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Zawody sportowo – pożarnicze  

W niedzielę  9 czerwca br. na stadionie LZS   we 

Wroniawach odbyły się gminne zawody sportowo – 

pożarnicze, w których udział wzięły 23 drużyny, w 

tym 6 żeńskich. 

Przed rozpoczęciem zawodów uczczono minutą 

ciszy tragicznie zmarłego w dniu 29 maja br. roku 

pracownika KP PSP w Wolsztynie Śp. kpt. Arkadiu-

sza Mocka. 

Ogłoszenie wyników poprzedziło wręczenie druhom 

i druhnom medali „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” oraz 

odznak „za wysługę lat” i MDP przez Prezesa Zarzą-

du Oddziału Miejsko - Gminnego w Wolsztynie dh 

Andrzeja Rogozinskiego i Komendanta Powiatowe-

go PSP w Wolsztynie st.kpt. Rafała Kociembę. 

Po losowaniu miejsc startowych i krótkiej odprawie 

strażacy przystąpili do rywalizacji w trzech konku-

rencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza, 

musztra. 

Po ogłoszeniu wyników przez Sędziego Głównego, 

wszystkim drużynom startującym w zawodach zo-

stały wręczone pamiątkowe medale, puchary i dy-

plomy. Ponadto najmłodsi zawodnicy w grupie CTIF 

Zofia Kotlarska i Mateusz Raniś otrzymali maskotki 

strażackie i książki. 

Drużyny, które zajęły miejsca od 1-3 wzięły  udział 

w zawodach powiatowych, które odbyły się 23 

czerwca w Obrze.  Wzięło  w nich udział 37 drużyn, 

w tym 17 żeńskich. Zawody również rozegrano w 

trzech konkurencjach. Najlepszym drużynom wrę-

czono nagrody rzeczowe i puchary. 

Tekst: Henryk Żok –  

Wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego 

Medale i odznaki otrzymali: 

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 

 Krzysztof Pinecki z OSP Stary Widzim 

Odznaki za wysługę lat: / wszyscy z OSP Wroniawy/ 

V lat – Arkadiusz Gortat 

XX lat – Sławomir Kliks, Artur Ratajski, Przemysław Schön-

feld 

XXV lat – Leszek Rozynek 

XXX lat - Małgorzata Schönfeld, Tomasz Kliks 

45 lat – Stanisław Czyżewski 

Odznaki MDP: / wszyscy z OSP Wroniawy/ 

Złota: Kamila Kliks i Aneta Zawada 

Brązowa: Marta Jackowiak, Paulina Kliks, Anna Krajewska, 

Sandra Piosik, Karolina Piskorska, Adela Wojtkowiak, Kata-

rzyna Żak, Agnieszka Hanyż, Igor Pukacki, Szymon Rozynek, 

Marcin Walkowiak i Hubert Rozynek. 

Poza kilkoma większymi imprezami w roku (organizowanymi od maja do październi-

ka), w soboty lipca i sierpnia organizowane są ogólnodostępne pociągi na historycz-

nej trasie Lužná u Rakovníka – Kolešovice. Co ciekawe – muzeum prowadzi państwo-

wy przewoźnik kolejowy – České dráhy (podobnie jak Parowozownię Wolsztyn – PKP 

CARGO S.A.), jednak wśród stacjonujących parowozów są maszyny, których właścicie-

lem jest Narodowe Techniczne Muzeum w Pradze czy klub miłośników kolei. 

Fot. 5. Polski 

przedstawiciel 

(Ol12-7 ze skan-

senu w małopol-

skiej Chabówce) 

prezentuje się 

obrotnicy pod-

czas zlotu paro-

wozów produkcji 

austriackiej – 

Lužná u Rakov-

níka  

(23.06.2013 r.)  

Porównanie oferty niemieckich i czeskich placówek parających się turystyką kolejową 

z ofertą Parowozowni Wolsztyn momentami nie pozostawia złudzeń co do ich atrak-

cyjności. Nic więc dziwnego, że nawet w znacznie oddalonych od polskiej granicy 

miejscowościach, coraz częściej przy okazji imprez z zabytkowym taborem słychać 

język polski. Miejmy nadzieję, że starania samorządów przyczynią się do ożywienia 

oferty wolsztyńskiej parowozowni, w której być może, tak jak jeszcze parę lat temu, 

międzynarodowe towarzystwo pasjonatów będzie można spotkać częściej niż raz  

w roku.  

Fot. 6. Pełen pasa-

żerów skład z czte-

rema (!) parowo-

zami wyjeżdża po 

pokazowym prze-

jeździe ze stacji 

Řevničov 

(22.06.2013 r.)  

 

 

 

Fot. 7. Optymi-

styczny widok – 

parowozy podczas 

naprawy przepro-

wadzanej w za-

adaptowanej na te 

cele hali dawnej 

wagonowni na 

terenie muzeum w 

Lužnej u Rakov-

níka  

(19.06.2011 r.)  

 

Tekst i zdjęcia: 

Andrzej Tomaszewski—Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni 


