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Kolejne dwie efektowne wygrane za-
pisały na swoje konto siatkarki KS 
Piecobiogazu. Dzięki temu wciąż są 
niepokonane w rundzie rewanżowej 
i druga pozycja przed fazą play-off 
jest bardzo prawdopodobna. 

Najpierw w 20. kolejce ekipa z Mu-
rowanej Gośliny pokonała AZS Poli-
technikę Radom 3:0 (26:24, 25:21, 
25:23), choć na triumf musiała 
mocno zapracować. Przyjezdne pro-
wadziły 14:11, ale rywalki doprowa-
dziły do remisu 24:24, lecz po chwili 
dobry atak i skuteczny blok, który za-
trzymał Sandrę Cabańską, dały go-
ściom seta. Druga partia od począt-
ku układała się po myśli Piecyków 
(4:1, 11:6, 15:8). Radomianki nie 
zamierzały rezygnować. Po skutecz-
nych atakach i mocnych zagrywkach 

Cabańskiej, którą wspomagała Alek-
sandra Theis, Piecobiogaz prowadził 
tylko 21:20, jednak w końcówce wy-
kazał swoją wyższość. Trzeci set był 
wyrównany. Remis pojawiał się na 
tablicy wyników bardzo często. Po 
kilku udanych atakach Theis zespół 
AZS Politechniki wyszedł na prowa-
dzenie (19:17, 21:19). Potem jednak 
atakująca gospodyń została zabloko-
wana, w ataku przyjezdnych szalała 
Agata Skiba i dlatego także trzecia 
partia padła łupem goślinianek.

W sobotę z małymi problemami 
pokonały one w stolicy 3:0 (25:19, 
25:20, 25:23) Spartę. Pierwszy set 
od początku toczył się pod dyktan-
do przyjezdnych, które osiągnę-
ły wyraźną przewagę (6:1, 13:6). 
Widząc dominację swojej drużyny 

grająca trenerka Irina Archangiel-
ska wpuściła na parkiet rezerwowe 
i miejscowe zdołały odrobić nieco 
strat (13:9), ale kilka znakomitych 
zagrywek Agaty Skiby odebrało 
ochotę do walki warszawiankom.

Początek drugiej partii to prawie 
kopia pierwszej. Piecobiogaz szyb-
ko objął prowadzenie (5:0, 12:7), 
potem jednak kilka błędów ekipy 
z Murowanej Gośliny pozwoliło go-
spodyniom doprowadzić do remisu 
15:15. W tym momencie sprawy 
w swoje ręcę wzięła Skiba. Kilka 
jej mocnych ataków wyprowadziły 
zespół gości na prowadzenie 20:15 
i sytuacja była opanowana.

Niestety w końcówce seta po 
ataku nieszczęśliwie upadła Kin-
ga Hatala. Przyjmująca Piecyków 

prawdopodobnie zerwała torebkę 
stawową prawej nogi.

Pierwsze piłki ostatniej odsłony 
należały do Sparty, która niespo-
dziewanie prowadziła (4:2, 9:6, 
14:10). Niemoc przyjezdnych prze-
łamała Beata Strządała, po któ-
rej zagrywkach zrobiło się 14:14, 
a w nerwowej końcówce więcej 
opanowania wykazały przyjezdne, 
które w weekend zagrają w ostatniej 
kolejce rundy zasadniczej z liderem, 
Legionovią.

W niedzielę 12 lutego na parkiecie 
LOSiR w Luboniu gościło 8 ama-
torskich drużyn siatkarskich, które 
wzięły udział w turnieju o Puchar. 
Takie zespoły jak Su Ragazzi, Plywaj.
sklep.pl, Fajny Kolektyw, Sąsiedzi 
i Siatkarz Luboń są uczestnikami Lu-
bońskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. 
Stawkę uzupełniały trzy teamy: Ka-
banosy, Mosina i MKS Puszczykowo.

 O zwycięstwo w całym turnie-
ju walkę stoczyły zespoły Fajnego 
Kolektywu i Su Ragazzi. Patrząc 
na pozycję tych zespołów w LALS 
oraz wyniki ostatnich turniejów 
w sąsiednich miejscowościach (Do-
piewo, Buk) faworytem wydawała 
się drużyna Fajny Kolektyw. Jednak 
trochę zmieniony skład oraz dyspo-
zycja zawodników w dniu turnieju 
nie pozwoliły na ogranie dobrze 
dysponowanego rywala. Po zwycię-
stwie w grupie po raz drugi zespół 
Su Ragazzi triumfował i zasłużenie 
wygrał cały turniej otrzymując oka-
zały puchar. Red 

