
 

 

 

 

 

 

Za Nami wiele wydarzeń sportowych , w których  uczestniczyliśmy w 

Radomsku oraz innych miejscach w Polsce i za granicami kraju. 

………………………………………………………………………………………………....... 

  

 

 

RAP Radomsko to 2 podmioty, ściśle ze sobą powiązane. Pierwszym z nich jest 

Radomszczańska Akademia Piłkarska, drugim UKS „RAP” Radomsko. 

Akademia piłkarska zajmuje się szkoleniem najmłodszych dzieci, aż do momentu dojścia 

przez dany rocznik do rozpoczęcia meczów ligowych w kategorii Młodzik Młodszy. 

W tym momencie najmłodszym rocznikiem w Akademii RAP jest grupa chłopców z rocznika 

2011, najstarszym zaś grupa z rocznika 2006. 

UKS „RAP” Radomsko jest klubem, który uczestniczy w rozgrywkach ligowych i turniejach 

organizowanych przez Polski, Łódzki i Okręgowy Związek Piłki Nożnej.  

W tym momencie w rozgrywkach ligowych uczestniczą 2 roczniki. Młodzik Młodszy – 

rocznik 2005 i Młodzik – rocznik 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne jest to, że każde dziecko z Akademii RAP może uczestniczyć w oficjalnych 

rozgrywkach PZPN oraz to, że każdy zawodnik klubu UKS „RAP” Radomsko może 

uczestniczyć w turniejach i innych akcjach pod egidą Akademii RAP. 

W nowym rok 2017, wchodzimy jako największy klub sportowy w Radomsku.  

W RAP Radomsko ogółem trenuje ponad 200 dzieci w 8 grupach wiekowych. Blisko 100 

dzieci jest zarejestrowanych w systemie Extranet PZPN.  

Niektóre grupy są bardzo liczne, co nakazuje podział na mniejsze grupy. Tak więc, dziś jest 

13 grup treningowych, jest też grupa treningowa dla bramkarzy. Za chwile powstanie kolejna 

grupa (rocznik 2012). 

8 stałych trenerów, 1 trener koordynator, 2 trenerów stażystów – cały czas pracują nad 

rozwojem sportowym Naszych zawodników. 

W okresie zimowym organizacja szkolenia jest bardzo trudna. Baza sportowa w mieście jest 

ciągle daleka od optymalnej, mimo posiadania 2 dużych, komfortowych hal. 

Zmieścić 13 grup nie jest łatwo, dlatego niestety musimy czasami odmawiać nowym 

zawodnikom przyłączenia do RAP Radomsko. Ta sytuacja poprawi się wiosną, gdy wszystkie 

grupy zaczną zajęcia na boiskach. Wówczas wznowimy przyjęcia do RAP-u. 

Obecnie trenujemy w wielu lokalizacjach w Radomsku.  

Zajęcia prowadzimy w hali miejskiej przy ul. Św. J. Królowej, hali powiatowej przy ul. 

Szkolnej, sali gimnastycznej przy PSP1 ul. Piastowska, sali gimnastycznej przy PSP10 ul. 

Makuszyńskiego, sali gimnastycznej ZSP1 ul. Brzeźnicka, a od stycznia w sali gimnastycznej 

PSP w Strzałkowie. 

Na boiskach sportowych na Orliku ul. Rolna, przy ZSP1 ul. Brzeźnicka oraz stadionie przy ul. 

Kościuszki. 

Mamy ciągle nadzieję, że już niedługo również na boisku przy ul. Kukuczki – o tym dalej. 

Wszystkie grupy mają zapewniony sprzęt treningowy. Bardzo dobrej jakości piłki nożne do 

dyspozycji każdego dziecka oraz pomoce treningowe niezbędne do szkolenia na najwyższym 

poziomie do dyspozycji każdego trenera. 



Wszystkie grupy posiadają swój własny image. Dzieci odznaczają się jednolitymi ubraniami 

treningowymi w odpowiednim kolorze. Zawodnicy posiadają dresy klubowe, ortaliony, 

czapki letnie i zimowe, torby sportowe, opaski, proporczyki, smycze na klucze. Trenerzy 

posiadają wysokiej klasy ubrania treningowe. W czasie meczów ligowych, Nasze drużyny 

posiadają koszulki reprezentacyjne. 

Każdy trener prowadzi zajęcia według ściśle określonego planu pracy.  

W RAP Radomsko obowiązuje harmonogram zajęć treningowych i metodologia treningowa, 

dostosowana do MODELU GRY RAP RADOMSKO. Nasz model gry, w ostatnim czasie 

uległ metamorfozie, tak by dostosować go do Narodowego Modelu Gry PZPN. 

Zainteresowanych odsyłamy na Naszą stronę www do działu „Dla rodziców”. 

 

 

 

 

 

Trenerzy RAP Radomsko stale rozwijają swój warsztat pracy. Do obowiązków trenerów 

należy udział w konferencjach i warsztatach metodycznych. Byliśmy w tym roku na 

szkoleniach w Łodzi, Warszawie, Częstochowie i Szklarskiej Porębie. 

Naszym sukcesem jest otworzenie w styczniu 2016 r. grupy treningowej dla dzieci z rocznika 

2010, a już w październiku tego roku otworzyliśmy grupę dla dzieci z rocznika 2011. 

Ci pierwsi już po roku zajęć zapewniają Nas o swojej wyjątkowości podczas codziennych 

zajęć i podczas turniejów, na które już są wystawiani. Ci drudzy, niebawem wkroczą w świat 

zawodów sportowych. 

Swoista „Galeria Sław” RAP Radomsko stale się rozszerza. To efekt rozwoju indywidualnego 

zawodników i drużynowego zespołów. Tylko w tym roku, lista „sław” powiększyła się o 20 

wpisów. O Galerii można poczytać na naszej stronie internetowej. 

Pracę trenerów RAP Radomsko można podglądać przez Internet. 

Od stycznia udostępniamy Państwu platformę internetową PRO TRAIN UP, dzięki której, po 

zalogowaniu, można śledzić prace trenera, oceny zawodników, plan zajęć na najbliższe dni 

oraz  możecie komunikować się na linii trener – rodzice. Jest to usługa podobna do szkolnego 

„Librusa” i portalu Facebook.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RAP Radomsko wykonuje tytaniczną pracę na rzecz rozwoju sportowego najmłodszych, ale również 
stara się promować Naszych zawodników, Klub, sponsorów i całe radomszczańskie społeczeństwo 
poprzez szereg inicjatyw, które organizujemy w Radomsku.  
 
Nasze działania to również współpraca z samorządem lokalnym, organizacjami i klubami lokalnymi, 
mniejszymi i większymi firmami. 
 
Nasza rola to też promocja RAP -u w kraju i za granicą, co w ostatnim czasie udaje się Nam bardzo 
dobrze. 

 

„ZIMA Z RAPEM” 

 
Turniej na wskroś towarzyski. Turniej przeznaczony dla dzieci, które zaczęły przygodę z piłką nożną, 

dla dzieci słabszych i mniej sprawnych.  

To też turniej, na który mogły przyjść dzieci, które mniej uczęszczają na zawody sportowe i mają 

mniej medali w domu od swoich rówieśników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej, organizował UKS “RAP” Radomsko oraz UKS “Orzeł” Dobryszyce, Dyrekcja Publicznego 

Gimnazjum w Dobryszycach, Pani Elżbieta Majewska. Głównym sponsorem był ESBANK Bank 

Spółdzielczy w Radomsku. 

Cykl turniejów trwał 5 weekendów. Odbyło się 10 zawodów, w których udział wzięły następujące 

zespoły: 

rocznik 2009 – w dniach 9 stycznia i 24 stycznia 

rocznik 2008 – w dniach 10 stycznia i 30 stycznia 

rocznik 2007 – w dniach 16 stycznia i 31 stycznia 



rocznik 2006 – w dniach 17 stycznia i 6 lutego 

rocznik 2005 – w dniach 23 stycznia i 7 lutego. 

W każdym turnieju wystąpiły 2 zespoły ESBANK RAP Radomsko i zespół Orła Dobryszyce.  

Odwiedziły Nas również zespoły z takich miejscowości jak: Piotrków Trybunalski (Concordia 1909 i 

Piotrcovia), Częstochowa (Skra), Tomaszów Mazowiecki (Mazovia i Lechia), Zduńska Wola (Diament), 

Andrespol (PSP), Grabica (Grabka), Kleszczów (Omega), Rzgów (Zawisza), Brójce (Czarni). 

W każdym turnieju mecze odbywały się w systemie “każdym z każdym”, co przy 6 zespołach, dawało 

5 spotkań. 

Wyniki nie były notowane, liczyła się czysta gra – bez kalkulacji i tabeli. 

Na każdym turnieju, podczas medalowej dekoracji, było widać dumę trenerów i rodziców ze swoich 

pociech, bo każdy zawodnik robił widoczne postępy z meczu na mecz. 

Atmosfera na trybunach i na boisku była przyjazna i Fair Play. 

Startowało łącznie 550 zawodników.  

Rozdaliśmy 550 medali, 550 słodkich bułek i 550 napojów :-) 

Rozdaliśmy 60 dyplomów drużynowych i jeden symboliczny dyplom – podziękowanie. 

Podziękowanie dla klubu UKS Concordia 1909 Piotrków Trybunalski za obecność na każdym z 10 

turniejów z cyklu “ZIMA Z RAPEM” – jesteśmy pełni szacunku – słowa uznania dla Concordii. 

Dziękujemy wszystkim klubom za obecność i za wspólną - piłkarską zabawę. 

Następna edycja będzie nieco „większa”. 

Dla zobrazowania powagi turnieju  - zamówiliśmy 950 medali – tyle dzieci będzie uczestniczyć w 

zawodach w styczniu i lutym 2017 r. !!! 

 

„ESBANK CUP 2016” Z OKAZJI VI URODZIN RAP RADOMSKO 

 
Urodzinowy turniej zawsze organizujemy dla dzieci z kategorii U8. Tym razem były to dzieci z rocznika 

2008 i młodsze. 

Pierwszy raz wykorzystaliśmy obie radomszczańskie hale do rozegrania turnieju. W hali przy ul. Św. J. 

Królowej i hali przy ul. Szkolnej odbywały się eliminacje do meczów finałowych. Finały rozegrane 

zostały na tej pierwszej hali. 

W turnieju, który odbył się z okazji VI urodzin Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej wystąpiło 10 

zespołów. 

W poprzednim 2015 roku zespół ESBANK RAP Radomsko wygrał turniej po finale z Gwiazdą Ruda 

Śląska. 

W kwietniu 2016 r. Nasza drużyna zdobyła 3 miejsce. 

Turniej wygrała Lechia Tomaszów Mazowiecki, 2 miejsce zajął Raków Częstochowa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

WIELKIE DZIĘKI dla sponsora tytularnego za wsparcie organizacji turnieju - dla Banku Spółdzielczego 

ESBANK w Radomsku oraz dla Rady Rodziców dzieci rocznika 2008 Radomszczańskiej Akademii 

Piłkarskiej. 

Podziękowania również dla wolontariuszy, bez których byłoby ciężko zorganizować taki turniej.  

Podziękowania dla Kierowników i obsługi w obu halach. 

Podziękowania dla Restauracja WERANDA. 

Podziękowania dla gości - trenerów, zawodników i ich rodziców za udział w turnieju, wspólną 

piłkarską zabawę i postawę Fair Play, czego przykładem był gest trenera Lechii Tomaszów, który uznał 

protest rywala i mecz jego zespołu zakończył się remisem 2:2 choć mógł wygrać 2:1. 

