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Dnia 18 marca w GDK w Lini odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt: „Wiatr, 

ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” 

Otwarta została wystawa pokonkursowa prac. W konkursie udział wzięło ponad 110 uczestników ze 

wszystkich szkół z terenu gminy. 

Przed uroczystym ogłoszeniem wyników druhowie OSP w Lini przeprowadzili godzinny szczegółowy 

pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego. Dzieci i młodzież mogły zapoznać się z wyposażeniem 

samochodów gaśniczo – ratowniczych. Mogły zobaczyć min. pasy do usztywniania kręgosłupa w 

czasie wypadków, różnego typu prądownice i maski tlenowe, oraz inny nowoczesny sprzęt strażacki.  

Druhowie Franciszek Miotk, Kazimierz Kuberna oraz Michał Ruszkowski pokazali także wyposażenie 

remizy OSP w Lini wraz z zapleczem technicznym i socjalnym. Następnie przyszedł czas na uroczyste 

odczytanie wyników konkursu i wręczenie nagród. Wyróżnionym uczestnikom konkursu nagrody 

wręczyli: Bogusława Engelbrecht Z-ca Wójta Gminy Linia, Członek Zarządu Gminnego OSP Kazimierz 

Gafka wraz z Prezesem OSP w Lini Franciszkiem Miotkiem i dyr. Janem Trofimowiczem. Uczniowie 

otrzymali dyplomy, flamastry oraz książki a najlepsi w poszczególnych kategoriach ciepłe śpiwory 

turystyczne. Organizatorami konkursu był Gminny Dom Kultury w Lini oraz Urząd Gminy w Lini. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych komisja w składzie Jan Trofimowicz, Bogusława 

Engelbrecht, Wiesława Wróblewska oraz Franciszek Miotk wyróżnili następujące osoby: 

 klasy I – III SP: I miejsce – Patryk Dosz (Pobłocie), II miejsce – Jan Myszka (Strzepcz), Jakub Lewiński 

(Linia), Wiktor Miotk (Linia), Agata Myszka (Strzepcz), Marcelina Meyer (Pobłocie), Jakub Recław 

(Niepoczołowice), III miejsce - Wiktor Bednarek (Linia), Magdalena Pipka (Linia), Konrad Kubiak 

(Strzepcz), Weronika Wróblewska (Kętrzyno), Kinga Patelczyk (Głodnica), Michał Leik (Linia). 

klasy IV – VI: I miejsce – Julia Lewińska (Linia), II miejsce - Beata Plichta (Strzepcz), Alicja Malinowska 

(Miłoszewo), Beata Darznik (Pobłocie), Monika Hoppa (Miłoszewo), Natalia Wrońska (Miłoszewo) 

Karolina Miotk (Niepoczołowice), III miejsce – Magda Wrońska (Głodnica), Malwina Florczyk 

(Kętrzyno), Robert Funk (Miłoszewo). 

Gimnazjum: I miejsce – Martyna Meyer (Strzepcz) 

 

 

 

 


