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 Dnia 8 kwietnia 2011 r. w Pobłociu odbyły się gminne eliminacje ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do konkursu organizowanego przez miejscową 
szkołę wraz  z Gminnym Domem Kultury w Lini, zgłosiły się reprezentacje wszystkich szkół 
z terenu gminy. Uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech odrębnych konkurencjach: test 
wiedzy, rowerowy tor przeszkód i miasteczko ruchu drogowego, uzyskując z poszczególnych 
części dorobek punktowy zaliczany do indywidualnej i drużynowej klasyfikacji końcowej. 
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów występowali w trzy osobowych składach. 
Największą wiedzą na tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w kategorii 
szkół podstawowych pochwalić się może Wioleta Konkol z Pobłocia, a także Tymoteusz 
Gruba z Lini i Beata Darznik, również z Pobłocia. W gronie gimnazjalistów największą 
wiedzę teoretyczną posiadali Krzysztof Pipka i Krzysztof Bojanowski obaj ze Strzepcz,                
a także Daniel Czaja z Lini. W konkursie rowerowy tor przeszkód w kategorii szkół 
podstawowych ponownie najlepsza okazała się Wioleta Konkol z Pobłocia, II miejsce zajął 
Karol Czaja z Niepoczołowic, a dwa równorzędne III miejsca Jarosław Damps i Michał 
Skrzypkowski z Strzepcza. W gronie gimnazjalistów bezdyskusyjnie okazali się Krzysztof 
Bojanowski z Strzepcz i Krzysztof Polejowski z Lini. W gronie uczniów szkół podstawowych 
najlepiej po miasteczku ruchu drogowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa jeździli: 
Mirosław Bladowski (SP Kętrzyno), Krzysztof Studziński (SP Kętrzyno), Tymoteusz Gruba 
(SP Linia), Sebastian Langa (SP Linia), Monika Hoppa (SP Miłoszewo), Paweł Bojnowski 
(SP Pobłocie) i Wioleta Konkol (SP Pobłocie). W kategorii gimnazjum bezbłędnie po 
miasteczku poruszali się uczniowie ze Strzepcz: Krzysztof Bojanowski, Łukasz Formella               
i Krzysztof Pipka. W ogólnej klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła Szkoła z Pobłocia, a za 
nią kolejno sklasyfikowane zostały szkoły z Strzepcza, Lini, Niepoczołowic, Kętrzyna                   
i Miłoszewa. Wśród szkół gimnazjalnych I miejsce wywalczyła drużyna z Strzepcz, druga 
lokata przypadła drużynie z Lini. W klasyfikacji ogólnej indywidualnej I miejsce zdobyła 
zasłużenie Wioleta Konkol z Pobłocia, II miejsce Beata Darznik również z Pobłocia, a III 
miejsce Michał Skrzypkowski z Strzepcz. Wśród gimnazjalistów na podium stanęli uczniowie 
gimnazjum w Strzepczu, kolejno Krzysztof Bojanowski, Krzysztof Pipka i Łukasz Formella. 
Zwycięscy otrzymali sprzęt elektroniczny ufundowany przez Gminny Dom Kultury w Lini.  


