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Sport - turystyka - rekreacja 

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 

mailto:adamku@vp.pl
http://tkkflobez.prv.pl/
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Łobez, powiatu łobeskiego, a także osób przyjezdnych z terenu całego woj. 

zachodniopomorskiego, gości. 

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

Imprezy przyciągają licznych kibiców, obserwatorów swoją widowiskowością.  

 

W roku 2017 nasze stowarzyszenie liczyło 123 członków (Jest to liczba osób, które 

opłaciły składkę członkowską za 2017r.). 

Błyskawica opiera swoją działalność na pracy społecznej 30 działaczy, 

współpracowników. 

W prowadzenie zajęć, treningów oraz przygotowanie i organizację imprez w roku 

2017 zaangażowanych było około 120 wolontariuszy (licząc oddzielnie każdą imprezę, 

treningi i zajęcia). 

W naszych imprezach w 2017 r. udział wzięło około 1500 uczestników. 

Są to amatorzy, biorący dobrowolny udział w uprawianiu sportu i rekreacji. 

 

Ponadto w zajęciach i treningach organizowanych w ramach działalności sekcji udział 

wzięło 2500 osób. 

 

 

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

działalności w obecnej formie.  

W roku 2017 obchodzony był jubileusz 60-lecia działalności TKKF w Łobzie 

 

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. 

Relacje ze zdjęciami z naszych imprez są publikowane także na stornie Gminy Łobez 

(www.lobez.pl) oraz Powiatu Łobeskiego (www.powiatlobeski.pl/) oraz na facebooku. 

 

Kluby i sekcje 

Nasza działalność dzieli się na 11 sekcji (klubów), są to: 

1. Turystyka piesza – prowadzona przez Elżbietę Jankowską-Kogut i Adama Koguta 

2. Turystyka rowerowa – prowadzona przez Elżbietę Jankowską-Kogut i Adama 

Koguta  

http://www.tkkf-lobez.eu/
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3. Wędkarstwo - Klub Wędkarski „Rega” – prowadzone przez Janusza Gosławskiego 

i Jerzego Rakocego 

4. Tenis ziemny – „Łobez Break Point Tenis Club” – prowadzony przez Ewę 

Cybulską i Oliwera Cybulskiego 

5. MTB – prowadzone przez Oliwera Cybulskiego 

6. Brydż sportowy – prowadzony przez Romana Wawrzyniaka i Marka Woniaka 

7. Tenis stołowy – prowadzony przez Wiktora Mazana 

8. Kąpiele morsów - Łobeski Klub Morsów „Goło-ledź”– prowadzone przez Andrzeja 

Kmiecika i Tadeusza Wesołowskiego 

9.  Szachy – prowadzona przez Rafała Petera 

10.  Gry zespołowe – prowadzone przez Mariana Szyjkę i Oliwera Cybuslkiego   

11.  Nordic walking – prowadzony przez Elżbietę Szczęsny 

 

Nasze ognisko jest otwarte na nowe dyscypliny.  

 

Zajęcia i treningi w ramach sekcji: 

- sekcja brydża sportowego – Łobeski Dom Kultury 

- sekcja tenisa stołowego – hala sportowo-widowiska 

- sekcja tenisa ziemnego – korty tenisowe na stadionie miejskim (wiosna - jesień) 

                                      – hala sportowo-widowiska (jesień, zima) 

- sekcja szachów – Łobeski Dom Kultury 

- kąpiele morsów – jezioro Moszczenica (Unimskie) 

- zawody wędkarskie 

- rajdy i wycieczki piesze i rowerowe oraz nordic walking. 

 

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, np. wyjazdy na zawody wędkarskie, turniej brydża, kąpiele morsów, 

rajdy piesze, rajdy rowerowe.  

 

Społecznie 

Współpracuje z nami wielu znanych działaczy sportowych, popularyzatorów sportu, 

rekreacji i turystyki. 

Wszyscy członkowie Zarządu Ogniska oraz współpracownicy pracują 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, 

Łobeskim Domem Kultury, Nadleśnictwem Łobez, innymi instytucjami oraz a także klubami 

i organizacjami sportowymi. 
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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 Gminy Łobez w ramach upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu oraz dotacji Powiatu Łobeskiego w ramach upowszechniania turystyki i rekreacji. 

