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Juniorzy z rocznika 2004 i młodsi wzięli udział w pierwszym w  sezonie zimowym  

turnieju halowej piłki nożnej. Zawody rozgrywane były pod patronatem starosty 
wejherowskiego. Do rozgrywek zgłosiło się 10 ekip, które zostały podzielone na dwie  grupy. 
Do pierwszej (A) trafiły drużyny KP Osowa, Dragon Bojano, GKS Linia, Sokół Boże Pole               
i Jedynka Reda. Do drugiej (B) KS Sulmin, KS Mosty, GOSRiT Luzino, UKS Smoki Bojano 
i Jedynka II Reda.  

GKS w swoim pierwszym spotkaniu wygrał z Sokołem Boże Pole 1:0, bramkę dla 
naszego zespołu strzelił Mikołaj Bigus. Po obiecującym rozpoczęciu przyszedł kryzys. 
Kolejny mecz to porażka z Dragonem Bojano 1:0. Należy dodać, że spotkanie było 
wyrównane. Konfrontacja z KP Osowa zakończyła się wynikiem 0:2 dla KP. Ostatni mecz w 
grupie z Jedynką był jednostronny. Piłkarze z Redy wykorzystali wszystkie błędy i ograli nas 
6:0. Wiktor Szaradowski  doznał w tym meczu kontuzji, która wyeliminowała go z ostatniego 
spotkania w turnieju. Ostatecznie grupę wygrał KP Osowa. Linia zakończyła zmagania na                    
4 pozycji. Jedno zwycięstwo pozwoliło jedynie walczyć o 7 miejsce. Przeciwnikiem GKS-u 
była 4 drużyna z grupy B - UKS Smoki Bojano. Nasza drużyna przeważała  przez większą 
część spotkania. W 4 minucie za sprawą Mikołaja Bigusa objęliśmy prowadzenie. Strata gola 
pobudziła przeciwników. Na minutę przed końcem Smoki wyrównały. Tym samym mecz 
zakończył się remisem i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich 
skuteczniejsi okazali się zawodnicy z Bojana, którzy w tym elemencie byli bezbłędni. Pewnie 
wygrali 2:0.  
 Zwycięzcą turnieju został GOSRiT Luzino. W wielkim finale zespół z Luzina 
zremisował z KP Osowa 2:2, a następnie okazał się lepszy wygrywając w rzutach karnych 
4:3. Trzecie miejsce zajęła Jedynka Reda, która pokonała KS Sulmin 1:0. Nagrody, puchary 
oraz dyplomy dla wszystkich ekip wręczyli Starosta Powiatu wejherowskiego Józef Reszke 
oraz Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.  

Drużyna GKS Linia zagrała w składzie: Mikołaj Bigus, Hubert Bigus, Maksymilian 
Szczypior, Antoni Jabłoński, Dominik Drywa, Oskar Choszcz, Marcel Pozański, Wiktor 
Szaradowski, Szymon Hildebrandt, Patryk Lange.  

Cieszy fakt, iż z młodymi piłkarzami wybrała się spora grupa kibiców – rodzice oraz 
koledzy z boiska. Miłośnicy piłki nożnej z gminy Linia przygotowali nawet okazały baner.  

Nasi młodzi piłkarze muszą jeszcze pilnie trenować, aby walczyć o wyższe lokaty. 
Czekamy na kolejny turniej, który zostanie rozegrany w Luzinie w dniach 23/24 XI 2013. 
Jednym z przeciwników naszej drużyny będzie Śląsk Wrocław.  
 


