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 Prezydium Pomorskiego Zrzeszenia LZS wystąpiło z wnioskiem do Wojewody 
Pomorskiego o poparcie wniosków dotyczących przyznania odznaczeń państwowych. 
Wojewoda przychylił się do wniosku PZ LZS i skierował podania do kancelarii Prezydenta 
RP. Prezydent Bronisław Komorowski przyznał działaczom sportowym Krzyże Zasługi. 
Pierwotnym terminem wręczenia odznaczeń był 11 maja 2013 r. w czasie uroczystości                
40-lecia Rady Gminnej i Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich wówczas jednak            
z powodów zawodowych nie mógł przybyć Wojewoda Pomorski uprawniony do wręczania 
krzyży w imieniu Prezydenta RP.  
 3 lipca w Cieplenie w gm. Pruszcz Gdański odbyło się uroczyste spotkanie 
wyróżnionych działaczy. Przybyłych powitała Magdalena Kołodziejczak – Wójt gm. Pruszcz 
Gdański, jednocześnie Przewodnicząca Prezydium Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe. Odczytano akt nadania  odznaczeń, a następnie Wojewoda Ryszard Stachurski 
wręczył odznaczenia.  
 Z powiatu wejherowskiego Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Edmund Szymikowski, 
który od 1972 roku związany jest  z działalnością LZS w gminie Linia, w której przez szereg lat 
organizował rozgrywki w warcabach, szachach, tenisie stołowym, a także w grach zespołowych: 
w piłce nożnej, ręcznej i siatkowej. Zawodnicy pod jego kierownictwem reprezentowali gminę na 
zawodach powiatowych. W 2003 roku był jednym z założycieli stowarzyszenia LZS, w którym 
do dnia dzisiejszego poprzez pracę społeczną propaguje prozdrowotny styl życia. 
Współuczestniczy w organizacji masowych imprez sportowych wśród których wyróżnić trzeba 
„Wojewódzki Bieg Przełajowy Terenami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Lini”. 
Szymikowski to także twórca ludowy, który od 1952 roku związany jest z haftem kaszubskim. 
Pasję hafciarską rozwijał w szkole średniej i na studiach wyższych. Od połowy lat 60-tych 
związany z gminą Linia, gdzie przez ponad 25 lat społecznie prowadził zespół wokalno-
muzyczny, który występował na wszelkich uroczystościach na terenie gminy, a także na wielu 
scenach wiejskich ośrodków kultury. Dzięki jego zaangażowaniu wiejska społeczność miała 
możliwość w kulturalny sposób spędzać wolny czas i rozwijać swoje pasje artystyczne. Na 
początku lat 80-tych Klub Rolnika w Lini, w którym społecznie prowadził zajęcia artystyczno-
muzyczne zdobywał główne laury na konkursach rangi wojewódzkiej. Pasją hafciarstwa 
„zarażał” dzieci, młodzież i dorosłych. Dzięki niemu rozwinęły się koła pasji hafciarskich na 
terenie gminy i powiatu. Jest  organizatorem i kustoszem największego w województwie 
pomorskim konkursu haftu kaszubskiego w Lini. Dzięki jego determinacji i poświęceniu w XVI 
edycjach konkursu wzięło łącznie udział ponad 700 uczestników. Społecznie pełniąc funkcję 
prezesa chóru „Pięciolinia” od 25 lat  jednoczy miłośników śpiewu z terenu gminy Linia, którzy 
pod jego przewodnictwem występowali w ponad 100 miejscowościach na wielu festiwalach oraz 
spotkaniach i imprezach integracyjnych. Ponadto do dnia dzisiejszego organizuje corocznie 
kilkudniowe wycieczki krajoznawcze dla dorosłych mieszkańców gminy Linia. Dzięki jego 



społecznemu zaangażowaniu każdorazowo mieszkańcy wsi mają możliwość poznawania 
zabytków a także kultury różnych zakątków naszego kraju  

