
Zawody strażackie w Pawłowie Żońskim 
 
W Pawłowie Żońskim na boisku sportowym, 13 lipca, rywalizowali strażacy - ochotnicy na 
odbywających się Miejsko - Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, podczas który 
popisywali się umiejętnościami biegowymi w sztafecie oraz sprawnością rozwijania linii 
gaśniczej w działaniach bojowych. Po powitaniu wszystkich przybyłych przez Szymona 
Manikowskiego – prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w 
Wągrowcu miłym akcentem było wręczenie kilku odznaczeń dla zasłużonych strażaków z 
OSP w Pawłowie Żońskim Decyzją zarządu oddziału wojewódzkiego związku złotym 
medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa” (po raz drugi) został odznaczony Wojciech 
Trojanowski,  brązowym wyróżniono Marka Ćwika, które wręczył Andrzej Kuraszkiewicz – 
prezes zarządu oddziału powiatowego związku w Wągrowcu. Ponadto zarząd oddziału 
miejsko – gminnego związku przyznał odznaki za wysługę lat, którymi udekorowano Marka 
Ćwika za 15 lat służby, za 10 lat: Paweł Pawłowski i Artur Prusak. Po przemarszu strażaków 
po płycie boiska pod dowództwem Grzegorza Manikowskiego – komendanta miejsko – 
gminnego, otwarcia zawodów dokonał Przemysław Majchrzak – wójt gminy Wągrowiec 
życząc wszystkim sportowej rywalizacji podczas zawodów. Zgłoszone drużyny przysporzyły 
wielu emocji przybyłym na to sportowo – pożarnicze widowisko. Pod czujnym okiem 
sędziego głównego zawodów st. kpt. Ryszarda Skiby, który podczas odprawy drużyn 
powiedział: „Zadania wykonujemy zgodnie z regulaminem i tak będą oceniane”, pomocą 
służyli funkcjonariusze z PSP oraz strażacy z OSP pełniący funkcje sędziów zawodów. 
Druhowie w pierwszej kolejności rywalizowali w biegach sztafetowych, aby uzyskać jak 
najlepszy wynik. Największe emocje wzbudziła rywalizacja drużyn w ćwiczeniach bojowych, 
gdyż przy równej ilości zdobytych punktów przeważa uzyskany czas w tej konkurencji.  Po 
podsumowaniu wyników w kategorii „A” senior nie miała sobie równych drużyna z OSP w 
Łeknie z łącznym czasem 105 sekund, która wyprzedziła OSP z Runowa (119 sekund) i OSP 
Sienno II również ten sam czas, pozostałe OSP: Kaliszan (125), Sienno I (127), Wągrowiec 
(128), Pawłowo Żońskie (133). W kategorii kobiecej rywalizowały dwie drużyny, z których 
szybciej wykonała swoje zadania drużyna z OSP w Siennie (113 sekund), pokonując druhny z 
OSP w Łeknie z wynikiem 143 sekundy. Natomiast w kategorii CTiF prym wiodła 
młodzieżowa drużyna z Runowa (1012 pkt.), wyprzedzając drużyny z Łekna (994), Ochodzy 
(977) i Sienna z ilością 894 punktów. Laureaci zmagań pożarniczych zostali uhonorowani 
dyplomami, pucharami i medalami. Suma punktów spowodowała, że OSP w Łeknie również 
otrzymała Puchar Przechodni Wójta Gminy Wągrowiec, a także drużyna ta będzie 
reprezentować powiat na zawodach wojewódzkich, które odbędą się we wrześniu. Warto 
wspomnieć, że w tegorocznych eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego konkursu 
„Młodzież zapobiega pożarom” reprezentant powiatu wągrowieckiego z OSP w Żabiczynie 
wykazał się największą wiedzą pożarniczą i zdobył pierwsze miejsce. Czy OSP w Łeknie 
podczas tegorocznych wojewódzkich zawodów sportowo – pożarniczych, które odbędą się na 
wągrowieckim stadionie sportowym również sprawią lokalnej publiczności miłą 
niespodziankę? Rywalizacji sportowej również się przyglądali:  bryg. Zbigniew Dziewulski – 
zastępca komendanta PSP w Wągrowcu, Zbigniew Cholewiński reprezentujący burmistrza 
miasta, a także odwiedził ochotników Tomasz Kranc – wicestarosta wągrowiecki. – 
„Wszystkim za wszystko dziękuje” – powiedział na zakończenie wójt gminy Przemysław 
Majchrzak, który dodał, aby wszystko to co tutaj się działo zostało zapisane w kronice 
miejsko – gminnej prowadzonej przez Bożenę Urbańską, która przybyła na zawody z mężem 
Zenon byłym prezesem miejsko – gminnego związku. Wszyscy z radością delektowali się 
przygotowaną grochówką strażacką. 
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