągnięto by poukładał 
sytuację w drużynie, co mu się udało. Atu-
tem Spartakusa jest dość szeroka kadra, 

z czym wcześniej różnie bywało. Nadal 
dużo zależy od Michała Jeziorskiego, który 
rządzi w środku pola. – Michał to piłkar-
ska jakość, a także charakter – podkreśla 
trener, choć nie tylko on w klubie zawsze 
martwi się o zdrowie Jeziora. Z ulubieńcem 
kibiców Spartakus jest dużo mocniejszy, 
a u jego boku postępy czyni wielu innych 
zawodników. Ciekawymi piłkarzami są: 
Oliwier Piątkowski, Patryk Hernik, Konrad 
Głowacki, Filip Ptak czy Alan Borowiec-
ki. Z przodu coraz lepiej poczyna sobie 
Seweryn Sala, po złamaniu ręki do formy 
wraca rutyniarz Mariusz Maciejski. Cieślak 
może się cieszyć, że ma kolektyw, nie zbie-

raninę, a wszyscy z jego podopiecznych 
nie będą szczędzić sił i zdrowia dla dobra 
Spartakusa. Pięknie zadbane boisko przez 
Bogusława Mochockiego, klubową legendę 
ma służyć w kolejnych sezonach piłkarzom 
czwartej ligi świętokrzyskiej, nie niższym 
klasom. 

Oczkiem w głowie klubowych działaczy 
jest Akademia Piłkarska, w której trenuje aż 
215 dzieciaków. Zarząd dokłada wszelkich 
starań, by mieli jak najlepsze warunki do 
nauki futbolu. Już dziś wiadomo, że w wa-
kacje dla akademii zorganizowane zostaną 
dwa obozy i półkolonie.
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MGKS SPARTAKUS Daleszyce

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Mariusz KRAIŃSKI 1986 r. wychowanek
2 Oliwier PIĄTKOWSKI 2005 r. KKP Korona Kielce

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
3 Marcin DZIUBEK 2002 r. Korona II Kielce
4 Patryk HERNIK 2003 r. wychowanek
5 Seweryn KALETA 1997 r. ŁKS Probudex Łagów
6 Bartosz ŁAWIK 2005 r. wychowanek
7 Piotr PIETRZYK 1997 r. Łysica Bodzentyn
8 Filip PTAK 2004 r. wychowanek
9 Robert SITARZ 1994 r. wychowanek

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
10 Alan BOROWIECKI 2006 r. wychowanek
11 Tomasz BRONIŚ 2001 r. GKS Rudki
12 Wiktor BROŻYNA 1999 r. Granat Skarżysko
13 Kacper CHUDECKI 1998 r. Hetman Włoszczowa
14 Konrad GŁOWACKI 2004 r. Korona II Kielce
15 Łukasz GÓRSKI 2002 r. Korona Kielce
16 Kacper GRZELA 2001 r. ŁKS Probudex Łagów
17 Michał JEZIORSKI 1993 r. Wisła Sandomierz
18 Stanislav MOKROSNOP 1994 r. Łysica Bodzentyn
19 Piotr OSTROWSKI 1990 r. Star Starachowice
20 Krystian WIERZCHANOWSKI 2003 r. Granat Skarżysko
21 Artem KOZACZUK 2003 r. Zenit Chmielnik

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
22 Mariusz MACIEJSKI 1986 r. Nidzianka Bieliny
23 Seweryn SALA 2002 r. Nidzianka Bieliny

Przybyli: Konrad Głowacki (Korona II Kielce), Krystian Wierzchanowski (Granat 

Skarżysko), Artem Kozaczuk (Zenit Chmielnik).

Ubyli: Mateusz Oszczepalski (wyjazd do pracy do Hiszpanii), Mateusz Wsułek (nie wznowił 

treningów).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Michał Jeziorski cały czas ma wielką 
ochotę do gry i daje jakość drużynie. 

Jego boiskowa inteligencja często robi 
różnicę.

