
 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „BŁYSKAWICA” w Łobzie  

w 2014 r. 
 

 

 

 

 

Stowarzyszenie zajmuje się społecznym działaniem na rzecz rozpowszechniania 

kultury fizycznej. Organizuje różnorodne imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców 

Łobza i powiatu łobeskiego. Wypracowaliśmy wiele cyklicznych imprez, które stały się 

łobeskimi wydarzeniami sportowo-turystycznymi. Jesteśmy partnerami w działaniach innych 

organizacji i instytucji. 

Błyskawica prowadzi swoją działalność cały rok. Wszystkie nasze imprezy są otwarte 

- skierowane do nieograniczonego kręgu osób, do wszystkich mieszkańców miasta i gminy 

Łobez, powiatu łobeskiego, a także osób przyjezdnych z terenu całego woj. 

zachodniopomorskiego, gości. 

Z roku na rok wzrasta liczba osób uczestniczących w naszych imprezach. W roku 

2014 aktywnie i bezpośrednio uczestniczących w naszych imprezach opisanych poniżej około 

1000 osób. Liczba ta nie obejmuje uczniów startujących w Biegach Hopfera.  

Do tego należy dodać uczestników zajęć, spotkań, treningów i wyjazdów naszych 

sekcji.  
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Ponadto wiele imprez swoją widowiskowością przyciąga licznych kibiców, 

obserwatorów.  

W roku 2014 nasze stowarzyszenie liczyło 128 członków. 

 

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

działalności w obecnej formie. Od 2004 r. prezesem jest Jerzy Rakocy.  

 

Cele: 

- popularyzacja konstruktywnego spędzania czasu wolnego 

- rozpowszechnienie aktywnego stylu życia 

- rozwijanie zainteresowań mieszkańców poprzez popularyzację różnych dyscyplin sportowo-

rekreacyjnych  

- podniesienie ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców 

- popularyzacja turystyki lokalnej i regionalnej 

- upowszechnianie walorów turystyczno-przyrodniczych Ziemi Łobeskiej  

- zaproponowanie mieszkańcom Łobza i powiatu rozrywki na świeżym powietrzu, na łonie 

natury.    

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.tkkf-lobez.eu. 

 

Kluby i sekcje: 

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

1. Klub Turystyki Pieszej – prowadzona przez Elżbietę Jankowską-Kogut 

2. Klub Turystyki Rowerowej – prowadzony przez Adama Koguta  

3. Klub Wędkarski „Rega” – prowadzony przez Jerzego Rakocego 

4. Klub Nordic Walking – prowadzony przez Elżbietę Szczęsny 

5. Sekcja MTB – prowadzona przez Oliwera Cybulskiego 

6. Sekcja gier zespołowych – prowadzona przez Mariana Szyjkę 

7. Sekcja brydża sportowego – prowadzona przez Romana Wawrzyniaka  

8. Klub Tenisa Stołowego – prowadzony przez Dariusza Brauna 

9. Klub Morsów „Goło-ledź”– prowadzony przez Tadeusza Wesołowskiego. 

10.  Sekcja szachowa – prowadzona przez Rafała Petera 

11.  Sekcja piłki nożnej chłopców „Błyskawica”, rocznik 1995 i młodsi – prowadzona 

przez Katarzynę Rzepkowską 

12.  Sekcja tenisa ziemnego – „Łobez Break Point Tenis Club” – prowadzona przez 

Ewę Cybulską 

 

Cotygodniowe zajęcia sekcji: 

- sekcja brydża sportowego – Łobeski Dom Kultury, każdy wtorek 

- sekcja tenisa stołowego – hala sportowo-widowiska, każdy czwartek 

- sekcja tenisa ziemnego – korty tenisowe na stadionie miejskim, codziennie (w sezonie) 

                                      – hala sportowo-widowiska, każdy czwartek (jesień, zima) 

- sekcja piłki nożnej dzieci – hala sportowo-widowiska, poniedziałki i środy 

- sekcja szachów – Łobeski Dom Kultury, każdy wtorek. 

http://www.tkkf-lobez.eu/


 
 

3 
 

Ponadto regularne zajęcia odbywają się także w pozostałych sekcjach i klubach. 

