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Sport

Sytuacja powodziowa w Pozna-
niu i Wielkopolsce bardzo po-
woli zaczyna się stabilizować.
Jednak w niektórych miej-
scach,cały czas trwa walka, aby
Warta nie wyrządziła jeszcze
większych strat jak do tej pory.

WstolicyWielkopolskiWarta
szczególniezagrażaterenompo-
łożonym od strony Wildy. Tutaj
między innymi najbardziej
ucierpiałyprzystaniedwóchto-
warzystw wioślarskich – Try-
tonaiKW04.Walkaoobieprzy-
stanietrwaodczwartku27maja
w nocy, przez cały czas.

Na wysokości najbardziej za-
grożonych przystani Trytona
iKW04,wałówbroniączłonko-
wie towarzystw, wolontariusze,
strażpożarna,atakżesamiwio-
ślarze. Dzisiaj poziom wody w
Warcie ma się utrzymać na wy-
sokości665cm(astanalarmowy
to 450 cm). Od jutra poziom
Wartypowinienpowoliopadać.

– Wał jest solidny, chociaż są
jużpodcieki.Jeśliwodanieprzy-
bierze więcej niż 15 cm, powin-
niśmy być bezpieczni. Woda
naterenie hangarów jest nabie-
żąco wypompowywana. Nato-
miast łodzie w większości zo-
stały przewiezione bezpiecznie
nadMaltę. Teraz walczymy o to,

żeby woda nie zniszczyła nam
pomieszczeń świeżo po remon-
cie, siłowni, sali do ćwiczeń.
Obawiam się też, że problemy
mogąrozpocząćsię,kiedywoda
zacznie opadać. Mogą zacząć
osiadaćbudynki,podmyteprzez
wodę – powiedział Rafał
Matuszak, prezes PTW Tryton.

Z kolei Marek Kurek, prezes
KW04,potwierdzażewałyspeł-
niająswojezadanie.–Potrzebu-

jemy pilnie pomp spalinowych
o większej wydajności do wy-
pompowywania brudnej wody.
Wszystkiełodziezostaływynie-
sione wyżej lub wywiezione.
Całyczaspracujetuznamimnó-
stwo wolontariuszy. Głównie
wzmacniają górną warstwę wa-
łu. Na podziw zasługują szcze-
gólnie chłopcy z domu popraw-
czego ze Starołęki, którzy na
zmiany,bezprzerwypomagają–

mówił Marek Kurek. Takich
problemów nie mają przystanie
klubów położonych od strony
osiedliratajskich.Tutajwałprze-
ciwpowodziowy jest zdecydo-
wanie wyższy. Ale na przykład
na przystani KS Posnania uło-
żono profilaktycznie worki z
piachem wzdłuż budynku klu-
bowego. Jeśli prognoza pogody
się sprawdzi, to od jutra woda
powinna zacząć powoli opadać.

Walkazżywiołem
Mistrzostwa
Wielkopolski
W szranki wioślarskich mi-
strzostw Wielkopolski stanęły
wszystkie poznańskie kluby
oraz m.in. kluby z Kalisza i Kór-
nika. Zawody te były ostatnim
sprawdzianem przed Central-
nymi Regatami Kwalifikacyj-
nymiJuniorów,któreodbędąsię
w najbliższy weekend w Krusz-
wicy.Uczestnicymistrzostwry-
walizowali na nietypowym dy-
stansie 1000 m. Skrócony o po-
łowę dystans spowodował, iż
zawodnicy walczyli o zwycię-
stwo do ostatnich metrów,
aotriumfieniejednokrotniede-
cydowała fotokomórka. Nie za-
wiedli również poznańscy ki-
bice, którzy mimo niesprzyjają-
cej pogody dopingiem zagrze-
wali do walki swoich ulubień-
ców.Całątąimprezęzakończyła
ceremonia wręczenia medali.
Mistrzostwa Wielkopolski były
również jednym ze sprawdzia-
nówdlawielkopolskichmłodzi-
kówwramachrankinguprowa-
dzonego przez WZTW.

Wkategoriimłodzikównajle-
piej zaprezentowali się zawod-
nicy KW-04 Poznań, podo-
pieczni trenera Macieja Kurka,
zwyciężając prawie we wszyst-
kich konkurencjach oprócz
czwórki podwójnej ze sterni-
kiem, w której nie wystartowali
oraz dwójki podwójnej.

Wyniki młodzików:
• jedynka dziewcząt (1xDz): 1.

