
Sprawozdanie 

 z działalności Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „BŁYSKAWICA” w Łobzie  

w 2010 r. 

 

 

 

Imprezy sportowo-turystyczno-rekreacyjne zorganizowane 

w 2010 r. 

 

1. KULIG DO BONINA 

 
- Niedziela, 24 stycznia 2010 r.  

- Trasa kuligu: Łobez, ul. Strumykowa – Bonin – Łobez, ul. Podgórna 

- mróz – około 10 stopni poniżej zera 

- sanek 13 

- ognisko w lesie koło Bonina, dla wszystkich przygotowano krzepiącą herbatkę i kiełbaski 

- zwiedzanie stada koni w Boninie (trenowane są tutaj konie z Francji) 

- cele: 

     - rekreacja na świeżym powietrzu 

     - zimowa integracja członków i sympatyków Ogniska 

 

2. III POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN    

      WIEJSKICH  
 

- Niedziela, 21 marca 2010 r. 

- turniej skierowany do dzikich drużyn z terenów wiejskich powiatu łobeskiego 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

- turniej udało się zorganizować już po raz trzeci 

- udział wzięło około 50 sportowców 

- Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie, Ognisko Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej „Błyskawica” w Łobzie, Polskie Stronnictwo Ludowe, Starostwo 

Powiatowe w Łobzie, Urząd Miejski w Łobzie, Ludowe Zespoły Sportowe w Łobzie 

- cele: 
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  - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, a także dorosłych 

    - popularyzacja sportowego trybu życia 

  - kształtowanie osobowości - współpraca w zespole, zasady fair play 

  - integracja amatorskich drużyn wiejskich piłki nożnej powiatu łobeskiego  

 

3. I HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ROCZNIKA 1998  

O PUCHAR PREZESA OGNISKA TKKF „BŁYSKAWICA” -  

„ŁOBUZIAKI CUP 2010” 

 

- niedziela 14 marca 2010 r. 

- hala widowiskowo-sportowa w Łobzie 

- w turnieju  udział wzięły  zespoły: Pogoni, Stali i Hutnika ze Szczecina, Chemika Police, 

Drawy Drawsko Pomorskie oraz gospodarze zespół „Łobuziaki” z Łobza. 

- rozegrano 15 (12 minutowych) spotkań 

- I miejsce z kompletem 15 punktów i bez straty bramki zdobył zespół Łobuziaki 

- wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, 

dodatkowo organizatorzy statuetkami wyróżnili: najlepszego bramkarza, najlepszego 

strzelca i najlepszego zawodnika  

 - organizatorami turnieju byli: kierownik i trenerzy zespołu Łobuziaki, Ognisko TKKF 

„Błyskawica”, Gminne Zrzeszenie LZS, pracownicy hali 

 

4. RAJD PIESZY „POWITANIE WIOSNY” – NĘTNO 2010 
 

- niedziela, 21 marca 2010 r. 

- trasa grupy łobeskich piechurów: Łobez –Wysiedle – Zagórzyce – Nętno  

- dystans: 15 km 

- tradycyjna wspólna impreza turystyczna piechurów i rowerzystów z Łobza i Drawska Pom., 

grupy z Łobza i Drawska wyruszają oddzielnie, aby spotkać się na wspólnym ognisku (w 

formie zlotu) 

- ognisko: Nętno, nad jez. Będargowo 

- udział - turyści z Łobza, Ińska i Drawska Pom., mieszkańcy sołectwa Nętno  

- tradycyjne podtopienie, a następnie spalenie marzanny 

- kąpiel morsów w jeziorze Będargowo 

- to już piąty rajd z cyklu powitanie wiosny 
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5. VI WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI ŁOBESKIEJ –  

      „KAMIENNY MATEUSZ i LIŚCIASTA ELŻBIETA”  

 

- niedziela, 11 kwietnia 2010 r.  

