
 

 

 

 

TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY O AWANS DO II LIGI SIATKÓWKI KOBIET 

Murowana Goślina, 18 – 20.03.2011 

 

 

Piątek – 18.03, godz. 17.00 

UKS Libero Starogard Gdaoski – Drukarnia Culmen Chełmno 

 

Sobota – 19.03, godz. 11.00 

UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina – UKS Libero Starogard Gdaoski 

 

Niedziela – 20.03, godz. 11.00 

Drukarnia Culmen Chełmno – UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina 

 

 

Awans do turnieju finałowego uzyskują dwa pierwsze zespoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III Liga w Murowanej Goślinie 

 

Zespół UKS „Zielone Wzgórza” Murowana Goślina 

rozpoczął swoje zmagania na parkietach III ligi w 

sezonie 2007/2008. Już w pierwszym roku młode siatkarki wywalczyły sobie 

awans do III ligi serii A. 

Sezon 2008/2009 zawodniczki UKS ukooczyły na V miejscu, które oddawało 

możliwości ówczesnego zespołu. 

Sezon 2009/2010 w III lidze serii A, to wyrównana walka czterech czołowych 

zespołów i zajęcie przez zawodniczki z Zielonych Wzgórz doskonałego II miejsca, 

które dało im możliwośd gry w turniejach o II ligę. Turniej półfinałowy w 

Szczecinie siatkarki UKS zakooczyły na II miejscu i awansowały do finału. W finale 

jednak nie sprostały przeciwniczkom i ostatecznie zajęły IV miejsce, które nie 

było premiowane awansem do II ligi. 

 

Obecny sezon drużyna rozpoczęła w sierpniu – obozem sportowym w Świeciu. 

Już wtedy cały zespół postawił sobie jasny cel na nadchodzący rok siatkarski: 

awans do II ligi. Ciężka praca i ogromne zaangażowanie zawodniczek oraz trener 

Ewy Miciul miało przełożyd się na wyniki sportowe i realizację wyznaczonych 

celów. 

Siatkarki UKS Zielone Wzgórza 

bardzo dobrze rozpoczęły sezon. 

Pierwsze wygrane bez straty seta, 

w tym wygrana z Kościanem – 

ubiegłorocznym mistrzem III ligi, 

były potwierdzeniem dobrego 

przygotowania do rozgrywek oraz 

zgrania zespołu. 

Z meczu na mecz UKS gromił 

kolejnych przeciwników i po I rundzie na swoim koncie zapisał komplet 21 

punktów i zaledwie trzy stracone sety.  

II runda w wykonaniu siatkarek będących zapleczem I-ligowego KS PIECOBIOGAZ 

Murowana Goślina, to potwierdzenie siły i zespołowości, czego efektem jest 

kolejny komplet 21 punktów i tylko dwa oddane sety! 

Rundę zasadniczą UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina kooczy jako 

bezdyskusyjny lider III ligi serii A, a brak porażki i komplet 42 punktów staje się 

nieoficjalnym rekordem rozgrywek woj. wielkopolskiego na tym szczeblu. 

Przed młodymi siatkarkami UKS najważniejsze imprezy sezonu 2010/2011. W 

najbliższy weekend na własnym parkiecie walczyd będą o awans do turnieju 

finałowego o II ligę. Po drugiej stronie siatki staną zespoły z Chełmna i Starogardu 

Gdaoskiego. Czy miejscowy UKS podtrzyma dobrą passę z rozgrywek ligowych i 

pokona swoich przeciwników? Odpowiedź poznamy w najbliższy weekend, ale 

już teraz możemy byd pewni, że zawodniczki z Murowanej Gośliny zrobią 

wszystko, co w ich mocy, by wynik był korzystny! 
 

Skład zespołu na sezon 2010/2011: 

1. Ida BUKALSKA – rozgrywająca 

2. Barbara KUBIAK – środkowa, kapitan 

3. Sandra NAROŻNA – przyjmująca 

4. Olga PANKIEWICZ – środkowa 

5. Daria GRONOSTAJ – przyjmująca 

6. Agnieszka GALANT – libero 

7. Aleksandra TROJAN – środkowa 

8. Katarzyna BUCHERT – rozgrywająca 

10. Karolina WALCZAK – przyjmująca 

11. Jagoda KOBERSTEIN – libero 

12. Natalia GAŁĄZKA – rozgrywająca 

13. Katarzyna SIWEK – atakująca 

14. Victoria W. RUFAEL – rozgrywająca 