Powrót Kacpra Chudeckiego do gry. 
Z sympatycznego zawodnika po 

kontuzji kolana stopniowo coraz więcej 
korzysta Janusz Cieślak. 

Wysoka forma Wiktora Brożyny w spa-
ringach. 

Kontuzje i choroby pokrzyżowały spa-
ringowe plany Spartakusa. Z tego po-

wodu odwołano mecz kontrolny z Granatem.

Nie udało się pozyskać nowych 
obrońców, a z kilkoma prowadzono 

rozmowy. 

Odejście Mateusza Wsułka, na któ-
rego bardzo liczono, ale nie wznowił 

treningów.

SPARINGI

Korona Kielce U-17 – 2:0 

Pogoń Staszów – 0:2 

Proch Pionki – 5:1 

Góral Górno – 5:0 

Korona U-19 – 2:2

Neptun Końskie – 1:2

GKS Rudki – 0:4

Zenit Chmielnik – 2:0

W NIM NADZIEJA

Seweryn Sala

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Wychowanek Nidzianki Bieliny zdobył 
jesienią 6 goli dla Spartakusa Daleszy-
ce w czwartej lidze. Jest bliski przebicia 
swojego wyniku z poprzedniego sezonu 
– 8 trafień. - Świetny chłopak, poukładany 
i bardzo pracowity. Seweryn jest dynamicz-
ny i szybki, ma serce do gry – chwali pod-
opiecznego Janusz Cieślak. Nie są to słowa 
na wyrost, bo Sala naprawdę harmonijnie 
się rozwija i może jeszcze poczynić postęp. 
Klasa A była dla niego za słaba, w sezonie 
2020/21 uzyskał w niej 20 goli co dało mu 
przepustkę do Spartakusa. Kto wie czy stąd 
nie trafi do lepszego klubu.

W ferie działacze klubowi zorganizowali 
półkolonie dla wszystkich chętnych. Pomysł 
okazał się trafiony wszak w zajęciach 
codziennie brało udział ponad 50 dzie-
ciaków. – Cieszymy i z frekwencji, i prze-
biegu półkolonii. Podczas podsumowania 
przyrzekliśmy sobie, że za rok, w trakcie 
ferii zimowych, znów zagospodarujemy 
dzieciakom wolny czas – mówi zadowolony 
Andrzej Hernik, prezes klubu. Środowi-
sko klubowe i kibicowskie długo będzie 
wspominać uroczyste obchody Jubileuszu 
50 lecia Spartakusa. Obecni na spotkaniu 
prezesi ŚZPN, Mirosław Malinowski oraz 
Marcin Gawron wręczyli wiele 
Związkowych odznaczeń i grawertonów. Po 
części oficjalnej, w wyśmienitej atmosferze 
długo wspominano wydarzenia lat poprzed-
nich.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Akademia Piłkarska Spartakusa to dla nas priorytet. Za kilka lat o sile drużyny będą sta-
nowić wychowankowie 

– Andrzej Hernik, prezes klubu.
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Stal Kunów

STADION

Pojemność: 500 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 110x65 metrów

Rok założenia: 1938
Barwy: żółto-białe
Adres: Warszawska 45b, 27-415 Kunów
Telefon: 514 659 706 (trener Marcin Dynarek)
Internet: www.facebook.com/lzksstalkunow
Władze klubu: Prezes: Ariel Grabowiec
Wiceprezes: Aleksandra Panaszewska
Skarbnik: Katarzyna Grabowska
Sekretarz: Filip Sobański
Członek zarządu: Mariusz Radosz