Kolejny turniej Urodzinowy odbędzie się po raz pierwszy na boiskach. Mamy ambicję, by był to 

turniej międzynarodowy, na który przyjedzie kilkanaście klubów z ośmiolatkami na 1 lub 2 dni do 

Radomska. Termin jaki przewidujemy to okolice 6 – 7 maja 2017. 

 

 

„ESBANK Z RAPEM Z PRZEDSZKOLAKIEM”, czyli nieoficjalne mistrzostwa 

Radomska przedszkolaków 

 
 

W Dzień Edukacji Narodowej, w sali gimnastycznej PSP nr 1 w Radomsku, zagrały dzieci z wszystkich 

radomszczańskich publicznych przedszkoli. 

Turniej organizowany przez Radomszczańską Akademię Piłkarską to zawsze niezwykła dawka 

prawdziwych , nieukrywanych i szczerych sportowych emocji. 

Była to już VII edycja tego turnieju. 

 

 

 

 

 



Zespoły rywalizowały w dwóch grupach po 4 zespoły. Po meczach grupowych wyłoniono parę 

finałową, którą stanowiły Publiczne Przedszkole nr 6 i Publiczne Przedszkole nr 9. 

W finale rozgrywek, dzieci reprezentujące PP nr 9 były nieco bardziej skuteczne od swoich 

rówieśników, dzięki czemu popularna Dziewiątka drugi rok z rzędu może poszczycić się mianem 

nieoficjalnego Mistrza Radomska przedszkolaków w piłkę nożną. 

Turniej odbył się dzięki wsparciu i pomocy: 

ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku – główny sponsor turnieju i RAP Radomsko 

Gama Sport w Łodzi, Cukiernia Halinka, JP Fotograf – sponsorom turnieju 

Dyrekcji ZSG nr 1 w Radomsku, Dyrektorom i Opiekunom przedszkoli uczestniczących w zawodach 

służbie medycznej (Łukasz i Aneta) i dzięki wszystkim trenerom RAP Radomsko 

a przede wszystkim DZIECIOM biorącym udział w turnieju 

to dzięki WAM drogie dzieci – Radość Ambicja Pasja ciągle Nas rozpiera ! :-) 

„MIKOŁAJKOWY ESBANK CUP”  

„MIKOŁAJKI Z POWIATEM RADOMSZCZAŃSKIM” 

 

Przez 2 weekendy w radomszczańskich halach sportowych przy ul. Św. J. Królowej i przy ul. Szkolnej 
odbywały się mikołajkowe turnieje piłkarskie dla dzieci. 

Radomszczańska Akademia Piłkarska po raz 7 zaprosiła i ugościła w Radomsku zespoły z wielu klubów 
i akademii. 

Pierwszy raz w historii RAP, Nasz turniej został wsparty przez Starostwo Powiatowe, czego wynikiem 
było m.in. nazwanie jednego z turniejów inaczej niż zwykle. 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem turniejów była możliwość konfrontacji umiejętności nabytych przez Naszych 
młodych zawodników z rówieśnikami z innych miejscowości, a przy okazji mikołajek była również 
możliwość wspólnej - piłkarskiej zabawy. 

Dziękujemy kierownictwu obu hal sportowych za zaufanie jakim nas obdarzyli i dali wiele możliwości 
do stworzenia zawodów, które w opinii wielu obserwatorów wypadły co najmniej przyzwoicie. 



Należy tutaj podkreślić bardzo dobre zachowanie rodziców w czasie zawodów. Zarówno rodzice RAP, 
jak i rodzice przyjezdni zachowywali się wzorowo. Nie dało się zauważyć rodziców należących do 
KORu. 

Również postawa trenerów była optymistyczna, szczególnie, że jak to w piłce nożnej bywa, kilku 
pomyłek sędziowskich nie dało się nie zauważyć, a rozegraliśmy łącznie 100 meczów. 

Słowa uznania dla wszystkich dzieci, które grały w turniejach. Większość meczów była rozgrywana na 
wysokim, dziecięcym poziomie. 

Były oczywiście lepsze i słabsze zespoły, ale nikt z nikim nie grał zachowawczo - zawsze grano na 
pełnym zaangażowaniu. 

Rozdaliśmy 460 medali, tyle samo obiadów i paczek pełnych mikołajkowych upominków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 15 przygotowanych pucharów - na półkę RAP Radomsko wróciły 3. Dwa z nich zdobyli chłopcy z 
rocznika 2007, czym potwierdzili swój prymat w tej kategorii wiekowej oraz 1 puchar zdobyli chłopcy 
z rocznika 2010, napawając nas optymizmem na lepsze jutro. Pozostałe zespoły poniżej oczekiwań. 
Sportowo więc, poszło Nam średnio, gdyż liczyliśmy na 5 pucharów. 

3 puchary zgarnęli trenerzy UKS Gmina Rozprza, co należy uznać za największą "in plus" 
niespodziankę. Za każdym razem na podium stawały zespoły, które miały najdalej do Radomska. Jak 
widać - opłaca się jechać daleko. Medal - gwarantowany :-) 

W tym miejscu chcemy jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim tym Rodzicom RAP Radomsko, 
którzy zaangażowali się we współpracę przy organizacji turniejów. W każdym dniu pokazaliście MOC 
!!! 

Podziękowania dla ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku za wsparcie turniejów dla dzieci z 
roczników 2010, 2009, 2008 i 2006. 

Podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Radomsku za wsparcie turnieju dla dzieci z rocznika 
2007. 

Wyniki: ROCZNIK 2010 

1. ESBANK RAP I Radomsko 2. Start Namysłów 3. UKS Gmina Rozprza. 

 

 



ROCZNIK 2009 

1.Galacticos Ostrowiec Świętokrzyski 2. UKS Gmina Rozprza 3. UKS APN Piotrków Trybunalski. 

ROCZNIK 2008 

1. Drukarz I Warszawa 2. Lechia Tomaszów Mazowiecki 3. Drukarz II Warszawa. 

ROCZNIK 2007 

1. ESBANK RAP I Radomsko 2. Calisia 14 Kalisz 3. ESBANK RAP II Radomsko. 

ROCZNIK 2006 

1.Boruta Zgierz 2.UKS Gmina Rozprza 3. Raków Częstochowa. 

 

MECZE LIGOWE W RAMACH ROZGRYWEK OZPN 

 

 
Już II sezon uczestniczymy w oficjalnych rozgrywkach ligowych OZPN w Piotrkowie. 

Jest to liga okręgowa Młodzików Młodszych i Młodzików.  

W mijającym roku w lidze mięliśmy zawodników z rocznika 2003, 2004, 2005. 

Po zakończeniu sezonu 2015/2016 rocznik 2003 przeszedł (???) do                                                            

Mechanika Radomsko – o tym dalej. Teraz swoje mecze rozgrywają chłopcy z roczników 2004 i 2005. 

W przeciągu niespełna dwóch lat Nasi chłopcy zrobili niesamowite postępy. Dwa Nasze zespoły lokują 

się w ścisłej czołówce ligowej, co być może przyniesie awans do Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy. 

RAP prowadzi swoista statystykę strzelców bramek. W tym roku padła 100 bramka w oficjalnych 

meczach ligowych RAP-u. 

Jak na II sezon ligowy, to całkiem szybko uzbieraliśmy te bramki, właściwie to już jest 185. 

Strzelcem 100 bramki został Tymoteusz Makuch z rocznika 2005, który w nagrodę otrzymał 100 zł na 

zakup sprzętu sportowego. 

150 gola zdobył Jakub Włodarczyk z rocznika 2005, a teraz czekamy na bramkę numer 200! 

 

 

TURNIEJE W RAMACH „ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH” OZPN 

 

 

RAP Radomsko przez cały rok – szczególnie wiosną, latem i jesienią organizuje szereg turniejów w 
ramach „Rozgrywek Turniejowych” Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb. 

Są to turnieje, gdzie zawodnicy RAP Radomsko mogą na boisku przy ulicy Kościuszki zmierzyć się z 
zawodnikami innych klubów zrzeszonych w OZPN, który jest inicjatorem rozgrywek. 

W 2016 roku zorganizowaliśmy turnieje dla dzieci z roczników 2008, 2007, 2006 i wiosną dla 2005. 



Nasi zawodnicy uczestniczą również w turniejach wyjazdowych tego typu, rozgrywając mecze 
rewanżowe. 

 

TURNIEJE TOWARZYSKIE I MECZE SPARINGOWE 

 

RAP Radomsko organizował również szereg meczów towarzyskich, których jedynym celem było 
spotkanie zespołów, chcących popracować nad swoją grą. 

Odbyły się mecze towarzyskie na boisku przy ul. Kościuszki, na stadionie w Gomunicach oraz mecze 
na halach sportowych w Radomsku i Dobryszycach. 

Gościliśmy zespoły z Częstochowy, Sieradza, Kleszczowa, Pajęczna, Piotrkowa i innych klubów. 

Dziękujemy drużynom za przyjazd do Nas na zwykły mecz kontrolny. 

 

OBÓZ PIŁKARSKI W GŁUCHOŁAZACH 

 

W dniach 13 - 20 sierpnia 2016r. grupa zawodników i trenerów RAP Radomsko przebywała na obozie 
letnim w Głuchołazach. 

Ośrodek "Banderoza", w którym przebywał RAP Radomsko, przywitał super atmosferą, dobrą 
organizacją i przede wszystkim pogodą. 

W trakcie pobytu Nasi zawodnicy mieli 2x dziennie zajęcia treningowe, rozegrali kilka meczów 
kontrolnych, a także mieli możliwość korzystania z miejskiego basenu. 

Odbyła się również wycieczka do Nysy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chłopcy z rocznika 2004 grali mecze kontrolne z: LKS Rosanów (wynik: 11:1), Widzewem Łódź (3:4), 
Polonią Nysa (15:2), Legionovią Legionowo (2:5) 

Chłopcy z rocznika 2005 grali mecze z: Sokół Aleksandrów Łódzki (7:0), Legionovia Legionowo (13:2) 

Chłopcy z rocznika 2006/7/8 grali mecze z Grunwald Ruda Śląska (1:4), Legionovia Legionowo (2:3). 

Nasi piłkarze mieli również okazję do sprawdzenia się w plażowych odmianach piłki nożnej i 
siatkówki, rywalizując pomiędzy sobą w mini turniejach sportowych. 

Odbył się turniej łuczniczy dla najmłodszej grupy, w którym zwyciężył Kacper Ostojski. 

Dla wielu chłopców był to pierwszy wyjazd poza rodzinny dom na tak długi okres czasu. Wszyscy 
spisali się na medal, poprzez swoje zachowanie na boisku i w ośrodku. 

Podziękowania dla Pana Arkadiusza Grzywny za ufundowanie dla wszystkich uczestników obozu, 
okolicznościowych koszulek. 

Już niebawem kolejne wakacyjne wyjazdy z RAP Radomsko. 

 

WZNOWIENIE TRENINGÓW DLA BRAMKARZY RAP RADOMSKO 

 
 

Nowy Fabiański? Nowy Neuer? Czy może nowy, dobry bramkarz                                                                          

RAP Radomsko? 

W lutym 2016 wznowione zostały zajęcia dla bramkarzy. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zajęć.  

 

Od stycznia do końca lutego 2017 r. zajęcia odbywać się będą                                                                                     

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Strzałkowie  

– każdy piątek od 17.00.  

