
Szanowni Mieszkańcy!

Dożynki gminne to doroczne święto plonów. Doskonała 
okazja do złożenia dziękczynienia Bogu i ludziom za ich 
ciężką pracę. W tym roku po raz pierwszy  świętowaliśmy 
na nowym placu rekreacyjno-sportowym w Strzepczu. 
Była to okazja do oficjalnego przekazania do użytku
teren spotkań wiejskich i gminnych nad brzegiem strzep-
skiego jeziora. Tym samym chcemy powrócić do tradycji 
naprzemiennej organizacji dożynek w Lini i w Strzepczu. 
W kolejnych latach plac w Strzepczu wykorzystany bę-
dzie do organizacji wielorakich imprez rozrywkowych 
i spotkań plenerowych. 

Wspaniała atmosfera panująca na tegorocznych do-
żynkach pozwala sądzić, że nowe miejsce gminnych 
spotkań zostało zaakceptowane przez mieszkańców. 
W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję Druhom 
Strażakom ze Strzepcza i Lewina za wzorową postawę 
przy zabezpieczeniu Dożynek Gminy Linia 2010r. 

Wójt Gminy Linia
 Łukasz Jabłoński

DOŻYNKI GMINNE 2010 

STRZEPCZ, 5 WRZEŚNIA 2010 ROKU
Dnia 5 września 2010 r. o godz. 13.00 w kościele pod 

wezwaniem Marii Magdaleny odbyła się Msza Św. Dzięk-
czynna za tegoroczne plony, sprawowana przez ks. Andrzeja 
Kmiecika ze Strzepcza oraz ks. Wojciecha Sengera z Lini. 
Wieńce dożynkowe przygotowały następujące sołectwa: 
Niepoczołowice, Kobylasz-Potęgowo, Linia, Smażyno, 
Tłuczewo, Kętrzyno oraz Zakrzewo. Chleb dożynkowy na 
ręce księdza proboszcza złożyli Państwo Marek i Mag-
dalena Kielińscy ze Strzepcza. Po uroczystej eucharystii 
i poświęceniu koron żniwnych nastąpił przemarsz na plac 
rekreacyjno-sportowy, gdzie odbyła się część rekreacyjna 
dożynek. Korowód prowadzili: Gminna Orkiestr Dęta, Zespół 
Kaszëbskô Rodzëzna oraz Chór „Pięciolinia”. Starostowie 
dożynek przekazali bochen dożynkowego chleba na ręce 
wójta Łukasza Jabłońskiego, który obiecał, iż będzie go 
dzielił mądrze i sprawiedliwie. Następnie odbyły się występy 
artystyczne zespołów działających przy Gminnym Domu 
Kultury w Lini. Prowadzącym był Jacek Lange z Gościcina. 
Kolejnym punktem programu były zmagania sportowe wcho-
dzące w skład „III Turnieju Sołectw o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy”. Wyniki przedstawiają się następująco: 
► W konkursie piłkarskim dla rodzin zwyciężyli państwo 
Wrońscy  z Tłuczewa, II miejsce Bojanowscy z Pobłocia, III 
rodzina Wos ze Smażyna

