Klub Sportowy Ursus wraca do III ligi!
5 czerwca nasi pi³karze przypieczêtowali awans do wy¿szej klasy rozgrywkowej, pokonuj¹c w ostatnim meczu sezonu Przysz³oœæ W³ochy 4:1. Bramki dla
„Traktorków” zdobyli: Patryk Koœcianek (dwie), Dominik Dukalski oraz Kuba
Jasiñski. Klub z Ursusa by³ pewny awansu ju¿ po poprzedniej kolejce, kiedy to
pokona³ na wyjeŸdzie MKS Ciechanów.
Piłkarze z Ursusa zdominowali tego−
roczne rozgrywki grupy mazowieckiej
północnej IV ligi. W 30 meczach KS
Ursus wywalczył 71 punktów, strze−
lając rywalom 86 bramek, a tracąc za−
ledwie 21. Jest to najlepszy bilans
bramkowy w naszej grupie. Najlepsze
wyniki Ursus osiągał na swoim bo−
isku. Na stadionie przy ul. Sosnkow−
skiego nasi piłkarze byli niepokona−
ni, zwyciężając 14 razy i raz remisu−
jąc. W trakcie całego sezonu wygrali
aż 22 razy. Bez wahania można stwier−
dzić, że ursuscy piłkarze zdeklasowa−
li rywali. Trzem najgroźniejszym ry−
walom z Mławy, Przasnysza i Płoń−
ska w bezpośrednich meczach udało
się strzelić po 7 bramek.
Przez większość sezonu trenerem
zespołu był Marek Krzywicki. Pod
koniec kwietnia zastąpił go duet tre−

nerski Konrad Gołaszewski−Marek
Brzeski. Siłą drużyny Ursusa był ko−
lektyw. Najlepszymi strzelcami zo−
stali Dominik Dukalski oraz Patryk
Kościanek, którzy strzelili po 11 bra−
mek. Kolejni w klasyfikacji byli Ma−
teusz Goliczewski, Krzysztof Krzy−
wicki oraz Adam Bogdański z 10 tra−
fieniami na koncie. Warto nadmienić,
że w drużynie KS Ursus 50% składu
stanowili wychowankowie. W trak−
cie sezonu często zdarzało się, że w
podstawowej jedenastce wybiegała
ich ponad połowa. Świadczy to o wy−
sokim poziomie szkolenia młodzie−
ży, z którego Ursus słynie od wielu
lat. W sezonie 2009/2010 średnia
wieku zawodników wynosiła 23.
Szesnastu zawodników w 24−osobo−
wej kadrze to młodzieżowcy.
− Udało się zrealizować zakładany

