Wielki jubileusz strażaków z Klebarka
Wielkiego
Jeżdżą do pożarów, pomagają ofiarom wypadków, biorą też udział w misjach humanitarnych za
granicą &#8211; mowa o dzielnych
strażakach ochotnikach z Klebarka Wielkiego,
którzy w sobotę 31 lipca będą obchodzić
piękny jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

Ochotnicza Straż Pożarna Pomoc Maltańska w Klebarku Wielkim w gminie Purda to w tej chwili 23 czynnych
strażaków, którzy biorą udział w akcjach oraz kolejnych 42 członków wśród których są m.in. emeryci.
Ochotnicy z Klebarka Wielkiego interweniują średnio co cztery dni (w ubiegłym roku mieli 90 interwencji).
Jeżdżą do pożarów, pomagają ofiarom wypadków, ale biorą także udział w misjach humanitarnych i akcjach
pomocowych na całym świecie.
- W ciągu dwóch ostatnich lat trzy razy byliśmy w Gruzji, która miała konflikt zbrojny z Rosją &#8211;
mówi Jacek Fuksiewicz, prezes zarządu OSP Pomoc Maltańska. &#8211; W Gruzji zakładaliśmy kilka szpitali
polowych, w tym jeden na 1800 osób.
Przy OSP Pomoc Maltańska działa także Ośrodek Ratownictwa, Pomocy Medycznej i Humanitarnej, który
dysponuje dwiema karetkami pogotowia oraz nowym szpitalem polowym (szpital zabezpieczał m.in.
tegoroczny Grunwald). Strażacy dysponują także dwoma samochodami gaśniczymi typu średniego oraz
jednym lekkim samochodem ratownictwa technicznego. Niestety jeden z dwóch samochodów gaśniczych
jest mocno wysłużony (staruszek ma aż 38 lat!).
- Jednym z naszych marzeń na najbliższe lata byłaby wymiana starego samochodu na nowy &#8211;
przyznaje Jacek Fuksiewicz. &#8211; Mamy też inne marzenia. Chcielibyśmy nabyć samochód ciężki do
ratownictwa chemicznego.
Obchody 100-lat OSP Pomoc Maltańska rozpoczną się w sobotę 31 lipca o godz. 13 od uroczystej mszy św.
w Archidiecezjalnym Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim. Po mszy strażacy z Klebarka, a
także z Barczewa, Purdy, Nowej Wsi i Gutkowa przemaszerują w korowodzie i ze sztandarami na stadion
szkolny. Później odbędzie się uroczysta akademia jubileuszowa z przemówieniami oraz wręczaniem
odznaczeń. W części artystycznej wystąpią m.in. dzieci z Klebarka, a strażacy z Olsztyna pokażą cięcie
samochodu i udzielanie pomocy ofiarom wypadku. Od godz. 19 ruszy zabawa taneczna z didżejem, która
potrwa do rana. Starostwo Powiatowe wsparło finansowo organizację obchodów w Klebarku Wielkim.
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