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 Przy pięknej słonecznej pogodzie na nowym boisku wielofunkcyjnym w Pobłociu 
rywalizowali piłkarze walcząc o Puchar przewodniczącego rady Gminy Linia Czesława Hinz. 
Zwody zorganizowali GDK, UG i GS LZS w Lini. W sobotę 24 sierpnia rywalizowali 
uczniowie szkół gimnazjalnych  i podstawowych. Zawody otworzył głowy organizator                    
i sędzia zawodów zarazem Jan Trofimowicz. W kategorii rocznik 2001 i młodsi wielką 
sensację sprawili chłopcu z drużyny FC Pobłocie, którzy w swoim składzie mięli zaledwie 
jednego kolegę z rocznika 2001 – reszta była o 2- 3 lata młodsza. Ambitni piłkarze zwyciężyli 
2-1 z drużyną FC Lechy Linia oraz zremisowali z MKS Pobłocie 0:0. W kolejnym meczu 
MKS również zremisował z piłkarzami z Lini 1:1. Te wyniki sprawiły, iż najmłodsi piłkarze  
z Pobłocia wywalczyli główne trofeum. W zwycięskiej drużynie zagrali: Jakub Rzepa, Patryk 
Baranowski, Szymon Baranowski, Grzegorz Cyman, Andrzej Cyman i Jan Rzepa. 
Kierownikiem zespołu był najmłodszy z rodu Rzepów – brat Piotr! Warto podkreślić, że 
wszystkie mecze zawodników z Pobłocia oglądał ich kolega, który niedawno przeszedł 
bardzo poważną operację i teraz trwa czas jego rekonwalescencji. Piłkarze z Pobłocia piłkę, 
którą wygrali bezpośrednio po meczu wręczyli gremialnie powracającemu do zdrowia 
koledze wierząc, że szybko wróci do zdrowia i ponownie będzie motorem napędowym ich 
drużyny.  

W kategorii gimnazjalistów pojawiły się raptem 2 zespoły. W derbach Lini drużyna 
PZU Linia wysoko pokonała 9:3 kolegów z GKS Linia. W drużynie PZU grali: Artur 
Patelczyk, Arkadiusz Grzenkowicz, Dawid Rybicki, Dawid Ellwart, Tymoteusz Gruba, 
Fabian Ellwart. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, piłki i pucharki, które wraz z sędzią 
wręczył Prezes GS LZS Miłosz Brzeski.  
  25 sierpnia rywalizowali w Pobłoci piłkarze w kategorii seniorskiej rocznik 1997              
i młodsi. 5 zespołów rywalizowało systemem każdy z każdym. Mecze sędziował Jan 
Trofimowicz. W końcowej klasyfikacji zwyciężywszy wszystkie mecze najlepszym zespołem 
okazał się Komplet Dach Sianowo w składzie: Gracjan Szutenberg, Damian Bladowski, 
Michał Wydrowski, Krzysztof Setny, Dawid Szutenberg, Patryk Tutkowski. Kolejne miejsca 
zajęły: GKS Linia, Oldobje Linia, Strzepcz i Lewino. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy  
i piłki ufundowane przez organizatorów. Trzy najlepsze drużyny otrzymały ponadto okazałe 
puchary. Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz. Specjalny puchar dla 
najlepszego turnieju otrzymał Andrzej Kaczyński z GKS Linia.  


