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Jest niezły klimat
dla sportów wodnych

Dobiegają końca zimowe przy-
gotowania wioślarzy Kaliskie-
go Towarzystwa Wioślarskiego.
Do nowego sezonu zawodnicy
KTW jak zwykle trenowali
na swoich obiektach. W lutym
obiekty przy Wale Piastowskim
tętniły życiem nie tylko ze
względu na codzienne trenin-
gi, ale też ze względu na zimo-
we ferie.

– My od lat włączamy się
mocno w aktywny wypoczy-
nek dzieci i młodzieży podczas
zimowych ferii. Nie inaczej by-
ło w tym roku, kiedy przed po-
łudniem nasze obiekty były
otwarte dla wszystkich. Udo-
stępniliśmy dzieciakom nasze
ergometry wioślarskie i kajako-
we, aby mogły spróbować swo-
ich sił na tych urządzeniach,
oczywiście pod opieką trene-
rów. Jednocześnie młodzież
może skorzystać z treningów
ogólnorozwojowych. Z kolei
nasi młodzi sportowcy, korzy-
stając ze sprzyjającej aury, pły-
wali już po Prośnie, która nie
był skuta lodem – powiedział
Lech Burchard, prezes Kaliskie-
go Towarzystwa Wioślarskiego.

– Rzeczywiście w okresie fe-
rii zimowych nasz obiekt
przy Wale Piastowskim był
otwarty codziennie od ponie-
działku do piątku przez kilka
godzin dla wszystkich chęt-
nych. Dzieci i młodzież w wie-
ku 11-16 lat mogła przychodzić
naprzystań, aby skorzystać z si-
łowni, ergometrowni czy sali
gimnastycznej. Organizowali-
śmy także zajęcia ogólnoroz-
wojowe w terenie. Naprawdę

było sporo chętnych, którzy
chcieli aktywnie spędzić czas
podczas ferii – mówiła Małgo-
rzata Gralak, trener wioślarstwa
w KTW.

Oczywiście obok akcji pod-
czas zimowych ferii, w KTW
trwała normalna praca trenin-
gowa z wioślarzami.

– Obecnie w naszym klubie
trenuje ponad 40 zawodniczek
i zawodników, głównie młodzi-
ków i juniorów. Muszę przy-
znać, że dziewczyny i chłopcy
pracują bardzo chętnie i nie bo-
ją się coraz trudniejszych tre-
ningów. W poprzednim sezonie
nasi zawodnicy z powodze-
niem startowali we wszystkich
zawodach ogólnopolskich i spi-
sywali się bardzo solidnie. Nie-
którzy trafili do kadry w swojej
kategorii wiekowej. Wśród
dziewcząt najlepsze były Alek-
sandra Manikowska i Magdale-
na Sochacka. Ola dzisiaj nie tyl-
ko reprezentuje nasz klub, ale
też Szkołę Mistrzostwa Sporto-
wego oraz nasz kraj na najważ-

niejszych imprezach między-
narodowych. Jestem przekona-
na, że właśnie Ola Manikowska
w niedalekiej przyszłości bę-
dzie bardzo mocnym i znaczą-
cym punktem żeńskich pol-
skich wioseł – powiedziała Mał-
gorzata Gralak, trener KTW.

Kaliskie Towarzystwo Wio-
ślarskie, obok przystani miej-
skiej przy Wale Piastowskim,
jest także użytkownikiem przy-
stani nad jeziorem Szałe
pod Kaliszem. Jeszcze kilka lat
temu odbywały się tutaj krajo-
we regaty w młodszych katego-
riach wiekowych. Dzisiaj obiekt
i cały zalew wymagają pilnej
modernizacji. Jest nadzieja, że
wkrótce zapadną konkretne de-
cyzje w tej sprawie.

– W przeszłości, dzięki po-
mocy wójta gminy Opatówek
i prezesa WZTW Aleksandra
Daniela oraz Franciszka Kamiń-
skiego szefa wielkopolskich sę-
dziów, udało się zmodernizo-
wać zalew Szałe tak, że mogli-
śmy dwukrotnie zorganizować