- Łobez – Wzgórze Rolanda – Unimie – Dobieszewo – Zachełmie – hubertówka jezioro 

Chełm – Łobez 

- dystans: 16 km  

- doroczny kwietniowy rajd z udziałem turystów z Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie 

- największa turystyczna impreza naszego stowarzyszenia 

- maszerowało 80 osób ze Szczecina (Klub Tatrzański), Drawska Pom., Ińska, Łobza, 

Stargardu Szcz., Goleniowa i Złocieńca. Dzieci, młodzież, dorośli.  

- ognisko na hubertówce nad jeziorem Chełm – dla uczestników przygotowano poczęstunek – 

kiełbaski, kaszanka, smalec, ogórki, owoce, napoje 

- morsowanie – kąpało się 15 osób – z Łobza, Drawska i Ińska. 

- zwiedzane obiekty: Łobez - Wzgórze Rolanda, Dobieszewo - gotycki kościół z drewnianym 

tryptykiem, XV w., Zachełmie – park podworski 

- podczas rajdu prowadzący przedstawiają historię zwiedzanych obiektów  

- każdy piechur otrzymał pamiątkowy buton  

cele: 

- promocja rekreacyjnego spędzania wolnego czasu 

- popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Łobeskiej,  

- impreza o charakterze rekreacyjno-turystycznym  

- zwiedzanie obiektów zabytkowych na trasie i ciekawostek przyrodniczych 

 

6. OTWARCIE ŚCIEŻEK NORDIC WALKING W ŁOBZIE 

 
- sobota, 22 maja 2010 r. 

- spotykanie na Polanie Jahna (tzw. patelni, za cmentarzem)  

- uroczyste otwarcie dwóch tras NW w Łobzie, wytyczonych pod patronatem Barlinka - 

Europejskiej Stolicy Nordic Walkingu 

- trochę historii i instruktaż - techniki chodzenia  

- marsz z instruktorem Trasą 1 o długości  4,5 km 

- wspólne ognisko z kiełbaskami 
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- dla chętnych możliwość wypożyczenia sprzętu do marszu. 

- organizatorzy: Urząd Miejski w Łobzie i TKKF „Błyskawica” – Klub Nordic Walking 

- cele: 

 - propagowanie nordic walkingu jako dyscypliny sportowej 

 - promocja nowo wytyczonych ścieżek nordic walking w Łobzie 

-  upowszechnienie sportowego trybu życia,  

 

7. IX SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR STAROSTY 

ŁOBESKIEGO  

    ORAZ MISTRZOSTWA KLUBÓW I KÓŁ PZW POWIATU ŁOBESKIEGO 

 

- Ginawa, jezioro Dubie  

- niedziela, 13 czerwca 2010 r. 

- doroczne zawody wędkarskie stanowiące mistrzostwa powiatu oraz otwarte zawody 

wędkarskie 

- udział wzięli wędkarze z regionu zachodniopomorskiego, m.in. z Łobza, Świdwina, 

Koszalina, Czaplinka, Drawska Pom.  

- 64 uczestników  

- zawody indywidualne (podział na sektory) 

- zawody drużynowe, przybyło 7 trzyosobowych drużyn  

- Mistrzowie Powiatu: Bronisław Arłukowicz, Antoni Karluk i Marian Parchimowicz  

- zwycięzcy w kat. drużynowej i kat. indywidualnej otrzymali pamiątkowe puchary 

cele: 

- impreza integracyjna - zawody skupiają wędkarzy z różnych kół PZW woj. zachodnio-

pomorskiego  

- promocja spędzania wolnego czasu na łonie natury, niedzielna rekreacja poza miastem 

- promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Ziemi Łobeskiej 

- obok zawodów głównych odbywa się festyn dla rodzin wędkarzy  

 

8. V ŁOBESKI MARATON ROWEROWY IM. EUGENIUSZA GOSTOMCZYKA  

       ŁOBEZ 2010 

 

