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 Rozpoczęte w 2006 roku kontakty pomiędzy Kłodawą a niemieckim Oschatz nadal się rozwijają
. W lipcu 2013 roku Kłodawska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza odwiedziła Oschatz. W
bieżącym roku z rewizytą przybyła do Kłodawy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Oschatz i
przebywała w naszym mieście od 21 do 24 sierpnia. Był to pierwszy w Wielkopolsce
Wschodniej letni obóz MDP Kłodawa i Jugend FFW Oschatz.

  

W czwartkowe przedpołudnie przybyła do Kłodawy 25 osobowa grupa druhów i opiekunów z
Jugend FFW Oschatz. Towarzyszyli im Rene Werner, jako przedstawiciel miasta Oschatz i
koordynator współpracy z Kłodawą oraz Edyta Gebusia - pośrednik językowy i niepisany
ambasador współpracy Oschatz - Kłodawa. Goście zostali zaproszeni do kłodawskiego ratusza,
gdzie przywitali ich Burmistrz Robert Olejniczak i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Cichocki. Popołudnie i wieczór Goście spędzili w siedzibie kłodawskiej OSP, zapoznając się z
techniką gaśniczą i ratowniczą będącą w dyspozycji kłodawskich strażaków . W piątek obie
drużyny miały możliwość skorzystania z atrakcji Uniejowskich Term oraz Kłodawskiej
Podziemnej Trasy Turystycznej przy Kopalni Soli „Kłodawa”.

  

W sobotni poranek po wspólnym śniadaniu dwie grupy młodych strażaków udały się do stolicy
powiatu kolskiego , aby zwiedzić Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole.
Zwiedzano pomieszczenia centrali 112 i wysłuchano z uwagą informacji o polskim systemie
ratowniczym. Następnie zaprezentowany został sprzęt bojowy i ratowniczy straży zawodowej.
Atrakcją było wzniesienie się na podnośniku na wysokość 25 metrów oraz prześledzenie akcji
ratowniczej. Wspólne ćwiczenia ratownicze wypełniły pracowicie sobotnie popołudnie. Część
opiekunów uczestniczyła w Solnym Maratonie rowerowym na trasie 17 i 25 kilometrów .
Sobotnia kolacja i wieczór spędzony razem w gospodarstwie agroturystycznym był okazją do
wręczenia upominków, podziękowań , dyplomów i wyróżnień. Niemałym zaskoczeniem dla
jednego z inspiratorów i koordynatorów międzynarodowej współpracy Kłodawy było wręczenie
przez Burmistrza Kłodawy i wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP Zdzisława Domańskiego
Brązowego Medalu za zasługi dla pożarnictwa . Zaszczycony nieoczekiwanym wyróżnieniem
Adam Maliński nie krył wzruszenia i potwierdził gotowość dalszej służby swojej dawnej
Ojczyźnie - Ziemi Kłodawskiej.

  

Przeprowadzono również rozmowy o dalszej współpracy. Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak
poinformował gości o fakcie nawiązania współpracy przez Kłodawę z samorządem
miejscowości Kalinówka (Ukraina) i nakreślił wizję trójstronnej wymiany młodzieżowej. Pojawiła
się propozycja wzięcia udziału we wspólnej akcji charytatywnej " Paczka w kartonie od butów -
czyli świątecznej paczce”. W niedzielne przedpołudnie opiekunowie odwiedzili leżący w pobliżu
cmentarz ewangelicki, gdzie zapalono znicz na kwaterze żołnierzy poległych w walkach pod
Kłodawą w listopadzie 1914 roku oraz na grobie założyciela kłodawskiej OSP - Karola
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Woltersdorfa i wieloletniego naczelnika OSP – Edwarda Woltersdorfa . Zakończony właśnie w
Kłodawie Międzynarodowy Polsko- Niemiecki Letni Obóz Strażacki to efekt współpracy
samorządów miast Kłodawy i Oschatz, przy wsparciu finansowym organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży w Poczdamie.

  

Zrelacjonował oraz wspierał cały projekt Adam Maliński
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