cel, czyli upragniony awans. Po 10 la−
tach grania w niższych klasach roz−
grywkowych będziemy grać w III li−
dze. Awans sprawił, że po Legii i Po−
lonii, KS Ursus stał się trzecią siłą pił−
karską w stolicy. Żaden inny warszaw−
ski klub nie występuje w wyższej kla−
sie rozgrywkowej – podsumowuje se−
zon prezes klubu Marek Szymul. Do−
daje również, że klub nie zamierza spo−
cząć na laurach i kolejnym celem jest
awans do II ligi w ciągu dwóch naj−
bliższych sezonów.
Wszystkim piłkarzom, trenerom,
działaczom, sponsorom, kibicom oraz
osobom, które miały swój wkład w ten
sukces gratulujemy oraz życzymy ko−
lejnych sukcesów! Wspólna praca i
wysiłek nie poszły na marne i przynio−
sły oczekiwane efekty.
Łukasz Prokop
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Wywiad z trenerami KS Ursus
Konradem Go³aszewskim i Markiem Brzeskim
Rozpocznijmy od Waszej oceny minio−
nego sezonu w wykonaniu drużyny KS
Ursus.
K. Gołaszewski – Sezon wbrew pozo−
rom nie był łatwy. Mimo dużej przewagi
w tabeli 11 pkt nad drugą drużyną czyli
MKS Mława na zakończenie droga do tego
sukcesu była poparta ciężką, mozolną
pracą, oraz sporą dawką stresu. Po pierw−
szej rundzie ustaliła się czołówka tabeli,
były to drużyny: KS Ursus, MKS Prza−
snysz, Tęcza Płońsk, MKS Mława. Z tej
trójki w drugiej rundzie kroku dotrzymy−
wała nam tylko drużyna Mławy, z którą
przegraliśmy mecz wyjazdowy 2:1. Ko−
lejną porażkę ponieśliśmy w Wyszkowie,
z tamtejszym Bugiem i od tego momentu
rozpoczął się ciężki okres dla naszej dru−
żyny. W kolejnym meczu z warszawskim
Hutnikiem odnotowaliśmy remis, który był
jednocześnie moim debiutem w roli pierw−
szego trenera. Dalej, wspólnie z Markiem
Brzeskim, prowadziliśmy drużynę krocząc
od sukcesu do sukcesu, ponieważ wszyst−
kie mecze do końca rundy wygraliśmy.
Nasz najgroźniejszy rywal , czyli MKS
Mława nie potrafił dotrzymać nam kroku
w sportowej rywalizacji. Na zakończenie
sezonu przy wypełnionych trybunach sta−
dionu przy ul. Sosnkowskiego wygraliśmy
z lokalnym rywalem Przyszłością Włochy
4:1 i tym akcentem zakończyliśmy sezon
zdobywając upragniony awans. Korzysta−
jąc z okazji chcielibyśmy pogratulować i
podziękować wszystkim zawodnikom, któ−
rzy wywalczyli ten awans i życzyć dalszych
sukcesów sportowych oraz zdrowia i spo−
koju w życiu osobistym. Podziękowania
także należą się na pewno kibicom, którzy
mocno wspierali nas zarówno w meczach
w Ursusie jak i na meczach wyjazdowych.
Serdeczne dzięki!
Czy jakiś element zaskoczył Was po ob−
jęciu schedy po trenerze Marku Krzy−
wickim?
M. Brzeski – Drużyna była w dużym
dołku psychicznym po dwóch kolejnych
porażkach z zespołami Mławy i Wyszko−
wa. Dodać należy, że porażki te były wy−
nikiem naszych błędów w defensywie,
które przytrafiały się w ostatnich minu−
tach spotkań. To tylko spotęgowało fru−
strację zawodników. Ponadto przewaga
nad zespołem z Mławy stopniała do 4 pkt.
W tym miejscu chciałbym przekazać po−
dziękowania dla trenera Krzywickiego,
który niewątpliwie dużo pracy włożył w
nasz wspólny sukces.
Pracowaliście jako duet trenerski. Jak
układała się współpraca?
K. Gołaszewski – W momencie prze−
jęcia drużyny czekała nas intensywna