- termin: 23-24 lipca 2010 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa; szosy powiatu łobeskiego 



5 
 

- łobeski maraton jest jednym z dwunastu składających się na cykl Pucharu Polski  

w Szosowych Maratonach Rowerowych 2010 

- dystanse Maratonu: 100 km, 240 km 

- maraton przebiegał głównie po drogach Powiatu Łobeskiego 

- wyścig odbywał się przy otwartym ruchu drogowym zgodnie z jego przepisami 

- uczestnicy: wystartowało 221 zawodników; do Łobza przyjechali kolarze z terenu całej 

Polski (m.in. z Rzeszowa, Wałbrzycha, Warszawy, Lublina, Zielonej Góry, Kluczborka, 

Nowego Sącza), a także z Berlina (były uczestnik Wyścigu Pokoju)  

- rywalizacja odbywała się z podziałem na sześć grup wiekowych, oddzielenie w kategorii 

rowerów szosowych i innych 

- elektroniczny pomiar czasu  

- na trasie przygotowane były 3 punkty żywnościowe 

- po ukończeniu wyścigu na zawodników oczekiwał ciepły posiłek oraz kiełbaski z rożna  

i napoje 

- każdy zawodnik, który ukończył Maraton, otrzymał pamiątkowy medal; medale wręczane 

były przez finalistki konkursu Miss Ziemi Łobeskiej 2010 

- dystans 240 km pokonało 24 zawodników, dystans 100 km - 191 zawodników  

- ceremonia zakończenia odbyła się na hali widowiskowo-sportowej w Łobzie 

- zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych 

kategoriach wiekowych; otrzymali też upominki od sponsorów i organizatorów 

- wręczono 71 pucharów 

- rozlosowano nagrody rzeczowe na sumę 3.000 zł 

- pucharami nagrodzono także najstarszego i najmłodszego kolarza; ufundowano ponadto 

specjalne puchary za Hart Ducha  

- organizatorzy: TKKF „Błyskawica” Łobez, Zachodniopomorski Związek TKKF w 

Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Łobzie, Gmina Łobez, Gmina Resko, Gmina 

Węgorzyno, Gmina Radowo Małe 

cele  

- popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Powiecie Łobeskim 

- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej 

- promowanie regionów i miejscowości, przez które przebiegała trasa maratonu 

- wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce 

- propagowanie idei TKKF 
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9. BIEG O PUCHAR PREZESA TKKF BŁYSKAWICA W ŁOBZIE -      

     MISTRZOSTWA POWIATU ŁOBESKIEGO 

 
- niedziela, 22 sierpnia 2010 r.  

- liczba uczestników: 74 biegaczy  z regionu zachodniopomorskiego 

- dystans: 12,5 km 

- trasa: ulice Łobza, dukty leśne: Łobez i okolice  

- start i meta: Łobez, stadion miejski  

- organizatorzy: Ognisko TKKF „Błyskawica” Łobez, Łobeski Klub Biegacza „Trucht” 

- mężczyźni klasyfikowani byli w pięciu kategoriach wiekowych, a kobiety w dwóch.  

- Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego - mistrzyni powiatu - Elżbieta Romej, mistrz powiatu 

Robert Gałan 

- zwycięzców uhonorowano pucharami, ponadto otrzymali nagrody rzeczowe. 

- zwycięzcom kategorii wiekowych wręczono medale i nagrody rzeczowe 

- uhonorowano ponadto najstarszego biegacza i niepełnosprawnego uczestnik biegu 

cele: 

- popularyzacja biegania wśród osób dorosłych i młodzieży 

- konfrontacja czołowych zawodników województwa zachodniopomorskiego 

- promocja Łobza 

- upowszechnianie sportowego stylu życia oraz zasad fair play  

- krzewienie zamiłowania do zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci 

     i młodzieży  

- promocja idei sportowych TKKF-u 

 

10. V RAJD POŻEGNANIE LATA – Bełczna 2010 

 
- niedziela, 5 września 2010 r.  