Od marca 2017 na stadionie przy ulicy Kościuszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejny rok jesteśmy związani umową sponsorską.  
 
ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku współpracuje z Nami od momentu powstania RAP, czyli 2010 
roku, dzięki czemu możemy szeroko rozkładać skrzydła i pokazywać swoje talenty w całym kraju i za 
granicami Polski. 
 
Jest to JEDYNA firma w Radomsku, która wszechstronnie wspiera rozwój dzieci i młodzieży w wielu 
dziedzinach – WIELKIE BRAWA. 
 
ESBANK RAP Radomsko jest już znany w całym kraju. 
 
DZIĘKUJEMY 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pierwszy raz dostaliśmy wsparcie finansowe od Urzędu Miasta Radomska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek UKS „RAP” Radomsko pod tytułem „Od zabawy przez grę do sportowej rywalizacji. 
Wszechstronne piłkarskie szkolnie dzieci radomszczańskich szkół podstawowych” dostało pozytywne 
opinie od miejskich radców. 
 
Dzięki temu wsparciu mogliśmy m.in brać udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych 
organizowanych przez OZPN w Piotrkowie Trybunalskim oraz uczestniczyć w takich turniejach jak np. 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” czy Klubowych Mistrzostwach Polski. 
 
DZIĘKUJEMY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
Otrzymaliśmy również wsparcie od Starostwa Powiatowego na organizację turnieju mikołajkowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turniej pod nazwą „Mikołajki z Powiatem Radomszczańskim” odbył się w ramach turniejów 
mikołajkowych RAP-u i stał na bardzo wysokim poziomie organizacyjno – sportowym. 
 
DZIĘKUJEMY  

 

 

 

PROŚBA O WSPARCIE KLUBU UKS „RAP” RADOMSKO POPRZEZ  

PRZEKAZANIE 1% ROZLICZENIA PODATKOWEGO. 

 

 
Po raz pierwszy mogliśmy prosić Państwa o przekazanie dla UKS „RAP” Radomsko 1% z podatku. 

Zachęcaliśmy wszystkich do przekazania 1% podatku z rozliczenia podatkowego w szczególności na 

rozwój bazy sportowej – udało Nam się uzbierać 1.400 złotych za co KAŻDEMU WPŁACAJĄCEMU – 

DZIĘKUJEMY. 

Zebrane pieniądze przekażemy na budowę boiska sportowego przy ul. Kukuczki. 

Na razie jesteśmy na etapie kończenia projektu budowlanego i kosztorysu.  

W 2016 r. przeprowadziliśmy na boisku niezbędne prace pielęgnacyjne oraz budowlane polegające 

na m.in. usunięciu starych, głęboko wkopanych bramek piłkarskich czy np. przyjęliśmy odbiór 

przyłącza prądu na działce. 

W tym miejscu słowa WIELKICH podziękowań dla Panów Pawła Cieślika, Roberta Walady, Radosława 

Wróblewskiego za pomoc ogarnięciu tematów boiskowych. 

W tym roku - do wakacji, podjęte zostaną ostateczne decyzje w sprawie budowy boiska. 

Trzymajcie kciuki. 

Jak przekazać 1% podatku w następnym roku rozliczeniowym za 2016? 

Wystarczy, że wypełnią Państwo odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym – numer KRS 

i kwotę, którą chcecie Państwo przekazać na rzecz organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% 

podatku. 

KRS: 0000 270 261           CEL: UKS RAP RADOMSKO 6824 



 

 
 

PODZIĘKOWANIA ZA PROMOCJĘ  

W RAP Radomsko są grupy, które osiągają bardzo dobre wyniki sportowe. Jedną z nich jest 

niewątpliwie zespół z rocznika 2007. 

Zawodnicy Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej z rocznika 2007 wraz z Rodzicami i trenerem 

Krzysztofem Kowalskim gościli w tym roku u Prezydenta Miasta Radomska Pana Jarosława Ferenca 

oraz u Starosty Powiatu Radomszczańskiego Pana Andrzeja Pluteckiego i Vice Starosty Pana Roberta 

Zakrzewskiego. 

Każde spotkanie miało charakter podziękowań dla zawodników RAP za promocję radomszczańskiej 

społeczności, które szło w parze z bardzo dobrymi wynikami na arenie krajowej i międzynarodowej. 

W Urzędzie Miasta i w Starostwie, zawodnicy i trenerzy RAP zostawili sportowe pamiątki ze swoimi 

autografami. Za jakiś czas będą bardzo cenne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WSPÓŁPRACA 

 

 
Bardzo mocno staramy się, by każdy kto oferuje pomoc dla młodych piłkarzy RAP Radomsko miał to 
wynagrodzone w najlepszy sposób. 
Nie chodzi tutaj o prezentowanie logotypu danej firmy czy instytucji, tylko o transparentność i 
uczciwość. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ściśle od początku powstania Akademii czyli 2010 roku, współpracujemy z Naszym głównym 
sponsorem ESBANK Bankiem Spółdzielczym w Radomsku. 
 
Mocno zaciskamy współpracę z Urzędem Miasta Radomska i Starostwem Powiatowym. 
 
Prowadzimy szereg rozmów z kilkoma firmami z miasta i okolic o ścisłej współpracy na rzecz rozwoju 
sportowego najmłodszych. 
 
By jeszcze bardziej wyrazić potrzebę zwiększenia nacisku na rozwój dzieci, na przełomie roku 
podpiszemy umowy partnerskie z kilkoma mniejszymi, ościennymi klubami sportowymi oraz 
Zakładem Fizjoterapii i Rehabilitacji Urazowej z Radomska. 
 
Niestety, zawiedliśmy się w tym roku na współpracy z UKS Mechanik Radomsko, który pierwszy raz 
odkąd razem próbujemy tworzyć piłkę nożną w mieście nie potrafił zapewnić dzieciom zajęć 
treningowych. 
 
Każdego roku na mocy umowy o współpracy, przekazywaliśmy dzieci z RAP do Mechanika Radomsko 
na zasadzie wolnych transferów, po to by tam mogły dalej się szkolić i grać w rozgrywkach ligowych 
na pełnowymiarowych boiskach. Tak było z rocznikami 1999, 2001 i 2002. 
 
W tym roku kolej przyszła na dzieci z rocznika 2003, którym podziękowaliśmy na GALI RAP w czerwcu.  
 
Niestety Mechanik Radomsko nie zapewnił grupie trenera, ciągu szkolenia i sportowej – piłkarskiej 
zabawy, przez co grupa się rozpadła. Tylko część z zawodników podjęła treningi starszym roczniku. 
 

 

 

OTWARCIE POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ 

 
30 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Szkolnej w Radomsku. 

Nie mogło zabraknąć tam również przedstawicieli RAP RADOMSKO. 

Podczas uroczystości pokaz swoich umiejętności zaprezentowali aktualni jeszcze Mistrzowie Okręgu 

Piotrkowskiego w halowej piłce nożnej,  chłopcy z Grupy Młodzik z rocznika 2004 trenera Marka 

Kozaka. 

Życzyliśmy wtedy sobie i wszystkim, by nowa Hala dobrze służyła małym i dużym sportowcom –  po 

prawie roku od otwarcia możemy z całą pewnością powiedzieć – TAK JEST! 



 

POWIATOWY DZIEŃ DZIECKA W KAMIEŃSKU 

 

 
Po raz kolejny pomagamy przy organizacji Powiatowego Dnia Dziecka                                         

organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Radomsku.  

Naszą działką jest oczywiście turniej piłkarski. 

Trener Marek Kozak podczas piątkowego wręczania nagród na VI                                                         

Powiatowym Dniu Dziecka w Kamieńsku, gdzie RAP współorganizował                                                         

turniej piłki nożnej. 

Dla nie wtajemniczonych - to ten w czerwonej koszulce :-) 

 

 

 

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 
W związku z tegorocznymi wakacjami, ogłosiliśmy konkurs na fotografię z RAP Radomsko w tle. 

Zdjęcia jakie przekazaliście z wakacji spędzanych nad morzem, w górach, w Polsce lub za granicą, a  

także tych u babci na wsi lub u kuzynów za rogiem pokazały, że tego typu konkursy podobają się 

Państwu. 

Otrzymaliśmy wiele wspaniałych zdjęć.  

 

 

 

 

 

Postanowiliśmy, że następny konkurs będzie miał większą renomę i dla autorów najciekawszych 

zdjęć, wybranych przez powołaną w tym celu Kapitułę Konkursu, przekażemy MEGA nagrody. 

SESJA ZDJĘCIOWA DO KALENDARZY  

 

Dziękujemy Wszystkim za udział w sesji zdjęciowej. 

Sesja zdjęciowa do kalendarzy jest dla Nas wyjątkowo ważna.  

Jest to już tradycja. 

Ustawienie zawodników jest trudne i czasochłonne, ale efekty                                                                     

są za to wyjątkowo piękne. 

Naszym młodym piłkarzom gratulujemy cierpliwości                                                                                                      

i perfekcyjnego ustawienia się przy zdjęciach :-) 



 

 

 

 

 

Gala Piłkarska, którą zorganizowaliśmy w czerwcu tego roku to wyjątkowy rozdział Naszej pracy. 

Przez 5 lat, po zakończeniu każdego sezonu, spotykaliśmy się z dziećmi i ich rodzicami na boisku w 

formie dużego pikniku Rodzinnego RAP Radomsko. Przy pieczonych kiełbaskach, zalewajce i 

wspólnych meczach Rodzice kontra Dzieci opowiadaliśmy o tym co robiliśmy i chcemy zrobić. 

Tym razem było inaczej. 

Na koniec sezonu, w czerwcu, spotkaliśmy się z Państwem na prawdziwej Gali w sali widowiskowej 

Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To było MEGA wydarzenie. 

„Takiego zakończenia sportowego sezonu jeszcze nie było. Rap Radomsko uroczystą galą w 

Miejskim Domu Kultury podsumował sezon piłkarski 2015/2016” tak mówiły radomszczańskie 

media dzień później. 

Gala w MDK zgromadziła młodych zawodników, ich rodziców oraz trenerów.  

 Był komplet publiczności. Była potrzeba otwarcia dodatkowych trybun dla widzów. 

Nie zabrakło także oficjeli. Były gratulacje, podziękowania i prezenty. 

Na ręce trenerów podziękowania spłynęły od Prezydenta miasta Radomska Jarosława Ferenca, 
wicestarosty powiatu radomszczańskiego Roberta Zakrzewskiego, prezesa ESBANKU Banku 
Spółdzielczego Jacka Zacharewicza i prezesa OZPN Stanisława Sipy. 

„Jest to zaszczyt współpracować z tak znaną w Polsce Akademią Piłkarską. Jest to klub z pasją  
sportową a pasja jest najważniejsza. Chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów. Ze strony miasta 
deklaruję najszerszą współpracę i wsparcie”. 

– mówił podczas gali prezydent Ferenc. 



Z kolei prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim, Stanisław Sipa  mówił: 

„Jako prezes okręgu nie kryję zadowolenia kiedy do rozgrywek zgłosił się nowy klub mający na celu 
szkolenie dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę, że taki klub funkcjonuje w Okręgowym Związku Piłki 
Nożnej. Chciałbym na ręce kierownictwa klubu, trenerom, zawodnikom bardzo serdecznie 
podziękować za to co robicie dla rozwoju i popularyzacji piłki nożnej”. 

