
 

 

Atrakcje podczas spotkań KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina 
 
W trakcie spotkań I ligi siatkarek w Murowanej Goślinie przygotowanych 
jest sporo atrakcji dla kibiców. Jednak przede wszystkim to sami kibice, 
Klub Kibica na trybunach a zawodniczki na boisku tworzą wspaniałą 
atmosferę.  
 
Po zakończeniu każdego meczu losowane jest „Auto na Weekend” 
przygotowane przez Miasteczko Samochodowe Szpot. Zwycięzca tego 
konkursu otrzymuje samochód, który może eksploatować w trakcie 
weekendu.  
 
Wśród fanów siatkówki losowane są również klubowe kalendarze na rok 
2011 i plakaty meczowe z podpisami wszystkich zawodniczek 
KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina oraz sztabu trenerskiego.  
 
Dodatkową atrakcją przewidzianą dla fanów siatkówki w hali przy 
ulicy Mściszewskiej jest wybór najlepszej zawodniczki meczu, która 
otrzymuje pamiątkową statuetkę MVP. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

... i auto na weekend może być Twoje! 

 

 
Mecze siatkówki w Murowanej Goślinie, to gwarantowane wspaniałe 

widowisko, to siatkarskie emocje w pięknym stylu. Zapraszamy. 

 I liga siatkarek sezonu 2010/11  

Faza play –off o awans do PlusLigi Kobiet 

 

 

Siatkarki KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina prowadzone przez trenera 

Jacka Skroka z 46 punktami zajęły drugie miejsce w rundzie zasadniczej 

I ligi piłki siatkowej  kobiet w Polsce. 

 

Drużyna z Murowanej Gośliny, to zespół doświadczonych oraz ambitnych 

młodych zawodniczek. Warto podkreślić, że osiem z nich występowało 

już w ekstraklasie. Klub wspierają sponsorzy oraz kibice, którzy aktywnie 

wspomagają sukcesy naszej drużyny. 
 

W pierwszej rundzie rozgrywek play-off KS Murowana Goślina zmierzy 

się z siódmą drużyną w tabeli, czyli PLKS Pszczyna.  

Zespoły grać będą do trzech zwycięstw. Gospodarzem dwóch pierwszych 

spotkań oraz ewentualnego piątego meczu będzie KS PIECOBIOGAZ. 

Pierwsze dwa mecze rozegrane zostaną 19 i 20 marca 2011 roku w hali 

przy ulicy Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie.  

Początek meczów o godz. 17
00

. 

 

 

Terminarz spotkań fazy play-off: 
 

 I runda:  19-20.03.  26-27.03.  30.03.2011 r. 

 II runda: 02-03.04.  09-10.04.  13.04.2011 r. 

 III runda:  16-17.04.  30.04-01.05.  04.05.2011 r. 



Skład zespołu KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina 

1. Katarzyna WALAWENDER 

przyjmująca 

2. Aleksandra TROJAN 

środkowa 

3. Magdalena FEDORÓW 

środkowa 

4. Natalia GAŁĄZKA 

rozgrywająca 

5. Paulina DUTKIEWICZ 

środkowa 

6. Małgorzata JEROMIN 

rozgrywająca 

7. Patrycja WYRWA 

przyjmująca 

8. Barbara KUBIAK 

przyjmująca 

9. Beata STRZĄDAŁA  
przyjmująca – kapitan 

10. Paulina CHOJNACKA 

atakująca 

11. Natalia NAROŻNA  

libero 

12. Olga OWCZYNNIKOWA 

rozgrywająca 

14. Dominika NOWAKOWSKA 

przyjmująca 

15. Alicja MALINOWSKA 

atakująca 

16. Małgorzata LUBERA 

środkowa 

17. Katarzyna SIWEK 

przyjmująca 

18. Sandra NAROŻNA 

przyjmująca 

Jacek Skrok  –  trener       

Grzegorz  Klimczyk  –  masażysta  
Maciej Przybylski  –  asystent trenera  
Andrzej Miciul – menadżer zespołu Opracował: R.P. 

 

 

Pary ćwierćfinałowe: 

 

1. PTPS Piła 8. Gedania Żukowo 

2. 
KS PIECOBIOGAZ 

 Murowana Goślina 
7. PLKS Pszczyna 

3. Chemik Police 6. Silesia Volley Mysłowice 

4. Eliteski Kraków 5. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 

 

W II rundzie play-off zagrają zwycięskie zespoły z pozycji 1 – 4 oraz 2 – 3.  

W finale, tj. w III rundzie zagrają zwycięskie zespoły z II rundy. Zespół, 

który zwycięży awansuje wprost do PlusLigi Kobiet a drugi zmierzy się 

w barażach z zespołem, który zajmie 9 miejsce w PlusLidze. 

Nasz zespół w tych rozgrywkach walczy o awans do PlusLigi Kobiet. 
 

Informacje o zespole KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina, jak i o innych 

drużynach UKS Zielone Wzgórza: III liga kobiet seria A, III liga mężczyzn 

seria B, juniorek, młodziczek, młodzików, minisiatkówki, na bieżąco 

zamieszczane są na stronie klubu – www.ks.murowana-goslina.net 

Miesięcznie stronę odwiedza ok. siedem tysięcy osób z całej Polski.  

Klub współpracuje z branżowym portalem – www.siatka.org  

oraz wielkopolskim portalem sportowym – www.wielkopolskisport.pl 


