
Podsumowanie rundy jesiennej  
drużyny juniorskiej GKS Linia 

 

 W Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się podsumowanie rozgrywek piłkarskich 
drużyny juniorskiej działającej w strukturach Gminnego Stowarzyszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Lini. Młodzi zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi zostali zgłoszeni do rozgrywek 
prowadzonych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej w Gdańsku. Rywalami drużyny z Lini 
były drużyny z Redy, Rumi, Wejherowa i Luzina. Drużyna wystąpiła w 5 turniejach, na które 
przyjeżdżały wszystkie w/w drużyny. Jeden z tych turniejów odbył się w Lini. Działacze z GS 
LZS zapewnili wówczas dla wszystkich drużyn dyplomy i pucharki oraz ciepły posiłek dla 
zawodników i opiekunów. Przygotowanie turnieju odbiło się szerokim echem w środowisku 
piłkarskim w powiecie wejherowskim. W innych bowiem miejscowościach, w których 
odbywały się turnieje nie było nawet uroczystego podsumowania zawodów. Tym bardziej nie 
było trofeów, dyplomów ani posiłku.  

 Podczas spotkania podsumowującego rozgrywki Trener Miłosz Brzeski oraz dyrektor 
GDK – obaj to zarazem prezesi w GS LZS w Lini – dziękowali za liczny udział zawodników 
na treningach oraz zaangażowanie na zajęciach treningowych oraz podczas zawodów. Kilku 
zawodników otrzymało ustną pochwałę od trenera Brzeskiego. Dla wszystkich zawodników 
przygotowano także dyplomy z gratulacjami za udane występy piłkarskie w rundzie jesiennej.  

 Działacze sportowi złożyli także podziękowania i wręczyli dyplomy najbardziej 
zaangażowanym rodzicom. Wyróżnienia otrzymali: Danuta i Marcin Bigus, Agnieszka                   
i Tomasz Pozańscy, Astrida i Rafał Kaczyńscy, Bogumiła i Jarosław Kaczykowscy. Specjalny 
dyplom oraz puchar z podziękowaniami otrzymali państwo Ewa i Piotr Szczypior, którzy 
często nieodpłatnie użyczali swego busa jako środek transportu na mecze wyjazdowe oraz 
ufundowali komplet strojów piłkarskich dla całej drużyny.  

 W czasie spotkania rodzice sumiennie uiścili składki członkowskie. Ponadto był czas 
na przedstawienie planów piłkarskich na najbliższy czas. Zaplanowano zajęcia na boisku 
ORLIK oraz w hali sportowej Zespołu Szkół w Lini. Ponadto już w listopadzie planowany 
jest udział  drużyny juniorskiej w dwóch turniejach halowych w Bojanie i Luzinie. 
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