 

 

 

 

 

 

Podczas Gali dzieci, które przechodzą do kolejnej grupy treningowej (roczniki 2010, 2008, 2006, 2005) 
otrzymały nowe koszulki oraz świadectwa, a dzieci z innych roczników (rocznik 2009, 2007, 2004) 
zaprezentowały się na scenie. 

Najważniejszym punktem imprezy było pożegnanie zawodników z rocznika 2003. Wszyscy zawodnicy 
z tego rocznika przechodzą od sierpnia do RKS Mechanik Radomsko. Zawodnicy z rocznika 2003 
otrzymali podczas Gali wyjątkowe podziękowania za kilka lat spędzonych w RAP Radomsko. 

Nie zabrakło także elementów artystycznych, ponieważ chłopcy z RAP Radomsko posiadają wiele 
talentów, nie tylko piłkarskich. Na scenie gościliśmy śpiewającego Igora Mielczarka i grającego na 
akordeonie Mikołaja Cieślika. 

Dziś deklarujemy, że GALA 2017 będzie jeszcze bardziej widowiskowa i bardziej wyjątkowa od 

poprzedniej. OJ BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!! 

 

 

 

 

 

RAP Radomsko jest już uznaną marką w Polsce.  

W tym roku byliśmy zapraszani na wiele meczów i turniejów w całym kraju i za granicami Polski. 

Na niektóre sami się wpraszaliśmy  ale wynik sportowy darował Nam takie zachowanie. 

Poniżej postaramy się przedstawić w chronologicznym zestawieniu tylko najważniejsze wydarzenia 
piłkarskie z obecności RAP w całej Polsce. Wszystkich turniejów nie jesteśmy w stanie opisać.   
Byliśmy nad Bałtykiem, w górach, na wschodzie i zachodzie kraju oraz na Słowacji i na Węgrzech.       
Aż 4 razy byliśmy w Zakopanem. 

Kolejny rok to zapowiedź następnych eskapad Naszych drużyn.  



 

NOWOROCZNE GRANIE W PIOTRKOWIE 

Zawodnicy z rocznika 2005 RAP Radomsko wzięli udział w Ogólnopolskim turnieju organizowanym 

przez APN Piotrków Tryb. 

Dziewięć zespołów podzielono na trzy grupy - zwycięzcy rywalizowali o miejsca 1-3. zespoły z drugich 

miejsc trafili do grupy walczącej o 4-6, a trzeci zespół w grupie rywalizował o miejsca 7-9.  

W pierwszym spotkaniu w pierwszej fazie turnieju zawodnicy RAP zmierzyli się z gospodarzem- APN 

Piotrków. Wynik to 5:0 (bramki: JANCZAK x2, WŁODARCZYK, MATUSIAK, BALTYN). 

Drugi mecz w grupie decydował o tym, kto wyjdzie z pierwszego miejsca i tym samym będzie 

rywalizował o miejsca 1-3. Przeciwnik niełatwy bo LECHIA Tomaszów Maz. czyli halowy mistrz okręgu 

Piotrkowskiego w roczniku 2005. Mimo prowadzenia LECHII nasi chłopcy pokazali charakter i zdołali 

wygrać to spotkanie 2:1 (JANCZAK x2), tym samym zapewnili sobie miejsce na podium.  

W kolejnym etapie nasi zawodnicy rywalizowali ze zwycięzcami pozostałych dwóch grup. Porażka w 

pierwszym meczu z ARPiTem Koluszki 0:2 i zwycięstwo z Włókniarzem Moszczenica 2:0 (BALTYN, 

WŁUDARA) pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w tym turnieju. 

 

„ADIDAS 4 SPORT CUP” w Presovie na Słowacji 

 

W dniach 29 stycznia – 1 lutego w Słowackim Presovie przebywały 2 drużyny RAP Radomsko na 

międzynarodowym – 3 dniowym turnieju piłki nożnej. 

Na turniej udała się grupa z rocznika 2005, wówczas trenera Kierczaka i grupa z rocznika 2007 trenera 

Kowalskiego. 

W całym turnieju grały zespoły z 6 grup wiekowych z 8 państw Europy Środkowo- Wschodniej.           

Wraz z Naszymi zespołami uczestniczyły w grze 24 zespoły. 

Rocznik 2005 zajął ostatecznie 19 miejsce w swojej kategorii. 

Niewiele brakło w każdym meczu do sukcesu. Ważne że Organizatorzy chwalili grę Naszych chłopców. 

Rocznik 2007 zajął 2 miejsce!!! 

W finale Nasi zawodnicy zremisowali mecz z drużyną z Węgier 1:1 i niestety przegrali w karnych 1:2. 

Organizatorzy zdecydowali, że najlepszym piłkarzem wśród wszystkich 24 drużyn grających w turnieju 

był Bartłomiej Zieliński!!! Brawo :-) 

Wyniki zespołu rocznika 2007: 

Piątek: ESBANK RAP Radomsko – 1. FC TATRAN PRESOV (Słowacja) 1:0 (gol: Wysocki Bartek) 

Sobota: ESBANK RAP – SZTK Erima (Węgry) 8:0 (gole: 3 Wysocki Bartek, 2 Walada Maciej, 3 Mituła 

Franek) 

ESBANK RAP – MFK FRYDEK-MISTEK (Czechy) 1:0 (gol: Wysocki Bartek) 

ESBANK RAP – FC CHAYKA KIEV (Ukraina) 0:1 



Niedziela: ESBANK RAP – FC VSS KOSICE (Słowacja) 1:1 (gol: Mituła Franek) 

Poniedziałek: Ćwierćfinał: ESBANK RAP – HONVED SE OLASZ DEBRECZYN (Węgry) 2:1 (gole: Wysocki 

Bartek, Walada Maciej) 

Półfinał: ESBANK RAP – FAMT PRESOV (Słowacja) 7:0 (gole: Wysocki Bartek 3, Walada Maciej 2, 

Mituła Franek, Kowalski Filip) 

FINAŁ: ESBANK RAP – SC HIROS-EP KECSKEMET (Węgry) 1:1 (karne 2:3) (gol: Wysocki Bartek) 

Dryżynę reprezentowali: Kotliński Szymon, Zieliński Bartek, Morawiec Bartek, Mituła Franek, Walada 

Maciek, Wysocki Bartek, Błaszczeć Franek, Szczepaniak Bartek, Woźniak Kuba, Stawowski Marcel, 

Kowalski Filip, Bedlechowicz Bartek, Ciupa Mikołaj. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

„ZIMA ORLIK CUP” w Blachowni 

 

7 lutego chłopcy z rocznika 2004 z Grupy Młodzik trenera Marka Kozaka uczestniczyli w Blachowni w 

Ogólnopolskim Turnieju ,,Zima Orlik Cup 2016″. 

 

W rozgrywkach udział wzięło dziesięć zespołów:  ESBANK RAP Radomsko, Szóstka Radomsko, Ajaks 

Częstochowa, Znicz Kłobuck, Herkules Kochanowice, Promotor Zabrze, UKS Raków Częstochowa, OKS 

Olesno, Błękitni Herby oraz Orlik Blachownia. 

 

Organizatorem turnieju był UKS Orlik Blachownia we współpracy z OSiR Blachownia. Honorowy 

Patronat nad turniejem objął Burmistrz i Rada Miejska w Blachowni. 

Wyniki Naszego zespołu: 

ESBANK RAP Radomsko – Herkules Kochanowice 0-1, ESBANK RAP – Znicz Kłobuck 5-1, ESBANK RAP – 

OKS Olesno 2-1, ESBANK RAP – UKS Raków Częstochowa 2-1 

Po meczach grupowych zajmujemy 2 miejsce. Tylko bramkami ustępujemy drużynie z Olesna. 



Nie było meczów półfinałowych tylko o miejsca. Zatem RAP grał o trzecie miejsce a rywalem był 

Promotor Zabrze. 

Mecz przegrywaliśmy już 3-0 ale chłopcy odrobili straty i mecz skończył się remisem 3:3. 

Ulegamy 4:5 w konkursie rzutów karnych. Ostatecznie 4 miejsce. 

 

„BENIAMINEK CUP” w Starogardzie Gdańskim 

Koniec lutego to kolejny daleki wyjazd zespołu z rocznika 2007. Tym razem były to prestiżowe zawody 

pod patronatem PZPN, nazwane przez organizatorów nieoficjalnymi mistrzostwami Polski dla 9 

latków. 

W turnieju startowało 20 zespołów z Polski i zagranicy. 

ESBANK RAP RADOMSKO po dwóch dniach zawodów zajął 5 miejsce Mistrzostw Polski. W ogólnej 

klasyfikacji było 7 miejsce, ale przed nami był zespół z Niemiec i z Litwy. 

W fazie finałowej dwudniowego turnieju RAP osiągnął następujące wyniki: 

Chemik Bydgoszcz 2:0 (2 gole Wysocki Bartek) 

Arka Gdynia 3:1 (2 gole Zieliński Bartek, Wysocki) 

Beniaminek Starogard Gdański 0:3 

UKS Gol Brodnica 0:0 

... 

Podziękowania za wsparcie wyjazdu dla: 

Starostwa Powiatowego w Radomsku. 

ALPLA Sp. z o.o. w Radomsku. 

ECO - WATT s.c. Marcin Wysocki - Boris Heylen. 

 

„WIDOK CUP” w Skierniewicach 

W tym samym czasie (jak wyżej opisany turniej) podopieczni trenera Kierczaka z Grupy Czerwonej, 

rocznik 2005, grał również w dwu dniowym turnieju Widok CUP w Skierniewicach. 

Po rozegraniu wszystkich spotkań RAP został sklasyfikowany na 11 miejscu, choć znów w każdym 

przegranym meczu wyniki były „na styku”. 

Wyniki zespołu: 

Grupa: ESBANK RAP RADOMSKO - Widok Skierniewice 3:4, RAP - Talent Białystok 2:3, RAP - 

Dwunastka Włocławek 2:3, RAP - Piast Piastów 4:1, RAP - APN Piotrków Tryb. 4:1 

Ćwierćfinał: ESBANK RAP - Widok II Skierniewice 1:2, RAP - Piast Piastów 2:2  

Mecz o 11 miejsce: 



RAP - Widok 2006 Skierniewice 2:1 

 

„JUTRZENKA CUP” w Pabianicach 

17-0 to bilans bramkowy chłopców trenera Krzysztofa Kowalskiego na turnieju Jutrzenka CUP w 

Pabianicach dla rocznika 2007. 

Na turniej do Pabianic zespół z Grupy Niebieskiej Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej pojechał w 

ostatniej chwili, gdyż na zawody nie wstawiła się jedna drużyna i organizatorzy w czwartek 

wieczorem zaprosili RAP. Trener miał niecałe 2 dni do zorganizowania wyjazdu na zawody. 

Mimo trudności, Nasz zespół nie pozostawił złudzeń pozostałym drużynom. 

Wyniki: 

Grupa: ESBANK RAP – FA Łódź 0:0, ESBANK RAP - PTC Pabianice 2:0, ESBANK RAP - Jutrzenka Bychlew 

2:0 

1/4 finału: ESBANK RAP - Omega Kleszczów 5:0 

1/2 finału : ESBANK RAP - Concordia Piotrków Tryb. 3:0 

Finał: ESBANK RAP – UKS SMS Łódź 5:0 (gole w finale: Franek Mituła 2, Bartek Szczepaniak 2, Marcel 

Stawowski) 

Bartłomiej Wysocki został wybrany MVP turnieju :-) 

 

Turniej „O PUCHAR PREZESA OMEGI KLESZCZÓW” rocznik 2003 

 

Podopieczni trenera Marka Woźniaka, chłopcy z rocznika 2003 reprezentujący UKS RAP Radomsko 

grali w niedziele 13 marca turniej w Kleszczowie. 