► W konkursie strzeleckim zwyciężyła Iwona Wos ze 
Smażyna, II Lidia Klawikowska ze Smażyna, III miejsce 
Małgorzata Labuda z Lini, wśród panów zwyciężył Szymon 
Pipka z Kobylasza-Potęgowo, przed Andrzejem Lubockim 
z Lini i Grzegorzem Szulc z Kętrzyna. ► W konkurencji 
rzutu oponom i kaloszem dla malżeństw zwyciężyli Teresa 
i Marian Bojanowscy z Pobłocia, Przed Iwonom i Krzyszto-
fem Wos z Smażyna oraz Danutą i Mieczysławem Potrykus 
z Lini. ► W konkurencji strzałów do bramki dla młodzieży 
zwyciężył Szymon Beker z Lini przed Sebastianem Skrzyp-
kowskim ze Strzepcza oraz Dawidem Dosz ze Smażyna. ► 
W konkursie skakanki dla dziewcząt najlepsza okazała się 
Daria Grzenkowicz ze Strzepcza przed Jolantą Byczkowską 
również ze Strzepcza i Dominiką Labuda z Kobylasza-Po-
tęgowo. Najdalej wśród panów piłką lekarską rzucali Karol 
Krzebietke ze Smażyna, Marian Bojanowski z Pobłocia oraz 
Łukasz Pallubicki ze Strzepcz. ► W konkursie rzutu piłeczką 
plantową dla radnych bez konkurencyjny okazał się Stanisław 
Ruszkowski z Lini przed Zdzisławem Konkel z Lini i Józefem 
Kotas z Niepoczołowic. ► W konkursie rzutów lotka dla soł-
tysów zwyciężył Władysław Mielewczyk z Miłoszewa przed 
Czesławem Hinz ze Smażyna oraz Waldemarem Wetta 
z Niepoczołowic. W najbardziej emocjonującej konkurencji 
przeciągania liny drużyn 4-osobowych zwyciężyło sołectwo 
Pobłocie, pokonując w finale sąsiadów ze Smażyna. W walce 
o III miejsce drużyna z Lewina pokonała Kętrzyno. W „Otwar-
tym Turnieju Podnoszenia Ciężarka 17,5 kg o Puchar Dyrek-
tora Gminnego Domu Kultury” zwyciężył Jerzy Pryczkowski 
z Lewina przed Rafałem Barzowskim ze Smażyna oraz 
Pawłem Dulińskim z Lęborka. W klasyfikacji drużynowej 
I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Czesława 
Hinz zdobyło sołectwo Smażyno - 92 pkt. II miejsce i Puchar 
Wójta Gminy Linia-Pobłocie, 80 pkt. III miejsce i Puchar Z-cy 
Wójta gm. Linia - Linia, 65 pkt. IV i Puchar Sekretarza Gminy 
Linia - Strzepcz, 58 pkt. V - Miłoszewo, 44 pkt. VI - Kobylasz 
- Potęgowo, 40 pkt. VII - Tłuczewo 36 pkt. VIII - Kętrzyno, 
31 pkt. IX - Niepoczołowice 23 pkt. X - Zakrzewo, 20 pkt. XI 
- Lewino, 15 pkt. XII - Lewino, 7 pkt.



