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 Na placu rekreacyjno – sportowym w Strzepczu odbył się pokaz ratownictwa wodnego  

i lądowego. Ćwiczenia poprzedziło spotkanie, w którym wzięli udział członkowie gminnego  

i powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omawiano stan prawny dokumentacji w razie 

wypadków i wszelkich zagrożeń.  

 Na placu rekreacyjno sportowym w Strzepczu wszystkich przybyłych powitał dyrektor GDK 

Jan Trofimowicz. Wśród gości honorowych byli m.in.: Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński wraz  

z Zastępcą Bogusławą Engelbrecht i Sekretarzem Urzędu Gminy w Linii Mirosławą Kuberna, Naczelnik 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Grubba, Sekretarz Starostwa 

Powiatowego w Wejherowie Marek Panek,  przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz Policji.  

  W ramach programu: „ Poprawa bezpieczeństwa zachowań na wodzie na terenie gminy Linia 

poprzez organizację strzeżonego miejsca do kąpieli oraz pokaz ćwiczeń ratownictwa” przygotowano 

specjalne pokazy ratownictwa z zakresu wypadków na wodzie i na lądzie. Jako pierwsi swe 

umiejętności zaprezentowali ratownicy w Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego  

w Wejherowie i Polskiego Czerwonego Krzyża. Licznie przybyły dzieci i młodzież gimnazjalna  

ze wszystkich szkół z terenu gminy z zaciekawieniem oglądali jak grupa ratownicza podejmuje  

z środka jeziora dwóch kajakarzy, który wypadli z kajaku. Sprawna akcja ratownicza i fachowy 

specjalistyczny sprzęt wzbudziły zachwyt oglądających. Kolejnym zdarzeniem, które oglądali przybyli 

to groźnie wyglądający wypadek aż 3 samochodów, z których jeden wpadł do jeziora i zanieczyścił 

jeszcze akwen wodny. W akcji ratowniczej brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej  

z Wejherowa, jednostki OSP z Strzepcza, Linii i Lewina a także Wojskowa Straż Pożarna Ośrodka 

Szkolenia Poligonowego ze Strzepcza. W postaci rannych wcieliły się druhny 6 Lińskiej Drużyny 

Starszo Harcerskiej. Na oczach dzieci i młodzieży oraz dorosłych druhny i druhowie strażacy gasili 

ogień, rozcinali blachy aut, które wzięły udział w wypadkach, zabezpieczali i opatrywali rannych. 

Część druhów zabezpieczała specjalistycznym sprzętem i zaporą akwen wodny, który mógł ulec 

zanieczyszczeniu. Zaangażowanie i sprawną akcję ratowniczą strażaków publiczność 

 nagrodziła gorącymi oklaskami. Po pokazie w formie prelekcji omawiano  przedstawiono przybyłym 

dzieciom, młodzieży i dorosłym wiadomości z zakresu zagrożeń komunikacyjnych i wodnych. 

Zwracano uwagę jak ważna jest szybka i sprawna akcja ratownicza i jak należy postępować w razie 

zagrożenia.  

 Kolejnym punktem spotkania był poczęstunek dla wszystkich przybyłych na pokazy ćwiczeń.  

Pod specjalnie przygotowanymi namiotami można było zjeść pyszną zupę i bigos. Przygotowano 

także smakowite ciasta, kawę i herbatę, które rozgrzewały skutecznie przy chłodnej pogodzie.  

  Na zakończenie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń wyróżniającym się strażakom 

 z terenu gminy. Podczas obchodów powiatowych  straży pożarnej w maju bieżącego Złote Medale Za 

zasługi dla Pożarnictwa odebrali: Przemysław pal lubicki oraz Dariusz Hennig. Podczas wręczenia 

odznaczeń otrzymali największe brawa. A odznaczenia 15 czerwca otrzymali: Srebrne Medale Za 

zasługi dla Pożarnictwa, Sławomir Koszałka z Lewina oraz Leszek Skrzypkowski ze Strzepcza, Brązowe 

Medale Za zasługi dla Pożarnictwa: Tomasz Stenka z Lewina, Jan Mach oraz Bartłomiej Schmidtke z 

Linii. Ponadto Odznakę strażaka wzorowego otrzymali: Agata Klinkosz ze Strzepcza, Marcin Szczypior 

z Linii oraz Krystian Brzozowski z Lewina.  



  


