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DWA ważne zwycięstwa od-
nieśli waterpoliści szczecińskiej 
Arkonii w pojedynkach z pierw-
szym zespołem GKPW 59 Gorzów.

W miniony weekend szczecinia-
nie podejmowali niepokonanych 
do tej pory gorzowian. Oba mecze 
zakończyły się jednobramkowymi 
zwycięstwami – 6:5 i 8:7 – pod-
opiecznych Wojciecha Siewruka 
oraz Józefa Kodłubaja, którzy 
objęli samodzielne prowadze-
nie w tabeli swojej grupy. Nasz 
zespół zapewnił sobie awans do 
turnieju finałowego mistrzostw 
Polski juniorów młodszych już 
wcześniej. Wszystko wskazuje 
na to, że uczyni to z pierwszego 
miejsca.

Najskuteczniejszym zawod-
nikiem Arkonii był Bartosz Szy-
mański – zdobywca czterech goli. 
Piłkarz ten został powołany do 
reprezentacji Polski na mecze 

NA terenie Polany Czerwonej 
i Lasku Arkońskiego 
rozegrano mistrzostwa 
województwa w biegach 
przełajowych organizacji 
„Sprawni Razem”. Łącznie 
w zawodach wzięło udział 160 
uczniów szkół specjalnych, 
a młodzież miała do pokonania 
dystans od 600 do 3000 
metrów.

Przede wszystkim dopisała pogo-
da. Świeciło słońce, które ogrzewało 
mroźne powietrze, a lekkoatletów 
zachęcało do kolejnych startów. Mło-
dzież walczyła nie tylko o nagrody, 
ale także o wyjazd na mistrzostwa 
Polski, które na początku kwietnia 
mają zostać rozegrane w Ostrzeszo-
wie. Reprezentację naszego wo-
jewództwa będą tworzyć wszyscy 
medaliści zachodniopomorskich 
zawodów z dwóch starszych grup 
wiekowych.

Imprezę zorganizował Uczniowski 
Klub Sportowy „Iskierka” działający 
przy Zespole Szkół Specjalnych 
nr 12 w Szczecinie. Uczestnikami 
zawodów były dzieci i  młodzież 
niepełnosprawna intelektualnie 
w stopniu lekkim i umiarkowanym 
zrzeszeni w organizacji działającej 

SPEED badminton to dyscyplina, 
która dotarła do nas z  Niemiec. 
W weekend w Szczecinie rozegrano 
w naszym mieście pierwsze zawody. 
Wśród dorosłych wygrali przyjezdni, 
ale w rywalizacji młodzieżowej naj-
lepszymi okazali się szczecinianie 
i policzanki.

Speed badminton, jak nazwa 
wskazuje, podobny jest do badmin-
tona. Gra się w  niego bez siatek, 
a - zdaniem tych, którzy grali – to 
miks z tenisa, badmintona i squasha, 
który czerpie wszystko co najlepsze 
z tych sportów.

W ostatnią sobotę marca w Gim-
nazjum nr 10 w Szczecinie odbył się 
turniej speed badmintona, który 
jest częścią całego cyklu rozgrywek 
w ramach ligi SpeedmintonStars, 
z  pulą nagród prawie 20 tysięcy 
złotych. Rywalizacja została prze-
prowadzona w czterech kategoriach, 
a na najwyższych stopniach podium 
stanęli Jakub Kosicki z Grodziska 
Wielkopolskiego oraz poznanianka 
Patrycja Szymkowiak. Do rywaliza-
cji przystąpiła również młodzież 
gimnazjalna ze Szczecina i  Polic, 
a najlepszym w tym gronie okazał 
się Włodzimierz Kaszycki.

Tym razem grano w  hali, ale 
mecze speed badmintona mogą 
odbywać się zarówno na kortach 
i boiskach, jak i na łąkach, plażach, 
czy podwórkach.

MŁODZI siatkarze Żaka Py-
rzyce (kadeci rocznik 1994/95) 
zajęli drugie miejsce w turnieju 
kwalifikacyjnym 1/8 mistrzostw 
Polski. Wynik ten dał drużynie 
prowadzonej przez Roberta To-
bołę awans do ćwierćfinału, który 
w dniach 6–8 maja odbędzie się 
we Wrocławiu.

