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 Sprawozdanie to jak co roku należy zacząć od wyjaśnienia ,że sezon w piłce siatkowej nie trwa rok 

kalendarzowy tylko obejmuje przełom roku. Dlatego należy podzielić  go na dwa etapy. Pierwszy to 

od stycznia do czerwca,  gdzie kończą się rozgrywki ligowe oraz okręgówka kobiet  jak również 

organizowane są turnieje towarzyskie przez kluby. Tak też poniżej zamieszczamy nasz udział w 

ligowych rozgrywkach w ramach MZPS w Krakowie 

 

05.01.2014r.-VI turniej ligowy- grają zespoły 

-MUKS Ogniwo 

-AS Progres 

-Ekstrim Gorlice B 

 

19.01.2014r.-VII turniej ligowy – grają zespoły 

-Poprad Stary Sącz 

-KS Bronowianka 

-Jedynka Tarnów 

-MUKS Ogniwo 

 

01.02.2014r- VIII turniej ligowy – grają zespoły  

–MUKS Ogniwo 

-Wola Batorska 

-MKS MOS Wieliczka C 

-Ekstrim Gorlice 

  

Zespół młodziczek wystąpił w następującym składzie: 

Adrianna Gumulak- rozgrywająca 

Iwona Żytkowicz- skrzydłowa- kapitan zespołu 
Ewelina Wielocha- skrzydłowa 

Justyna Pająk- skrzydłowa 

Wiktoria Broniszewska- skrzydłowa 

Dorota Lelito- skrzydłowa 

Bożena Górka-środkowa 

Kamila Toczek –skrzydłowa 

Patrycja Piwowar- klasa IV 

Klaudia Piwowar- przyjmująca 

Justyna Długosz- atakująca 

Zawodniczki Ewelina Wielocha i Justyna Pająk wspierają drużynę kadetek w rozgrywkach ligowych. 

Najmłodszą zawodniczką w zespole jest Patrycja Piwowar, uczęszczała  do klasy IV szkoły podstawowej w 

Piwnicznej, zawodniczka ma wspaniałą koordynację ruchową i zmysł boiskowy, wspaniale czyta piłkę, dobrze  

grając w asekuracji . Wystąpiła na turnieju klas IV w Niepołomicach , gdzie w opinii trenerów została wybrana 

najlepszą zawodniczką turnieju.  

Trzy   zawodniczki  zostały powołane  na zgrupowanie kadry Małopolski w kategorii młodziczek , 

które odbyło się w  dniach 3 - 9 luty w Proszowicach. Były  to  

Dorota Lelito, Adrianna Gumulak, Wiktoria Broniszewska.  Następnie zespól uczestniczył w miesiącu 

marcu w Międzynarodowym Turnieju im.S. Elmera w Gorlicach , najlepszą zawodniczką została 

wybrana Ewelina Wielocha. Uplasowaliśmy się na VI m na 12 zespołów. 

Po wyburzeniu Sali treningi odbywały się przy sprzyjającej pogodzie na Orliku nad Popradem, 

czasami na Sali gimnastycznej w Głębokiem lub na Łomnicy. Przygotowania do nowego sezonu 

zostały rozpoczęte w miesiącu lipcu, dziewczęta pracowały dwa razy w tygodniu nad wytrzymałością 

ogólną , szybkością , skocznością. Każda z nich obowiązkowo przeszła badania u lekarza sportowego 

w Krynicy, przynosząc zaświadczenie uprawniające ją do udziału w rozgrywkach w tym sezonie. 



Jak co roku miały przeprowadzony test sprawności siatkarskiej, oraz próbę wydolnościową. W 

miesiącu sierpniu rozpoczęliśmy treningi dwa razy w tygodniu na Sali w Łomnicy-Zdroju. 

Grupa dziewcząt zgłoszonych do rozgrywek liczyła 12 osób natomiast na treningi uczęszczało 20 

dziewcząt. Sezon rozpoczęliśmy od udziału w  dwudniowym turnieju kwalifikacyjnym w Krakowie. 

Turniej ten  zorganizowano w trakcie Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn. Pierwszy dzień 

rozgrywek- eliminacje w grupach odbyliśmy na hali AWF w Krakowie, drugi dzień graliśmy na 

boiskach mobilnych przed Kraków Arena. W końcowej klasyfikacji zajęliśmy 13 miejsce, 

uplasowaliśmy się w III lidze MZPS. Każda z dziewcząt otrzymała pakiet strojów oraz inne gadżety. 

Oprócz tego za darmo mogły oglądać przez dwa dni mecze rozgrywane w ramach mistrzostw. 

Następnie uczestniczyły w rozgrywkach ligowych wg. kalendarza: 

26.10.2014r- I turniej ligowy 

Ekstrim Gorlice 

Poprad Stary Sącz 

Sparta Kraków B 

MUKS „Ogniwo” 

16.11.2014r- II ligowy 

MUKS „Ogniwo” 

MKS MOS WieliczkaB 

Sandecja Nowy Sącz B 

Wola Batorska 

30.11.2014r- III ligowy 

MUKS Ogniwo 

TS Wisła  

Salos Staniątki 

14.12.2014r- IV ligowy 

Bronowianka Kraków 

MUKS Ogniwo 

Salos Staniatki 

11.01.2015r- V ligowy 

Wisła Kraków 

MUKS Ogniwo 

Salos Staniątki 

25.01.2015r- VI ligowy 

Wola Batorska 

MUKS Ogniwo 

Salos Staniątki 

08.02.2015r- VII ligowy 

Sandecja B Nowy Sącz 

MUKS Ogniwo 

Salos Staniątki 

W obecnej chwili  na treningi uczęszcza 20 dziewcząt, oprócz tego prowadzone są zajęcia w 

ramach klubu w szkole podstawowej w Kosarzyskach- uczęszcza 15 osób, W Głębokiem- 

uczęszcza 15 osób i w Łomnicy- uczęszcza 15 osób. Klub współpracuje w Małopolskim 

Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej- otrzymał  drobny sprzęt sportowy, który 

przekazał do dyspozycji Szkoły podstawowej w Piwnicznej. 

Poprzez prowadzenie tych zajęć w szkołach podstawowych zostały wychwycone 

dziewczynki, które mają predyspozycje do gry w siatkówkę jest to grupa 15 dziewcząt, które 

uczestniczą w rozgrywkach Kinder+ Sport edycja 2015. W rozgrywkach zespołów 3-

osobowych biorą udział 2 nasze zespoły w składzie  

Zespól A : 

 Patrycja Piwowar, Alicja Kumorek, Katarzyna Potok, Anna Malczak. 



 Zespół |B 

Patrycja Wnęk, Oliwia Bołoz, Patrycja Bołoz, Weronika Gucwa 

W rozgrywkach zespołów 2-osobowych mamy 4 zespoły: 

Weronika Gucwa, Paulina Tokarczyk- zespól A 

Oliwia Pawlik, Natalia Szwala- Zespół B 

Martyna Tomasiak, Zuzanna Jamrozowicz- zespół C 

Oliwia Długosz, Julia Gumulak- Zespół D 

 

Nasze  zespoły mają do końca rozgrywek jeszcze po dwa turnieje ligowe, dziewczęta 

sprawują się bardzo dobrze, mamy zespoły w II lidze, III lidze. W obecnej chwili nasza 

zawodniczka Patrycja Piwowar przebywa na zgrupowaniu kadry młodziczek w Proszowicach. 

 

 

 

 


