Návštěva naší delegace ve Starym Miastu koło Konina.
I letos přišla pozvánka pro delegaci hasičů na oslavy „Dnia strażaka” ze Starego
Miasta, družebního města naší obce. Jelikož delegace z našeho sboru se zúčastnila jejich
oslav loni, tak jsme možnost reprezentovat petrovické hasiče nabídli kolegům ze Závady. Ti
však tak jako loni účast odmítli pro pracovní zaneprázdnění. Na oslavy, které byly 5. května v
části Starego Miasta v Modle Królewskiej, vyjeli naši hasiči Zdenek Konzal, Rudolf Kurz,
Michal Morcinek a Stanislav Rduch. Jelikož byl připravený program na celý den, vyjeli jsme už
v sobotu v poledne. V neděli 5. května jsme si prohlídli pamětihodnosti okresního města
Konin.

Románský sloup z roku 1151 označující polovinu cesty mezi Kaliszem a Kruszwicą.

Náměstí v Koninie.

Stará radnice

Stará zástavba

tapeta na zdevastovaném domě.

bývalá celnice na řece Wartě, nyní restaurace

Skvělým průvodcem je pan Ireniusz, který je chodící kronika širokého okolí. Loni nás provázel
v katedrále Matki Bożej Licheňskiej a jeho znalosti jsou úžasné. Na náměstí v Koninie nás
zaujala trochu nevýrazná fasáda jednoho domu. Dozvěděli jsme se, že je to tapeta, která
zakrývá jeden dům v dezolátním stavu, ale jeho demolie by mohla narušit statiku okolních
domů.

Odpoledne začaly oslavy Dnia strażaka uvítáním hostů a polní mší, při které byla
vysvěcena hasičská cisterna, od které byly později předány klíče komendantovi OSP Modła
Królewska. Udivilo nás s jakým nadšením byl vůz přijat, ikdyž se jednalo o vyřazenou cisternu
od profesionálů v Koninie. Poté byli vyznamenáni zasloužilí hasiči a oficiální část byla
zakončena slavnostním pochodem praporečníků a delegací zdejších OSP.

Následovalo kulturní pásmo písní a tanců v provedení žáků základní školy v Modle
Królewskiej. V sále remizy místní OSP jsme po večeři při skleničce vodky probírali možnosti a
problémy našich organizací. přes rozdílné podmínky máme jeden velký společný problém a
to malý zájem mladých o naši činnost.

Část naší delegace v Koninie s panem Ireniuszem a s funkcionáři OSP Modła Królewska.

Wójt OSP Moda Krolewska a pan Ireniusz v kanceláři wojta.

Stanislav Rduch

