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<p>..................Zako�zy� si�sezon pi�karski 2013/2014 �w klasie "A".....oraz zako�zy�a
si�moja przygoda w klubie ULKS gdzie pozna�em wielu mi�ych i ambitnych os� kt�ym dzi�
dzi�uj�za te "siedem " lat. � W tym czasie ULKS Dzierzkowice z "raczkuj�cej" dru�yny gdzie
nigdy nie by�o tradycji pi�karskich sta� si�klubem kt�y posiada �jedne<strong> z
najlepszych warunk�</strong> do rozwoju pi�ki no�nej w powiecie kra�nickim.....Punktem
zwrotnym w rozwoju dru�yny by�o przyj�cie zawodnik� z Iskry Boby �<strong>/R.Kowalski,
K.Kowalski, P.Wojniak, P.Kargulewicz</strong>/ , kt�zy podnie�li poziom gry ULKS i walnie
przyczynili s�do awansu do klasy "A". Zesp��w �ci�gu "siedmiu" sezon�<strong> rozegra�
146</strong> meczy mistrzowskie .W �dru�ynie �senior�<strong> zagra�o 68
zawodnik�</strong>. Ponadto<strong> 39 zawodnik� gra�o w juniorach</strong> kt�ych
trenowa�em r�nolegle z seniorami �przez 4 lata ...Jedynymi zawodnikami kt�zy �byli od
pocz�tku �i pozostali do dzi� to:<strong> ZAPALSKI ARKADIUSZ i SADOWSKI
MICHA�</strong>. Najwi�ej zawodnik� �gra�o na<strong> pozycji bramkarza /11
os�/</strong> kt�a by�a pi�� achillesow� zespo�u i dopiero pozyskanie Piotra Salutra
rozwi�za�o problem.......... �Poni�ej przedstawi��statystyk�zawodnik� kt�zy jeszcze
czynnie �graj� w zespole/ w nawiasie miejsce w rankingu/:.......... .....<strong>. BIJAK
�STANIS�AW �113</strong> meczy....... .... � � (3)-<strong> G�SIOROWSKI MARCIN
...93,</strong>....... ... � �(4)-<strong> ZAPALSKI ARKADIUSZ ... 90,........ � �(
6)-KARGULEWICZ PAWE�...71,</strong> ........(7-10)- Ba�a Andrzej, Sadowski Micha�,
Kowalski Kamil, Wojniak Piotr- /wszyscy po 63 mecze/,.......(11)- Kwiatek Marek.. 59,...(12)Chomczyk Krzysztof ... 58, ..(14)- Kowalski Ryszard... 56, ...(17)- Polak Daniel...48,...(18)- Jurak
Marcin ...43,... (20)- Cywi�ki Pawe� ... 41,... (27)- Bere� Dariusz ... 33,..(28)- Ciekanowski
Damian.. 30,... (29)- SALUTER Piotr... 26,... (34)- Konopka Pawe� ... 21,... (35)- Surdacki
Marcin... 18 mecze................................ � � � � � � �<strong> Najlepszymi
strzelcami</strong> w dru�ynie byli : (1)<strong>-KARGULEWICZ PAWE�-46
bramek</strong>/ w tym 19 w "A" �klasie. (2)-<strong> Jaskowski Jacek... 33 br.</strong>, ...
(3)<strong> -Ba�a Tomasz ... 32 br</strong>. (4) G�siorowski Marcin.... 27 br. (5)- Cywi�ki
Pawe�... 25 br. (6-7) Sadowski Micha� i Jurak Marcin .... 18 br. �( 8 ) Kwiatek Marek ... 14 br.
(11- 12) Chomczyk Krzysztof �i �Kowalski Kamil �... �po 5 br. � ...��cznie dla ULKS
strzeli�o bramk<strong>i 25 zawodnik� </strong>oraz 5 bramek pad�o po strza�ach
�samob�czych.</p>

1/1