- trasa: Łobez - Niegrzebia - Grabowo - Byszewo - Worowo - Klępnica - BEŁCZNA - Poradz 

- Prusinowo - Łobżany - Łobez   

- dystans: 33 km 

- udział: turyści z Łobza i Grupa Rowerowa Drawsko Pom. 

- zwiedzanie: Grabowo - murowany, częściowo z głazów narzutowych kościół z 1909 r., 

pomnik usytuowany na skraju wsi, który został poświęcony mieszkańcom wsi poległym 

podczas I wojny światowej; Worowo kościół ryglowy z 1707 r.; Klępnica – poniemiecki 
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cmentarz, założony w 1 poł. XX w., neoklasyczny pałac XIX w. (w odbudowie), Poradz - 

holenderski wiatrak z XIX w. 

- przystanek rajdowy, posiłek turystyczny – Bełczna, Dworek Tradycja; na rowerzystów 

czekały tradycyjne polskie potrawy – bigos, grochówka oraz chleb i smalec; zwiedzanie 

dworku; ,  rozmowa na temat produktu regionalnego 

cele: 

- propagowanie spędzania wolnego czasu na sportowo 

 -  promocja łobeskich szlaków rowerowych 

- impreza o charakterze rekreacyjno -turystycznym  

- zwiedzanie obiektów zabytkowych na trasie i ciekawostek przyrodniczych 

 

11. WOJEWÓDZKI TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH    

      - FINAŁ WOJEWÓDZKI 

 

- sobota, 30 października 2010 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa, stadion miejski  

- turniej rozgrywany jest dwuetapowo: I - eliminacje powiatowe, II - finał wojewódzki 

- dyscypliny: piłka nożna halowa, koszykówka uliczna, siatkówka, tenis stołowy singiel, tenis 

stołowy debel, biegi przełajowo-sztafetowe (dziewcząt, 5 x 400 i chłopców, 5 x 600)   

- uczestnicy: Impreza skierowana jest do ognisk TKKF z terenu województwa zachodnio-

pomorskiego. Do rozgrywek turnieju stawiły się drużyny z Wałcza, Dziwnowa i Łobza.  

W imprezie udział wzięło około 100 dziewcząt i chłopców. 

Klasyfikacja ogólna: I. TKKF Łobez, II. TKKF Wałcz – 60 pkt, III. TKKF Dziwnów. 

- organizatorzy: Zachodniopomorski Związek TKKF w Szczecinie, Ognisko TKKF 

„Błyskawica” Łobez, Gmina Łobez, Starostwo Powiatowe w Łobzie 

- zwycięskie drużyny poszczególnych dyscyplin otrzymały pamiątkowe puchary;  

w klasyfikacji ogólnej puchar otrzymała każda z ekip 

- dla zawodników przygotowano napoje i posiłek 

- wyróżniono najlepszych zawodników poszczególnych dyscyplin; zawodnicy otrzymali 

pamiątkowe statuetki. 

cele: 

- upowszechnianie zasad fair play  

- krzewienie zamiłowania do zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci  

i młodzieży  
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- promocja idei sportowych TKKF-u 

- sportowa rywalizacji dzieci szkół podstawowych 

- wzmocnienie znaczenie Łobza i powiatu łobeskiego na mapie sportowej województwa 

zachodniopomorskiego  

 

12. ZAWODY WĘDKARSKIE ZAKOŃCZENIA SEZONU 2010 
 

- niedziela, 10 października 2010 r.  