Z uwagi na rozgrywane w hali 
pyrzyckiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji zawody zapaśnicze, o dwie 
przepustki do dalszych rozgrywek 
walczono w  pobliskich Kozieli-
cach. Pyrzyczanie – przy dopingu 
licznych kibiców – stoczyli boje 
z Budowlanymi Toruń, Korabem 
Puck i  AZS UWM Olsztyn. Żak 
rozpoczął od porażki 1:3 z  tymi 
ostatnimi, aby w   dwóch kolej-
nych meczach pokonać w  takim 
samych rozmiarach pozostałych 
rywali. Ostatecznie wystarczyło 
to do zajęcia miejsca zaraz za 
zwycięskim zespołem z Olsztyna.

zbliżających się mistrzostw Eu-
ropy, a oprócz niego w kadrze po-
winni wystąpić: Bartosz Rakoczy, 
Bartłomiej Rojek oraz Kacper 
Poterek.

W składzie naszej ekipy grali: 
Paweł Kalkowski (bramkarz), 
Bartosz Rakoczy, Piotr Kozakie-
wicz, Kacper Poterek, Bartosz 
Szymański, Aleksy Brokmeier, 
Oliwer Husarski, Bartłomiej 
Rojek, Bartosz Malecha, Tomasz 
Sypuła, Patryk Banaszek i Oskar 
Melnik.

Także z  GKPW Gorzów będą 
rywalizować w najbliższą niedzielę 
młodzicy Arkonii. Spotkania zapla-
nowane na godz. 11 i 16 zostaną 
rozegrane we Floating Arena przy 
ul. Niedziałkowskiego.� (ps)
	 1.		Arkonia	Szczecin		 10		 20	 221-31
	 2.		GKPW	59	I Gorzów		 10		 16		150-32
	 3.		GKPW	59	II	Gorzów		 10	 4		 75-244
	 4.		Marlin	Gryfino		 10		 0		 36-275

 

na rzecz sportu i rekreacji wśród 
osób niepełnosprawnych „Sprawni 
Razem”. W zmaganiach brali udział 
lekkoatleci z  13 ośrodków woje-
wództwa, a  nad całością czuwali 
pracownicy Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego. Szczęśli-
wie, obyło się bez poważniejszych 
interwencji.

Najlepsi otrzymali pamiątkowe 
medale i dyplomy, a w organizacji 
imprezy pomagali wolontariusze 

z  I  klasy LO X, czyli popularnej 
„Błękitnej”.

– To już nie pierwsza impreza, 
w której pomagają nam licealiści 
z Pomorzan – chwaliła uczniów Te-
resa Mądry, prezes UKL „Iskierka”.

WYNIKI: 600� m� dziewcząt,�
rocznik�1998�i młodsi – 1. Sylwia 
Janowska (ZSS Goleniów), 2. Joanna 
Krawiec (SOSW Pyrzyce), 3. Malwi-
na Lukman (ZSS Stargard), 800�m�
chłopców,�rocznik�1998�i młodsi�– 1. 
Dawid Wojalski (ZSS Stargard), 2. 
Maciej Jaskólski (SOSW Świno-
ujście), 3. Piotr Podolak (SOSW 
Pyrzyce), 1200�m�dziewcząt,�rocznik�
1994-97 – 1. Justyna Balicka (SOSW 
Pyrzyce), 2. Aleksandra Gniadek 
(SOSW Suliszewo), 3. Maria Lukman 
(ZSS Stargard), 1500�m�dziewcząt,�
rocznik�1993�i starsi�– 1. Ewelina 
Piotrowska (SOSW Pyrzyce), 2. 
Kamila Więcławska (SOSW Choj-
na), 3. Paulina Piasecka (SOSW 
nr 2 Szczecin),�2000�m�chłopców,�
rocznik�1994-97�– 1. Sebastian Ja-
nowczyk (SOSW Pyrzyce), 2. Se-
bastian Doroch (SOSW Police), 3. 
Adam Gorajski (SOSW Wanierowo),�
3000�m� chłopców,� rocznik� 1993�
i  starsi – 1. Mateusz Turkiewicz 
(SOSW Świnoujście), 2. Tomasz 
Gretka (SOSW Pyrzyce), 3. Dawid 
Pawłowski (ZSS Stargard).� (ps)

