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5 stycznia 2015 r. po zrealizowanym drugim transporcie łóżek i innego sprzętu oraz
wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kole okazało, się że na terenie starego gmachu
kliniki Helios w Northeim znajduje się jeszcze kilkadziesiąt łóżek pielęgnacyjnych.
Autor notatki upewniwszy się, że szpital w Kole ma zaspokojone bieżące potrzeby w zakresie
łóżek szpitalnych, natychmiast po przekroczeniu granicy niemiecko- polskiej w poniedziałkowy
wieczór postanowił powiadomić władze samorządowe w Kłodawie. Wykonał telefony do
Burmistrza Kłodawy - Roberta Olejniczaka i Przewodniczącego Rady - Grzegorza Siwińskiego i
poinformował o możliwości pozyskania sprzętu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Potrzeby OPS w Kłodawie były znane autorowi notatki. Ostatni zorganizowany transport łóżek,
balkoników i wóżków inwalidzkich miał miejsce latem 2008 roku i pochodził z Gelsenkirchen a
darczyńcą był Wolfgang Eckert. Władze samorządowe w Kłodawie zareagowały na sygnał
Adama Malińskiego pozytywnie.

      

W środę rano autor notatki otrzymał informację z Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, że został
zamówiony przewoźnik i że auto byłoby w Northeim w czwartek 8 stycznia 2015 r. Całą środę
trwały działania, w celu znalezienia wolontariuszy do załadunku łóżek. Wykonano kilka
telefonów zarówno do dr Hansa Kohna, jak i Barbel Lange, a także do pastora Helmuta Brauera
w Lubece. Pastorowi Brauerowi udało się telefonicznie skontaktować z dowódcą pogotowania
wypadkowego Joannitów Johanniter Unfall Hilfe w Northeim. Marc Kuchemann po przybyciu z
Gottingen podjął decyzję o udzieleniu pomocy Kłodawie. Także i Barbel Lange ubolewając, że
sama nie może pomóc bezpośrednio w załadunku poprosiła swojego syna Beniamina, który nie
odmówił pomocy. O godzinie 12.00 autor otrzymał informację, że kierowca podjechał pod
zabudowania kliniki. Załadunek był wielkim wyzwaniem logistycznym, gdyż nie ma tam żadnej
rampy, wszystkie sporo ważące łóżka trzeba było podnosić z ziemi na wysokość skrzyni
ładunkowej i potem ustawiać na wysokość czterech łóżek , aby optymalnie wykorzystać
ładowność i objętość skrzyni ładunkowej. Na szczęście nie zabrakło chętnych do udzielenia
pomocy Kłodawie. Już od godziny 10.30 wolontariuszy powitał pan Fruhauf, który otworzył
pomieszczenia nieczynnego już szpitala. Dr Hans Helmut Kohn- emerytowany nauczyciel w
BBS Einbeck, Gerhard Rosenberg- emeryt, Jurgen Sott- były komendat OSP w mieście
Einbeck, Werner Weske - były właściciel gospody, Horst Jurgens - burmistrz Vogelberg,
Beniamin Lange - wolontariusz , ratownicy z pogotowia wypadkowego wraz z dowódcą
Arnoldem Friedrichem v. Zepelinem. Łącznie załadowano 48 łóżek, kilka materacy i szafek
szpitalnych. Łóżka dowieziono do Kłodawy, do Ośrodka Pomocy Społecznej 12 stycznia 2015 r.
Druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i OSP Kłodawa oraz OSP Dębina sprawnie i
precyzyjnie pomogli w rozładunku . Były Kłodawianin dziękuje administracji i samorządowi

 1 / 2



Transport sprzętu medycznego z Niemiec

Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 19 stycznia 2015 12:56 - Poprawiony poniedziałek, 19 stycznia 2015 13:08

Kłodawy za szybką i konkretną decyzję, dzięki czemu mieszkańcy Kłodawy, któych dotykają
przewlekłe choroby, a także opiekujące się nimi rodziny, będą miały zabezpieczony sprzęt
ułatwiający życie i pielęgnację chorego. Słowa wielkiego podziękowania kierowane są do
Przyjaciół Kłodawy : Barbel Lange- Rexhepi, dr. Hansa Helmuta Kohna, pastora Helmuta
Brauera, załodze wolontariuszy pogotowia wypadkowego Johanniter Unfall Hilfe i jej dowódcy
Marc Kuchemannowi i Arnoldowi Friedrichowi v. Zepelinowi , Beniaminowi Lange , panu
Fruhauf z kliniki Helios i wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy pomogli zrealizować to
zadanie.
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