 

Wyjazdy i udziały w innych imprezach: 

Uczestnicy naszych sekcji biorą udział w turniejach i zajęciach organizowanych przez inne 

kluby i organizacje, często w innych miastach na terenie województwa 

zachodniopomorskiego.  

 

Nowe sekcje – rozwój łobeskiego TKKF. 

Nasze ognisko wzbogaca się o nowe sekcje i nowych członków. I tak w ostatnim 

okresie utworzyliśmy następujące sekcje:   

 Sekcja piłki nożnej dzieci, rocznik 2005 i młodsi – od października 2013 r. 

Dzieci biorą udział w turniejach piłkarskich na terenie naszego województwa. Reprezentują 

gminę Łobez, powiat łobeski i naszą organizację. 

W 2014 r. zorganizowaliśmy nabór kolejnych dzieci do młodszej drużyny w ramach 

sekcji.  

 Sekcja MTB – od  stycznia 2014 r. 

 Sekcja tenisa ziemnego  – od września 2014 r.  

 

Społecznie 

Współpracuje z nami wielu znanych działaczy sportowych, popularyzatorów sportu, 

rekreacji i turystyki. 

Wszyscy członkowie Zarządu Ogniska oraz współpracownicy działają społecznie. 

Są to amatorzy pasjonaci, którzy chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami z szerszym 

kręgiem społecznym. 

Ognisko nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie zatrudniamy pracowników 

etatowych.  

Współdziałamy z Urzędem Miejskim w Łobzie, Starostwem Powiatowym w Łobzie, 

innymi instytucjami oraz Zachodniopomorskim Związkiem TKKF w Szczecinie, a także 

klubami i organizacjami sportowymi. 

 

Siedziba 

Ognisko posiada siedzibę przy ul. Browarnej 20, przekazaną do użytkowania przez 

Urząd Miejski w Łobzie. Korzystamy z niej wspólnie z innymi organizacjami 

pozarządowymi. Własny lokal jest dla nas dużym atutem.  

 

Finanse 

Ognisko TKKF „Błyskawica” w Łobzie prowadzi działalność w oparciu o środki 

pochodzące z dotacji udzielonej przez Gminę Łobez w ramach powierzenia realizacji 

zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok. 

TKKF otrzymuje ponadto wsparcie finansowe ze środków Powiatu Łobeskiego oraz 

Zachodniopomorskiego Związku TKKF w Szczecinie. A także zabiega o wsparcie innych 

instytucji i sponsorów prywatnych.  
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W roku 2014 Zarząd pracował w składzie: 

- prezes – Jerzy Rakoczy 

- zastępca prezesa – Marian Szyjka 

- skarbnik – Elżbieta Szczęsny 

- sekretarz – Adam Kogut 

- członek – Dariusz Rutkowski, od kwietnia 2014 r. Dariusz Braun 

- członek – Roman Wawrzyniak 

- członek – Tadeusz Wesołowski, od listopada 2014 r. Edward Łukaszewicz  

- członek – Elżbieta Jankowska-Kogut 

- członek – Rafał Peter 

- członek – Katarzyna Rzepkowksa  

       - członek – Oliwer Cybulski – od stycznia 2014 r. 

       - członek – Ewa Cybulska – od września 2014 r.  

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

- przewodniczący – Zbigniew  Martyniak 

- wiceprzewodniczący – Zbigniew Pudełko 

- sekretarz – Mirosław Winiarski. 

 

 

Nagrody, wyróżnienia 2014 

Jerzy Rakocy uhonorowany został na Gali Sportu Powiatu 

łobeskiego w dniu 14 marca 2014 w kategorii ANIMATOR SPORTU.  