Stal Kunów SZTAB

Trener:  
Marcin Dynarek 

II Trener: 
Jarosław Jałocha

Kierownik 
drużyny: 
Andrzej Chochel

Potrzebna metamorfoza
NASZYM ZDANIEM

Jesienią beniaminek był jedną z najbar-
dziej zagubionych w lidze drużyn. Poraż-
ki 0:7 ze Starem Starachowice czy 2:7 
z Góralem Górno chwały podopiecznym 
Marcina Dynarka nie przynoszą. W wielu 
meczach Stal wychodząc na boisko prze-
grywała mentalnie. Słaba psychika zespołu 
nie pozwalała na pokazanie pełni swoich 
umiejętności. Na szczęście, po burzy 
wychodziło słońce. Wygrane z Orlętami 
Kielce (3:2), GKS Rudki (3:2) a szczegól-
nie zwycięstwo 5:0 z Neptunem Końskie 
pozwoliło zamazać negatywny obraz. Zima 

była gorąca. Nowy, młody zarząd z Arielem 
Grabowcem na czele, okazał się być zba-
wienny. Nowe pomysły, idee wprowadzane 
w życie powinny tchnąć we wszystkich 
nowego ducha, być swoistym namaszcze-
niem przed rewanżami. Już widać zmiany 
zaproponowane przez nowych ludzi… 
Bez wątpienia ilość zdobytych punktów 
nie gwarantuje utrzymania. Każdy piłkarz 
wybiegający na murawę musi zdawać 
sobie sprawę z ciężaru gatunkowego 
poszczególnych spotkań. Chcąc grać w tej 
klasie rozgrywkowej drużyna musi przejść 

ogromną metamorfozę, w każdej formacji. 
Na szczęście Stal w kwestiach stricto spor-
towych, ma Jarosława Jałochę, człowieka 
oddanego, mającego doświadczenie, 
obytego w środowisku. Bardzo ważnym 
asumptem w ucieczce na bezpieczną pozy-
cję może okazać się informacja o moderni-
zacji obiektu. Jeśli wierzyć zapowiedziom, 
Kunów wzbogaci się o funkcjonalny obiekt, 
z krytymi trybunami, nową nawierzchnią, 
budynkiem socjalnym. Chociażby z tego 
względu zespół powinien zachować status 
czwartoligowca.
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Stal Kunów

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Michał KANIA 1991 r. Ester Wociechowice
2 Filip SOBAŃSKI 1997 r. wychowanek
3 Kamil WIELGUSZEWSKI 2002 r. Kamienna Brody

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Damian CHOLEWIŃSKI 1999 r. wychowanek
5 Sebastian DĘBNIAK 1991 r. KSZO II Ostrowiec Św.
6 Jakub GARBACZ 2005 r. KSZO Junior Ostrowiec Św.
7 Kamil GARBACZ 1998 r. Zenit Chmielnik
8 Bartłomiej GOŁASA 1989 r. Świt Ćmielów
9 Robert KRZEMIŃSKI 1994 r. KSZO II Ostrowiec Św.
10 Konrad MAŁACZEK 1999 r. Klimontowianka Klimontów
11 Bartosz STAŃCZAK 2004 r. KSZO Junior Ostrowiec Św.

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
12 Kacper GĄSIOR 2003 r. Kamienna Brody
13 Jan KOMAROV 2003 r. Cosmos Nowotaniec
14 Kamil KOWALSKI 1991 r. Marol Jacentów
15 Kacper NOWAK 2001 r. wychowanek
16 Łukasz SWAT 2002 r. Powiślanka Lipsko
17 Bartłomiej WIELGUS 1994 r. Kamienna Brody
18 Adam WITEK 1998 r. wychowanek

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
19 Marcin DYNAREK 1989 r. Kamienna Brody
20 Igor JAS 2004 r. KSZO Junior Ostrowiec Św.
21 Konrad WOŹNIAKOWSKI 1993 r. Kamienna Brody
22 Dawid ŻAK 1991 r. OKS Opatów

Przybyli: Komarov, Kania, Gąsior, K. Garbacz.

Ubyli: -

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Nowy zarząd. Ariel Grabowiec, Alek-

sandra Panaszewska, a także Kata-

rzyna Grabowska to młodzi ludzie, pełni 

energii i chęci do pracy. 

Brak ubytków w kadrze. W zimowym 

okienku transferowym, włodarzom 

kunowskiego klubu udało się utrzymać 

trzon kadry.

