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 Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systema-

tycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych , którzy biorą 

udział w cyklicznych zajęciach sportowych. Mieszkańcy naszej gminy ma-

ją możliwość uprawiać następujące dyscypliny sportowe: piłka nożna, pił-

ka siatkowa, lekka atletyka, biegi na orientację, koszykówka, kickboxing, 

taniec sportowy, aerobic, sport dzieci niepełnosprawnych. Najwięcej z nich 

gra w piłkę nożną. Obecnie w naszej gminie istnieje 3 kluby sportowe zaj-

mujące się organizacją sportu i rekreacji dla mieszkańców naszej gminy: 

GOSRiT Luzino, GKS Luzino,  KS Wikęd Kębłowo, UKS Kaszub Luzino, 

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo—Kulturalne, UKS Luzino.  



 

 

W klubie GOSRiT Luzino, który powstał przy Gminnym Ośrodku 

Sportu, Rekreacji i Turystyki piłkę nożną uprawia ponad 120 mło-

dych piłkarzy chłopców i dziewcząt od rocznika 1995 do 2004. GO-

SRiT Luzino w tegorocznych rozgrywkach ligowych zgłosił 3 druży-

ny. Rocznik 1996 prowadzony przez trenera Tomasza Joryna wystę-

puję po raz pierwszy w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Juniorów C1. 

Zespół ma za sobą udane występy na wielu turniejach w kraju i zagra-

nicą. Rocznik 1997, prowadzony przez Sylwestra Piątka ma na swoim 

koncie zwycięstwa z najlepszymi drużynami na wybrzeżu ( m in. Ar-

ką Gdynia) oraz z klubami z Londynu, czy Hamburga. Rocznik 20-

01/02 prowadzony przez Pawła Radeckiego debiutuję w tegorocznych 

rozgrywkach ligowych jako najmłodszy zespół w lidze. Najmłodsi za-

wodnicy GOSRiT, chłopcy urodzeni w 2003/04 roku pod okiem To-

masza Myszewskiego poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe przygoto-

wują się do przyszłej kariery piłkarskiej. Współpraca z klubem Checz 

Gdynia zaowocowała powstaniem 3 zespołów piłki nożnej dziewcząt. 

Rocznik 1999/2000 prowadzi trener Tomasz Myszewski Drużyna 

rocznika 1997/98 prowadzona jest przez Tomasza Joryna, a grupą naj-

starszą, z której są już powołania do kadry pomorza zajmuję się To-

masz Myszewski.  Od września zespół dziewcząt zostanie zgłoszony 

do III ligi kobiet .GOSRiT Luzino prowadzi również nabór do druży-

ny rocznika 1995, która w przyszłym roku ma zostać zgłoszona do 

rozgrywek ligowych.  

GOSRIT LUZINO ROCZNIK 1997 GOSRIT LUZINO ROCZNIK 1996 



GOSRIT LUZINO ROCZNIK 2001/2002                 GOSRIT LUZINO ROCZNIK 2003/2004/2005 

GOSRIT LUZINO DZIEWCZĘTA 1995/1996/1997/1998 

Wikęd Kębłowo sekcja piłka nożna oprócz drużyny seniorskiej , występującej w V lidze 

prowadzi dwa zespoły zgłoszone do rozgrywek ligowych, rocznik 1999 oraz 2000.  

GKS Luzino  sekcja piłka nożna , występujący w rozgrywkach A klasy, ma drużynę li-

gową rocznik 1998. 

WIKĘD KĘBŁOWO V LIGA                   WIKĘD KĘBŁOWO 1999 



Oprócz drużyn ligowych, GOSRiT Luzino nie zapomniał o rozgrywkach amatorskich. W Gminie Luzino 

od 10 lat działa Luzińska Liga Sołecka, w której w rozgrywkach ligowych bierze udział 10 reprezentacji 

sołectw naszej gminy. W okresie wiosenno – jesiennym liga rozgrywane jest na boiskach sołeckich, aby 

w zimę przenieść się do hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego.  