praca, ponieważ w maju mecze odbywa− takie drużyny jak KS Piaseczno, Radomiak
ły się systemem sobota – środa (z powo− Radom i oczywiście KS Ursus będą nada−
du przełożonych kolejek po katastrofie wały ton rozgrywkom III ligi mazowiecko−
w Smoleńsku – przyp. red). Musieliśmy łódzkiej w sezonie 2010/2011.
zadbać głównie o to, aby zawodnicy byli Przejdźmy do Waszej opinii na temat
w dobrej dyspozycji fizycznej. Po każ− pracy na linii zawodnicy−trener−działa−
dym ze spotkań korzystaliśmy z odno− cze. Czy przy osiągnięciu upragnione−
wy biologicznej oraz stałych zabiegów go awansu można mówić o idealnych
naszego masażysty Andrzeja Burakow− stosunkach tak z działaczami, jak i z pił−
skiego. Ponadto ważnym elementem był karzami?
K. Gołaszewski – To trudne pytanie, ale
także powrót do dobrej dyspozycji men−
talnej, która została była mocno nad− takich będzie coraz więcej, jeśli chcemy się
szarpnięta po ostatnich porażkach. rozwijać jako klub. Potrzebne jest dobre
Współpraca prze−
biegała pomyślnie,
czego dowodem
były wyniki sporto−
we. Korzystając z
okazji chcieliby−
śmy podziękować
także kierowniko−
wi drużyny Rober−
towi Ofmańskiemu
, który włożył mnó−
stwo serca i pracy,
aby nam trenerom i
zawodnikom pra−
cowało się jak naj−
lepiej.
Sztab szkoleniowy KS Ursus
Jakie są najwięk−
planowanie i konsekwentne realizowanie
sze atuty tej drużyny?
M. Brzeski – Jednym z największych założeń. Do tego trzeba dużo cierpliwości,
atutów tej drużyny jest to, iż jest to zespół wyrozumiałości, ale również i sporych na−
złożony z młodości i doświadczenia. Po− kładów finansowych, bez których rozwój
nadto drużyna w większości składa się z jest dzisiaj niemożliwy. Zawodnicy i tre−
wychowanków naszego klubu. Zawodni− nerzy muszą mieć stabilizację i pewność
cy to w większości młodzi gracze, którzy pracy oraz dobre warunki treningowe, po−
są głodni gry i sukcesów oraz zalezy im nieważ wtedy można wymagać od nich
na podnoszeniu swoich umiejętności, co progresu w wynikach sportowych. Władze
klubu muszą natomiast starać się zapew−
dobrze prognozuje na przyszłość.
Co – w Waszym przekonaniu – należy zro− nić coraz lepsze warunki pracy dla zawod−
ników i trenerów. Do tego musi dojść nie−
bić, aby Ursus osiągał kolejne sukcesy?
K. Gołaszewski – Na pewno naj− samowita konsekwencja w działaniach
większą bolączką klubu jest baza trenin− wszystkich czyli zawodników, trenerów
gowa tzn. brak prawdziwego boiska tre− oraz działaczy. Jeśli te czynniki będą suk−
ningowego oraz stan techniczny budyn− cesywnie realizowane, to możemy spokoj−
ku klubu. Bez tych inwestycji będzie cięż− nie patrzeć w przyszłość.
ko o rozwój, ponieważ są to dla pracy klu− Trwa mundial, dlatego proszę o wska−
bu miejsca fundamentalne. Ponadto na zanie Waszych faworytów do zdobycia
pewno trzeba kontynuować i poprawiać Pucharu Świata.
M. Brzeski – Stawiam na Argentynę
pracę z młodzieżą, którą coraz trudniej
oraz Niemcy.
zmobilizować do treningu.
K. Gołaszewski – Ja chciałbym, aby
Jak oceniacie rozkład sił w III lidze oraz
wygrała Brazylia i tej drużynie będę ki−
jej poziom?
M. Brzeski – Jest to ciężkie do stwierdze− bicował.
nia po zmianach regulaminowych, jakie na− Dziękuję bardzo za czas poświęcony na
stąpią od przyszłego sezonu. Mam tu na rozmowę, a także w imieniu kibiców oraz
myśli obowiązek gry trzech młodzieżow− redakcji za awans w pięknym stylu.
ców w każdej z drużyn. Jest to spore utrud− Życzymy powodzenia w karierze trener−
nienie dla klubów, które do tej pory nie sta− skiej oraz życiu osobistym, mając nadzie−
wiały na młodzież i może to być dla nich ję na jak najlepsze wyniki KS Ursus.
Rozmawiał Łukasz Prokop
ogromna rewolucja. Mimo to uważamy, iż
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Rozmowa z prezesem KS Ursus Markiem Szymulem
Jaka była Pana pierwsza myśl po awan−
sie klubu do III ligi?
Ogromna radość, że w końcu po 10
latach jesteśmy w III lidze, na co w peł−
ni ten klub zasługuje.
Z jakich elementów gry był Pan zadowo−
lony, a nad czym piłkarze i sztab szkole−
niowy będą musieli jeszcze popracować?
To pytanie bardziej do sztabu szkole−
niowego. Ja od siebie mogę powiedzieć,
że jestem zadowolony, iż zakładany
przed sezonem cel został zrealizowany.
Którzy zawodnicy spisali się najlepiej
w minionym sezonie?
Cały zespół zasługuje na pochwały, jed−
nak – moim zdaniem – najlepszy w trakcie
całego sezonu był kapitan zespołu Kuba
Jasiński. Oprócz niego wyróżniłbym Pa−
tryka Kościanka, Krzyśka Krzywickiego i
Adama Bogdańskiego. Natomiast za run−
dę jesienną Marcina Kamińskiego, a za
rundę wiosenną Mateusza Goliczewskie−
go oraz Kamila Grochowinę.
Jakie cele postawi Pan drużynie przed
nowym sezonem?
Cel na najbliższy sezon jako beniaminka
III ligi to pierwsza szóstka. Jest to ambitny
cel, jednak osiągalny dla tego zespołu.
Kto będzie trenerem w nowym sezonie?
Czy utnie Pan spekulację na ten temat?
Dopiero skończył się sezon, więc na
dzień dzisiejszy nie odpowiem kto będzie
trenerem III−ligowego Ursusa. Jesteśmy
zainteresowani trzema trenerami, którzy
pracują aktualnie w innych klubach, stąd
muszę zachować pełną dyskrecję. W naj−
bliższych dniach będziemy prowadzili z
nimi rozmowy i mam nadzieję, iż za−
kończą się one dla nas pomyślnie.
Czy zarząd klubu planuje wzmocnienie
drużyny przed sezonem?
Zarząd KS Ursus planuje odmłodze−
nie składu o 6−7 utalentowanych mło−
dzieżowców do 20 lat, którzy zastąpią
aktualnych zawodników. Mamy nadzie−
ję, że nowi młodzi zawodnicy będą
wzmocnieniami w składzie, a nie jedy−
nie jego uzupełnieniem.
Czy w najbliższym czasie zawodnicy i
kibice mogą liczyć na rozbudowę bazy
treningowej oraz stadionu KS Ursus?
Stadion w Ursusie jest zarządzany
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przez
wiele lat nie było robione dosłownie nic.
Teraz po przyjściu nowego dyrektora −
pana Sławomira Lulińskiego, sytuacja
diametralnie uległa zmianie. W waka−
cje, po wyłonieniu wykonawców w
przetargach, ma być przeprowadzona
wymiana krzesełek oraz wymiana ogro−
dzenia wokół bieżni na stadionie. Może
przy oszczędnościach po przetargach
zostanie wymieniony zegar stadionowy.
My – jako klub – wykonamy gruntowną