Znakomita współpraca z ŚZPN w te-

macie nagrywania filmów z poszcze-

gólnych meczów.

Zbyt duże uzależnienie przy zdobywa-

niu goli od Marcina Dynarka.

Za bardzo bojaźliwa gra na własnym 

obiekcie. Stal zdobyła w Kunowie 

tylko osiem punktów! 

SPARINGI

* Łysica Bodzentyn – 1:3

* Alit Ożarów – 2:3

* Świt Ćmielów – 1:0

* Orlicz Suchedniów – 1:1

* KSZO Ostrowiec Św. (juniorzy) – 5:0

* OKS Opatów – 1:1

W NIM NADZIEJA

Konrad Małaczek

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Podpora bloku defensywnego, a przede 
wszystkim dobry duch w szatni beniamin-
ka Hummel IV ligi świętokrzyskiej. Konrad 
Małaczek (ur. 4 marca 1999 r.) po trans-
ferze z Klimontowianki Klimontów niemal 
z miejsca stał się wiodącą postacią w dru-
żynie trenera Marcina Dynarka. Skuteczny 
nie tylko w defensywie, ale również pod 
bramką rywali. Wystarczy tylko wspomnieć, 
że w pierwszej części sezonu 2022/23 
dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. 
Wrażenie robi również bilans wychowanka 
ostrowieckiego KSZO i byłego obrońcy 
Kamiennej Brody. Jesienią wystąpił we 
wszystkich spotkaniach Stali, spędzając 
tym samym na murawie ponad 1500 minut. 
- To jeden z naszych filarów, który doskona-
le radzi sobie w roli zawodnika kierującego 
formacją – chwali podopiecznego grający 
szkoleniowiec teamu z Kunowa.

Wymiana płyty boiska, założenie oświe-
tlenia, montaż fotowoltaiki czy zadaszenie 
trybun. Na początku lutego zaprezentowa-
no wizualizację nowego-starego obiektu. 
Stadion przy ul. Warszawskiej po wielu 
latach wreszcie ma doczekać się remontu 
z prawdziwego zdarzenia. Szacowany koszt 
modernizacji to ok. 2 mln złotych. Pienią-
dze – jak poinformowali włodarze – mają 
pochodzić na ten cel z programu „Sportowa 
Polska”. Na czas prowadzonych prac, dru-
żyna spotkania ligowe i pucharowe miałaby 
rozgrywać na zastępczym obiekcie. Pod 
uwagę branych jest kilka lokalizacji, w tym 
m.in. w Bodzechowie lub Rudkach. – Na 
razie to melodia przyszłości. Tym nie mniej 
cieszymy się, że kolejny krok związany 
z remontem bazy sportowej został wyko-
nany – powiedział trener zespołu seniorów 
Marcin Dynarek.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
- Nie zasypujemy gruszek w popiele, marketing pracuje na pełnych obrotach 

– pod koniec stycznia klubowy fanpage na Facebooku poinformował  
o rozpoczętych pracach nad nową, oficjalną stroną internetową Stali Kunów.
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MKS Star Starachowice

STADION

Pojemność: 1500 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 104x68 metrów

Rok założenia: 1926
Barwy: zielono–czarne
Adres: ul. Szkolna 14, 27-200 Starachowice
Telefon: 794-263-668 (Emil Krzemiński),  
501-520-236 (Mirosław Świrta)
Internet: www.star1926.pl.
Władze klubu - Prezes: Mirosław Świrta
Wiceprezes: Emil Krzemiński
Członkowie zarządu: Sebastian Mazur,  
Waldemar Rak, Dominik Zuba