olimpiadę młodzieży oraz mło-
dzieżowe mistrzostwa Polski.
Obecnie Szałe jest pogłębione,
a atmosfera wokół naszego je-
ziora jest bardzo pozytywna.
Zarówno gmina, jak i starostwo
na czele ze starostą Nosalem, są
nam bardzo przychylne. Odby-
ło się ciekawe spotkanie, pod-
czas którego okazało się, że jest
duże zainteresowanie z wielu
stron, aby w niedalekiej przysz-
łości na jeziorze Szałe ponow-
nie można było organizować re-
gaty wioślarskie i kajakowe.
Można byłoby do tego wyko-
rzystać choćby środki unijne.
Mieszkańcy Kalisza i Opatówka
od lat czekają na to, aby właś-
nie nad zalewem Szałe można
było odpocząć i miło spędzić
czas. To mógłby być wspaniały
obiekt rekreacyjny dla wszyst-
kich mieszkańców, a jednocześ-
nie dobry i funkcjonalny obiekt
do sportów wodnych – dodaje
Lech Burchard, prezes KTW.
a JAC
ą

b Aleksandra Manikowska w (w środku) zdobywa obecnie medale dla KTW Kalisz oraz SMS
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Jest szansa na to, aby w nieda-
lekiej przyszłości Zalew Szałe
pod Kaliszem został zmoder-
nizowany. To dobra wiado-
mość dla wioślarzy KTW

To już wieloletnia tradycja, że
na początku marca każdego ro-
ku wielkopolscy wioślarze spo-
tykają się podczas zawodów
na ergometrze.

W sobotę 7 marca w hali
Akwen w Czerwonaku (począ-
tekogodz.10)odbędąsię17.mi-
strzostwa miasta Poznania
na ergometrze, które mają cha-
rakter otwarty. Nie jest wyklu-
czone, że w zawodach obok
wioślarzy wielkopolskich klu-
bów: KTW Kalisz, KW-04 Po-
znań,TrytonaPoznań,Posnanii
RBW, Polonii Poznań, AZS AWF
Poznań i Dwójki Kórnik, udział
wezmą także zawodnicy z in-
nych regionów.

– Jak zwykle impreza będzie
rozgrywanawewszystkichkate-
goriach wiekowych, od młodzi-
ków, przez seniorów do wetera-
nów. Będzie więc okazja
dosprawdzeniaaktualnejdyspo-
zycji,jakzawodniczkiizawodni-
cy przepracowali okres zimowy
– mówi Marek Kurek, wicepre-
zes Wielkopolskiego Związku
Towarzystw Wioślarskich.

– Dla zawodników naszych
wszystkich wielkopolskich klu-
bów to obowiązkowe zawody.

To właściwie ostatni zimowy
sprawdzian, dający odpowiedź
jak przepracowano okres przy-
gotowawczy. Zaraz po tych za-
wodach wioślarze wyjdą prak-
tycznie na wodę, tym bardziej
że tegoroczna aura nie jest tak
dokuczliwa. Z pewnością
od połowy marca zawodnicy
będą już pływali na torze rega-
towym Malta – twierdzi Jaro-
sław Janowski, wiceprezes ds.
sportowych Wielkopolskiego
Związku Towarzystw Wioślar-
skich. a JAC
ą

Ergometr w Czerwonaku

Najważniejszą imprezą dla pol-
skich wioślarzy w pierwszym
półroczu 2015 roku będą mi-
strzostw Europy seniorów, ja-
kie w dniach 28-31 maja odbę-
dą się na Jeziorze Maltańskim
w Poznaniu.

Od wielu tygodni polscy
kadrowicze ciężko pracują,
aby odpowiednio przygoto-
wać się do tej imprezy, a w dal-
szej perspektywie do sierpnio-
wych MŚ, które będą jedno-
cześnie kwalifikacjami do Rio
de Janeiro.

W minioną niedzielę 1 mar-
ca cała grupa kadrowiczów po-
wróciła z pierwszego trzyty-
godniowego zgrupowania
w portugalskim Lago Azul.

Wśród kadrowiczów byli
Wielkopolanie. Ariana Borkow-
ska (Tryton Poznań) trenowała
w grupie kobiet pod opieką
Marcina Witkowskiego. Bor-
kowska jest kandydatką dorep-
rezentacyjnej czwórki podwój-
nej. Z kolei Adam Wicenciak
(KW-04 Poznań) i Dawid Gra-
bowski (Posnania RBW) praco-
wali w Portugalii pod kierun-
kiem trenera Aleksandra Woj-
ciechowskiego. Obaj kandydu-
ją do czwórki podwójnej lub
dwójkipodwójnej.Potygodnio-
wym pobycie w kraju polscy
wioślarze ponownie wyjadą
na zgrupowanie do Lago Azul,
skąd wrócą 2 kwietnia. a JAC
ą

Wrócili z Lago Azul

b Czerwonak znowu będzie
gościł wioślarzy na ergometrze
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