Przyszedł czas pożegnać okres odpo-
czynku i czas wakacji. Jesień zbliża się du-
żymi krokami, ale w naszej gminie inwesty-
cje idą „pełną parą”. Mimo trwających robót 
budowlanych na terenie Zespołu Szkół 
w Lini, dzieci nie będą miały utrudnionego 
dostępu do obecnego budynku szkoły ani 
do zaplecza sportowego. Kompleks boisk 
„ORLIK” wraz z zapleczem służy nie tylko 
uczniom ale również mieszkańcom i jest 
czynny przez wszystkie dni tygodnia. 
Użytkownicy szkoły, przez okres realizacji 
inwestycji będą wchodzili do budynku od 
strony ulicy Łąkowej. Firma ELWOZ, która 
wygrała postępowanie przetargowe na 
budowę nowej hali realizuje przedmiot za-
mówienia terminowo i bez zakłóceń. Prace 
przy filarach przyszłej hali sportowej oraz
fundamentach łącznika są coraz bardziej 
zaawansowane. 
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Odbył się także „Otwarty Turniej Strzelecki ASG”, 
w którym zwyciężyli Anna Sobocińska i Maciej Kliń-
ski. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody 
w postaci sprzętu gospodarstwa domowego oraz 
turystycznego przygotowane przez Gminny Dom 
Kultury. Nagrody wręczyli m.in. Wójt Gminy Linia 
- Łukasz Jabłoński, Sekretarz Gminy Linia - Miro-
sława Kuberna, Przewodniczący Rady Gminy Linia 
- Czesław Hinz. Ponadto posumowano konkurs 
„Piękna Wieś 2010 w gminie Linia”. I miejsce zajęło 
Sołectwo Niepoczołowice, II miejsce Sołectwo Po-
błocie, III miejsce Sołectwo Kobylasz – Potęgowo. 
Sołtysi poszczególnych miejscowości otrzymali dy-
plomy i okazałe puchary. Następnie podsumowano 
konkurs fotograficzny „Gmina Linia w Obiektywie”
gdzie I miejsce w kategorii osób dorosłych zajął 
Marek Klejna, II miejsce Edmund Miotke, III miejsce 
Lidia Klawikowska - wszyscy z Lini. Wśród młodzieży 
wyróżnienia otrzymały Magdalena Miotke, Alicja 
Łunecka i Paulina Kitowska również wszystkie z Lini. 
W czasie trwania dożynek rozstrzygnięty został konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwyciężył Wieniec 
przygotowany przez Sołectwo Kobylasz-Potęgowo, który 
wykonali: Zofia i Andrzej Potrykus, Beata i Andrzej Labuda
przy współpracy najbliższych. Drugie miejsca równorzędnie 
zajęły: Sołectwa Linia i Kętrzyno. W tych miejscowościach 
odpowiednio dożynkowe dzieła wykonała Pelagia Grzen-
kowicz, a w Lini - Urszula i Brunon Kierznikowicz, Danuta 
i Mieczysław Potrykus, Irena Lewińska oraz Edmund Szy-
mikowski. Trzecie miejsce zajęło sołectwo Niepoczołowice, 
w którym wieniec wykonali: Bernadeta Furman wraz z dzieć-
mi (gdzie na szczególną uwagę zasługuję jej syn Krzysztof), 
Joanna Puzdrowska, Furman Małgorzata oraz p. Lidzbarska. 
Podczas dożynek odbyła się loteria fantowa przygotowana 
przez członków Stowarzyszenia „Bądźmy Razem” (każdy 
los pełen), z której całkowity dochód zostanie przekazany 
na potrzeby dzieci niepełnosprawnych z Gminy Linia. Wśród 

głównych nagród były m.in. 2 rowery, lodówka, odkurzacz, 2 
wywrotki żwiru, styropian, farby malarskie, posiłki w restau-
racjach, strzyżenie w zakładzie fryzjerskim, drewno opałowe, 
wywóz szamba itd. Najmłodsi mogli skorzystać z przejażdżek 
konnych oraz wesołego miasteczka. Ponadto było wiele 
punktów handlowych, wśród których nie mogło zabraknąć 
stoiska Pań z Koła Gospodyń Wiejskich, przy których miej-
sce mógł znaleźć każdy smakosz domowej kuchni. Gwiazdą 
wieczoru był na festynie dożynkowym w Strzepczu Wojciech 
Gąssowski, którego koncert został przyjęty przez publiczność 
z entuzjazmem. Następnie zebrani bawili się przy dźwiękach 
zespołu „PULS” z Władysławowa. Organizatorem tegorocz-
nych dożynek był Gminny Dom Kultury w Lini przy współpra-
cy z Urzędem Gminy. Nadzór nad sprawnym przebiegiem 
imprezy sprawowali sędziowie techniczni: Paulina Bigus 
i Franciszek Miotk. Nad bezpiecznym przebiegiem dożynek 
czuwali druhowie z OSP Strzepcz i Lewino.