MKS Star Starachowice SZTAB

Trener:  
Tadeusz Krawiec

II Trener,  
trener 
bramkarzy:
Jerzy Wołczyński

Kierownik 
drużyny:
Marcin Słoka

Bez dezynwoltury !!!
NASZYM ZDANIEM

Mimo ogromnej przewagi punktowej – 
wiosna dla Staru będzie naprawdę ciężka! 
W otaczającej rzeczywistości, trener 
Tadeusz Krawiec będzie musiał wyjść ze 
swoimi piłkarzami zdecydowanie dalej niż 
czwartoligowe horyzonty sportowe. Bez 
wątpienia - grając dziś - należy myśleć 
o jutrze. Star, a konkretnie sztab szkolenio-
wy do spółki z futbolistami, mając awans 
w kieszeni - musi zdawać sobie sprawę 
z faktu, iż już teraz należy przystosowy-
wać się do nowej rzeczywistości. Runda 
wiosenna to nie gra o pietruszkę, zdobycie 
wystarczającej ilości punktów by awan-

sować, ale początek programu aklimaty-
zacji w nowym środowisku. Środowisku 
trzecioligowym. Ekipa Krawca, jak również 
on sam musi włączyć wyższe obroty 
filozofii piłkarskiej. Każdy mecz, każde-
go rywala należy traktować z ogromną 
estymą. W postawie lidera nie może być 
ani krzty dezywoltury wobec przeciwnika. 
Wszystko musi być traktowane wyjątkowo 
poważnie. Nie wolno przy tym zachłysty-
wać się kolejnymi wygranymi. One mają 
cieszyć, ale także, a może przede wszyst-
kim wzmacniać morale świadomości gry 
w wyższej klasie rozgrywkowej. „Jak sobie 

pościelisz, tak się wyśpisz” – mówi jedno 
z polskich przysłów, które są „mądrością 
narodu”. Parafrazując rzec można, iż „Star 
tak będzie grał jesienią w trzeciej lidze jak 
zaprezentuje się wiosną”. Wypada mieć 
nadzieję, że wszyscy w klubie doskonale 
o tym wiedzą. W innym przypadku pobyt 
w III lidze może być wyjątkowo krótki. 
Na szczęście, w Starachowicach mają 
jednego z najbardziej oddanych sprawie 
człowieka. Człowieka, który z uporem 
maniaka wspiera od wielu lat świętokrzyski 
futbol. Nazywa się Mirosław Świrta.
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MKS Star Starachowice

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Paweł LIPIEC 1994 r. ŁKS Łagów
2 Tomasz MAZUR 2005 r. wychowanek
3 Michał NOWAK 1997 r. ŁKS Łagów

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Bartosz GĘBURA 1987 r. Spartakus Daleszyce
5 Adam GRZYWALSKI 2003 r. SMS Łódź
6 Mateusz JAGIEŁŁO 1995 r. Broń Radom
7 Marcin KACZMAREK 1979 r. KSZO Ostrowiec Św.
8 Patryk KOSZTOWNIAK 1993 r. wychowanek
9 Mateusz NOWAK 2004 r. wychowanek
10 Piotr STEFAŃSKI 1996 r. KS Warka
11 Maciej STYCZYŃSKI 2002 r. Gwarek Zabrze
12 Mateusz ZAJĄC 1997 r. Białka Tatrzańska

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
13 Kacper AMBROZIK 2004 r. Broń Radom
14 Wojciech GĘBKA 2005 r. Raków Czętochowa
15 Szymon HAJDUK 1999 r. ŁKS Probudex Łagów
16 Dmytro JEFIMIENKO 2001 r. LZS Starowice
17 Piotr MIKOS 2002 r. Łysica Bodzentyn
18 Jakub NOWOCIEŃ 1989 r. Kamienna Brody
19 Tomasz PERSONA 1988 r. KSZO Ostrowiec Św.
20 Włodzimierz PUTON 1995 r. Świdniczanka Świdnik

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
21 Michał GRUNT 1993 r. Podhale Nowy Targ
22 Bartosz SZYDŁOWSKI 2000 r. KSZO Ostrowiec Św.
23 Michał SMOLARCZYK 1993 r. Korona Kielce
24 Przemysław ŚLIWIŃSKI 1996 r. Oskar Przysucha

Przybyli: Gębka, Grzywalski, Jefimenko, Lipiec (ŁKS Probudex Łagów), Mateusz Nowak, 

Michał Nowak, Persona, Smolarczyk.