 BARŁOMINO    ROBAKOWO                                  LUZINO 

 KOCHANOWO          TĘPCZ         ZELEWO 

 WYSZECINO    KĘBŁOWO    MILWINO 

  SYCHOWO 



W okresie zimowym w naszej hali rozgrywane odbywają się również mecze pierwszej i drugiej ligi, Lu-

zińskiej Ligi Halowej. W tych rozgrywkach występuje 20 amatorskich zespołów z terenu naszej gminy i 

okolic. 

W okresie wakacji szkolnych w Kompleksie Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012 odbywają się 

rozgrywki w Wakacyjnej Ligi Orlik. W zakończonych niedawno rozgrywkach występowało 8 drużyn w 

rozgrywkach dla seniorów i tyle samo w młodzieżowej lidze, która była współorganizowana przez sa-

mych uczestników.  



W przekroju całego roku, GOSRiT Luzino organizuję szereg turniejów dla podwórkowych drużyn, które 

połączone są z naborem do zespołów ligowych. W ubiegłym roku szkolnym na boisku Orlik zorganizo-

wanych zostało 15 turniejów , w każdym z nich uczestniczyło ponad 80 młodych piłkarzy. W okresie zi-

mowym na Hali Widowiskowo – Sportowej rozegranych zostało 8 turniejów, dla „Dzikich Drużyn” .  

W Hali Widowiskowo – Sportowej w okresie zimowe przerwy rozgrywkowej organizowany 

jest Cykl Międzynarodowych Turniejów KASZUB CUP.  Dotychczas w naszych turniejach  

uczestniczyło ponad 120 drużyn z 72 klubów z terenu całego kraju i z  zagranicy 

Kaszub cup rocznik 1996-najlepsza trójka  Kaszub cup rocznik 1994/95. Finał Turnieju 

Gwardia Koszalin — Gryf Wejherowo 

 



Kaszub Cup rocznik 1997- Karol Piątek ,      Bałtyk Gdynia Mistrz Kaszub seniorów 

 kapitan Lechii Gdańsk wręcza nagrody  

Olimpii Elbląg za 3 miejsce 

Kaszub cup rocznik 1999- drużyny Lechii Gdańsk i Arki Gdynia  Kaszub Cup rocznik 1998-  

na wspólnym zdjęciu. W środku b. kapitan Arki Gdynia, Grzegorz  Karol Piątek wręcza nagrody 

Niciński, b. kapitan Lechii Gdańsk Karol Piątek oraz  

Wójt Gminy Luzino Pan Jarosław Wejer  

Kaszub Cup rocznik 2001/02- Zwycięzca turnieju Lechia Gdańsk,   Kaszub Cup dla dziewczyn 

na zdjęciu Bartosz Ława b. kapitan Arki Gdynia oraz Czesław  w turnieju  uczestniczyło 

Michniewicz b. trener Lecha Poznań, Zagłębia Lubin   17 drużyn 

     

     Bank Spółdzielczy 
             w Krokowej

 



GKS Luzino oprócz piłki nożnej prowadzi również szkolnie w następujących sekcjach  sportowych: 

- siatkówkę mężczyzn  amatorska drużyna uczestnicząca w licznych turniejach na terenie całego kraju, 

wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Samorządowców 

- Biegi na Orientację– sekcja prowadzona przez trenera Wiesława Szmidtke, dochowała się licznych me-

dalistów Mistrzostw Polski 

- sekcja L A prowadzona przez trenera Stanisława Kąkola wychowała m in. reprezentantkę Polski, 

rzucie oszczepem jedną z nadziei  olimpijskich  

Kaszub cup rocznik 1994/95. Finał Turnieju 

Gwardia Koszalin — Gryf Wejherowo 



Kaszubskie Towarzystwo Sportowo—Kulturalne jest organizatorem licznych imprez  oraz prowadzi na-

stępujące sekcje sportowe: 

 KTS-K Fight Zone — sekcja kickboxingu prowadzona przez trenera Rafała Karcza wychowała 

licznych medalistów zawodów o randze mistrzowskiej i międzynarodowej 

 KTS-K sekcja tańca uczestniczy w licznych zawodach na terenie całego kraju 

 

 

 

 

 

 KTS-K Tybet Luzino sekcja  siatkówki mężczyzna , która uczestniczy w rozgrywkach Trójmiej-

skiej oraz Amatorskiej Plus Ligi 

 