Wyniki:  

ESBANK RAP Radomsko – Włókniarz Zelów 0:0, ESBANK RAP – Piotrcovia Piotrków Tryb. 0:0, ESBANK 

RAP – Omega II Kleszczów 2:0 (gole: Artur Pokora), ESBANK RAP – Omega I Kleszczów 0:2, ESBANK 

RAP – Start Lgota Wielka 0:0. 

Grano systemem “każdy z każdym”, a osiągnięte wyniki pozwoliły na zajęcie III miejsca w turnieju. 

 

Turniej „O PUCHAR PREZESA OMEGI KLESZCZÓW” rocznik 2005 

 

Rocznik 2005 ESBANK RAP Radomsko najlepszy w Kleszczowie!! 

W rozegranym turnieju w Kleszczowie udział wzięły dwa zespoły z Grupy Czerwonej trenera 

Kierczaka.  



Zespół ESBANK  RAP I okazał się najlepszy w stawce 6 zespołów, wygrywając 4 spotkania i jedno 

remisując. Drugi Nasz zespół zajął piąte miejsce,  choć do podium brakło bardzo niewiele. 

Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrano Juliana Matusiaka. 

Wyniki ESBANK RAP I Radomsko 

RAP I - RAP II 3:1, RAP I - OMEGA I Kleszczów 4:0, RAP I - OMEGA II Kleszczów 2:0, RAP I - START 

LGOTA Wielka 9:0, RAP I - APN Piotrków Tryb. 1:1 

 

„JUVENTA CUP” w Starachowicach 

Juventa Cup w Starachowicach dla rocznika 2007 zdominowany przez ESBANK RAP Radomsko. 

W turnieju zagrały dwa zespoły RAP-u, prowadzone przez trenera K. Kowalskiego. Ogólnie 18 

chłopców z Grupy Niebieskiej. 

Pierwsza drużyna bez porażki - została mistrzem zawodów, a druga drużyna mimo słabego początku, 

zajęła 4 miejsce w stawce ośmiu zespołów. 

Wyniki I zespołu: 

ESBANK RAP I Radomsko - PAS Skarżysko Kamienna 7:0, RAP - Galacticos Ostrowiec Świętokrzyski 2:0, 

RAP - AP Star II Starachowice 4:1, RAP - Juventa Starachowice 4:1, RAP - AP Star Starachowice 3:1, 

RAP - PAS Skarżysko 3:1 

Najwięcej goli z wszystkich uczestników zawodów zdobył Bartłomiej Wysocki, który w dniu urodzin 

zdobył tytuł króla strzelców. 

 

„API CUP” w Zakopanem 

 

Wysokie 4 miejsce w wielkim turnieju w Zakopanem! 

Marcowy dwu dniowy turniej API CUP dla rocznika 2004 zakończył się sukcesem, mimo średniego 

początku w wykonaniu piłkarzy trenera Marka Kozaka. 

Niedzielne – ostatnie mecze, były bardzo dobre w wykonaniu RAP-u. 

Wygraliśmy wszystkie mecze.  

 

 

 

 

 

 

 



Pierwszy z Grunwaldem Budziwój 3-0. Bramki strzelali: Kuba Zieliński, Kacper Janczak, Kuba 

Klekowski.  

Drugi mecz z AP Jasło 2-0. Bramki Kacper Frączyk i Kacper Janczak.  

Trzecie spotkanie z Varsovia Warszawa. Zwycięstwo 1-0 po golu Kuby Klekowskiego. 

Brakło 1 punktu do 3 miejsca. Szkoda meczu z GKS Bełchatów, który zakończył się remisem i stratą w 

ostatniej minucie 2 punktów. 

Organizatorzy i trenerzy drużyn uczestniczących w turnieju docenili jednego z Naszych chłopców. 

Kacper Wolski został uznany najlepszym bramkarzem!  

 

 Turniej „O PUCHAR TYMBARKU” – finał wojewódzki 
 

Wojewódzki finał największych dziecięcych rozgrywek piłkarskich w Europie rozegrany został na 

boiskach CHKS w Łodzi. 

Podczas rozgrywek (środa, 30 marca) w akcji zobaczyliśmy 20 zespołów U8 z rocznika 2008 i 20 

zespołów U10 z rocznika 2006 (Nasza drużyna w tej kategorii grała o rok młodszymi chłopcami). 

Uwaga.  

Nasza drużyna z rocznika 2008 trenera M. Dzwonkowskiego zajęła 2 miejsce w województwie, a 

Maciej Kłodos został wybrany Najlepszym Piłkarzem w tej kategorii wiekowej!!! 

Nasza drużyna z rocznika 2007 trenera K. Kowalskiego zajęła 3 miejsce w województwie w kategorii 

U10, grając przeciwko starszym o rok rywalom. 

Dwie drużyny, dwie kategorie wiekowe i dwa miejsca na podium. 

Jako jedyny klub i jako jedyna miejscowość - Radomsko było 2 razy na podium tego największego 

turnieju w Polsce :-) 

 

 

REPREZENTANT POLSKI ORGANIZACJI POLISH SOCCER SKILLS 

 

 
Radomszczańska Akademia Piłkarska w Hiszpanii i w Niemczech! 

Pierwszy raz w historii, reprezentant RAP-u - reprezentantem Polski :-) 

Bartłomiej Wysocki z rocznika 2007 z Grupy Niebieskiej, podopieczny                                                              

trenera Krzysztofa Kowalskiego został reprezentantem kraju                                                                   

Polish Soccer Skills w kategorii U9, czyli organizacji skupiającej                                                                             

wokół siebie najlepszych młodych piłkarzy z Polski. 

Bartek przeszedł bardzo udanie testy sprawnościowe na obozie                                                       

zimowym Polish Soccer Skills i tam został zauważony przez                                                                        

trenerów reprezentacji. 



W kwietniu na kilka dni poleciał z zespołem do Kordoby w Hiszpanii                                                                                                         

gdzie zagrał m.in z zespołami z Sevilli, a na początku maja wziął                                                            

udział w zgrupowaniu w Niemczech. 

... 

Wszystkich rodziców zawodników RAP Radomsko zachęcamy do odważnego inwestowania w dzieci w 

ich uczestnictwo w różnego typu obozy naszego klubu, ale też innych akademii czy organizacji 

sportowych.  

 

„POMARTECH CUP” w Poznaniu 
 

Poznański "Pomartech CUP" to turniej organizowany przez KS Koziołek Poznań dla dzieci z rocznika 

2007. 

W doborowym, międzynarodowym towarzystwie zespół ESBANK RAP Radomsko prezentował się 

bardzo dobrze. 

Czasami było z górki, czasami pod górkę, niczym na kolejce górskiej w lunaparku. Drużyna grała 

olśniewająco ale zdarzały się mecze bez błysku. 

W grupie eliminacyjnej RAP zajął 2 miejsce na sześć drużyn, zaś w grupie finałowej (o miejsca 7-12) 

trzecie miejsce. 

Wyniki zespołu pozwoliły na zajęcie 9 miejsca w stawce 24 drużyn w klasyfikacji końcowej. 

Zespół rozegrał 10 spotkań. Wygrał 5 meczów, 2 mecze na remis i 3 porażki. Bilans bramek to 21 

strzelonych i 8 straconych. 

W gronie wyróżnionych zawodników, indywidualną nagrodą dla najlepszego piłkarza drużyny 

uhonorowany został Jakub Woźniak. 

Wyniki, faza eliminacyjna: 

ESBANK RAP RADOMSKO - Warta Poznań 1:2, RAP - FA Leszno 3:0, RAP - London United Tigers 1:1, 

RAP - Koziołek Poznań 7:0, RAP - Wisła Płock 1:0 

Wyniki, faza finałowa: RAP - UKS Śrem 1:1, RAP - Chemik Bydgoszcz 0:1, RAP - Wisła Płock 1:3, RAP - 

Polonia Warszawa 3:0, RAP - APN Inowrocław 3:0. 

 

POWOŁANIA DO REPREZENTACJI 
 

W maju 2016 r. otrzymaliśmy pierwsze oficjalne powołania dla naszych piłkarzy na zgrupowanie 

sportowe. 

OZPN w Piotrkowie Trybunalskim organizował konsultacje szkoleniowe dla najbardziej uzdolnionych 

zawodników okręgu z rocznika 2004. 

Wśród powołanych przez Związek zawodników znalazło się 4 piłkarzy UKS "RAP" Radomsko. 

Są to podopieczni trenera Marka Kozaka: Kuba Zieliński, Alek Kołodziejczyk oraz Hubert i Kacper 

Wolscy. 



… 

W następnych miesiącach ci sami zawodnicy oraz kolejni jak Kacper Rychlica, a także z rocznika 2005 

Kacper Janczak, Kuba Włodarczyk i Tymoteusz Makuch brali kilka razy udział w konsultacjach 

szkoleniowych i zgrupowaniach kadry Łódzkiego lub Okręgowego ZPN. 

 

 

„CHOCHOŁOWSKI TERMY CUP” w Zakopanem 
 

Tym razem na ten Międzynarodowy Turniej w  Zakopanem dla chłopców z rocznika 2007 

otrzymaliśmy "awaryjne" zaproszenie. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że RAP wziął udział w turnieju za Koronę Kielce, która 

wycofała się z zawodów, a to już coś znaczy.  

ESBANK RAP Radomsko zastępuje więc zespół reprezentujący drużynę z Ekstraklasy. Organizatorzy 

mogli zaprosić wiele innych klubów, jednak wybór padł na Nas :-) 

Jest to oczywisty powód do dumy. 

Cieszyliśmy się, że znów w towarzystwie takich zespołów jak Legia Warszawa, Lech Poznań, Zagłębie 

Lubin, Górnik Zabrze i innych uczestników turnieju (w tym zespołów z Ukrainy) mogliśmy  

reprezentować całą społeczność RAP Radomsko, naszego głównego sponsora i wszystkich 

mieszkańców Radomska. 

ESBANK RAP Radomsko rocznik 2007 zajął 6 miejsce w I Międzynarodowym Turnieju "Chochołowskie 

Termy CUP",  który odbył się w dniach 21-22 maja w Zakopanem. 

 

 

 

 

 

 

Po pierwszym dniu turnieju, w którym RAP zaprezentował się ze znakomitej strony, apetyty urosły do 

zdobycia wysokiego miejsca w turnieju. 

W sobotę ESBANK RAP Radomsko grał z AP 21 Kraków (3:1, gole Morawiec Bartek 2 i Ciupa Mikołaj), 

Lechem Poznań (2:1, 2 gole Bartka Morawca) i Zagłębiem Lubin (2:1 po golach Bartka Zielińskiego i 

Bartka Wysockiego). 

W sobotę drużyna na zaproszenie Organizatora gościła w termach Gorący Potok w Szaflarach.  

Niedzielne mecze zaczęły się od ćwierćfinału z Dunajcem Nowy Sącz. Niestety, niespodziewana 

porażka 1:3 (gol Bartek Zieliński) sprawiła, że RAP grał o miejsca 5-8. 

W kolejnych meczach: RAP - Dynamo Kijów 3:1 :-) po 3 golach Bartka Morawca oraz 0:3 z Olympic 

Wrocław. 



