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Młodość idzie... - zmiany w drużynie SPR-u
Rokrocznie, przed startem nowych rozgrywek, w większości drużynach dochodzi do wielu zmian
personalnych. Ta sytuacja ma miejsce również w ekipie olkuskiego SPR-u.
Po zakończeniu poprzedniego sezonu, którego nie udało się zakończyć awansu do elity, wiadome było,
że w klubie nastąpią zmiany. Pierwszą była roszada na stanowisku trenera drużyny (KrzysztofKrzysztof
AdamuszekAdamuszek został zastąpiony przez Dariusza OlszewskiegoDariusza Olszewskiego). Teraz z drużyną ze Srebrnego Miasta
żegna się kilka zawodniczek, a na ich miejsce w składzie SPR-u pojawią się nowe "Lwice".

Nowymi twarzami w drużynie "Srebrnych Lwic" są trzy zawodniczki z rocznika 1992, które w poprzednich
rozgrywkach reprezentowały barwy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach. Cała trójka to
młodzieżowe reprezentantki Polski. Patrząc na nowe twarze powiedzieć trzeba, że zarząd SPR-u

stanowczo postawił w tym sezonie na młodość.
Daria Sudrawska Daria Sudrawska (169cm, 67kg) to leworęczna skrzydłowa, wychowanka Sośnicy Gliwice. Do chwili obecnej DariaDaria rozegrała w reprezentacjach
młodzieżowych naszego kraju 37 spotkań (5 młodzieżowka, 30 juniorka, 2 juniorka młodsza). W sezonie 2010/2011 wystąpiła w 18 meczach ligowych SMS-
u i zdobyła w nich 50 bramek. 
Marta WawrzynkowskaMarta Wawrzynkowska (173cm, 73kg) bramkarka, która przygodę z piłką ręczną rozpoczęła w drużynie Polonii Kępno. W reprezentacjach
młodzieżowych rozegrała 54 mecze (15 młodzieżówka, 36 juniorka, 3 juniorka młodsza), natomiast w sezonie 2010/2011 wystąpiła w 19 spotkaniach
drużyny z Gliwic.
Al ic ja FierkaAl ic ja Fierka (172cm, 65kg) to kolejna lewa ręka w ekipie "Lwic". Rozgrywająca, wychowanka UKS Cisowa Gdynia, rozegrała w młodzieżowych drużynach
naszego kraju 43 spotkania (13 młodzieżowa, 30 juniorka). W poprzednim sezonie rozegrała w drużynie Szkoły 18 meczów, zdobywając 74 bramki.
Obecnie cała trójka przebywa na przygotowaniach naszej młodzieżówki do zbliżających się Młodzieżowych Mistrzostw Europy, które w dniach 4-
14.VIII.2011 rozegrane zostaną w Holandii.          

  
Z zespołem żegna się również kilka zawodniczek i tak w nowym sezonie w olkuskich barwach nie zobaczymy już następujących zawodniczek:
rozgrywających Katarzyny IgnatovejKatarzyny Ignatovej, Moniki StrzaMoniki Strzałłkoko, Justyny PaJustyny Pałłeckiejeckiej i BoBożżeny Pietrzakeny Pietrzak, skrzydłowej Agnieszki JAgnieszki Jęędrusikdrusik oraz
bramkarki Doroty KrzymiDoroty Krzymińńskiejskie j.
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Na chwilę obecną, w przyszłym sezonie, olkuszanki na pierwszoligowych parkietach walczyć będą w następującym składzie:

Bramkarki: Kinga BaryKinga Baryłłkaka, Dagmara KnapikDagmara Knapik, Agnieszka Gi l Agnieszka Gi l, Marta WawrzynkowskaMarta Wawrzynkowska. 
Kołowe: Agata BasiakAgata Basiak, Natal ia TarnowskaNatal ia Tarnowska. 
Skrzydłowe: Katarzyna KantorKatarzyna Kantor, Monika PastwaMonika Pastwa (Twarowska), Marzena KompaMarzena Kompałłaa, Iwona LegutekIwona Legutek, Daria SudrawskaDaria Sudrawska.  
Rozgrywające: Aleksandra Giera, Aleksandra Giera, Paula PrzytuPaula Przytułła, a , Paul ina LeszczyPaul ina Leszczyńńska, ska, Kornel ia Karwacka, Kornel ia Karwacka, Agata WczeAgata Wcześśniak, niak, Al ic ja Fierka, Al ic ja Fierka, KlaudiaKlaudia
Wójcicka, Wójcicka, Aleksandra Polak, Aleksandra Polak, Paul ina LePaul ina Leńńczuk.czuk.

W nadchodzących rozgrywkach poza "grą" nadal będzie Anna KubiakAnna Kubiak, która spodziewa się dziecka.

Olkuszanki przygotowania do sezonu rozpoczną ok. 20 lipca od treningów indywidualnych ustalonych przez trenera OlszewskiegoOlszewskiego, a 1 sierpnia spotkają
się na hali MOSiR na pierwszych treningach drużynowych. 

                                                           Autor: A.Sabonis
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