Ogniska TKKF Błyskawica otrzymało Nagrodę Specjalną 

Starosty Łobeskiego „SMOKI Powiatu” w kategorii Sport i Turystyka 

za rok 2014. 

Bardzo wysoko naszą działalność oceniają włodarze, radni 

miejscy i powiatowi. 

 

Bolączki 

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 2015 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 
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imprezy, zapraszając do współpracy inne instytucje i organizacje zajmujące się sportem  

i rekreacją. 

Ognisko pozytywnie ocenia wsparcie w roku 2014 ze strony Urzędu Miejskiego  

w Łobzie i Starostwa Powiatowego w Łobzie przy organizacji imprez. Dzięki naszej 

współpracy z powodzeniem mogliśmy przeprowadzić wiele zamierzeń sportowych. 

 

 

 

 

 

 

Imprezy sportowo-turystyczno-rekreacyjne  
zorganizowane w 2014 r. 

 

 

1.  UDZIAŁ ŁOBESKIEGO KLUBU MORSÓW „GOŁO-LEDŹ”  

W II ŚWIATOWYM FESTIWALU 

MORSOWANIA W KOŁOBRZEGU 
     

 Bicie światowego rekordu Guinessa  

w Morsowaniu, z powodzeniem.  

 

3-5 stycznia 2014 r. Kołobrzeg. 

Łobeski Klub Morsów „Goło-ledź”  

 

 

 

2.  XIII TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW 

IMIENIA JERZEGO MACHOŃSKIEGO 

 

Niedziela 18 stycznia 2014r.  

Łobez, hala widowisko-

sportowa. 

Sekcja gier zespołowych.  

 

Turniej zorganizowany 

przez Gminne Zrzeszenie 

LZS i Ognisko TKKF Bły-

skawica przy finansowej pomocy firm łobeskich. Na parkiecie walczyło sześć drużyn.  

Uhonorowano zwycięzców oraz najlepszego strzelca, najlepszego zawodnika  

i super-oldboja.  
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3. KĄPIEL MORSÓW W JEZIORZE MIEJSKIM 
 

Niedziela, 9 luty 2014 r. 

Łobez, Jezioro Miejskie 

Łobeski Klub Morsów „Goło-ledź”  

 

Coroczna impre-

za organizowana przez 

łobeskich morsów. Zi-

mowy piknik nad Jezio-

rem Miejskim. Udział  

w kąpieli wzięło 24 

morsów. Byli to bywal-

cy - morsy z Drawska, 

Goleniowa, Ińska, Szcze 

cina i oczywiście gospo-

darze z Łobza. A byli także i „nowi”. Wśród debiutantów byli siedmioletni Adrian Wołoszyn 

z Gorzowa Wielkopolskiego i dziewięcioletni Szymon Żegota z Łobza. impreza zgromadziła 

licznych kibiców. Nad jeziorem przygotowano ognisko, biwak i posiłek dla morsów.  

 

 

4. WĘDRÓWKA PIESZA NA KĄPIEL MORSÓW  

nad Jezioro Miejskie 
 

Niedziela, 9 

luty 2014 r. 

Klub Turystyki Pieszej  

 

Trasa: Łobez, 

Wyspa k. Nadleśnictwa 

– leśne jeziorko (las za 

ulicą Węgorzyńską) – 

Diabelski Strumień – 

Świętoborzec – Jezioro 

Miejskie. 

Dystans: 8 km. 

Celem wędrówki jest kibicowanie morsom w trakcie imprezy nad jeziorem. W rajdzie 

udział wzięło 50 piechurów z Łobza, Drawska Pom. i Naćmierza. Podczas marszu były dwa 

postoje, podczas których turyści mogli przepakować się, porozmawiać, wymienić się 

wrażeniami. Nad jeziorem dla piechurów przygotowano kiełbaski i kaszankę  

z grilla. 
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5.  IX MEMORIAŁ IM. G. BIEŃKOWSKIEGO W SZACHACH  
 

Niedziela, 16 marca 2014 r.  