Organizatorzy wybrali zawodnika ESBANK RAP Radomsko do najlepszej drużyny turnieju, czyli Dream 

Team. Został nim Bartosz Morawiec! :-) 

Drużyna zdobyła wiele cennych doświadczeń oraz nagród, wśród których najlepszą jest zaproszenie 

na najlepszy turniej w Polsce dla dziesięciolatków w Starym Sączu, który odbędzie się w czerwcu 2017 

Najciekawszym był fakt pokazywania meczów w relacji "na żywo". Oglądaliście mecze RAP-u? 

 

"MARSZAŁKOWO - DIAMENTOWO - SPORTOWO" w Zduńskiej Woli 

Swój drugi turniej rozgrywali chłopcy z rocznika 2009.  

Po turnieju "ZIMA Z RAPEM", tym razem zawodnicy trenera Kozaka pojechali do Zduńskiej Woli na 

turniej pod nazwą "Marszałkowo - Diamentowo - Sportowo" organizowany przez Diament Zduńska 

Wola.  

W turnieju nie było prowadzonej klasyfikacji punktowej, każdy zespół rozegrał 6 spotkań.  

 

 

 

 

 

 

 

Łyk statystyk: ESBANK RAP Radomsko - Warta Sieradz 5:7 i 2:5, ESBANK RAP - Diament Z.W. 2:10 i 5:3 

oraz ESBANK RAP - Włókniarz Pabianice 5:7 i 3:4. 

 

„O PUCHAR PREZESA SOLPARKU” w Kleszczowie 

 
Nasza drużyna z rocznika 2007 z Grupy Niebieskiej po wojażach w turniejach w całym kraju, pokazała 

się tym razem w pobliżu Radomska, bo w Kleszczowie. 

Podopieczni trenera Kowalskiego, chłopcy z rocznika 2007 grali w niedzielę w Kleszczowie turniej o 

Puchar Prezesa SOLPARKU. 

ESBANK RAP Radomsko wystąpił w dwóch składach i obie drużyny dotarły do finału rozgrywek.  

Tak więc RAP zajął I i II miejsce w turnieju w stawce 8 zespołów, potwierdzając tym samym wysokie 

umiejętności każdego z chłopców.  

Był to też dobry prognostyk przed Klubowymi Mistrzostwami Polski rocznika 2007 w Warce, które 

odbyć się miały 18 czerwca. 

Dla sympatyków statystyk – wyniki turnieju: 



ESBANK RAP I Radomsko – Jutrzenka Bychlew 2:0, ESBANK RAP I Radomsko – Omega II Kleszczów 7:0, 

ESBANK RAP I Radomsko – Concordia Piotrków Tryb (PÓŁFINAŁ) 12:0 

ESBANK RAP II Radomsko – Omega II Kleszczów 5:0,  ESBANK RAP II Radomsko – Jutrzenka Bychlew 

1:1,  ESBANK RAP II Radomsko – Włókniarz Zelów (PÓŁFINAŁ) 2:0. 

Nasze zespoły zagrały ze sobą w meczu grupowym i we wspomnianym finale.  

W obu przypadkach nieco lepsi byli chłopcy z pierwszej drużyny :-) 

 

„ZNICZ CUP” w Kłobucku  

 
Na turnieju uświęcającym obchody 70 lecia klubu Znicz Kłobuck był zespół rocznika 2004.  

Po ciekawych grupowych meczach m.in ze Śląskiem Wrocław ESBANK RAP trafił w ćwierćfinale 

turnieju na GKS Bełchatów.  

Po remisie 1:1, Nasz zespół przegrał niestety w konkursie rzutów karnych 4:5 i ostatecznie zajął 8 

miejsce w stawce 12 drużyn. 

 

MEMORIAŁ ZDZISŁAWA MIŁKOWSKIEGO w Radomiu 

Przez dwa dni w czerwcu, odbywał się II Memoriał Zdzisława Miłkowskiego organizowany przez RKP 

Broń Radom dla dzieci z rocznika 2004. 

Na turnieju gościł oczywiście ESBANK RAP Radomsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zawodów Nasi chłopcy zagrali łącznie 14 meczów i większość z nich zakończyła się remisami. 

Remisami nie wygra się turnieju. 

1 wygrana z Mazowszem Grójec, aż 7 remisów i 6 porażek to bilans naszego zespołu. 

Podczas turnieju RAP mógł grać z m.in. z Polonią Warszawa, Stalą Mielec, APN Ostrołęka, Talent 

Białystok czy KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. 

W każdym zespole wybierano najlepszego piłkarza. W ESBANK RAP najlepszym był Kacper Rychlica. 

 



KLUBOWE MISTRZOSTWA POLSKI w Warce 

Zawody rozegrano w Warce, a organizowane przez klub Syrenka Soccer School Poland, były 

nieoficjalnymi klubowymi mistrzostwami Polski, w których udział wzięły 2 zespoły ESBANK RAP 

Radomsko. 

RAP Radomsko rocznik 2007 i rocznik 2008 wróciły z turnieju z nagrodami pocieszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocznik 2007 - faza grupowa, wyniki zespołu: 

ESBANK RAP Radomsko - Siarka Tarnobrzeg 4:1, ESBANK RAP - Start Namysłów 0:1, ESBANK RAP - 

CWKS Legia Warszawa 2:1, ESBANK RAP - Akademia Gigant Smile Warszawa 2:0, ESBANK RAP - MOSP 

Jagiellonia Białystok 4:1, ESBANK RAP - Polonia Warszawa 1:1 

Faza finałowa, przegrany odpada: 

ESBANK RAP Radomsko - Syrenka Soccer School Poland 2:2 , rzuty karne 2:3. 

W niedzielę, w drugim dniu zawodów, stawił się zespół ESBANK RAP Radomsko trenera Michała 

Dzwonkowskiego. 

Rocznik 2008 – faza grupowa, wyniki zespołu: 

ESBANK RAP Radomsko - Talencik Radom 0:0, ESBANK RAP Radomsko - Junior Radom 0:1, ESBANK 

RAP Radomsko – Broń Radom 0:3, ESBANK RAP Radomsko – Legia Warszawa 0:2, ESBANK RAP 

Radomsko – Energia Kozienice 0:0 

Warto dodać, że dla wielu chłopców z rocznika 2008 był to pierwszy taki turniej w życiu. Blisko 30-

stopniowy upał, prawie 6 godzin na słońcu, długa podróż, a także sporo serca i zdrowia  

pozostawionego na boisku spowodowały, że zawodnicy byli bardzo wyczerpani i na pewno za to 

należą im się brawa i słowa pochwały :) 

Wielkie podziękowania dla URZĘDU MIASTA RADOMSKA za dofinansowanie udziału w turnieju. 

 

 

 



„BĄDŹ NASTĘPNY” w Staniątkach 

Świetny występ rocznika 2005 w Staniątkach pod Krakowem!  

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 28.06 chłopcy z Grupy Czerwonej RAP udali się na ostatni turniej w sezonie 2015/2016. 

Turniej "Bądź Następny" organizowany przez Szkołę Futbolu Staniątki zgromadził 24 zespoły z całej 

Polski, m.in. Cracovia Kraków, Górnik Zabrze, Stal Mielec, GKS Katowice. 

Wyniki RAP w fazie grupowej to 3 zwycięstwa i 2 porażki. Pozwoliło to na zajęcie 3 miejsca w grupie i 

awans do 1/8 tego turnieju.  

W fazie pucharowej naszym rywalem był zespół gospodarzy turnieju SFS Staniątki. Regulaminowe 20 

minut nie przyniosło rozstrzygnięcia i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, które 

wygrywamy 3:2 i awansujemy do ćwierćfinału tego turnieju!  

W ćwierćfinale naszym przeciwnikiem był zespół Tiki-Taka  Żywiec. Przegraliśmy 1:0 po bramce 

samobójczej. 

Ostatecznie nasz zespół sklasyfikowano na 5 miejscu w stawce 24 zespołów.  

W czasie drogi powrotnej do Radomska, Nasi chłopcy mieli okazje spotkać zespół AEK Ateny, który 

podróżował po Polsce. Na pamiątkę wszyscy zawodnicy RAP Radomsko otrzymali od Greków koszulki 

meczowe ich klubu  

 

YOUTH FOOTBALL FESTIVAL w Kaposvar – Węgry 

To był piękny piłkarski piątek w połowie lipca. 

Młodzi piłkarze ESBANK RAP Radomsko z rocznika 2007 w półfinale o godz. 11.00 pokonali 4:2 

KAPOSVÖLGYE LUE z Węgier po 2 golach Filipa Kowalskiego, golu Bartka Wysockiego i Bartka 

Szczepaniaka i awansowali do finału Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej na Węgrzech w 

miejscowości Kaposvar!!! 

Finał rozegrany o 15.00 na nieco większym niż zawsze boisku, ale za to na pięknym stadionie, to już 

jednak dominacja zespołu rumuńskiego CS LUCEAFARUL CLUJ i porażka 1:3. 

Nasz zespół podjął wyzwanie i mocno napsuł krwi rywalom, którzy w całym turnieju wygrywali 

minimum 6 golami z każdym rywalem... 



Tak oto zakończył się największy zagraniczny turniej z udziałem RAP Radomsko. 

Od 16 do 23 lipca w węgierskim Kaposvar przebywali chłopcy z rocznika 2007 ESBANK RAP 

Radomsko. 

Drużyna była uczestnikiem międzynarodowego festiwalu sportowego Youth Football Festival 

organizowanego przez Inter Sport, miasto Kaposvar i Węgierski Związek Piłki Nożnej. 

W Kaposvar odbywały się równocześnie zawody piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 

Łącznie przebywało tu ponad 4000 sportowców z całego świata. 

W turnieju piłkarskim, w kategorii U9 startowało 12 zespołów z 5 państw: Polski, Rumuni, Czech, 

Ukrainy i Węgier. 

Obok RAP-u, Polskę w tej kategorii reprezentowali chłopcy z Włókniarza Moszczenica, z którymi 

razem udaliśmy się na zawody. 

Pobyt na Węgrzech to wspaniała przygoda dla Naszych chłopców. Możliwość poznania wielu ludzi, 

wymiany doświadczeń, poznania miejscowych obyczajów, kuchni i przede wszystkim zabawy. 

W tym pięknym mieście Nasi chłopcy świetnie się bawili, przyciągali do wspólnych zabaw kolegów z 

innych krajów, wspólnie grając w piłkę, grając na konsolach i pozując do zdjęć. 

Nasza drużyna zrobiła przede wszystkim super wynik sportowy. 

W ciągu kilku dni drużyna rozegrała 7 meczów, doznając tylko jednej porażki w finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki meczów – faza grupowa: 

ESBANK RAP RADOMSKO – TÖRÖKBÁLINT LASE (Węgry) 4:1 (gole: Bartek Szczepaniak 2, Filip 

Kowalski, Bartek Wysocki) 

ESBANK RAP RADOMSKO –  KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA (Węgry) 4:0 (gole: Bartek Wysocki 2, Kuba 

Woźniak, Filip Kowalski) 

ESBANK RAP RADOMSKO – DOMBÓVÁR FC (Węgry) 2:0 (Filip Kowalski, Bartek Wysocki) 

ESBANK RAP RADOMSKO – KELL EGY CSAPAT ALAPÍTVÁNY SZIGETVÁR (Węgry) 14:0 (Bartek Wysocki 

6, Kuba Woźniak 3, Bartek Szczepaniak 2, Filip Kowalski, Franek Mituła, Bartek Zieliński) 

ESBANK RAP RADOMSKO – FC SILCE (Ukraina) 4:0 (Filip Kowalski 2, Bartek Wysocki, Bartek 

Szczepaniak) 

ĆWIERĆ FINAŁ: ESBANK RAP RADOMSKO – KAPOSVÖLGYE LUE (Węgry) 3:1 (Franek Mituła, Bartek 

Zieliński, Bartek Wysocki) 

PÓŁFINAŁ: ESBANK RAP RADOMSKO – TOLNA VFC (Węgry) 4:2 (Filip Kowalski 2, Bartek Wysocki, 

Bartek Szczepaniak) 

FINAŁ: ESBANK RAP RADOMSKO – CS LUCEAFARUL CLUJ (Rumunia) 1:3 (Bartek Wysocki) 

Przed meczem finałowym, Nasi chłopcy mogli dumnie wyśpiewać HYMN POLSKI, gdyż był to mecz 

oficjalny, rozgrywany przy wszystkich miejscowych urzędnikach na pięknym stadionie. 

