Samochody dla Biskupca i Kolna od strażaków z
Niemiec
Lekki Mercedes Magirus, samochód bojowy LF 16/12 i dwa wózki dla niepełnosprawnego
strażaka – takie dary od zaprzyjaźnionych strażaków z partnerskiego Powiatu Osnabruck
otrzymali w lipcu druhowie z Biskupca i Kolna. Używany, ale dobry sprzęt na pewno przyda się
w codziennej służbie.

Samochód lekki Mercedes
Magirus i dwa wózki
inwalidzkie &#8211; to dary
jakie od strażaków z
Osnabruck otrzymali
druhowie z Biskupca

O tym, że partnerska współpraca pomiędzy Powiatami: Osnabruck i Olsztyńskim oraz poszczególnymi
gminami obydwu powiatów, przynosi realne korzyści i działania, przekonali się tym razem strażacy z
Biskupca i Kolna. To właśnie druhowie z tych dwóch gmin otrzymali od swoich niemieckich kolegów
samochody strażackie. Pierwsze uroczyste przekazanie samochodu lekkiego Mercedes Magirus na
potrzeby wsparcia sprzętowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu odbyło się 2 lipca na terenie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu. W miłej uroczystości wzięli udział m.in. Andrzej Górzyński,
komendant PSP w Olsztynie, Elżbieta Samorajczyk, burmistrz Biskupca, Cornelis van de Water, komendant
ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Osnabrück i Amin Schneider, komendant straży pożarnej miasta
Bramsche. Samochód, który dobrze służył strażakom z Niemiec przyjmowali w imieniu władz Biskupca
Komendant Gminny OSP w Biskupcu, dh Tomasz Jarmużewski oraz naczelnik OSP Biskupiec, dh Jan Socha.
Międzynarodowe przyjaźnie
To nie był jednak jedyny prezent przywieziony przez gości z Niemiec. Strażacy z Osnabruck i Bramsche
zainteresowali się trudną sytuacją życiową Ryszarda Kołakowskiego, emerytowanego strażaka, który w
1986 roku doznał porażenia czterokończynowego w czasie przygotowań na drabinie hakowej do
Pożarniczych Mistrzostw Polski. Mimo swojego inwalidztwa dzielny mężczyzna wciąż pozostaje aktywnym
sportowcem i czynnie uczestniczy w rozgrywkach ligi rugby. Komendant Water przekazał Ryszardowi
Kołakowskiemu dwa wózki inwalidzkie, które na pewno ułatwią codzienne życie i funkcjonowanie
biskupieckiemu strażakowi. Na zakończenie swojej wizyty w powiecie strażacy z Osnabruck zwiedzili także
OSP Barczewo i OSP Olsztynek. Mieli też okazję zapoznać się z wyposażeniem dwóch olsztyńskich
Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz jednostki w Biskupcu.
- Goście zwiedzali także Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewody, gdzie przyjmowane są
zgłoszenia na alarmowy numer ratunkowy 112 – mówi Sławomir Filipowicz, rzecznik prasowy olsztyńskiej
straży pożarnej. &#8211; Wizyta była też okazją do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim

możliwością nawiązania kolejnych międzynarodowych przyjaźni.

Druhowie z Kolna otrzymali
10 lipca strażacki samochód
bojowy LF 16/12

Auto jest w dobrych rękach
Z kolei w dniach od 9 do 12 lipca gmina Kolno gościła 8-osobową grupę przedstawicieli z partnerskiej
gminy Belm z Powiatu Osnabruck. Na czele delegacji stał Bernhard Wellmann, burmistrz Belm. W składzie
nie zabrakło też strażaków z Belm i przedstawicieli Niemieckiego Czerwonego Krzyża, którzy przywieźli ze
sobą samochód bojowy (strażacki LF 16/12). &#8211; Wóz strażacki od 1989 roku zawsze służył nam
dobrze i wiemy, że jest teraz w dobrych rękach – podkreślił przy przekazaniu auta burmistrz Bernhard
Wellmann. &#8211; Liczę, że pojazd posłuży pogłębianiu relacji wzajemnego partnerstwa między gminami
Belm i Kolno oraz wzajemnej przyjaźni.
Lokalny oddział Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Vehrte wyposażył wóz strażacki w materiały pomocne
w akcjach ratowniczych. Kluczyki przekazanego wozu strażackiego odebrał w imieniu gminy Kolno Tomasz
Jarmużewski – Komendant Gminny OSP. Henryk Duda, wójt gminy Kolno podziękował całej społeczności
gminy Belm oraz strażakom, za przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na
terenie gminy Kolno. Goście z Niemiec zwiedzili gminę Kolno i jej malownicze okolice oraz bazę i
wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej – Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu, po której
gości oprowadził młodszy brygadier Jarosław Jakubik – dowódca JRG Nr 3 w Biskupcu.
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