Łobez, Łobeski Dom 

Kultury 

Sekcja szachów. 
 

 

W turnieju uczestniczyły 

dzieci i dorośli podzieleni na 

kategorie: 

- szkoły podstawowe, klasy I-VI 

- szkoły gimnazjum 

- kategoria open 

 

Największa w swym rodzaju doroczna impreza w powiecie łobeskim. Konkurowało  

39 szachistów z regionu. Przyjechali m.in. ze Szczecina, Koszalina, Świnoujścia, 

Kołobrzegu, Gryfic, Choszczna, Połczyna Zdroju. Turniej przysłużył się popularyzacji 

pięknej dyscyplinie jaką są szachy. Liczymy, że wielu młodych adeptów wesprze naszą 

sekcję szachową. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

 

 

6.  TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM Z OKAZJI 

ZDOBYCIA ŁOBZA O PUCHAR STAROSTY ŁOBESKIEGO 
 

Niedziela, 2 marca 2014 r. 

Łobez, Łobeski Dom Kultury 

Klub Brydża sportowego. 

 

W potyczkach brały udział 22 

pary z Łobza, Białogardu, Drawska 

Pomorskiego, Świdwina, Karlina  

i Ostrowic. Turniej zgromadził rekordo-

wą ilość par, tym samym zmagania 

uczestników trwały do godzin popołudniowych. 

Dla uczestników przygotowano ciepły posiłek oraz kawę i herbatę. 

Zwycięzcy otrzymali puchary. Przewidziano też nagrody dla pozostałych graczy. 
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7.  WĘDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ XI „POWITANIE   

     WIOSNY” -      Brzeźniak 2014    oraz kąpiel morsów 
 

Niedziela, 24 marca 2014 r. 

Klub turystyki Pieszej. 

 

Marszruta: Łobez – jezioro 

Niwka – jezioro Rucianowo (tzw. 

Długie) – wieża obserwacyjna – Wę-

gorsko – Brzeźniak – jezioro 

Brzeźno (Brzeźniackie). Dystans: 16 

km (plus hak, droga do autokaru).  

Udział wzięło 41 osób: 

łobziacy, piechurzy z Reska, Szcze-

cina i Poznania.  

Jest to tradycyjny rajd pieszy organizowany wspólnie z turystami z Drawska Pom. 

Grupy z Łobza i Drawska wędrują osobno na miejsce spotkania (biwakowania) w jednej  

z miejscowości pomiędzy Łobzem i Drawskiem Pom. W tym roku miejscem biwakowym był 

cypel na Jeziorze Brzeźniackim, koło Brzeźniaka.  

W jeziorze kąpały się morsy. Nad jeziorem piechurzy upiekli kiełbaski. Tradycyjnie 

morsy podpaliły i utopiły Marzannę 

Do Łobza piechurzy wrócili autokarem.  

Współorganizatorem rajdu ze strony drawskiej jest PTTK Oddział Drawsko Pom.  

 

 

8. XIII SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR 

STAROSTY ŁOBESKIEGO - Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego 
 

Niedziela, 30 marca 2014r.  

Resko, promenada nad Regą 

Klub Wędkarski „Rega”. 

Przy współorganizacji  

PZW “Łosoś” Resko. 

 

Indywidualne i druży- 

nowe mistrzostwa powiatu 

łobeskiego. Impreza zwana też 

Jaź Regi. Udział wzięło 7 drużyn wędkarzy m.in. z Reska, Łobza, Białogardu, Świdwina, 

Sławoborza. Zawody zaliczane do Ligi Klubów i Kół PZW powiatów: białogardzkiego, 

świdwińskiego i łobeskiego. 

Podsumowanie zawodów miało miejsce na terenie stanicy kajakowej Kajnet  

w Resku. Zwycięzcy z poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary. 

Tradycyjnie uhonorowano wędkarza który złowił największą rybę. Pamiątkowymi medalami 

wyróżniono najstarszego i najmłodszego zawodnika zawodów. 