- Węgorzyno, jezioro Węgorzyno, gospodarstwo agroturystyczne Z. Frontczaka 

- doroczne zawody tradycyjnie kończące sezon wędkarski – zawody indywidualne 

- uhonorowano najstarszego i najmłodszego zawodnika 

- puchar za największą rybę 

- zawody rozegrano także w kat. zaproszeni goście 

- organizatorzy: Ognisko TKKF Błyskawica w Łobzie, Koło Karaś PZW w Łobzie 

- obchody 60-lecia PZW, wręczono specjalne odznaczenia 

- wręczenie medali osobom i instytucjom wspierającym wędkarstwo   

cele: 

- impreza integracyjna wędkarzy i ich rodzin  

- promocja spędzania wolnego czasu na łonie natury, niedzielna rekreacja poza miastem 

- uczczenie 60-lecia PZW  

 

13. WĘDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ „BARWY JESIENI” 
 

- niedziela, 21 listopada 2010 r. 

- trasa: Łobez – Niegrzebia – Polakowo – Łobez  

- dystans: 11 km 

- uczestnicy – 34 piechurów z Łobza i Drawska Pom. 

Ruszyliśmy wzdłuż Regi, ścieżką przy ogródkach działkowych, obok łobeskiej krochmalni. 

Przeszliśmy lasem na przełaj, przecinając dolinę rz. Regi, nieopodal niewielkiej wsi 

Niegrzebia. Następnie maszerowaliśmy polem. Lasem droga schodzi do osady Polakowo. Po 

przekroczeniu linii kolejowej i drogi wojewódzkiej dotarliśmy nad Regę, gdzie przy 

drewnianym mostku rozpaliliśmy ognisko. Znad Regi maszerujemy drogą przez łąki, a dalej 

lasem, wśród młodników. Drogą łobżańską wracamy do Łobza.  

- cele: 
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-  upowszechnienie sportowego trybu życia,  

     - podniesienie świadomości o korzyściach płynących z uprawiania sportu  

    - popularyzacja rekreacji ruchowej, rajdów turystyki pieszej 

    - zagospodarowanie wolnego  

     - upowszechnianie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi Łobeskiej  

 

14. II MIKOŁAJKOWY ZLOT NORDIC WALKING I RAJD PIESZY    
 
- niedziela, 12 grudnia 2019 r.  

- trasa marszu: Łobez – Bonin - Łobez   

 - dystans: 10 km. 

 - instruktaż i marsz poprowadziła Grażyna Zaręba-Szuba 

- w Boninie przygotowane zostało ognisko i ciepły posiłek, kiełbaski i grzańce dla 

uczestników  

- impreza w ramach Klubu Nordic Walking, działającego przy Ognisku 

- cele: 

 - propagowanie nordic walkingu jako dyscypliny sportowej wśród mieszkańców Łobza 

-  upowszechnienie sportowego trybu życia,  

     - podniesienie świadomości o korzyściach płynących z uprawiania sportu  

 

15. WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ OLDBOJÓW   

        IM. STANISŁAWA ADAMCZAKA 

 
- Łobez Hala sportowo-widowiskowa  

- sobota, dnia 18 grudnia 2010 r. 

- wojewódzki turniej oldbojów organizowany jest w Łobzie po raz drugi 

Stanisław Adamczak (zm. 2010 r.) był wieloletnim, zasłużonym działaczem Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej. Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Związku TKKF  

w Szczecinie. Prezes Ogniska TKKF Gryf w Szczecinie.  
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Nasze imprezy, przeważnie o charakterze rekreacyjnym, skierowane są do 

przedstawicieli wszystkich grup wiekowych, a w szczególności do dzieci i młodzieży. 

Wypracowaliśmy wiele cyklicznych imprez, które weszły do łobeskiego kalendarza 

rekreacyjno-sportowego.  

Błyskawica prowadzi swoją działalność cały rok. Organizujemy całodniowe imprezy, 

często cykliczne. Wszystkie są otwarte - skierowane do nieograniczonej liczy osób, do 

wszystkich mieszkańców miasta i gminy Łobez, powiatu łobeskiego, a także osób 

przyjezdnych z terenu całego woj. zachodniopomorskiego, gości. 

 

Działalność Ogniska TKKF „Błyskawica” w Łobzie skupia się na upowszechnianiu 

różnych form sportu, krzewieniu zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu  

i rekreacji oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży, dorosłych.  

