
Komunikat Końcowy z XLIII Ogólnopolskiego Zlotu Turystycznego  

Ludowych Zespołów Sportowych na Westerplatte 

Gdańsk 9-11 września 2011 roku. 

 

 W dniach 9-11 września po raz kolejny odbył się doroczny Ogólnopolski Zlot 

Turystyczny turystów wiejskich spod znaku LZS. Po raz kolejny województwo pomorskie 

reprezentowali młodzi turyści z Gminy Linia. W zlocie zorganizowanym przez Pomorskie 

Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Radę Główną LZS, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto 

Gdańsk gminę Linia, powiat wejherowski i całe województwo reprezentowali uczniowie ze 

szkół w Niepoczołowicach, Strzepczu, Pobłociu oraz z Lini. Opiekę nad młodymi turystami 

sprawowali Barbara Klamecki Wróblewska, Tadeusz Lech,  oraz Tomasz Miecznikowski.  

Na zlot dotarli reprezentanci 8 województw, w różnych kategoriach wiekowych.  

W programie lotu były min. oddanie hołdu i pamięci bohaterskim żołnierzom walczącym  

w pierwszych dniach września 1939 roku, złożenie wiązanek na mogiłach żołnierzy oraz pod 

pomnikiem. Zwiedzanie Westerplatte, z przewodnikami, rejs statkiem, zwiedzanie Starego 

Miasta wraz z przewodnikami oraz konkurencje sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Ponadto odbyły się konkursy wiedzy o Gdańsku oraz konkurs historyczny o Westerplatte. 

Organizatorzy przygotowali także posiłki turystyczne. Wszystkim sprzyjała piękna pogoda, 

zatem turyści mogli zrealizować wszystkie założenia i punkty rekreacyjno – sportowe zlotu.  

 W konkursie wiedzy o Westerplatte III miejsce zajęła w gronie uczniów szkół 

podstawowych Natalia Dosz z Pobłocia. W gronie turystów dorosłych Tomasz Miecznikowski 

ze Strzepcza zdobył wysokie IV miejsce. W konkursach wiedzy o Gdańsku VII miejsce w 

gronie osób dorosłych zdobył Tadeusz Lech z Niepoczołowic. W zwinnościowych torach 

przeszkód III miejsce  zdobył Patryk Mielewczyk z Niepoczołowic zaś  VI Szymon Maszota z 

Lini. Kolejne punktowane miejsca zdobyli Tadeusz Woźny z Pobłocia – IX, Martyna Meyer z 

ze Strzepcza oraz Barbara Wróblewska z Lini.  

 W generalnej klasyfikacji szkół podstawowych II miejsce zdobyła szkoła Podstawowa 

w Pobłociu a III Szkoła Podstawowa im. Ks. Kanonika Bazylego Olęckiego w 

Niepoczołowicach, IV Gimnazjum w Lini a VII i VIII reprezentanci Gimnazjum w Strzepczu. 

Drużyna dorosłych, której przewodniczył Tomasz Miecznikowski zdobyła wysokie VI miejsce. 

Dzięki tym wynikom gmina Linia zdobyła III miejsce w klasyfikacji generalnej gmin. Dzięki 

dobrym startom reprezentanci naszej gminy wywalczyli dla województwa pomorskiego II 

miejsce w generalnej klasyfikacji zlotu. 

  W sumie turyści zdobyli 7 pucharów i dyplomy oraz nagrody indywidualne. 

Wyróżnienia wręczali przedstawiciele Rady Głównej LZS oraz W-ce Prezes Pomorskiego 

Zrzeszenia LZS w Gdańsku Franciszek Kaszubowski. Organizatorem wyjazdu gminnej ekipy 

turystycznej był dyrektor GDK w Lini Jan Trofimowicz. Gratulujemy wiedzy i sprawności 

turystom wiejskim. 