MagdalenaŚwiętek 96(KW-04),
2. Dorota Grabowska 96 (KW-
04)3.PamelaTomczyk 96(KTW
Kalisz)

• jedynkachłopców(2xCH):1.
Damian Rewers 96 (KW-04), 2.
Maciej Rzepka 96 (KW-04), 3.
Kamil Jaworski 96 (KTW Kalisz)

•dwójkachłopców(2xCH): 1.
Maciej Rzepka 96, Bartosz Bed-
narek 96 (KW-04), 2. Adrian Ja-
niak 96, Damian Rewers 96,
(KW-04)3.SzymonSzelągowski
96, Mateusz Swiętek 96 (KW-
04)

• dwójka dziewcząt (2xDZ): 1.
KamilaSobkowiak,DorotaGra-
bowska 96(KW-04),2.Zuzanna
Walczak, Magdalena Świętek
(KW-04),3.MariaChaberska 96,
Pamela Tomczyk 96 (KTW Ka-
lisz)

• czwórka podwójna chłop-
ców (4-CH): 1. Szymon Sze-
lągowski 96, Patryk Gumny,
Adrian Janiak, Mateusz Świętek
96 (KW-04)

• czwórka podwójna ze ster-
nikiem chłopców (4x CH); 1.
(KTWKalisz)EmiliuszSuski 96,

Jakub Taczała 96, Adam
Zienkiewicz 96,Eryk Górski96,
Grzegorz Kwiatkowski 96

W kategorii juniorów młod-
szychwysokipoziomzaprezen-
towalizawodnicy(TWPolonia–
SMS Poznań) wygrywając zde-
cydowanie czwórkę podwójną
w składzie: Patryk Dukowicz,
Artur Filipek, Patryk Sikora,
Damian Obrocki oraz dwójkę
podwójną w składzie: Artur
Filipek, Patryk Sikora.

Wkategorii skifistów, nie po-
zostawiającwątpliwościktojest
najlepszy, zwyciężył Konrad
Korzeniowski (KW-04). Z kolei
najlepszą skifistką okazała się
zawodniczkaAZS-AWFPoznań
– SMS Poznań Anna Twardow-
ska i jest to jej nie pierwsze zwy-
cięstwo zarówno w zawodach
regionalnych, jak i ogólnopol-
skich.Dwójkapodwójnatozwy-
cięstwo Kamili Porady oraz Do-
minikiKinastzTrytonaPoznań.
W czwórce zwyciężyły: Monika
Adamczyk, Joanna Hyży
Zuzanna Pawlaczyk , Weronika
Płuciennik z KS Posnania.

Wkonkurencjijedynekjunio-
rów zdecydowanie zwyciężył
PiotrMajek(KW-04)awśród ko-
biet po raz kolejny zwyciężyła
Monika Szurlej (Tryton Poznań
–SMSPoznań).Wdwójkachpo-
dwójnychzwyciężyliT.Rachwał
i M. Strzelczyk (KS Posnania).
Dwójkabezsternikajuniorówto
rewelacyjnywystępJakubaWoj-
ciechowskiegoiKamilaKnorsta
(TWPolonia–SMSPoznań)się-
gających w najwyższe podium.

Niestety, mistrzostwa woje-
wództwa wielkopolskiego w
wioślarstwie odbywały się rów-
noleglezezgrupowaniemrepre-
zentacjiPolski wWałczu,wktó-
rym uczestniczyli nasi najlepsi
zawodnicy na przykład Krzysz-
tof Heymann (TW Polonia –
SMS Poznań) czy Adam Marzec
(KS Posnania). Zawodnicy ci 23
maja startowali w czwórce po-
dwójnej podczas międzynaro-
dowych zwodów w Brnie (Cze-
chy) zajmując drugie miejsce.
ReprezentacjęPolskinaregatach
w Brnie zasilili również zawod-
nicy Tomasz Rachwał oraz Ma-
teusz Strzelczyk (KS Posnania –
SMS Poznań) zajmując również
drugie miejsce w dwójce po-
dwójnejorazPiotrPilewski(SMS
Poznań) startujący w czwórce
bez sternika przekraczając
z partnerami metę na szóstym
miejscu.
Błażej Komola

Warta zagraża przystaniom poznańskich klubów wioślarskich

JacekPałuba

Na przystani poznańskiego Trytona walka z żywiołem trwa w ostatnich dniach przez całą dobę

Marek Kurek, prezes KW 04 Poznań, uruchamia pompę
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