Czynimy starania o pozyskanie wsparcie innych instytucji oraz sponsorów 

prywatnych.  

W roku 2017 Błyskawica otrzymała wsparcie finansowe z sektora prywatnego od 

następujących instytucji: 

- Bank Spółdzielczy w Goleniowie – Spółdzielcza Gruba Bankowa  

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego NOWAMYL S.A. w Łobzie 

- SEC Łobez sp. z o.o. w Łobzie 

- Grupa ENERGA 

- Pracownia Optyczna M.D. Piszewscy s.c.  

 

Ponadto otrzymaliśmy wsparcie rzeczowe od Arkadiusza Siwińskiego i Piotra Sładkiewicza. 

 

 

 

W roku 2017 Zarząd pracował w składzie 

 

- prezes – Adam Kogut 

- zastępca prezesa – Oliwer Cybulski 

- skarbnik – Elżbieta Szczęsny 

- sekretarz – Wiktor Mazan 

- członek – Marek Woniak 

- członek – Andrzej Kmiecik  

- członek – Elżbieta Jankowska-Kogut 

       - członek – Ewa Cybulska  

       - członek – Marian Szyjka  

       - członek – Janusz Gosławski 

                        (w lutym 2018 r. na jego miejsce do zarządu wszedł Piotr Sładkiewicz) 

 

Skład Komisji Rewizyjnej 

 

- przewodniczący – Jerzy Rakocy 

- wiceprzewodniczący – Grzegorz Ignatowicz 

- sekretarz – Czesława Lasota. 
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Nagrody, wyróżnienia – rok 2017 i lata wcześniejsze 

 

- Wyróżnienie dla Jerzego Rakocego z okazji 60-lecia TKKF na Podsumowaniu 

Sportowego Turnieju  Miast i Gmin województwa zachodniopolskiego  

w Międzyzdrojach - 2017 

- Wyróżnienie dla Adama Koguta na Podsumowaniu Sportowego Turnieju Miast  

i Gmin województwa zachodniopolskiego w Międzyzdrojach - 2016 

- Wyróżnienie dla Jerzego Rakocego za całokształt działalności na Podsumowaniu 

Sportowego Turnieju  Miast i Gmin województwa zachodniopolskiego  

w Międzyzdrojach - 2016 

- Nagrody na Gali Sportu Powiatu Łobeskiego 2016 dla każdego 

przewodniczącego sekcji TKKF Łobez  

-  Nagroda Specjalna Starosty Łobeskiego „SMOKI Powiatu” w kategorii 

Sport i Turystyka za rok 2014 – dla TKKF Błyskawica. 

-  ANIMATOR SPORTU 2014 (Gala Sportu Powiatu łobeskiego) –  

dla Adama Koguta 

-  ANIMATOR SPORTU 2013 (Gala Sportu Powiatu łobeskiego) –  

dla Jerzego Rakocego  

- Nagroda Specjalna Starosty Łobeskiego „SMOKI Powiatu” w kategorii Działacz 

Społeczny za rok 2010 – dla Adama Koguta. 

-  Nagroda Specjalna Starosty Łobeskiego „SMOKI Powiatu” w kategorii Sport  

i Turystyka za rok 2009 – dla Jerzego Rakocego. 

 

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 2018 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 2017 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 2017 r. 

 

 

 

1.  BRYDŻOWE PODSUMOWANIE ROKU 2016  
 

 – wtorek 10 stycznia 2017 r. 

Łobez, Łobeski Dom Kultury. 

 

Tradycyjny turniej brydża 

sportowego na podsumowanie 

poprzedniego roku, w tym rocznej 

klasyfikacji rocznych rozgrywek 

klubowych.  

Oraz spotkanie towarzyskie. 

 

 

2.  KONKURS ZJAZDÓW NA SANKACH  

    I NARTACH 
 

 – środa 11 stycznia 2017 r. 

 – niedziela 15 stycznia 2017 r. 

Łobez, polana i park leśny za cmentarzem. 

 

Zimowa zabawa dla dzieci i młodzieży na dawnym torze 

saneczkowym. 

Dla uczestników przygotowano ognisko oraz nagrody  

i słodkie upominki. 