 

 



KTS-K  „Skrzydła Anioła” - Świetlica Integracyjna zrzesza dzieci niepełnosprawne i ich rodziców. W 

ramach zajęć organizujemy  dla naszych dzieci m in. zajęcia  i portowo - rekreacyjne oraz raz w roku Ka-

szubską Paraolimiadę 

KTS-K „Lady Activ” - sekcja  organizuję zajęcia z aerobicu oraz rekreacji ruchowej 

 

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo - Kulturalne prowadzi również  zajęcia z tenisa stołowego oraz organizuję cykl Grand 

Prix Luzina. W tych amatorskich zawodach  ponad 40 zawodników z Luzina i okolic 

UKS Luzino prowadzi drużynę koszykówki mężczyzn  

 

UKS Kaszub Luzino prowadzi szkolenie w dwóch kategoriach wiekowych siatkówki chłopców. Nasza drużyna należy 

do najlepszych w województwie  w swojej kategorii wiekowej 



Najważniejsze imprezy  

 

KASZUBSKA PARAOLIMIADA 

W tym roku odbędzie się już 3 edycja turnieju. W zawodach tych uczestniczy ponad 70 niepełnosprawnych sportowców . W 

jej organizację zaangażowanych jest kilkudziesięciu wolontariuszy 

BIEGI CHARYTATYWNE „Skrzydła Anioła” oraz Biegi im. Jurka Tarnowskiego 

Dochód z zawodów przeznaczony jest na działalność świetlicy integracyjnej 

SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW  

W zawodach połączonych z  obchodami Dnia Dziecka na sportowo  uczestniczą przedszkolaki z naszej gminy i okolic 



BIEG PO ZDROWIE.  

W każdej z 6 edycji uczestniczy ponad 200 młodych biegaczy 

PUCHAR LUZINA W BnO. W czterech edycjach w ciągu  roku uczestniczą zawodnicy i zawodniczki z terenu całego woje-

wództwa 

LUZIŃSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ O MISTRZOSTWO KASZUB 

W tych amatorskich rozgrywkach uczestniczy 14 zespołów z terenu całych Północnych Kaszub 



VI MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻBY LITURGICZNEJ W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR KnC 

 

MISTRZOSTWA DIECEZJI GDAŃSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ O PUCHAR JE ARCYBISKUPA 

GOSRiT Luzino jest organizatorem rozgrywek ministranckich na poziomie Diecezji, a w tym  roku organizował również Mi-

strzostwa Polski, w których uczestniczyło 98 zespołów z terenu całego kraju 

NADZIEJE POLSKIEJ PIŁKI TURNIEJ IM. MARSZAŁKA MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO. W tym  cyklicznym turnieju 

uczestniczą  drużyny z najlepszych ośrodków szkolenia młodych piłkarzy. W naszej hali gościliśmy już m in. Cracovię, Le-

chię Gdańsk, Arkę Gdynia czy Motor Lublin 

GMINNE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Organizujemy turnieje we wszystkie dyscypli-

ny  dla reprezentacji szkół podstawowych z terenu naszej gminy 



MISTRZOSTWA POWIATU WEJHEROWSKIEGO W FUTSALU - KIBOL CUP.  

GOSRiT Luzino jest współorganizatorem  rozgrywek dla najlepszych amatorskich drużyn z terenu wszystkich gmin naszego 

powiatu 

MISTRZOSTWA POLSKI I EUROPY W ALL STYLE KARATE oraz MISTRZOSTWA EUROPY W KOLUCHSTYL 

Dzięki Rafałowi  Karcz, zawodnikowi  i trenerowi  sekcji kickboxingu w luzińskiej hali  po raz pierwszy odbędą się zawody 

różnych sztuk walki o zasięgu ogólnopolskim 

 

AMATORSKA PLUS LIGA, WOJEWÓDZKIE ELIMINACJĘ. 

W  7 halach na terenie całej Polski odbywają się eliminację amatorskich Mistrzostw Polski w Siatkówkę. Jedną z  roz-

grywek jest luzińska . 



 

 

 

 


