Przekazanie
dla
OSP
Kościelnych

nowego pojazdu
w
Wyszonkach

30 września 2019 roku to dzień, który dobitnie zapisał się w
kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach
Kościelnych. Za sprawą wieloletnich starań, licząca już 93
lata jednostka otrzymała nowoczesny samochód ratowniczo –
gaśniczy GBA 4/40 z napędem 4×4 na podwoziu Mercedes – Benz
Atego 1630. Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki wspólnemu
wysiłkowi i montażu finansowemu środków pochodzących z kilku
źródeł: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 193 000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 7
000,00 zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji –
150 000,00 zł, z Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu – 5 000,00
zł, wkładu własnego OSP Wyszonki Kościelne – 54 967,00 zł oraz
dofinansowania z gminy w kwocie 430 000,00 zł.
Uroczysty apel ze względu na złe warunki atmosferyczne
rozpoczął się w nowoczesnej hali garażowej OSP od złożenia
meldunku przez dowódcę uroczystości kapitana Wojciecha
Sokołowskiego Jarosławowi Zielińskiemu – sekretarzowi stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłowi na
sejm RP. Następnie odbył się przegląd pododdziałów oraz
odśpiewanie hymnu państwowego. Wójt gminy Klukowo Piotr
Uszyński jako gospodarz uroczystości powitał licznie
zgromadzonych gości, między innymi: Jarosława Zielińskiego –
posła na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Jacka Boguckiego – posła na sejm
RP, st. bryg. Piotra Pietraszkę – zastępcę podlaskiego
komendanta wojewódzkiego PSP, Andrzeja Koca – prezesa zarządu
oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, Jerzego Leszczyńskiego –
radnego sejmiku województwa podlaskiego, Bogdana Zielińskiego
– starostę wysokomazowieckiego, prezesa zarządu oddziału

powiatowego ZOSP RP, mł. bryg. Adama Frankowskiego –
komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, ks.
Mirosława Orłowskiego – proboszcza parafii pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Wyszonkach Kościelnych, ks. seniora
Stanisława Białego, ks. Jerzego Kaczyńskiego – proboszcza
parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie.
Na strażackim święcie nie zabrakło także przedstawicieli
lokalnych władz samorządowych, funkcjonariuszy KP PSP w
Wysokiem Mazowieckiem oraz podmiotów i instytucji
współpracujących na co dzień ze strażą pożarną: Kamil
Dołęgowski – dyrektor Banku Spółdzielczego w Klukowie,
Eugeniusz Łuniewski – właściciel
Zakładów Mięsnych
„Łuniewscy”, radnych powiatu i gminy oraz przedstawicieli
lokalnych instytucji, strażaków i weteranów służby
pożarniczej, a także strażackich pocztów sztandarowych.
Po powitaniu nastąpiło oficjalne przekazanie nowego
strażackiego samochodu przez Jarosława Zielińskiego –
sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w asyście
gości honorowych i poświęcenie nowego pojazdu. Uroczystość
zakończyły podziękowania złożone na ręce wszystkich osób,
dzięki którym był możliwy zakup tego jakże potrzebnego sprzętu
oraz pamiątkowe zdjęcia.
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