Przyjechali z Niemiec TIR-em pełnym
prezentów
Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny o wartości kilkuset tysięcy złotych podarowali mieszkańcom
powiatu olsztyńskiego przyjaciele z partnerskiego Powiatu Osnabruck. We wtorek 29
października prezenty trafiły do specjalistycznych placówek w Olsztynku, Dobrym Mieście,
Barczewie i Klebarku.

Łóżka sterowane elektrycznie, chodziki czterokołowe, wózki inwalidzkie, elektroniczne podnośniki
hydrauliczne do wanien, stoliki przyłóżkowe – to tylko część profesjonalnego sprzętu
medyczno-rehabilitacyjnego, jaki przywiózł do Barczewa wielki TIR z Niemiec. Transport z prezentami
przydatnymi dla osób chorych i niepełnosprawnych, to dar od zaprzyjaźnionego Powiatu Osnabruck.
- To bezpośredni wyraz troski o zdrowie mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, a także dar przyjaźni z okazji
jubileuszu 15-lecia partnerskiej współpracy – mówi Karl-Heinz Finkemeyer, pełnomocnik starosty
Osnabruck ds. kontaktów międzynarodowych.
Praktycznie nieużywane
Do powiatu olsztyńskiego trafił sprzęt wysokiej jakości i w bardzo dobrym stanie technicznym.
- Akcesoria dostarczone z Niemiec są praktycznie nieużywane, a spora ich część jest jeszcze w
oryginalnych opakowaniach – mówi Krystyna Szter, przewodnicząca komisji spraw społecznych Rady
Powiatu w Olsztynie, która oglądała podarunki. – Cieszę się, że taki transport trafił do nas z Niemiec. Sprzęt
na pewno przyda się naszym mieszkańcom.
Z Niemiec do Polski trafiło m.in. 130 chodzików czterokołowych, 105 zwykłych chodzików, 13 łóżek
sterowanych elektrycznie, 14 wózków inwalidzkich, sześć podnośników hydraulicznych do wanien, stoliki
przyłóżkowe, krzesełka prysznicowe, siedziska do wanny, czy materace.
- Szacujemy, że przywieziony sprzęt może być warty nawet kilkaset tysięcy złotych – mówi Anna Rybińska,
pełnomocnik starosty olsztyńskiego ds. kontaktów z zagranicą.

Warto było przyjechać
We wtorek 29 października przedstawiciele placówek medycznych i opiekuńczych z terenu powiatu
odbierali podarunki do swoich placówek.
- Wzięliśmy dziewięć łóżek sterowanych elektrycznie, krzesełka kąpielowe, chodziki i wózki inwalidzkie –
wylicza Maria Mielniczek, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. – Zadowoleni
jesteśmy szczególnie z łóżek, bo z roku na rok staramy się wymieniać je na nowe, ale to spory koszt, bo
jedno takie elektryczne łóżko kosztuje 3,5 tys. zł.
Do Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku trafiły m.in. chodziki na kółkach, przenośne toalety, dwa łóżka,
czy siedziska do wanny.
- Warto było przyjechać – cieszy się Mirosław Pawlicki, główny administrator DPS Olsztynek. – Sprzęt jest
naprawdę wysokiej klasy.
Kolejne placówki, do których trafiły potrzebne prezenty to DPS Barczewo, DPS Dobre Miasto i
stowarzyszenie Lazarus w Klebarku. Jak się okazuje sprzęt medyczno-rehabilitacyjny to nie jedyne dary,
jakie przyjechały z Niemiec. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Osnabruck podarowało kobietom wiejskim z
terenu powiatu olsztyńskiego odzież, pościel, ręczniki i inne potrzebne artykuły.
- Po raz kolejny potwierdza się, że współpraca pomiędzy naszymi powiatami wypełniona jest realnymi
działaniami na rzecz mieszkańców obu powiatów – cieszy się Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
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