Uczestnicy naszych imprez to: 

 mieszkańcy Łobza, gminy Łobez, powiatu Łobeskiego 

 turyści z Drawska Pom., Ińska, z  Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie 

 kolarze z terenu całej Polski, a także kolarze z Niemiec 

 wędkarze z terenu województwa zachodniopomorskiego 

 biegacze z terenu województwa zachodniopomorskiego, a także z innych regionów 

Polski  

 piłkarze z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

 

Podczas zimowych rajdów pieszych biorą udział miłośnicy zimowych kąpieli – morsy  

z Łobza, Drawska Pom. i Ińska. Rajdy połączone są wówczas z kąpielą morsów  

w łobeskich jeziorach. 

 

KLUBY I SEKCJE: 

Nasza działalność dzieli się na kilka sekcji i klubów, w szczególności są to: 

 „Łobuziaki” – drużyna piłki nożnej chłopców – prowadzona przez Tadeusza Sikorę 

i Bogdana Osieczko 

 sekcja turystyki pieszej – prowadzona przez Adama Koguta i Elżbietę Jankowską-

Kogut 

 Klub Turystyki Rowerowej – prowadzony przez Adama Koguta i Elżbietę 

Jankowską-Kogut 

 Klub Wędkarski „Rega” – prowadzony przez Jerzego Rakocego 
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 Klub Nordic Waking – prowadzony przez Grażynę Zarembę-Szuba i Elżbietę 

Szczęsny 

 klub kolarski – prowadzony przez Romana Ciechańskiego 

 sekcja gier zespołowych – prowadzona przez Mariana Szyjkę 

 sekcja brydża sportowego – prowadzona przez Romana Wawrzyniaka  

 
Liga Małych Mistrzów. 

W Dniu 8 października 2010r. Łobuziaki zajęły 3 miejsce w ogólnopolskim turnieju: Liga 

Małych Mistrzów. 

Liga Małych Mistrzów to rozgrywki piłkarskie dla reprezentacji szkół podstawowych  

w kategorii wiekowej 10-12 lat z terenu całej Polski. Głownem sponsorem imprezy jest Fiat. 

Główna nagroda to wyjazd do Akademii Piłkarskiej Juventusu w Turynie 

 

W roku 2010 r. Ognisko zostało wyróżnione tytułem: Najlepszy Organizator 

Turystyki Powiatu Łobeskiego 2010 - konkurs organizowany przez Lokalna Grupa 

Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie 

 

 

Współpracuje z nami wielu znanych na niwie lokalnej działaczy sportowych, 

popularyzatorów sportu, rekreacji i turystyki. 

Wszyscy członkowie Zarządu Ogniska oraz współpracownicy działają społecznie. 

Ognisko nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie zatrudniamy pracowników etatowych.  

Współdziałamy z Urzędem Miejskim w Łobzie, Starostwem Powiatowym w Łobzie 

oraz klubami i organizacjami sportowymi, w szczególności: 

 Łobeski Klub Biegacza Trucht 

 Koło PZW Karaś w Łobzie 

 Ludowe Zespoły Sportowe w Łobzie 

 Stowarzyszenie Tradycja z Bełczny 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa 

 Grupa Rowerowa Drawsko Pom. 

 Klub Tatrzański PTTK w Szczecinie. 

 

Ognisko posiada nową siedzibę przy ul. Browarnej 20 (obok zakładu 

fotograficznego) przekazaną do użytkowania przez Urząd Miejski w Łobzie. Korzystamy  
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z niego wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi. Własne pomieszczenie jest dla nas 

dużym atutem.  

 

Ognisko TKKF „Błyskawica” w Łobzie powstało w 1957 r. W roku 2000 nastąpiło 

wznowienie działalności w obecnej formie. 