TKKF Łobez przyznał pamiątkowy proporczyk Gminie Resko w podziękowaniu za 

wsparcie działalności w roku 2013.  
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9.  X WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI 

ŁOBESKIEJ – „Doliną Regi na Reskie Góry”  
 

Niedziela, 6 kwiecień 2014 r. 

Klub turystyki Pieszej. 

 

- nasza największa 

impreza turystyczna  

- impreza łączy 

rekreację w postaci 

wędrówki z poznawaniem 

ciekawych obiektów przyrodni-

czych i architektonicznych  

- doroczny kwietniowy rajd  

z udziałem turystów z Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie. 

 

Trasa: Karwowo – jezioro Karwowo – grodzisko Karwowo – Reskie Góry – rzeka 

Mielnica (Meszna) – jezioro Chełm – Łobez. Dystans: 16 km.  

Przybyło 150 osób! Z Łobza, Szczecina, Stargardu, Drawska i Reska. Do Karwowa 

turyści zostali dowiezieni autokarem. 

Biwak, ognisko, posiłek – hubertówka w lesie nad jeziorem Chełm (nieopodal wsi 

Unimie).  Były pieczone kiełbaski, kaszanka, zupa- fasolówka, ponadto smalec, ogórki, 

napoje i ciastka dla dzieci.  

Przy ognisku najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu zostali wyróżnieni pamiątkowym 

medalem. Ponadto wręczono specjalne odznaki szefom klubów turystycznych ze Szczecina, 

Stargardu i Drawska Pom.  

 

 

10. I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS I I II SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA ŁOBZA.  

"Piłko, piłko leć do góry, a wystrzelisz gola w chmury" 
 

Sobota, 12 kwietnia 2014 r.  

Łobez, hala widowiskowo-

sportowa 

Sekcja piłki nożnej chłopców 

„Błyskawica”.  

 

Do rywalizacji  przystąpiło 

5 zespołów (41 zawodników): 

Pomorzanin Nowogard, Akademia 

Piłkarska I Świdwin, Akademia 
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Piłkarska Technik II Świdwin oraz dwie drużyny Gospodarzy - Błyskawica I i Błyskawica II. 

Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym". 

Na trybunach zgromadzeni byli liczni kibice. Zawodnicy i ich rodzice w przerwach 

miedzy meczami mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez rodziców 

gospodarzy turnieju. Każdy znalazł tam coś dobrego dla siebie.  

Wszystkie drużyny otrzymały puchary oraz wręczono trzy indywidualne statuetki, 

które powędrowały do następujących zawodników: najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, 

najlepszy strzelec. Uhonorowano ponadto najmłodszego i najstarszego zawodnika. 

Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkości 

ufundowane przez rodziców gospodarzy.  

 

 

11. XXVIII ŁOBESKIE BIEGI  

O MEMORIAŁ RED. T. HOPFERA 
 

- Piątek, 30 maja 2014 r.  

- Łobez, stadion miejski 

- sekcja gier zespołowych 

- impreza współorganizowana z innymi 

podmiotami 

W 18 kategoriach startowało razem 786 uczniów szkół powiatu łobeskiego. 

 

 

12. I WYŚCIG ROWERÓW TERENOWYCH WOKÓŁ  

WZGÓRZA ROLANDA 
 
Sobota, 31 maja 2014 r.  

Łobez, stadion miejski  

i okolice.  

Sekcja MTB.  

 

Organizatorzy:  

TKKF "Błyskawica" w Łobzie 

– sekcja MTB  i Urząd Miejski  

w Łobzie. Kilkunastu 

sponsorów prywatnych.  

Inauguracyjna impreza sekcji. 

Udział wzięło 62 zawodników, w tym w wyścigu głównym  

34 osoby (4 kobiety), a w wyścigu dla dzieci i młodzieży 28 osób  

(7 dziewcząt). 

