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Foka w Wodnym Raju
16.01.2013.

CHOSZCZNO W najbliższą sobotę zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego &bdquo;Foka&rdquo;
organizuje w Wodnym Raju imprezę noworoczną. &ndash; Będzie trochę rywalizacji, dobrej zabawy i
oficjalne pożegnanie JOANNY GROBLICY, naszej zawodniczki, która przeszła do MKP Szczecin &ndash;
mówi WALDEMAR MĘŻYKOWSKI.

Choć sobotnie wydarzenie przede wszystkim kierowane jest do członków UKS
Foka, to jednak klubowi działacze zapraszają na widownię też tych,
którzy chcieliby zapisać do klubu swoje pociechy. &ndash; Całe wydarzenie
organizujemy w formie zawodów z elementami zabawy. Przewidujemy też
pokaz pływania różnymi stylami w wykonaniu tzw. &bdquo;grupy startowej&rdquo;, a
także postaramy się wyeksponować dorobek medalowy naszych zawodników
osiągnięty w minionym roku &ndash; informuje WALDEMAR MĘŻYKOWSKI.
Dodaje, że ważnym akcentem sobotniej imprezy będzie oficjalne pożegnanie
zawodniczki Foki JOANNY GROBLICY, która niedawno przeszła do MKP
Szczecin, a także przekazanie 20 kompletów reprezentacyjnych strojów
firmy Saller. Osobiście wręczą je fundatorzy, czyli ROBERT OZIMEK i RAFAŁ BRUDKIEWICZ. Całą imprezę
poprowadzi IRENEUSZ KRĘGOWSKI, opiekun dziecięcego zespołu &bdquo;Świetliki&rdquo; z Bierzwnika.

JOANNA GROBLICA
Ma 13 lat, pochodzi z Krzęcina, naukę pływania w &bdquo;Foce&rdquo; rozpoczęła w
wieku 5 lat, a już dwa lata później &bdquo;załapała&rdquo; się do tzw. &bdquo;grupy
sportowej&rdquo;. - Z sukcesami reprezentowała klub na wielu imprezach
sportowych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Jako ciekawostkę podam, że
dwukrotnie brała udział w ogólnopolskich warsztatach pływackich w Spale,
gdzie przez kilka tygodni trenowała pod okiem najlepszych trenerów
polskich, wychowawców medalistów olimpijskich m.in. AGNIESZKI CZOPEK czy SŁAWOMIRA PLISZKI.
Była też pod opieką ALEKSANDRY URBAŃCZYK,
medalistki mistrzostw Europy i świata. Choć pożegnamy się z nią w
najbliższą sobotę, to oficjalnie do MKP Szczecin przeszła już 1 stycznia
br. Tam m.in. będzie kontynuowała naukę w szkole przy Centrum
Kształcenia Sportowego na ul. Mazurskiej &ndash; informuje W. Mężykowski. To
właśnie on wyliczył nam sukcesy J. Groblicy osiągnięte w ostatnich dwóch
sezonach.
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Rok szkolny 2010/ 2011
22.01.11- V Noworoczne Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Myśliborza (1 miejsce)
05.03.11- III Turniej Pływacki im. Zbigniewa Książka w Świdwinie (dwa razy 4 miejsce)
26.03.11- Liga Miast Gryfino (5 miejsce)
16.04.11- III Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu (3 miejsce)
21.05.11- Liga Miast Koszalin (6 miejsce)
18.03.11 Choszczno Mistrzostwa powiatu szkół podstawowych (1 miejsce)
Rok szkolny 2011/2012
31.03.12- IV Turniej Pływacki im. Zbigniewa Książka w Świdwinie (2 pierwsze miejsca)
24.04.21- Choszczno - mistrzostwa powiatu szkół podstawowych (1 miejsce)
28.04.12- Otwarte mistrzostwa Gryfina (dwa razy czwarte miejsce)
25.06.12- Szczecin Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa (9 miejsce)
15.08.12- Pełczyce - Maraton pływacki na jeziorze Pełcz (3 miejsce, najmłodsza zawodniczka)
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