INWESTYCJE W GMINIE LINIA

Rozbudowa Zespołu Szkół w Lini o hale widowiskowo-sportową
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Przed oczami przechodniów rysują 
się kontury budynku, które są widoczne 
z chodnika przy ul. Szkolnej. Wykonawca 
odda do użytku obiekt na koniec maja 2011 
r. Całość inwestycji jest współfinansowa-
na ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Poziom pomocy 
to 36,75% kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji. Kolejnym zadaniem realizowanym 
z pomocą funduszy unijnych jest rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w Tłuczewie. 
Inwestycja współfinansowana jest również
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Konsorcjum wykonawców 
ma zakończyć roboty budowlane i oddać 
obiekt do użytku do końca września. Ostat-
nio mieszkańcy wyżej położonych terenów 
w miejscowościach Linia i Tłuczewo odczu-
wali niedogodności spowodowane  niskim 
ciśnieniem wody.

Powodem utrudnień był pobór wody do 
wybudowanego zbiornika na oczyszczalni. 
Próba szczelności, która była koniecznym elementem trwają-
cych prac, powiodła się i podobnych utrudnień już nie będzie. 
Władze gminy dziękują mieszkańcom za wyrozumiałość 
i cierpliwość. Zwiększona przepustowość na oczyszczali 
jest warunkiem niezbędnym podłączenia kolejnych skana-
lizowanych miejscowości do systemu ścieków oczyszczo-
nych. Ochrona środowiska jest priorytetem nie tylko dla 
Unii Europejskiej ale również dla władz gminy, które pod 
koniec ubiegłego roku podpisały umowę o dofinansowanie
realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Strzepcz i Tłuczewo” w kwocie 4.000.000 
zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego. Projekt będzie 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania Poprawa wartości dodanej podstawowej produkcji 
rolnej i leśnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. W wyniku procedury wyboru wykonawcą zadania 
został Zakład  Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ” 
ze Stężycy, który wykonał również w 2008 r. wodociąg do 
Osieka. Firma posiada duże doświadczenie w realizacji tego 
typu inwestycji i spełniła wszystkie wymagania jakie stawiał 
zamawiający. Wartość robót budowlanych objętych kontrak-
tem wynosi 5.219.015,98 zł brutto. W związku z realizacją tej 
inwestycji na terenie miejscowości Strzepcz i Tłuczewo roz-
poczęły się roboty budowlane, które mają zostać zakończone 
do 30.09.2011 r. Ze środków budżetu gminy realizowana jest 
kolejna inwestycja, która przyczyni się do poprawy warunków 
życia mieszkańców. Budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Strzepcz-Zielony Dworek realizowana będzie przez 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „ZA-
CHÓD” Sp. z o.o. z Kostrzyna Wielkopolskiego. Wykonawca 
wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wykona przed-
miot zamówienia za kwotę 951.245,65 zł brutto. W ramach 
inwestycji nowa sieć wodociągowa położona zostanie min. na 

ul. Lipowej i ul. J. Rotty, które charakteryzują się największą 
awaryjnością użytkowania. Inwestycje na terenie gminy Linia 
obejmują nie tylko budynki użyteczności publicznej czy sieci 
wodociągowe i kanalizacyjne. W ostatnich miesiącach wła-
dze gminy przeprowadziły procedury wyboru wykonawców 
asfaltowych dróg gminnych. Dziury i nierówności na ulicach 
to zmora nie tylko naszej gminy ale i całego kraju. Lepiej jed-
nak będzie na drodze Linia-Potęgowo, którą modernizowało 
będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” 
Sp. z o.o. z Kartuz. Nowa nawierzchnia powstanie za kwotę 
399.981,80 zł brutto. Wykonawca zakończy roboty budowlane 
do końca września. Można więc będzie jeszcze w tym roku 
korzystać ze zmodernizowanej nawierzchni. W przetargu, 
który dotyczył modernizacji odcinków czterech dróg gminnych 
wybrana została w lipcu firma WAKOZ Sp. z o.o. z Luzina.
Wykonawca wykona modernizację odcinków w następujących 
miejscowościach: ● nawierzchnia pętli autobusowej w m. 
Zakrzewo, ● nawierzchnia drogi Linia-Miłoszewo 830 mb., 
● nawierzchnia drogi Miłoszewo-Stara Huta, ● nawierzchnia 
drogi w m. Dargolewo 740 mb. Wykonawca zrealizuje przed-
miot umowy w terminie do 22 września. Koszt inwestycji to 
465.972,96 zł brutto. 