Ubyli: Jakub Jaśkiewicz (Orlęta Kielce), Michał Kozakiewicz (Alit Ożarów), Kacper Wiecha 

(Łysica Bodzentyn), Konrad Zacharski (Orlęta Kielce).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Personalnie zdecydowanie najlepszy 

zespół w lidze.

Perspektywa zbudowania nowego 

obiektu.

Stabilizacja finansowa.

Znakomite social media.

Brak profesjonalizmu niektórych dzia-

łaczy.

SPARINGI
Ceramika Opoczno – 5:0

Lechia Tomaszów – 0:2

Broń Radom – 2:2

Granat Skarżysko – 3:5

Moravia – 2:6

Korona II Kielce – 5:4

Pilica Białobrzegi – 4:2

Avia Świdnik – 1:1

W NIM NADZIEJA

Michał Smolarczyk

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

29 letni, były napastnik Korony Kielce 
zmienił klubowe barwy w konkretnym celu 
– zdobywania goli. Popularny „Smoła” ma 
za sobą kilka występów w najwyższej lidze 
rozgrywkowej. Jest zawodnikiem wyjąt-
kowo ambitnym, dzięki czemu wniesie do 
ofensywy nie tylko wysokie umiejętności, 
ale również wątek rywalizacji wśród graczy 
ofensywnych. Jeśli tylko będą omijać go 
kontuzje i urazy – szybko zaaklimatyzuje się 
w nowym otoczeniu i bez wątpienia spełni 
pokładane w nim nadzieje.

Lider świętokrzyskiej Hummel IV ligi królem 
zimowego polowania. Tak w największym 
skrócie można podsumować to, co wyda-
rzyło się w czasie zakończonego w lutym 
okienka transferowego. Włodarze Staru 
Starachowice, po raz kolejny postawili nie 
na ilość, lecz jakość. Zagwarantować mają 
ją m.in. doświadczony pomocnik Tomasz 
Persona, były napastnik kieleckiej Korony 
Michał Smolarczyk, a przede wszystkim 
bramkarz Paweł Lipiec. 
Z ostatnim z wymienionych graczy, trener 
Tadeusz Krawiec wiąże spore nadzieje. Gol-
kiper mający za sobą występy w III-ligowym 
ŁKS-ie Probudex Łagów powinien być ostoją 
między słupkami. Minionego okresu przy-
gotowawczego 28-latek nie będzie jednak 
wspominał najlepiej. Powód? Uraz z jakim 
zmagał się przez kilka tygodni. Jak podkreśla 
trener zielono-czarnych, Lipiec gotowy do 
gry ma być dopiero w końcówce marca.
Zimą zarządu starachowickiego klubu 
postawił także na młodzieżowców. Po epi-
zodzie w juniorach Rakowa Częstochowa 
do Starachowic zdecydował się powrócić 
wychowanek Akademii Piłkarskiej SKS 
Wojciech Gębka.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
Konkretnie. Liga wygrana, kadra mega szeroka. Liczę, że bardzo poważnie potraktujemy 
puchar (Polski). Pojechałoby się na finał do Kielc i zagrało z jakimś ciekawym piłkarsko 
i kibicowsko zespołem.

Łukasz Kunert
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STADION

Pojemność: 500 miejsc 
Oświetlenie: brak; Boisko: 108x68 metrów

Rok założenia: 1978
Barwy: niebiesko-biało-czerwone
Adres: Jaszowskiego 3a / stadion przy Włoszczowskiej 1
Telefon: 41 386 01 32
Internet: www.mkswierna.futbolowo.pl

Władze klubu: 
Prezes: Sławomir Trybek
Wiceprezesi: Michał Borowski, Józef Kantarek
Sekretarz: Maciej Tomczyk