Jerzy Rakocy jest prezesem Zarządu od 2004 r. Powtórnie wybrany szefem ogniska 

w 2008 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

Aktualny skład Zarządu: 

- prezes – Jerzy Rakoczy 

- zastępca prezesa – Marian Szyjka 

- skarbnik – Elżbieta Szczęsny 

- sekretarz – Adam Kogut 

- członek – Bronisław Arłukowicz 

- członek – Grażyna Zaremba-Szuba 

- członek – Tadeusz Sikora 

- członek – Roman Wawrzyniak 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

- przewodniczący – Zbigniew  Martyniak 

- wiceprzewodniczący – Zbigniew Pudełko 

- sekretarz – Jakub Zieniuk 

 
Terenem działalności Ogniska jest przede wszystkim Miasto i Gmina Łobez, a także powiat 

łobeski. Ponadto reprezentacja Ogniska regularnie bierze udział w imprezach organizowanych 

na terenie województwa zachodniopomorskiego. Są to z reguły imprezy kolarskie, 

piłkarskie, wędkarskie, turystyczne (turystyka piesza, rowerowa). 

 
 

Sprzęt sportowy posiadany przez Ognisko to w szczególności zestaw do gry  

w siatkówkę, do gry w unihokeja, zestaw piłek, płotki treningowe, zestaw do skoku w wyż. 

Sprzęt pozyskany został z Ministerstwa Sportu. Jest on nieodpłatnie użyczany na różne 

imprezy sportowe. 

 
Naszymi bolączkami niezmiennie pozostaje problem finansowania organizowanych 

imprez. Jesteśmy w stanie pozyskać licznych sponsorów prywatnych, którzy wspierają naszą 

działalność. Środki pozyskane od sponsorów dorównują kwocie dotacji uzyskanej z Urzędu 
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Miejskiego. Wsparcie prywatne nie możne zostać uznane za stałe i pewne źródło 

finansowania. Naszą działalność opieramy przede wszystkim na dotacji z Urzędu Miejskiego 

w Łobzie. Liczymy na wsparcie także w roku 2011 na takim samym bądź wyższym poziomie. 

Jednym z istotnych okoliczności utrudniających działalność organizacji jest 

rozbudowana biurokracja i przepisy prawne zwiększające wymogi formalne stawanie 

organizatorom imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Rozbudowywany  

z każdym rokiem formalizm prawny może zniechęcać organizacje i działaczy społecznych do 

dalszego angażowania się w działalność społeczną. Łobeskie kluby i stowarzyszenia nie są 

dużymi jednostkami i trudniej im sprostać formalnościom niż dużym organizacjom, 

działającym w większych miastach. 

Naszą działalność opieramy na społecznikach. W tym miejscu należy podkreślić, że 

coraz mniej osób jest chętnych angażować się w pracę na zasadzie wolontariatu. Z łatwością 

można zauważyć, że łobeskie kluby i stowarzyszenia w dużym stopniu opierają się na tym 

samym gronie społeczników, miłośników sportu, rekreacji i turystyki. Z reguły są to już 

osoby starsze, w mniejszym stopniu naszą działalność wspierają osoby młodsze. 

 

Naszym zamiarem jest kontynuowanie w roku 2011 r. imprez, które sprawdziły się  

w roku bieżącym. Chcemy je rozbudowywać i zwiększać ilość uczestników oraz zakres 

świadczeń z naszej strony dla uczestników. Pragniemy też wzbogacać nasz kalendarz o nowe 

imprezy, zapraszając do współpracy inne instytucje i organizacje zajmujące się sportem  

i rekreacją. 

Ognisko pozytywnie ocenia pomoc ze strony Urzędu Miejskiego w Łobzie przy 

organizacji imprez w roku 2010 r. Dzięki naszej współpracy z powodzeniem mogliśmy 

przeprowadzić wiele zamierzeń sportowych. 

 

Łobez, grudzień 2010 r.  

 Zarząd  Ogniska 
Prezes Jerzy Rakocy 