Wyścig podzielony jest na dwie części. Kategorie: 

A) wyścig główny - od rocznika 1998: 

OPEN1 – 2 pętle; OPEN2 – 3 pętle;  K1 – 16-19 lat (roczniki 1998-

1995) – 1 pętla; K2 – 20-45 lat – 1 pętla; K3 – ponad 45 lat – 1 pętla 

B) wyścig dla najmłodszych (dzieci i młodzież) – roczniki 1999-2005: 

http://www.novawebnet.nazwa.pl/tkkf/
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D1 - roczniki 2005, 2006 – 1 okrążenie;  D2 - roczniki 2003, 2004 – 2 okrążenia;  

D3 - roczniki 2001, 2002 – 2 okrążenia; D4 - roczniki 1999, 2000 – 3 okrążenia. 

Kategorie specjalne: najlepszy dziadek - animator sportu; najlepszy tata - animator 

sportu; największy pechowiec;  IronMan. 

Dzieci otrzymały słodkości. A dorośli po zawodach spotkali się pod wiatą na zupie  

i kiełbasce. 

 

 

13. OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

 
Niedziela, 1 czerwca 2014 r. 

Resko, gimnazjum 

Sekcja tenisa stołowego 

 

Udział wzięli zawodnicy z Łobza, Reska, Gryfic, Stepnicy, Cieszeniewa i Świdwina. 

68 osób. 

Turniej rozegrano czterech kategoriach: 

- Szkoły podstawowe i gimnazjum  

- Seniorzy 

- Weterani 

- Dziewczęta. 

Zwycięzcy otrzymali puchary. 

 

 

14. UDZIAŁ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ DZIECI W II PIKNIKU 

SPORTOWO-REKREACYJNYM „WARTO MIEĆ PASJĘ…”  

w Świdwinie 
 

Sobota, 14 czerwca 

2014 r., Świdwin. 

Sekcja piłki nożnej 

chłopców „Błyskawica”.  

 

Był to pierwszy wyjaz-

dowy sprawdzian umiejętności  

i organizacji sekcji. Ogólnie 

udział wzięło 16 zespołów. Dru-

żyna „Błyskawica” Łobez wzięła 

udział w rozgrywkach dzieci z rocznika 2005. Przeciwnikami naszych zespołów były 

drużyny: Akademia Piłkarska Technik Świdwin I i II, Olimpus Rąbino, UKS Orlik 

Złocieniec, Iras Czaplinek, Sparta Gryfice.  

Drużyna Błyskawica II zdobyła 3 miejsce. Z naszej drużyny zawodnik odebrał 

statuetkę indywidualną jako najlepszy zawodnik z rocznika 2005.  
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15. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO Z OKAZJI DNI ŁOBZA  

O PUCHAR BURMISTRZA ŁOBZA  
 

Niedziela, 6 lipca 2014 r. 

Łobez, Łobeski Dom Kultury 

Sekcja brydża sportowego 

Turniej zorganizowany został w ramach Dni Łobza. Udział wzięło 10 par z Łobza, 

Drawska Pom., Świdwina, Rydzewa. Pierwsze 3 pary otrzymały nagrody rzeczowe, pozostali 

otrzymali upominki. Zwyciężyła para z Drawska Pom. 

Uczestnicy otrzymali ciepły posiłek, kawę i herbatę. 

 

 

16.  IX RAJD TURYSTYKI ROWEROWEJ POWITANIE LATA 

„NAD JEZIORO KARWOWO” 
 

Niedziela, 15 lipca 2014 r. 

Klub Turystyki Rowerowej 

 

Trasa: 

Łobez – 

Niegrzebia – 

Grabowo – Byszewo – 

Worowo – Prusinowo – 

Poradz – jezioro Karwowo – 

Łobez. Do pokonania 33 km, 

drogami leśnymi, polnymi. Udział wzięło około 20 rowerzystów. 

Nad jezioro Karwowo dla rowerzystów przygotowano ciepły posiłek. 

Wycieczka rowerowa połączona ze zwiedzaniem i omawianiem zabytków i ciekawych 

miejsc na trasie. 