Segregacja odpadów, utylizacja azbestu, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, rozbudowana oczyszczalnia, sieć 
kanalizacyjna, wodociągowa czy inwestycje w drogi to nasze 
wspólne cele, które przyczyniają się nie tylko do ochrony 
środowiska, ale również do zwiększenia atrakcyjności inwe-
stycyjnej terenów gminy Linia. Inwestując w nasze środowisko 
i otoczenie jesteśmy w stanie promować zasoby kulturalne 
i przyrodnicze terenów Szwajcarii Kaszubskiej, której jeste-
śmy częścią. Pamiętajmy, że roboty budowlane niosą ze 
sobą okresowe utrudnienia, które jednak są krótkotrwałe 
w stosunku do korzyści jakie niosą ze sobą te inwestycje.

INWESTYCJE W GMINIE LINIA cd.
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WÓJT GMINY LINIA OGŁASZA ZBIÓRKĘ ODPADÓW 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Dzień pierwszy 22.09.2010 r.: ● Smażyno godz.10.00-10.40 przy sklepie - sołtys p. Czesław Hinz tel.: (058) 676 
83 70; ● Lewino 10.50-11.30 - u sołtysa p. Kazimierz Bladowski Lewino 7, tel.: (058) 676 83 82; ● Lewinko 11.40-12.10 
przy sklepie ul. Osiedlowa - sołtys p. Urszula Olszewska, tel.: (058) 676 83 82; ● Pobłocie 12.20-12.50 - u sołtysa p. 
Regina Malinowska Pobłocie 25, tel.: (058) 676 84 41; ● Strzepcz 13.00-14.00 parking przy kościele - sołtys p. Brunon 
Pozanski, tel.: (058) 676 91 96; 

Dzień drugi 24.09.2010r.: ● Miłoszewo 10.00-10.30 przy salce katechetycznej - sołtys p. Waldemar Mielewczyk, 
tel.: (058) 676 83 59; ● Kobylasz 10.45-11.15 - u sołtysa p. Zofia Potrykus Kobylasz 20, tel.: 663 171 941; ● Potęgo-
wo 11.25- 12.00  przy restauracji „Pod Łosiem” - sołtys p. Zofia Potrykus, tel.: 663 171 941; ● Tłuczewo 12.10-13.00
- u sołtysa p. Franciszek Pipka Tłuczewo 35, tel: (058) 676 89 88; ● Osiek 13.10-14.00 na przystanku - sołtys Józef 
Florczyk, tel.: 516 085 178; 

Dzień trzeci 28.09.2010 r.: ● Kętrzyno 10.00-10.30 naprzeciwko szkoły - sołtys p. Jacek Grzenkowicz, tel.: (058) 
676 88 72; ● Linia 10.40-11.30 parking przy Urzędzie Gminy - sołtys p. Brunon Kierznikowicz  tel.: (058) 676 88 58; ● 
Niepoczołowice 11.40- 12.30 naprzeciwko sklepu - sołtys P. Waldemar Wetta, tel.: (058) 676 88 96; ● Zakrzewo 12.40-
-14.00 przy szkole - sołtys p. Kazimierz Kreft, tel.: (058) 676 88 46.

UWAGA ROLNICY !!!
Urząd Gminy w Lini przypomina o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-

dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010. Wniosek należy złożyć w terminie od 1 września do 30 
września 2010r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 
marca 2010r. do 31 sierpnia 2010r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na rok 2010r. Wnioski są przyjmowane 
w tut. urzędzie na I piętrze w pokoju Nr 16. Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać u p. Dariusza Piorun 
tel. 58 676-85-88.