MKS WIERNA Małogoszcz SZTAB

MKS WIERNA Małogoszcz

Trener:  
Mariusz Lniany

Asystent trenera: 
Karol Stalmasiński
Trener bramkarzy: 
Sylwester 
Adamczyk

Fizjoterapeuta: 
Hubert Dudzik

Mają duży potencjał
NASZYM ZDANIEM

Podczas rundy jesiennej wielu za-
wodników Wiernej Małogoszcz borykało 
się z problemami zdrowotnymi, a rywale 
w niektórych spotkaniach grali bezpardo-
nowo. Plaga kontuzji musiała się odbić 
na rezultatach podopiecznych Mariusza 
Lnianego. Patrząc jednak na tabelę można 
stwierdzić, że wcale nie jest tak źle. 7 
miejsce na półmetku, 39 goli strzelonych – 
trzeci wynik w lidze po Starze Starachowice 
– 60 i Granacie Skarżysko – 42 pokazują, 
że w teamie z Małogoszcza drzemie spory 

potencjał. Wierna bazuje na zawodnikach 
miejscowych i z okolic i wcale źle na tym 
nie wychodzi. Jest w niej kilka ciekawych 
postaci, którzy poradziliby sobie wyżej. 
Szkoda Pawła Roguli, autora 16 goli jesie-
nią, bardzo dobrego napastnika. Rogula 
jest jednym z liderów klasyfikacji najsku-
teczniejszych i wiosną koledzy pomogą mu 
sięgnąć po snajperskie berło. W rundzie 
rewanżowej Mariusz Lniany chce odważ-
nie wprowadzać wychowanków, a 16-letni 
Wiktor Stojko i Błażej Bednarski z dnia na 

dzień wyglądają coraz lepiej. Wierna praco-
wała dużo nad poprawą gry defensywnej, 
bo nie tylko zdaniem jej szkoleniowca traci 
za dużo. Zimą wysoką dyspozycję demon-
strował duet środkowych obrońców Bartosz 
Kuzincow – Marcin Wroński, który może 
należeć do najlepszych w całych rozgryw-
kach. Z Moravii pozyskano Roberta Szy-
mańskiego, co daje więcej alternatyw na 
skrzydłach. Nowy nabytek będzie dostawać 
więcej szans niż w poprzednim klubie.
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MKS WIERNA Małogoszcz

LP BRAMKARZE URODZONY POPRZEDNI KLUB
1 Dawid FRĄCZEK 1994 r. Bergkrystall FK
2 Dominik GĄGOROWSKI 2004 r. Ceramika Opoczno
3 Szymon SPUREK 2003 r. wychowanek

LP OBROŃCY URODZONY POPRZEDNI KLUB
4 Przemysław GAJEK 1996 r. wychowanek
5 Bartosz KUZINCOW 1992 r. GKS Zio-Max Nowiny
6 Artur ŁATA 2002 r. Hetman Włoszczowa
7 Michał MALINOWSKI 1998 r. wychowanek
8 Przemysław MOLĘDA 2003 r. Łysica Bodzentyn
9 Wojciech NIEBUDEK 1989 r. GKS Zio-Max Nowiny
10 Marcin WROŃSKI 1992 r. Hetman Włoszczowa

LP POMOCNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
11 Damian CZARNECKI 1990 r. Partyzant Radoszyce
12 Kacper KLAPA 2002 r. Naprzód Jędrzejów
13 Mateusz REJOWSKI 1997 r. Unia Sędziszów
14 Wiktor SOBOŃ 1990 r. ŁKS Łopuszno
15 Krystian SORNAT 1998 r. Alit Ożarów
16 Bartłomiej SZCZEPAŃCZYK 2003 r. wychowanek
17 Wiktor STOJKO 2007 r. wychowanek
18 Błażej BEDNARSKI 2007 r. wychowanek
19 Robert SZYMAŃSKI 1996 r. Moravia Anna-Bud Morawica

LP NAPASTNICY URODZONY POPRZEDNI KLUB
20 Damian BEDNARSKI 2001 r. Sokół Rykoszyn
21 Paweł ROGULA 2000 r. Korona Kielce

Przybyli: Stojko, Bednarski (wychowankowie), Szymański (Moravia Anna-Bud Morawica).