Impreza dofinansowana została w ramach partnerstwa z Lokalną Grupą Działania 

Centrum Inicjatyw Wiejskich.  

 

 

17.  SPŁYW KAJAKOWY   

      REGĄ  

 

Niedziela, 10 sierpnia 2014 r.  

Trasa: Prusinowo – Łobez  

 

Udział wzięło 39 kajakarzy z 

Łobza, Drawska Pomorskiego, 

Pobierowa, Reska, Radowa Małego, Tarnowa i Szczecina, w dwudziestu kajakach. Spływ 

miał charakter rekreacyjny.  

Na Wyspie w Łobzie dla kajakarzy przygotowano pyszną zupę i kiełbaski z rożna.  
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18. WĘDRÓWKA ROWEROWA IX POŻEGNANIE 

LATA  - „NAD JEZIORO KONIE” 
 

Niedziela, 21 września 2014 r.  

Klub Turystki Rowerowej 

 

Trasa: Łobez – Bonin – 

Biały Młyn – Lesięcin – 

Kąkolewice – Dobieszewo – 

jezioro Konie – Dobieszewo – 

Unimie – Łobez.  

Dystans: 34 km. 

 

Udział wzięło 33 osoby - z Łobza, Drawska Pomorskiego, Reska, Ińska oraz 

Rzepczyna (grupa rowerowa z Salezjańskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) 

Wycieczka rowerowa połączona ze zwiedzaniem i omawianiem zabytków i ciekawych 

miejsc na trasie. 

Nad jeziorem Konie dla rowerzystów przygotowano kiełbaski z grila. 

 

 

19.  ZAWODY WĘDKARSKIE ZAKOŃCZENIA SEZONU  
 

Niedziela, 5 październik 2014 r. 

Ginawa, jezioro Dubie 

 Klub Wędkarki „Rega” 

- doroczne zawody tradycyjnie kończące spławikowy sezon wędkarski  

- dla wędkarzy przygotowano posiłek regeneracyjny 

 

Udział wzięło 24 wędkarzy, przybyłych z Koszalina, Białogardu, Czaplinka i Łobza. 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Uhonorowano ponadto wędkarza, który złowił 

największą rybę oraz najmłodszą wędkarkę i najstarszego wędkarza. 

 

 

20. ŁO-BA-JE  - IV „ŁOBESKIE BARWY JESIENI” 

WĘDRÓWKA 

TURYSTYKI 

PIESZEJ 

 

Niedziela, 19 października 

2014 r. 

Klub Turystyki 

Pieszej  
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  Trasa: Łobez – Świętoborzec– Bobrowe Mokradła – rzeka Węgorza, most drewniany 

– rzeka Węgorza, most kolejowy – Jezioro Miejskie (Dybrzno) – Łobez. Dystans: 13 km. 

Udział wzięło 60 piechurów ze Stargardu Szczecińskiego, Drawska Pomorskiego  

i Łobza oraz Smorawiny, Radowa Małego i Reska.  

Głównym punktem tematycznym rajdu były Bobrowe Mokradła. 

Nad Jeziorem Miejskim posiłek i odpoczynek dla turystów. W jeziorze kąpały się 

morsy. Dla dzieci zorganizowano konkurs wiedzy dot. informacji prezentowanych podczas 

wędrówki . 

 
 

21.  IX MEMORIAŁ  im. WITOLDA MARKIEWICZA  

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ ORLIKÓW 
 

Poniedziałek, 10 listopada 

2015 r.  

Łobez, hala sportowo-

widowiskowa  

Sekcja piłki nożnej chłopców 

„Błyskawica” 

 

Turniej Orlików rocznik 2005 - 

2006. Rozegrano 18 spotkań 

piłkarskich. 

Wszystkie zespoły oraz wyróżnieni zawodnicy (najlepszy zawodnik, najlepszy 

bramkarz, najlepszy strzelec, najmłodszy zawodnik) otrzymali pamiątkowe puchary  

i statuetki sportowe, medale za zajęcie miejsca I – III oraz dyplomy i nagrody sportowe. 