Drużynę reprezentowali : Wojtek Lewus, Bartek Zieliński, Bartek Szczepaniak, Bartek Wysocki, Filip 

Kowalski, Franek Mituła, Kuba Woźniak, Marcel Kociniak i Marcel Banaszek. 

 

„LION CUP” w Rozprzy 

 

Zawodnicy z Grupy Żółtej z rocznika 2009 Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej grali w połowie 

sierpnia w Rozprzy. 

Odbył się tam turniej piłkarski "LION CUP" zorganizowany przez UKS Gmina Rozprza 

W turnieju wzięło udział 6 zespołów. Grano systemem "mecz i rewanż". 

W turnieju nie była prowadzona klasyfikacja. Mecze toczyły się w przyjaznej - Fair Play atmosferze. 

Dla fanów statystyk podajemy wyniki zespołu: 

ESBANK RAP RADOMSKO - Concordia Piotrków Tryb. 2:4, ESBANK RAP RADOMSKO - Grabka Grabica 

0:2, ESBANK RAP RADOMSKO - AP Soccer Popek Bełchatów 3:2, ESBANK RAP RADOMSKO - UKS 

Rozprza II  8:0, ESBANK RAP RADOMSKO - UKS Rozprza I 0:8 

II runda: ESBANK RAP RADOMSKO - Concordia Piotrków Tryb 3:2, ESBANK RAP RADOMSKO - Grabka 

Grabica 2:0, ESBANK RAP RADOMSKO - AP Soccer Popek Bełchatów 5:2, ESBANK RAP RADOMSKO - 

UKS Rozprza II  4:0, ESBANK RAP RADOMSKO - UKS Rozprza I 2:5 

Z meczu na mecz chłopcy radzili sobie coraz lepiej.  

Świadczą o tym poprawione wyniki z pierwszej rundy. 



  

„O PUCHAR ZŁOTEGO GRONIA” w Istebnej 

 

Jak zakończyć piłkarskie wakacje? Najlepiej wygranym turniejem.  

Tak postanowili i zrobili chłopcy z rocznika 2007 RAP Radomsko  

Zespół na turniej w Beskidy udał się już dzień wcześniej. 

Nasza drużyna dążąc do zwycięstwa rozegrała aż 12 meczów. 10 wygrywając, 1 remisując i doznając 1 

porażki w ostatnim meczu o tzw. "pietruszkę". 

Dzięki wysokiej skuteczności zespołu (41 - 8 stosunek bramek) i wysokich umiejętności 

indywidualnych, Bartosz Morawiec został królem strzelców turnieju (17 goli). 

 

Wyniki: Faza eliminacyjna 

ESBANK RAP RADOMSKO - AMT ŻYWIEC 4:1, RAP - REKORD BIELSKO BIAŁA 5:0, RAP - LUKAM 

SKOCZÓW 3:0, RAP - GÓRAL ISTEBNA 6:0, RAP - WITKOWICE 2:2, RAP - GWAREK ZABRZE 4:0 

Wyniki, faza finałowa: 

ESBANK RAP RADOMSKO - REKORD BIELSKO BIAŁA 2:1, RAP - TIKI TAKA JASIENICA 3:0, RAP - SKRA 

CZĘSTOCHOWA 3:0, RAP - LUKAM SKOCZÓW 4:1, RAP - WITKOWICE 4:1, RAP - AMT ŻYWIEC 1:2. 

 

"ZNALEZIONE W SIECI" 

 

To nie jest nazwa żadnego turnieju, tylko główna strona biuletynu reklamującego turniej na Słowacji. 

Tak prezentuje się oficjalny biuletyn informacyjny międzynarodowego turnieju na Słowacji "Adidas 4 

Sport CUP" na 2017 rok, na którym widać zawodników ESBANK RAP Radomsko. 

Cały świat to widzi :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU” – eliminacje powiatowe 

 

We wtorek, 18 października, odbył się w Radomsku turniej "Z Podwórka Na Stadion o Puchar 

Tymbarku". 

Mecze odbyły się na stadionie przy ulicy Brzeźnickiej. 

Był to turniej eliminacyjny, z którego zwycięzcy awansowali na finały wojewódzkie w Łodzi w marcu 

2017 r. 

Zespoły ESBANK RAP Radomsko wystąpiły w 3 kategoriach wiekowych: U 8, U 10 i U 12. 

W każdej kategorii zagrały 2 Nasze drużyny, czyli razem 6 zespołów. 

Najlepiej spisali się chłopcy trenera Kowalskiego w kategorii U 10, z rocznika 2007, którzy bez straty 

gola zwyciężyli w swojej kategorii i awansowali do finału wojewódzkiego. 

Nieco gorzej poszło pozostałym Naszym zespołom. 

Drugie miejsce w kategorii U 8 zajęli najmłodsi zawodnicy RAP-u, z rocznika 2010 trenera Kierczaka. 

Był to dla nich pierwszy prawdziwy turniej i grali przeciwko starszym kolegom. Jest nadzieja na 

przyszłość :-) 

Drugie miejsce w kategorii U 12 zajęli zawodnicy z rocznika 2005 trenera Woźniaka, którzy pechowo 

przegrali mecz finałowy. 

Zawodnicy z roczników 2006, 2008 i 2009 zajęli odpowiednio 3 i 4 miejsca. 

 

„MILAN CUP” w Nadarzynie  

Swój pierwszy duży, wyjazdowy turniej rozegrali chłopcy z rocznika 2010.  

Turniej Milan CUP w Nadarzynie organizowany był przez klub Milan Milanówek.   

W turnieju wzięło udział 8 zespołów m. in Ursus Warszawa,  Kosa Konstancin czy Pogoń Siedlce. 

Nasi zawodnicy rozegrali 5 spotkań: trzy w grupie i dwa o miejsca.   

Wyniki naszego zespołu: 

ESBANK RAP RADOMSKO -  KOSA KONSTANCIN 1:2 (CIUPA ADRIAN) 

ESBANK RAP -  POGOŃ  SIEDLCE 2:0 (CIUPINSKI PATRYK,  CIUPA ADRIAN)  

ESBANK RAP -  URSUS WARSZAWA 0:1 

MAŁY  PÓŁFINAŁ: ESBANK RAP - MILAN MILANOWEK 3:0 (GAIK PIOTR,  NOWAK KUBA,  PAWLIK 

SZYMON)  

MECZ O 5 M-CE: ESBANK RAP -  POGON SIEDLCE 1:2 (CIUPA ADRIAN)  

Warto zaznaczyć wysoki i wyrównany poziom turnieju,  gdzie Nasi chłopcy zagrali świetne zawody, a 

był to ich pierwszy turniej halowy.   

 



HALOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU OZPN 

 

 
W dniu 05-11-2016 w Piotrkowie odbyły się halowe mistrzostwa OZPN dla rocznika 2006. 

W zawodach udział wziął zespół trenera Kempskiego z Grupy Czerwonej Akademii RAP Radomsko. 

Wyniki naszego zespołu: 

ESBANK RAP - CERAMIKA Opoczno 2-0, RAP - GKS BEŁCHATÓW  0-3, RAP - LECHIA Tomaszów Maz. 0-

6. RAP – LKS MNISZKÓW  2-0, RAP - PIOTRKOWIA Piotrków Tryb. 0-2, RAP - APN Piotrków Tryb. 1-4, 

RAP – WŁÓKNIARZ Moszczenica 0-1 

Nasi chłopcy zajęli ostatecznie 6 miejsce w turnieju, w którym rywalizowano systemem „każdy z 

każdym”. 

 

„API CUP” w Zakopanem 

Wielki sukces RAP Radomsko. 

Drużyna Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej z rocznika 2007 rywalizowała w 3 dniowym – 

zimowym - Ogólnopolskim Turnieju API CUP w Zakopanem.  

W turnieju uczestniczyło 16 zespołów z całej Polski. 

Drużyny rywalizowały najpierw w grupach eliminacyjnych a później w tzw. Lidze Mistrzów o czołowe 

lokaty lub tzw. Lidze Europy o dalsze miejsca w turnieju. 

Należy zaznaczyć, że mecze odbywały się na otwartych boiskach, co dla 10 latków - o tej porze roku, a 

szczególnie w górach nie jest codziennością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki, Grupa A: 

ESBANK RAP RADOMSKO - Bielik Ruda Śląska 4:2 (gole Wysocki 2, Walada, Morawiec) 

ESBANK RAP RADOMSKO - Soccer Słupno 5:0 (gole Morawiec 2, Wysocki 2, Zieliński) 

ESBANK RAP RADOMSKO - Start Namysłów 2:0 (gole Wysocki, Morawiec) 

ESBANK RAP RADOMSKO - Orawa Jabłonka 5:0 (gole Wysocki 2, Woźniak, Kowalski, Ciupa) 

ESBANK RAP RADOMSKO - Sokół Wręczyca 2:0 (gole Mituła, Morawiec) 

ESBANK RAP RADOMSKO - Sandecja Nowy Sącz 0:0 

ESBANK RAP RADOMSKO - Mineralni Krynica 5:0 (gole Wysocki 2, Morawiec, Woźniak, Adamczyk) 

Grupa Ligi Mistrzów: 

ESBANK RAP RADOMSKO - Luks Skrzyszów 2:0 (gole Morawiec 2) 

ESBANK RAP RADOMSKO - Widzew Łódź Brzeziny 5:0 (gole Mituła, Morawiec, Walada, Wysocki, 

Błaszczeć) 

ESBANK RAP RADOMSKO - STF Warszawa 0 :1 

ESBANK RAP RADOMSKO - Dunajec Nowy Sącz 2:1 (gole Morawiec 2) 

... 

Ogólnie RAP wystąpił w 11 meczach. 

Bilans gier to 9 wygranych, 1 remis i 1 porażka w ostatnich minutach z STF Warszawa, która 

pozbawiła szans zdobycia I miejsca, na które RAP w oczach wielu obserwatorów, trenerów i kibiców 

zdecydowanie zasłużył. 

RAP zdobył 32 bramki i stracił tylko 4. 

Gra obronna zespołu, szczególnie gra bramkarza Szymona Kotlińskiego została doceniona przez 

Organizatorów, którzy nagrodzili Naszego zawodnika statuetką dla najlepszego bramkarza turnieju. 

 

„START CUP” w Namysłowie 

Świetny występ rocznika 2010, na Ogólnopolskim turnieju w Namysłowie! 

W listopadowy weekend turniej rozgrywali chłopcy z Grupy Żółtej trenera Dominika Kierczaka. 

Chłopcy rywalizowali w stawce 10 zespołów. Turniej był rozgrywany systemem „każdy z każdym”. 