renowację boiska. Zaczniemy ją po 20 kę nożną oprócz Legii i Polonii.
czerwca i będzie ona trwała przez 2 Na zakończenie zabawa w bukmache−
miesiące. Jeśli chodzi o bazę trenin− rów – kto zostanie mistrzem świata?
Mistrzem Świata zostanie Hiszpania!
gową, to liczymy na powstanie boiska
treningowego dla
maluchów pomię−
dzy basenem i bu−
dynkiem klubo−
wym oraz na Orli−
ka ze sztuczną na−
wierzchnią tra−
wiastą w południo−
wym narożniku sta−
dionu od ul. Sosn−
kowskiego.
Czego możemy
Panu życzyć na
najbliższy sezon?
Proszę
nam
życzyć dalszych
sukcesów i rozwoju
w KS Ursus – za−
równo drużyn se−
niorskich, jak i mło−
dzieżowych. Do
tego z pewnością Marek Szymul podczas fina³ów Mini Ligi Mistrzów
niezbędni są kolejni
sponsorzy, bo żyjemy w takich czasach, Od dziecka, oczywiście jeśli mowa o ze−
że bez finansów niewiele można zdzia− społy zagraniczne, jest to moja ulubio−
łać. Cudownie byłoby awansować rok po na drużyna.
Dziękuję za rozmowę.
roku, tym razem do II ligi. Przecież w
Rozmawiał Łukasz Prokop
Warszawie jest zapotrzebowanie na pił−

Rozmowa z kapitanem KS Ursus
Kub¹ Jasiñskim
Jak czuje się kapitan III−ligowej dru−
żyny?
Powrót do III ligi smakuje jak najlep−
sze włoskie lody w upalny dzień, a tak
całkiem serio, byłem kapitanem Ursusa
gdy byliśmy w IV lidze, jeżeli wszyst−
ko będzie dobrze i zostanę w klubie, to
postaram się być takim samym kapita−
nem jakim byłem do tej pory. Przede
wszystkim pomocnym dla drużyny i
łączącym relację na linii zarząd klubu –
drużyna.
Jak oceniasz mijający sezon? Który rywal
przysporzył Wam najwięcej trudności?
Ostatni sezon był zarówno dla nas za−
wodników, działaczy, jak i kibiców bar−
dzo udany. Z meczu na mecz udowad−
nialiśmy że jesteśmy jednym z dwóch
kandydatów do awansu. Postawiony
przed sezonem cel zrealizowaliśmy w
100%, co dało nam promocję do III ligi.
Jeżeli chodzi o naszych rywali, to
moim zdaniem wszystkie drużyny z czo−
łówki prezentowały w miarę podobny
poziom. Ciężko mi w tej chwili ocenić,
który zespół był najtrudniejszy, ale my−
ślę, że były to zespoły Mławy i Bugu