Ubyli: Michał Bała (zakończył karierę), Łukasz Jędrzejczyk (Bucovia), Bartłomiej Kraus 

(kontuzja), Bartłomiej Szczepańczyk (Unia Sędziszów).

TRANSFERY WIOSNA 2023

KADRA – WIOSNA 2022/23

Drużyna Wiernej jest młoda i perspektywiczna. 
Zgranie i dobra atmosfera powinny jej pomóc 

w poprawie miejsca w tabeli. Może wiosną zaskoczy 
któryś z wprowadzanych do seniorów wychowanków. 

Bardzo dobrze wygląda duet środkowych 
obrońców Bartosz Kuzicnow – Marcin Wroński. 

Obaj świetnie się uzupełniają, Kuzincowowi na dobre 
wyszedł sezon halowy, osiągał sukcesy w futsalu 
i trójkach.

Na korzyść drużynie może wyjść rywalizacja 
o miejsce w bramce między Szymonem Spur-

kiem, a Dawidem Frączkiem. Trenerowi Lnianemu aż 
żal będzie któregoś z nich sadzać na ławce. 

Na razie szans na powrót na boisko nie ma 
Bartłomiej Kraus. Ten zawodnik angażuje się 

w sprawy Wiernej i pomaga nawet Mariuszowi Lnia-
nemu przy treningach. 

Martwią urazy Damiana Czarneckiego (odprysk 
kości) i Przemysława Gajka (staw skokowy). 

Obaj są w trakcie leczenia i mogą opuścić kilka wio-
sennych meczów. 

Mało rozegranych sparingów, ale wpływ na to 
miały warunki pogodowe.

SPARINGI

Granat Skarżysko – 1:3

Korona Kielce juniorzy – 0:4 

GKS Rudki – 1:3

Moravia Anna-Bud Morawica – 2:6

W NIM NADZIEJA

Paweł Rogula

DZIAŁO SIĘ ZIMĄ

Ma dodatkową motywację by zostać królem 
strzelców czwartej ligi świętokrzyskiej. 
Napastnik Wiernej Małogoszcz to piłkarz 
z potencjałem na wyższe klasy, ale musi 
mu ktoś dać szansę. – Chłopak o wiel-
kiej dynamice, ma cechy szybkościowe 
na wysokim poziomie, do tego może się 
pochwalić bardzo dobrą techniką użytkową. 
To bardzo trudny do upilnowania atakujący, 
który pomaga w grze obronnej, pracuje dla 
zespołu. Przez ostatni rok, półtorej poprawił 
wykończenie i liczymy na kolejną super run-
dę w wykonaniu Pawła – podkreśla Mariusz 
Lniany.

Nie do końca mogą być zadowoleni z zimo-
wych przygotowań podopieczni Mariusza 
Lnianego. Nie dość, że kilku z nich nabawi-
ło się kontuzji, w wyniku czego nie uczest-
niczyło we wszystkich zajęciach, to jeszcze 
warunki atmosferyczne sprawiły, że trzeba 
było odwołać kilka meczów sparingowych. 
Na szczęście, w ostatnich dniach przed 
startem rundy wiosennej sytuacja kadrowa 
w zespole uległa znacznej poprawie. Do 
normalnych zajęć wrócił między innymi, 
Damian Czarnecki. Dla Czarneckiego, 
kapitana zespołu miniony okres, mimo od-
prysku kości był wyjątkowo radosny. Kilka 
tygodni temu stanął na ślubnym kobiercu 
a na uroczystościach weselnych bawiło się 
spore grono małogoskich futbolistów.

ZASŁYSZANE/PRZECZYTANE
Mieliśmy pecha tej zimy. Kontuzje, odwoływane gry kontrolne. Mam nadzieję, że wiosna 
będzie znacznie lepsza 

– Błażej Kuterasiński, kierownik drużyny.
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