ZAJĘCIA INSTRUMENTALNE 
W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI

GDK w Lini zawiadamia, że od października ponownie rozpoczną się zajęcia instrumentalne 
oraz taneczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi przygotowana kadra pedagogiczna. 
Oferta dotyczy gry na: gitarze, fletach, trąbkach, puzonach, saksofonach, a także zajęcia
hip-hop dla dzieci.
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Klasyfikacja Sołectw po 5 rozegranych konkurencjach
„III Całorocznego Współzawodnictwa 

Sołectw o Puchar Gminy Linia na 2010”
L.p. Sołectwo                       Halowa       Piłka Nożna    Kaszubska      Turniej        Piłka Nożna              Suma                Miejsce
                                              Piłka Nożna 6-osobowa        Baśka          Sołectw       7-osobowa               Punktów

1. Linia            24                30  27        24  30  135  I
2. Strzepcz  30        24  19        21              27              121              II
3. Lewino   27        27               -         7              21                82  III
4. Miłoszewo  21         -              21       19              17                78              IV
5. Pobłocie  17         -              24       27               -                68              V
6. Smażyno  19         -               -       30               -                49              VI
7. Kętrzyno              15         -               -       13              19                47              VII
8. Lewinko               -         -              30        5               -                35              VIII
9. Kobylasz-Potęgowo 13         -                -       17               -                30              IX
10. Tluczewo               -         -                -       15              24                15              X
11. Niepoczołowice               -         -                -       11               -                11              XI
12. Zakrzewo               -         -                -        9               -                 9              XII
13. Osiek                            -         -                -        -               -                  -               -

VIII MISTRZOSTWA GMINY LINIA 
W PIŁCE NOŻNEJ 7-OSOBOWEJ 

O PUCHAR WÓJTA
Gminne Zrzeszenie LZS w Lini wraz z Gminnym Domem 

Kultury w Lini było organizatorem mistrzostw gminy. Do 
rozgrywek zgłosiło się dziewięć drużyn z Lini, Kętrzyna, 
Miłoszewa, Tłuczewa, Lewina, Strzepcza. Zespoły zostały 
podzielone na dwie grupy w których rywalizowały o miejsca 
w systemie „każdy z każdym”. Trzy najlepsze drużyny z każ-
dej grupy awansowały do rozgrywek finałowych, zachowując
przy tym wyniki z meczów grupowych. Finały zaplanowane 
na niedzielę 22 sierpnia, jednak silny wiatr, burze i ulewa nie 
pozwoliły rozegrać turnieju do końca. Dwa ostatnie mecze 
decydujące o miejscach odbyły się w czwartek 26 sierpnia. 
O pierwsze miejsce walczyły zespoły z Lini i Strzepcza. 
Ostatecznie zwycięzcą turnieju została drużyna FC Lechy 
Linia, II miejsce zdobyła Rybakówka Strzepcz, III miejsce AC 
Linia. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna straża-
ków z OSP w Lini. Kolejne miejsca zajęły drużyny: Tłuczewo, 
Lewino, Orły Linia, Kętrzyno, Miłoszewo. Królem strzelców 

mistrzostw został Mateusz Bronk z drużyny FC Lechy Linia, 
a najlepszym bramkarzem Marcin Byczkowski z Rybakówki 
Strzepcz. Najstarszym zawodnikiem był Roman Dawidowski. 
Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, piłki, dyplomy, a zwy-
cięzcy dodatkowo medale. 