W hali OSiR w Tarnowie Podgór-
nym odbyły się II Halowe Mistrzo-
stwa Firm Gminy Tarnowo Podgór-
ne o puchar Waldy Dzikowskiego 
w futsalu. W turnieju, który odbył się 
12 lutego wzięło udział 16 drużyn. 
Rywalizacja odbywała się w czterech 
grupach. W grupie A znalazły się 
drużyny: Alter, G.EN. Gaz Energia, 
Meditech oraz Saueressig. W gru-
pie B: Chata Polska, Gusma Sady, 
Modeotrans i Schenker. W grupie C: 
Smart Choice, Instalcompact, MW 
Gastro i Tarmet, a w grupie D: Pizza 
Cezar, JUS – Pol, Noti oraz Zeelan-
dia. Ostatecznie zwyciężył team Jus-
Pol, przed Noti i Tarmet. Sponsorem 
głównym była fi rma Lidl, pomocni-
czymi Chata Polska, portale futsal-
store.pl, dabart.com.pl. Anna Gibała

27 lutego poznańscy darterzy z Dru-
żynowej Ligi Darta rozpoczęli run-
dę rewanżową rozgrywek. Spośród 
drużyn walczących w dwóch najwyż-
szych klasach rozgrywkowych jesz-
cze większa część ma szansę na wy-
granie kwalifi kacji do Drużynowych 
Mistrzostw Europy federacji FECS. 
Druga połowa sezonu zapowiada 
się więc bardzo ciekawie. O tym że 
w rozgrywkach można się spodzie-
wać niezwykle wysokiego poziomu 
świadczy fakt, że podczas czwart-
kowego turnieju w Clubie Agawa, 
pierwszy raz w Polsce zaliczono per-
fect game. Tego historycznego wy-
czynu dokonał Bartosz Sobczyński 
z drużyny DRP Poznań. Zaliczenie 
bezbłędnej gry, czyli tzw. „9 lotki” 
jest najszybszym możliwym zakoń-
czeniem najbardziej popularnej gry 
501 double out. Red

W minioną sobotę w sali gimna-
stycznej w Stęszewie odbył się VIII 
Memoriał im. Sylwestra Dotki 
w piłce nożnej. Do rywalizacji przy-
stapiło siedem drużyn. Ostatecznie, 
po zaciętej rywalizacji, zwycięstwo 
w emocjonujących rozgrywkach wy-
walczyła drużyna Dodusie składają-
ca się z członków rodziny Sylwestra 

Dotki. Drugie miejsce zajęła Tęcza 
Skrzynki, trzecie LZS Wronczyn, 
a kolejne Lipno Stęszew, Spójnia 
Strykowo, Tornado Trzebaw i Okoń 
Sapowice. 

Na zakończenie burmistrz Stęsze-
wa Włodzimierz Pinczak, wraz z or-
ganizatorami, wręczył dyplomy oraz 
puchar dla najlepszej drużyny. WS Zwycieski zespół z burmistrzem Stęszewa.
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Memoriał Dotki

Teraz starcie Piecobiogazu z liderem

Triumf 
Su Ragazzi

Tarnovia 
Cup

Perfect game

Waldemar Wspaniały 
w Murowanej Goślinie

Waldemar Wspaniały – były trener 
reprezentacji Polski w siatków-
ce, obecnie koordynator PZPS ds. 
programu upowszechniania sportu 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie 
piłki siatkowej – gościł 14 lutego 
w Murowanej Goślinie. Przyjechał 
na zaproszenie burmistrza Tomasza 

Łęckiego, prezesa WZPS Marka 
Bykowskiego oraz klubu UKS Zie-
lone Wzgórza w celu omówienia 
sprawy powstania na bazie gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

– Murowana Goślina z prawie 
20-letnim doświadczeniem w za-

kresie kształcenia dzieci i młodzieży 
w klasach sportowych o profi lu siat-
karskim ma dużą szansę uczestni-
czyć w tym programie – powiedział 
Ryszard Pomin, prezes UKS ZW.

W spotkaniu uczestniczył rów-
nież Tomasz Łubiński – wicesta-
rosta powiatu poznańskiego jako 

przedstawiciel Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Murowanej 
Goślinie i Bolechowie.

Pobyt Waldemara Wspaniałego 
– doświadczonego trenera siatkar-
skiego stał się okazją do wymiany do-
świadczeń z Iriną Archangielskają, 
trenerem zespołu Piecobiogaz. red

Powstaje Siatkarski Ośrodek Sportu 

Irina Archangielskaja, Marek Bykowski, Waldemar Wspaniały i… „Nasz Głos Poznański” (na stole), który sporo uwagi poświęca siatkarkom

Mariusz 
Kaźmierczak
m.kazmierczak@naszglospoznanski.pl
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