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W  Gminnym Domu Kultury odbył się finał gminnego etapu Konkursu Wiedzy Pożarniczej – 
Młodzież Zapobiega Pożarom. Konkurs dotyczący wiadomości z zakresu pożarnictwa i ratownictwa 
od lat cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczniów gminy Linia. Motywują ich zapewne bardzo 
atrakcyjne nagrody, które zapewniają organizatorzy konkursu dzięki wsparciu hojnych sponsorów. 
Nad przygotowaniem konkursu czuwała Wiesława Wróblewska – pracownik Urzędu Gminy w Linii 
odpowiedzialna za sprawy związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Pytania  
na konkurs układał dh Przemysław Pallubicki z OSP w Strzepczu, który był też przewodniczącym 
komisji konkursowej. Ponadto w jury oceniającym zmagania konkursowe zasiedli: Mirosława 
Kuberna z ramienia Urzędu Gminy w Linii, druhowie Czesław Szaradowski i Stanisław Ruszkowski       
z Zarządu Gminnego Związku OSP PR oraz leśniczy Sławomir Krzynowski z Nadleśnictwa                          
w Strzebielinie z siedzibą w Luzinie. Wszystkich uczestników biorących udział w konkursie powitał 
wójt gminy Łukasz Jabłoński, życząc wszystkim zwycięstwa… uczestnicy startowali w konkursie w 
dwóch kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i gimnazja. Rywalizacja składała się z dwóch 
części: testu pisemnego oraz części ustnej zawierającej także zadania techniczne.   

W końcowej rywalizacji w gronie uczniów szkół podstawowych najlepszym okazał się 
Nikodem Stenka z SP w Pobłociu. Kolejne miejsca zajęli: Błażej Wałdowski z SP w Linii, Izabela 
Kwidzińska oraz Weronika Młyńska z SP  Kętrzynie, Karina Grzenkowicz i Sebastian Półczyński                 
z SP w Niepoczołowicach, Małgorzata Gruba i Paulina Syldatk z SP w Miłoszewie oraz Aleksandra 
Woźny z SP w Pobłociu, Anna Ellwart z SP w Linii, Natalia Klinkosz i Laura Langa – Pobrucka                    
z SP w Strzepczu. Natomiast w gronie gimnazjalistów największym zasobem wiedzy wykazała się 
Wioletta Konkol z gimnazjum w Strzepczu. Kolejne lokaty zajęły: Natalia Dosz, Paulina Sarnowska, 
Weronika Wróblewska – wszystkie ze Strzepcza. Gimnazjaliści z Linii zajmowali kolejne miejsca: 
Rafał Półczyński, Sylwester Recław, Agata Stanisławska i Czesław Szur. Zwycięzcy w obu 
kategoriach otrzymali w nagrodę rowery! Kolejni uczniowie mogli wybierać spośród przygotowanych 
nagród m.in.: tablety, drukarki, słuchawki itd. Każdy otrzymał także teczkę z cennymi upominki 
przygotowanymi przez organizatorów. Najlepsi reprezentować będą gminę Linia w etapie 
powiatowym konkursu. W przygotowanie konkursu oprócz Wiesławy Wróblewskiej zaangażowani 
byli druhowie: Łukasz Pallubicki, Mieczysław Goldschmidt oraz Franciszek Miotk a także 
pracownicy GDK w Linii.  


