Przedświąteczne spotkanie strażaków
ochotników
Podsumowanie roku 2010, wyróżnienia i odznaczenia dla strażaków, plany na przyszły rok oraz
świąteczne życzenia &#8211; to główne punkty spotkania Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych w Olsztynie, które odbyło się 15 grudnia (środa) w sali sesyjnej olsztyńskiego
starostwa.

W spotkaniu uczestniczyli również: Mirosław Pampuch, starosta olsztyński, oraz Grzegorz Drozdowski,
przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie. Na początku spotkania odznaczono brązowym medalem za
zasługi Przemysława Wolszczaka z OSP Olsztynek. Strażak podjął próbę ratowania tonącego rybaka nad
jeziorem Pluszne. Pomimo mroźnej pogody i braku odpowiedniego sprzętu podjął akcję ratunkową, niestety
życia człowieka nie udało się uratować.
- Ale za jego odwagę i szybkie działanie należą się słowa uznania &#8211; mówił Grzegorz Matczyński,
wiceprezes Powiatowego Związku OSP w Olsztynie.
Podczas uroczystości wręczono dyplomy uznania przesłane przez Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu
Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych. Otrzymali je: Damian Baumann z OSP „Pomoc Maltańska" w
Klebarku Wielkim oraz jego kuzyn Sebastian Baumann, strażak z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie.
Druhowie kilka miesięcy temu podjęli skuteczną akcję ratowania ludzkiego życia. Na spotkaniu wyróżniono
statuetkami „Życzliwy Pracodawca" osoby które w szczególny sposób wspierają działania strażaków
ochotników.
- Chcielibyśmy co roku, podczas takich spotkań, honorować niezwykłych pracodawców, mówił Adam
Sierzputowski, prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP w Olsztynie. Były starosta olsztyński dziękował
czterem wyróżnionym pracodawcom za to, że często własnym kosztem wspierają strażaków ochotników.
Wyróżnieni pracodawcy to: Jarosław Gołaszewski z Nowej Wsi, Dariusz Sakwiński z Purdy; Janusz Banilewicz
z Gietrzwałdu, Krzysztof Krawczyk z Olsztyna. Po odznaczeniach strażacy podsumowali kończący się rok i
rozmawiali o planach na rok 2011. Co najbardziej niepokoi strażaków? A to, że coraz mniej młodych ludzi
garnie się do straży.
- Dlatego tak ważne jest nagłaśnianie naszych działań, a także nagradzanie młodych druhów za ich
postawę, tak jak nastąpiło to dzisiaj &#8211; mówił na spotkaniu Grzegorz Matczyński.

Po oficjalnej części spotkania strażacy odmówili wspólnie z zaproszonym kapłanem modlitwę, podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Starosta Olsztyński również przyłączył się do życzeń
dziękując druhom m.in. za rok ciężkiej pracy, a także za solidarność we wspieraniu akcji powodziowych.
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