Wyszków. Niestety oba mecze z tymi
zespołami w rundzie wiosennej przegra−
liśmy.
Co miało decydujący wpływ na charak−
ter drużyny Ursusa w tym sezonie?
Uważam, że najważniejszą rzeczą, która
przyczyniła się do naszego upragnionego
awansu była motywacja ze strony trene−
rów, jak również silny charakter druży−
ny. Po dwóch bardzo bolesnych poraż−
kach z Mławą i Bugiem umieliśmy się
podnieść. W tym momencie chciałbym
bardzo serdecznie podziękować trenero−
wi Konradowi Gołaszewskiemu, który po
odejściu trenera Marka Krzywickiego
wprowadził do zespołu nowego ducha
walki i swoją charyzmą pokazał nam, że
ponownie potrafimy cieszyć się grając w
piłkę i wygrywać mecz za meczem.
Jak udaje Ci się pogodzić na boisku tyle
indywidualności?
Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą,
że jestem zwolennikiem kija i marchew−
ki jednak czasami brakuje mi głosu, aby
opanować chaos panujący na boisku.
Mimo wszystko wiem, że dla całego
dokończenie na str. 4
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Rozmowa z kapitanem KS Ursus Kub¹ Jasiñskim
dokończenie ze str. 3

zespołu jestem osobą, która w trudnych
momentach umie poderwać pozostałych
kolegów do jeszcze większego wysiłku
i zaangażowania.
Jakie macie plany na najbliższe mie−
siące?
Na początek wszyscy myślimy o tym,
aby po ciężkim sezonie odpocząć. Za−
pewne w ciągu najbliższych dni wyja−
śni się, kto zostanie nowym trenerem
naszej drużyny. Jak tylko poznamy no−
wego szkoleniowca to dowiemy się wię−
cej na temat przygotowań do rundy je−
siennej. Myślę że naszym celem na
nowy sezon będzie zajęcie miejsca 1−6,
bynajmniej ja sam wyznaczam sobie
taki cel.
Na deser pobawimy się w bukmache−
rów – kto Twoim zdaniem wygra Mun−
dial w RPA?
Kandydatów do zdobycia MŚ jest kil−

ku. Na pewno Brazylia, która ma nie−
obliczalny zespół gwiazd. Drugim kan−
dydatem jest Argentyna, która w swo−
ich szeregach ma najlepszego piłkarza
globu, jakim niewątpliwie jest Leo Mes−
si, no i trzeci zespół to Hiszpania, która
gra futbol najbardziej cieszący oko zwy−
kłego kibica. Ja osobiście trzymam moc−
no kciuki za zespół Hiszpanii.
Na koniec, korzystając z okazji chciał−
bym bardzo serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy przyczynili się
do naszego upragnionego awansu, na
czele z Burmistrzem Bogdanem Olesiń−
skim, zarządem klubu, wszystkimi oso−
bami które pracują w KS Ursus no i
oczywiście naszymi kibicami, którzy na
ostatnim meczu pokazali, że są 12 za−
wodnikiem naszej drużyny. Za to
wszystko wielkie dzięki!
Rozmawiał Łukasz Prokop

Kuba Jasiñski

Od lewej stoj¹: Tadeusz Pruszkowski, Konrad Go³aszewski, Sebastian Sikora , Grzegorz Szoka, Bartosz Pomarañski,
Marcin Kamiñski, Tomasz Piotrowski, Dominik Dualski, Kuba Jasiñski, Patryk Koœcianek, Daniel Pruszkowski, Adam
Bogdañski, Marek Krzywicki, Andrzej Ko³odziej Dolny rz¹d od lewej Piotr Æwik, Krystian Ryczkowski, £ukasz Sowiñski, £ukasz Derejko, Micha³ K³usek, Tomasz Giedronowicz, Krzysztof Krzywicki, Jakub Lesiak, Mateusz Goliczewski,
Krzysztof Rogus, Piotr Samociuk
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