 

 

 

 

 



Nasi 6 letni zawodnicy musieli spędzić na turnieju aż 9 godzin i rozegrać 9 spotkań, co już było nie 

lada wyzwaniem, ponieważ dla tej grupy to dopiero drugi taki wyjazd.  

Bilans naszej drużyny to 20 bramek strzelonych i tylko 3 stracone na co złożyło się 7 wygranych, jeden 

remis i jedna porażka.  

Pozwoliło to na zajęcie trzeciego miejsca, za pierwszym Górnikiem Zabrze i drugim Parasolem 

Wrocław. 

Wyniki: 

1. ESBANK RAP Radomsko - Start Namysłów 1:0 (Ciupiński Patryk) 

2. ESBANK RAP Radomsko - Parasol Wrocław 1:2 (Ciupiński Patryk) 

3. ESBANK RAP Radomsko - Raków II Częstochowa 3:0 (Dawid Kauf 2, Bedlechowicz Szymon) 

4. ESBANK RAP Radomsko - Skra Częstochowa 4:0 (Ciupa Adrian, Gaik Piotr 2, Bedlechowicz Szymon) 

5. ESBANK RAP Radomsko - Górnik Zabrze 0:0  

6. ESBANK RAP Radomsko - FA Opole 3:0 (walkower)  

7. ESBANK RAP Radomsko - Raków I Częstochowa 2:0 (Ciupa Adrian, Kauf Dawid) 

8. ESBANK RAP Radomsko - Odra Opole (Kauf Dawid 2, Gaik Piotr) 

9. ESBANK RAP Radomsko - FC Wrocław Academy 3:0 (Ciupiński Patryk, Ciupa Adrian, Nowak Jakub) 

Według dużej liczby rodziców z innych miast obserwujących turniej najlepszym spotkaniem jakie 

miało miejsce był mecz pomiędzy RAP i Górnikiem Zabrze, który mimo bezbramkowego remisu 

przyniósł wiele emocji i pięknych akcji.  

W turnieju wzięli udział: Bartosz Chybowski, Ciupiński Patryk, Kauf Dawid, Gaik Piotr, Koch Franciszek, 

Ciupa Adrian, Nieznański Krzysztof, Bedlechowicz Szymon, Nowak Jakub, Krawczyk Michał. 

 

Turniej uświęcający DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI w Piotrkowie Trybunalskim 

 

Dzień Święta Niepodległości uczcili młodzi zawodnicy z rocznika 2008 Radomszczańskiej Akademii 

Piłkarskiej na turnieju w Piotrkowie Trybunalskim. 

Zawody organizowane przez UKS Piotrcovia to nie tylko piłka nożna ale również lekcja patriotyzmu. 

 

 

 

 

 

 



Nasz zespół prowadzony przez trenera Walaszczyka zajął III miejsce.  

Najlepszym piłkarzem turnieju został Patryk Hemerling  

Wyniki zespołu: 

ESBANK RAP RADOMSKO - UKS Piotrcovia 2-1 (Prokop Piotr, Hemerling Patryk) 

ESBANK RAP - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-1  

ESBANK RAP - Włókniarz Pabianice 2-0 (Kłodos Maciej, Hemerling Patryk)  

Półfinał: ESBANK RAP - Pogoń Zduńska Wola 1-1 (Hemerling Patryk) Rzuty karne, niestety 1-2  

Mecz o 3 miejsce: ESBANK RAP - Włókniarz Moszczenica 1:0 (Prokop Piotr). 

 

„API CUP” w Zakopanem 

 

Znakomity występ Młodzików RAP Radomsko w Zakopanem. 

Już 4 raz w tym roku gościliśmy w Zakopanem, za każdym razem poprawiając wyniki. 

Drużyna z rocznika 2004 trenera Marka Kozaka stanęła na III miejscu podium 3 dniowego turnieju API 

CUP w zimowej stolicy Polski, czym potwierdziła wzorowe piłkarskie szkolenie w Radomsku. 

W Zakopanem warunki do gry były ekstremalne, tzn. śnieg, wiatr, chłód, mecze rano i w nocy.  

Nasi chłopcy zagrali bardzo dobre zawody i ostatecznie zdobyli brązowe medale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki : 

ESBANK RAP Radomsko - GKS Bełchatów 2:0 (Kołodziejczyk, Janczak) 

ESBANK RAP - Sokół Stary Sącz 0:3 

ESBANK RAP - Podhale Nowy Targ 3:2 (Kołodziejczyk, Zatoń, Rychlica) 

ESBANK RAP - APN Piotrków Tryb. 0:2 



ESBANK RAP - APN Góral Istebna 1:0 (Zieliński) 

ESBANK RAP - Drukarz Warszawa 0:0 

ESBANK RAP - Fablok Chrzanów 1:0 (Janczak) 

ESBANK RAP - SMS Łódź 0:3 

ESBANK RAP - FA Opole 2:1 (Kołodziejczyk, Janczak) 

 

„ORLIK CUP” w Blachowni 

W listopadowych i grudniowych zawodach w Blachowni wzięły udział 3 zespoły ESBANK RAP 

Radomsko. 

Były to bardzo medalowe dla Nas turnieje. 

Najlepszym w swojej kategorii wiekowej zostali chłopcy trenera Walaszczyka z rocznika 2008. 

W Blachowni grał również drugi skład zespołu trenera Kowalskiego z rocznika 2007. 

Nasza drużyna zajęła II miejsce. 

III miejsce zdobyli podopieczni trenera Kempskiego z rocznika 2006. 

 

CZWARTE MIEJSCE CUP dla rocznika 2005 

 

Jest to oczywiście żart, gdyż pech w turniejach halowych nie opuszcza zawodników trenera Woźniaka 

z rocznika 2005. 

Za każdym razem, Nasz zespół wraca z najgorszym dla sportowca wynikiem, czyli czwartym miejscem. 

Tak było w turniejach w Kaliszu, Przyrowie, Fałkowie i Moszczenicy. Wszystkie rozegrane późną 

jesienią i zimą 2016 r.  

Na pocieszenie pozostaje fakt zdobycia tytułu króla strzelców przez Jakuba Baltyna na turnieju w 

Przyrowie i wyróżnienie dla Juliana Matusiaka na turnieju w Fałkowie. 

Wyniki turnieju w Kaliszu: 

ESBANK RAP Radomsko - Kanadyjka Ostrów Wlkp. 7:0, ESBANK RAP - MKS Parasol Wrocław 2:1, 

ESBANK RAP - Calisia Kalisz 1:3 

Półfinał: ESBANK RAP - Calisia KP 14 Kalisz 1:2 

Mecz o III miejsce: ESBANK RAP - UKS AP Świdnica 1:3 

Miejmy nadzieję, że klątwa 4 miejsca pryśnie, a praca jaką wykonują chłopcy na treningach 

zaowocuje tym, że będą mogli podnieść puchar za miejsce na podium. 

 

 



„OPAKOWANIA CUP” w Zduńskiej Woli 

 

Rocznik 2007 najlepszy w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Opakowania CUP w Zduńskiej Woli!  

Zawodnicy z rocznika 2007 wzięli udział w turnieju w Zduńskiej Woli organizowanym przez Diament. 

W turnieju opiekę nad zespołem sprawował trener Dominik Kierczak. Nieobecny trener Kowalski 

przebywał bowiem na Kongresie Trenerów w Szklarskiej Porębie. 

Chłopcy wygrali 4 spotkania i jedno zremisowali i tym samym wygrali ten turniej z bilansem 

bramkowym 10:0. :-) 

Wyniki: 

ESBANK RAP Radomsko - AP FUNINIO 0:0, ESBANK RAP - JUTRZENKA BYCHLEW 2:0, ESBANK RAP - 

RAKÓW CZĘSTOCHOWA 3:0 

PÓŁFINAŁ: ESBANK RAP - AJAKS CZĘSTOCHOWA 3:0 

FINAŁ: ESBANK RAP - AP FUNINIO 2:0  

Najlepszym strzelcem turnieju został Bartłomiej Wysocki.  

 

„SIERADZ ZDOBYTY CUP” 

 

To też jest żartobliwe określenie, ale odnosi się ono do dwóch wygranych turniejów przez RAP 

Radomsko właśnie w Sieradzu. 

Najpierw złoto zdobyli chłopcy z rocznika 2008, a tydzień później z rocznika 2007. 

… 

Chłopcy z rocznika 2008 trenera Walaszczyka wygrali turniej o nazwie "Młodzi z Pasją". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki zespołu: 

ESBANK RAP Radomsko - Widzew Łódź 2:0 (Maciej Kłodos x2)  

RAP Radomsko - Pogoń Zdunska Wola 6:0 (Maciej Kłodos x3, Filip Karski x2, Patryk Hemerling) 

RAP Radomsko - Warta Sieradz II 2:0 (Maciej Kłodos, Patryk Wróblewski)  

RAP Radomsko - Warta Sieradz I 2:2 (Patryk Hemerling, Prokop Piotr) 

RAP Radomsko - GOKSIR Lipce Reymontowskie 1:0 (Aleksy Łuszczyn)  

Najlepszym bramkarzem turnieju został Piotr Olczyk.  Brawo :-) dla Piotra i całego zespołu. 

W trakcie trwania turnieju prowadzona była loteria fantowa.  

Maciek Kłodos wygrał koszulkę Lecha Poznań z podpisami wszystkich zawodników ekstraklasowego 

klubu, natomiast Piotr Olczyk wygrał piłkę również z autografami zawodników klubu z Poznania.  

… 

Chłopcy z rocznika 2007 trenera Kowalskiego wygrali turniej o nazwie „Sieradz CUP” przeznaczony dla 

dzieci z rocznika 2006, więc o rok starszych. 

W finale turnieju ESBANK RAP Radomsko pokonał Wartę Sieradz 1:0 po golu Bartka Morawca. 

Zwycięstwo całkowicie zasłużone. 

Szymon Kotliński otrzymał od Organizatorów nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju. 

 

„CONCORDIA CUP” w Moszczenicy 

III miejsce w Moszczenicy, choć nieoficjalnie, zdobyli chłopcy z grupy rocznika 2007, która nie grała w 

Sieradzu. 

Nieoficjalnie, gdyż nie było prowadzonej klasyfikacji wynikowej, a zespoły grały systemem „każdy z 

każdym”. 

Organizatorzy turnieju CONCORDIA CUP dla rocznika 2007 uznali, że najlepszym zawodnikiem został 

Marcel Stawowski :-) 

 

„CZĘSTOCHOWA FOOTBALL CUP” 

 

II miejsce w Częstochowie zajęli zawodnicy trenera Walaszczyka z rocznika 2008 :-) 

ESBANK RAP Radomsko kontra Raków Częstochowa to mecz finałowy turnieju Częstochowa Football 

CUP. 

Niestety dla Nas, Raków wygrał 2:0. 

Chłopcy z Grupy Niebieskiej rocznika 2008 robią stały postęp i jeszcze wiele razy dadzą nam powody 

do dumy. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DRODZY RODZICE 

 

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE ORAZ TE, KTÓRYCH TUTAJ NIE WYMIENIONO NASZE INICJATYWY, 

TO WASZA ZASŁUGA. 

TO DZIĘKI WAM MOŻEMY WRAZ Z ZAWODNIKAMI CIESZYĆ SIĘ Z UDZIAŁU W MECZACH, 

TURNIEJACH, ZABAW SPORTOWYCH I CORAZ CZĘSTSZYCH ZWYCIĘSTW. 

 

DZIĘKUJEMY 

RAP RADOMSKO 

 

 

 

 

 