Ponadto organizatorzy przygotowali dla każdego uczestnika poczęstunek “słodka paczka” 

oraz własne wypieki, ciasta dla wszystkich kibiców turnieju. 

Organizatorzy turnieju: Rodzina Markiewiczów, Urząd Miejski w Łobzie, Rada 

Miejska w Łobzie, Starostwo Powiatowe w Łobzie, GZ LZS Łobez, Ognisko TKKF 

“Błyskawica”, działacze sportowi. 

 
 

 22. POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
 

Niedziela, 23 listopada 2014 r.  

Łobez, hala sportowo-widowiskowej  

Sekcja tenisa stołowego. 

 

Walczyło 24 zawodników, na 

ośmiu stołach, z Łobza, Reska i Wysiedla. 
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Zawodników podzielono na grupy wiekowe: do lat 18, od 18 do 40 lat, powyżej 40, 

grupa dziewcząt do lat 17.  

Zwycięzcy uhonorowani zostali statuetkami i medalami. Przyznano również 

dodatkowe nagrody w postaci statuetek dla najmłodszej zawodniczki i najstarszego 

zawodnika. 

Dla uczestników przygotowano posiłek. 

 

 

23. UDZIAŁ DRUŻYNY SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ DZIECI  

W TURNIEJU W CZAPLINKU 
 

Niedziela, 30 listopada 2014 r.  

Czaplinek 

Sekcja piłki nożnej chłopców 

„Błyskawica” 

 

Drużyna piłkarska „Błyskawica” wzięła udział  

w Wielkim turnieju piłkarskim rocznik 2005 i młodsi, 

zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy 

IRAS Czaplinek w hali sportowo-widowiskowej.  

W imprezie wzięło udział 9 zespołów. 

 

 

24.  V MIKOŁAJKOWY rajd NORDIC WALKING  
  

Sobota, 6 grudnia 2014 r.  

Klub nordic walking 

 

Trasa: Łobez – 

Łobżany – Prusinowo 

– Poradz – Bełczna. 

Dystans: 13 km. 

Posiłek w Dworku 

Tradycja w Bełcznie.  

 

W rajdzie wzięło udział 37 uczestników. Z Łobza wyruszyło 18 

osób, z Bełcznej 19. Obie grupy spotkały się na szlaku w okolicach 

Prusinowa.  

Grupa po kilku godzinach marszu i kilku przerwach na odpoczynek, 

gimnastykę oraz naukę sztuki machania kijkami dotarła do Dworku 

Tradycja, gdzie czekało ognisko i posiłek. Powrót do Łobza autokarem. 
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24.  V WOJEWÓDZKI TURNIEJ w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  

w kat. ORLIKÓW i OLDBOJÓW im. Stanisława Adamczaka 
 

 

 

Sobota,  

13 grudnia 2014 r. 

Łobez, hala sportowo-

widowiskowa 

Sekcja gier zespołowych,   

sekcja piłki nożnej chłopców „Błyskawica”. 

 

Do turnieju zaproszono oldbojów z: „Greorex" Szczecin, „Sokół" Pyrzyce, „Radowii" 

Radowo Małe, oraz gospodarzy TKKF „Błyskawica" Łobez.  

W kategorii „Orlik" spotkały się dwie drużyny „Łobuziaków" Łobez oraz dwie 

drużyny TKKF „Błyskawica" Łobez.  

Przed turniejem przekazano 15 kompletów dresów dla Sekcji piłki nożnej dzieci przy 

TKKF „Błyskawica".  

Po zakończeniu turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, ponadto 

wręczono statuetki dla najlepszego piłkarza, bramkarza i zawodnika. Wszyscy młodzi 

piłkarze otrzymał słodkie paczki . 

 

 

 

 

 

 

 

Łobez, styczeń 2015 r.  

 Zarząd  Ogniska 

Prezes Jerzy Rakocy 

 

 

 

 

 