– Żeby zacząć potrzeba tylko 
rakietek, lotek i trochę przestrzeni – 
mówi Lidia Bomirska, organizatorka 
imprezy. – Specjalne lotki radzą 
sobie z  wiatrem, a  dzięki fluore-
scencyjnym patyczkom możemy 
grać nawet w nocy.

WYNIKI:�mężczyźni – 1. Jakub 
Kosicki, 2. Rafał Maluśki (obaj Gro-
dzisk Wielkopolski), 3-4. Grzegorz 
Brzozowski i Janusz Drukała (obaj 
Szczecin);� kobiety – 1. Patrycja 

Szymkowiak (Poznań), 2. Anna 
Ledzianowska (Grodzisk), 3-4., 
Lidia Bomirska (Lipków), Weronika 
Serbak (Grodzisk Wielkopolski); 
gimnazjaliści – 1. Włodzimierz 
Kaszycki, 2. Konrad Kasiński, 
3-4. Michał Warachowski i  Mi-
chał Izbicki (wszyscy Szczecin); 
gimnazjalistki – Magdalena Śrama, 
Aleksandra Cyrankowska, Wioleta 
Skotnicka oraz Angelika Wójcik 
(wszystkie Police).� (ps)

– Szkoda, że przegraliśmy 
z  ekipą olsztyńską, od której 
nie odbiegaliśmy poziomem – 
powiedział po turnieju trener 
Toboła. – Teraz musimy walczyć 
o  półfinał z  Gwardią Wrocław, 
Metro Warszawa i Piątką Turek. 
To bardzo trudni rywale. Ale na 
pewno tanio skóry nie sprzedamy 
i postaramy się o niespodzian-
kę. Rok temu byliśmy przecież 
już w półfinale, teraz trzeba co 
najmniej to powtórzyć.

W Kozielicach na sukces zapra-
cowali, a we Wrocławiu o półfinał 
zawalczą: Paweł Świętanowski, 
Tomasz Szymański, Jakub Cicho-
wicz, Maciej Krzak, Bartosz Zie-
liński, Kacper Szlaski, Konrad 
Gołębiowski, Jakub Adach, Piotr 
Nowak, Marcin Komaniecki, Mi-
chał Kuźmicki, Igor Dobiszewski 
i - uznany najlepszym zawodnikiem 
turnieju ćwierćfinałowego – Kon-
rad Wiśniewski.� (ps)

LEKKOATLETYKA Mistrzostwa województwa organizacji „Sprawni Razem”

Przełaje	w słońcu
WATERPOLO Mistrzostwa Polski juniorów

Awans już jest

SIATKÓWKA Awans kadetów Żaka Pyrzyce

Zagrają o półfinał

Ekipa Żaka Pyrzyce wygrała dwa spośród trzech spotkań i awansowała do 1/4 
finału mistrzostw Polski kadetów.  	 Fot.	Archiwum

Juniorzy młodsi Arkonii mierzą w podium mistrzostw Polski. Przez kwalifikacje 
– jak na razie – idą jak burza.  

SPEED	BADMINTON Ogólnopolski turniej w Szczecinie

W kometkę bez siatek

W speed badmintona świetnie radzili sobie szczecińscy gimnazjaliści. 	Fot.	Ryszard		PAKIESER

Tuż po minięciu mety trzeba było ustalić kolejność. Na zdjęciu „pociąg” ze 
zmęczonych biegaczy ustawia Teresa Mądry. 	 Fot.	Ryszard	PAKIESER

W zawodach wzięło udział 160 uczniów z zachodniopomorskich szkół.  
	 Fot.	Ryszard	PAKIESER

Fot.	Ryszard	PAKIESER