Złotymi Krzy żami Zasługi odznaczono także: Danutę Janczak z Pszczółek               
(od ponad 40-stu lat pracując w strukturach Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS współorganizuje 
szereg imprez masowych), Wiesława Kempa z Trąbek Wielkich (wieloletni działacz 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich, były przewodniczący Wojewódzkiej 
Komisji Turystyki Wiejskiej), Ryszarda Mazerskiego z Sztumu (oddany trener 
lekkiejatletyki w klubach Viktoria Sztum oraz Zantyr Sztum – organizator licznych imprez 
lekkoatletycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, trener i wychowawca wielu 
medalistów Mistrzostw Polski w LA) oraz Sylwestra Maliszewskiego z Gołębiewka (były 
Przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich, budowniczy 
wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Trąbkach Wielkich, organizator wielu zawodów 
sportowych, miłośnik i propagator lekkiejatletyki, multimedalista Mistrzostw Polski w LA             
w kategorii weteranów).   
 Srebrnym Krzy żem Zasługi odznaczony został Piotr Klecha z Luzina obecny 
trener dru żyny piłkarskiej GKS Linia . Miłośnik piłki nożnej – jako zawodnik (junior)                   
z Lechią Gdańsk zdobył srebrny medal „Mistrzostw Polski Juniorów” w roku 1990, brązowy 
medal „Mistrzostw Polski Juniorów” w roku 1991. Nadal rozwijał swoją pasję piłkarską grając         
w drużynach całego wybrzeża. Jako trener piłki nożnej prowadził szczególnie drużyny juniorskie 
w mniejszych miejscowościach m.in. w Łęczycach, Charbrowie, Szemudzie, Luzinie i Lini. 
Ściśle związany ze strukturami LZS w naszym województwie. Dzięki ukończeniu studiów                 
w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej zajmował się i zawodowo i społecznie dziećmi z tzw. 
marginesu społecznego. Poprzez prowadzenie zajęć integracyjnych i sportowo – profilaktycznych 
pomagał dzieciom i młodzieży rozwijać swoje pasje piłkarskie. Dzięki niemu dzieci z małych 
miejscowości miały możliwość rywalizowania w zawodach rangi gminnej, powiatowej                        
i wojewódzkiej LZS w wielu konkurencjach sportowych. Założyciel Kaszubskiego Towarzystwa 
Sportowo – Kulturalnego w Luzinie, które działa w strukturach LZS. Stowarzyszenie pod okiem 
kolegi Piotra organizuje od kilku lat setki turniejów piłkarskich dla dzieci i dorosłych, szczególnie 
z terenów wiejskich powiatu wejherowskiego i województwa pomorskiego. Przy klubie KTS-K 
GOSRiT Luzino działa 13 dziecięcych i młodzieżowych drużyn sekcji piłka nożna, w tym             
9 zgłoszonych jest do rozgrywek ligowych organizowanych przez OZPN. Na co dzień futbol 
uprawia w Stowarzyszeniu prawie 300 chłopców i dziewcząt. Warto dodać,                                 
że Stowarzyszenie jest jedynym klubem w regionie szkolącym młode piłkarki, które jako 
najmłodsza drużyna w kraju awansowała w tym roku do II ligi. W futbol u kolegi Piotra grają 
dorośli - 10 drużyn sołeckich , które rywalizują w rozgrywkach Luzińskiej Ligi Sołeckiej. 
Oprócz piłki nożnej wprowadził w życie również sekcje sportowe: kickboxingu, Koluchstyl, 
tenis stołowy, siatkówkę. Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia sportowo – 
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży wywodzącej się z grup ryzyka oraz Świetlicę 
Integracyjną „Skrzydła Anioła” i Świetlicę Środowiskową. Oprócz Luzina stowarzyszenie, 
którym kieruje kolega Piotr szkoli również młodych piłkarzy w Lęborku, w którym od 3 lat 
prowadzi jednosekcyjny klub KTS-K Lew Lębork oraz współorganizuje zajęcia dla kobiet             
w „grupie wsparcia kobiet po poronieniu”. Po za cyklicznymi zajęciami KTS-K organizuje 
szereg imprez sportowo – rekreacyjnych. Najważniejsze z nich to: cykl Ogólnopolskich 
Turniejów Halowej Piłki Nożnej KASZUB CUP,  w których uczestniczyło już ponad 4000 



młodych piłkarzy z 90 klubów, Luzińska Liga Sołecka na podwórku i hali, Luzińska Liga 
Halowa , Kaszubska Liga Amatorskiej Siatkówki o Mistrzostwo Kaszub, Kaszubska 
Paraolimpiada , w której uczestniczy ponad 100 niepełnosprawnych młodych sportowców              
- ta wielka impreza integracyjna połączona jest z kiermaszem oraz Biegami Charytatywnymi 
„Skrzydła Anioła”, Spartakiada Przedszkolaków, Wakacyjna Liga Orlik 
 Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali także Roman Zielke z Kleszczewa (Prezes 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich) oraz Jerzy Tkaczyk z Starzyna 
(wieloletni działacz Rady Gminnej LZS w Pucku, jednocześnie z-ca wójta gm. Puck).  
 Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali trenerzy drużyn piłkarskich juniorów i seniorów 
Stefan Dutko z Wiślinki  oraz Tomasz Kempa z Trąbek Wielkich (zdobył złote i srebrne 
medale podczas Ogólnopolskich Turniejów Piłkarska Kadra Czeka).  
 Gratulacje wszystkim wyróżnionym złożył Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji                      
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Maciej Kowalczuk. Słowa uznania wszystkim 
wyróżnionym złożył Wójt gm. Linia Łukasz Jabłoński. W imieniu wyróżnionych 
Wojewodzie podziękowania złożyli Jerzy Tkaczyk, który wręczył okolicznościowy medal 
Rady Gminnej LZS w Pucku, a także Roman Zielke, który wręczył publikację książkową 
wydaną z okazji 40-lecia Rady Gminnej i Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich.  
 Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku.   