MISTRZOSTWA GRY 
W GMINNYM DOMU KULTURY W LINI

W miesiącach jesienno-zimowych Gminny Dom Kultury organizować będzie następujące 
Mistrzostwa Gry:

 w strzelectwie, tenisie stołowym, warcabach, szachach oraz piłce siatkowej. 
Organizatorzy liczą na szeroki udział w oferowanych formach rozrywki rekreacyjno-spor-

towych. 
ZAPRASZAMY!
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Dnia 29 sierpnia na boisku sportowym w Pobłociu w gmi-
nie Linia – powiat wejherowski,  po raz 11-sty odbyły się 
Mistrzostwa Woj. Pomorskiego weteranów w piłce nożnej 
6-osobowej. Do rozgrywek dopuszczeni byli zawodnicy, 
którzy ukończyli 40 lat. Organizatorami zawodów byli: 
Gminny Dom Kultury w Lini, Urząd Gminy w Lini, Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie, Pomorskie Zrzeszenie LZS oraz 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Akces do udziału zgłosiło 
8 zespołów, jednak dotarło 7 drużyn, które podzielone zostały 
na 2 grupy rozgrywkowe. W grupie A znalazły się  Wierzyca 
Starogard, Sokół Ełganowo, Holender Władysławowo i KS 
1912 Borkowo, natomiast w grupie B: KS Bolszewianka Bol-
szewo, LZS Strzepcz oraz Gmina Puck. Otwarcia zawodów 
dokonał Przewodniczący Rady 
Gminy Linia Czesław Hinz. 
Sprawy techniczne przybyłym 
zespołom przedstawił główny 
organizator zawodów - dyrektor 
GDK w Lini Jan Trofimowicz. Sę-
dziami zawodów byli sędziowie 
z Pomorskiego ZPN Mateusz 
Nowak i Jewgienij Adamonis. 
W grupach grano systemem 
każdy z każdym 2x10 min. Po 
rozegraniu meczy grupowych 
do półfinału dostały się drużyny
ze Starogardu, Władysławowa, 
Gminy Puck i Bolszewa. W me-
czach półfinałowych Starogard
pokonał Bolszewo 3:1, natomiast 
Władysławowo po serii rzutów 
Karnych pokonało Gminę Puck. 
W meczu o V miejsce gospoda-
rze LZS z Gminy Linia pokonali 
Sokół Ełganowo 2:0. W meczu 
o III miejsce po serii rzutów kar-

XI Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego 

Weteranów 
w Piłce Nożnej 6-osobowej.

29 sierpnia 2010 roku

nych zwyciężyła drużyna z Bolszewa. W wielkim finale spo-
tkały się drużyny z Władysławowa i Starogardu Gdańskiego. 
Wygrali zawodnicy z Władysławowa 2:0. Dekoracji drużyn 
dokonali: Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Linia Czesław Hinz oraz Dyrektor Gminnego 
Domu Kultury Jan Trofimowicz. Wszystkie zespoły otrzymały
dyplomy i puchary oraz pamiątkowe emblematy z mistrzostw. 
Drużyny z Władysławowa, Starogardu i Bolszewa otrzymały 
dodatkowo pamiątkowe medale. Wyróżniono ponadto pa-
miątkowymi statuetkami i dyplomami króla strzelców, którym 
został Sławomir Holender, najlepszego bramkarza - Krzysz-
tofa Kaźmiewczaka - obaj z Władysławowa.Najstarszym za-
wodnikiem mistrzostw został 62-letni Jan Brachmański z LZS 
Strzepcz. Warto podkreślić, że średnia wieku zawodników 
z Ełganowa wyniosła 49,5 roku. Po zawodach przyszedł czas 
na posiłek regeneracyjny, który organizatorzy przygotowali 
dla uczestników zawodów. Końcowa kolejność zawodów : 
Władysławowo, Starogard Gdański, Bolszewo, Gmina Puck, 
Strzepcz, Ełganowo, Borkowo. Drużyna Gospodarzy - LZS 
Strzepcz wystąpiła w następującym składzie: Krzysztof 
Chyła, Grzegorz Miler, Czesław Richert, Franciszek Ruchnie-
wicz, Johan Brachmański, Bronisław Czaja, Marek Myszka, 
Jarosław Maciołek, Wiesław Dzienisz.


