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W dniach 23 – 25 sierpnia 2012 r. odbyły się po raz XV Ogólnopolskie Igrzyska 
Ludowych Zespołów Sportowych. Województwo Pomorskie reprezentowała 50-osobowa 
grupa sportowców wiejskich, którzy rywalizowali w dwóch blokach sportowych – 
rekreacyjnym oraz turystycznym. W bloku rekreacyjnym rywalizowano m.in. w piłce 
siatkowej kobiet i mężczyzn, piłce nożnej kobiet i mężczyzn, piłce koszykowej kobiet i 
mężczyzn, przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn, wyciskaniu ciężarka 17,5 kg, a także w 4-
boju biegowym i sztafecie sprawnościowej. W grach zespołowych wystąpiły zespoły, które na 
co dzień w barwach LZS występują w wyższych ligach piłkarskich. W piłce nożnej 5-cio 
osobowej po raz pierwszy województwo Pomorskie reprezentowała drużyna GKS Linia. 
Zespół w składzie: Dawid Piernicki, Hoza Adam, Kreft Jerzy, Mach Dominik, Grzenkowitz 
Konrad, Polejowski Łukasz i Choszcz Michał. 

 trafił do silnej grupy, w której znajdowały się LOTNIK KRYSPINÓW (zwycięzca 
całych zawodów – woj. małopolskie), SKRA DROBIN (woj. mazowieckie) oraz ORKAN 
CHORZENIN (woj. wielkopolskie). Mimo ambitnej postawy zawodnicy z Lini musieli uznać 
doświadczenie i różnicę klas przeciwników – zajęli czwarte miejsce w grupie i ostatecznie 13 
m-ce w gronie 16 zespołów. Ponadto w reprezentacji województwa pomorskiego 
przedstawiciele gminy Linia punktowali w następujących konkurencjach: w czwórboju dla 
samorządowców Jan Trofimowicz, Paweł Koszałka, który wyciskał ciężarek o wadze 17,5 kg, 
w gronie 22 uczestników zajął 7 m-ce.  

W bloku turystycznym reprezentacja gminy Linia  występowała w składzie: bracia 
Jakub i Miłosz Brzescy, Karolina Nastały i Karol Stencel.  W marszu na orientację drużyna z 
gminy Linia zajęła V m-ce, w rowerowym torze przeszkód Karol Stencel zajął XII m-ce, w 
konkurencji rozbijania namiotu na czas Karolina Nastały i Miłosz Brzeski zajęli VI m-ce 
natomiast w konkurencji promującej region, a także walory turystyczne powiatu i 
województwa ekipa naszej gminy zajęła V m-ce.  

Wiele punktów dla drużyny wojewódzkiej zdobyły mistrzynie w piłce siatkowej na 
trawie oraz mistrzynie w siatkówce plażowej. Mężczyźni z naszego województwa zdobyli 
tytuły wicemistrzów w piłce koszykowej.  

W klasyfikacji generalnej igrzysk zwyciężyło województwo lubelskie, przed opolskim 
i małopolskim. Województwo pomorskie  zajęło wysoką VII lokatę.  

Podkreślić należy, iż w latach ubiegłych pomorskie plasowało się na miejscach od 
XIII – XVI.  

Kierownikami drużyny wojewódzkiej byli członkowie Prezydium Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS : Franciszek Kaszubowski, Danuta Janczak i Jan Trofimowicz.  