W dwóch dniach zabawy wzięło udział około 20 osób. 
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3. KĄPIEL MORSÓW W JEZIORZE MIEJSKIM 
 

Niedziela, 5 luty 2017 r. 

Łobez, Jezioro Miejskie 

Łobeski Klub Morsów   

                    „Goło-ledź”  

 

Coroczna impreza organizowana 

przez łobeskich morsów. Zimowy 

piknik nad Jeziorem Miejskim. Udział 

w kąpieli wzięło ponad 20 morsów. 

Byli to bywalcy i „nowi” - z Łobza, 

Drawska i Węgorzyna. Impreza zgromadziła licznych kibiców. Nad jeziorem przygotowano 

ognisko, biwak i posiłek dla morsów.  

 

 

4. WĘDRÓWKA PIESZA NA KĄPIEL MORSÓW  

nad Jezioro Miejskie 
 

Niedziela, 5 luty 2017 r. 

Klub Turystyki Pieszej  

 

Trasa: Łobez – jezioro 

Chełm – jezioro Moszcze-

nica – Bobrowe Oko – 

Jezioro udział wzięło 45 

piechurów z Łobza, 

Stargardu, Drawska. 

Podczas marszu były dwa postoje, podczas których turyści mogli przepakować się, 

porozmawiać, wymienić się wrażeniami. Nad jeziorem dla piechurów przygotowano 

kiełbaski i kaszanki z grila, kawa, herbata i ciasteczka. 

 

 

5. LEKCJE TENISA ZIEMNEGO W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH  
     

luty 2017 r.  

Łobez, hala widowisko-sportowa. 

Sekcja tenisa ziemnego„Break Point Tenis Club”.  

 

Zajęcia prowadzone dla początkujących tenisistów, mające 

na celu zaprezentowanie zasad tej dyscypliny sportu oraz 

doskonalenie umiejętność gry.  
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6.  WĘDRÓWKA PIESZA XII „PIECHOTĄ DO WIOSNY”  
 

Niedziela, 5 marca 2017 r. 

Klub Turystyki Pieszej. 

 

Marszruta: Łobez, wyspa, miasto – Wzgórze Rolanda – szosa unimska – góra unimska, 

wejście do doliny Regi – przystań kajakowa nad Regą k. Unimia – rzeka Rega, ścieżki, łąki  

i meandry nad rzeką – jezioro Chełm, hubertówka – przystań kajakowa nad Regą k. Unimia – 

Łobez. 

Dystans: 14 km.  

Na trasie: 
– Wzgórze Rolanda z pozostałościami pomnika … 
– panorama doliny Regi widziana z góry unimskiej  
– przemarsz wzdłuż Regi, starorzecza, łąki, dzikie ścieżki   

– ognisko na hubertówce   

– posiłek : zupa, kiełbaski, kawa, herbata, ciasteczko  
 

Na wezwanie stawili się turyści z Łobza, Maszewa, Stargardu , Reska, Drawska Pom., 

Szczecina, Koszalina, Złocieńca, Cieszyna koło Złocieńca i Przemysławia.  

Było nas 142 osoby, w tym 63 dzieci!  

Jest to tradycyjny rajd pieszy organizowany na powitanie wiosny (poprzednia nazwa 

imprezy – „Powitanie Wiosny”). 

Na hubertówce nad jeziorem Chełm koło wsi Unimie dla piechurów przygotowano 

ciepły posiłek z grila oraz kawę i herbatę. 
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7. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 
 

sobota, 11 marca 

2017, Łobez, Łobeski 

Dom Kultury 

 

Spotkanie członków  

i sympatyków, wło-

darzy i sponsorów.  

Zebranie było dosko-

nałą okazją do złożenia 

podziękowań naszym 

przyjacielem  

i sponsorom.  

 

 

8.  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI  
 

 sobota 11 marca 2017 r. 

Łobez, hala sportowo-widowiskowa  

 

 

9.  OTWARTY WIOSENNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  

O PUCHAR PREZESA TKKF BŁYSKAWICA W ŁOBZIE  

 
Niedziela, 25 marca 2017 r.  

Łobez, hala widowisko-sportowa 

Sekcja tenisa stołowego. 

 

Wystartowało łącznie 28 zawodników z powiatu łobeskiego i świdwińskiego. 

Najliczniej obsadzona była kategoria dzieci do lat 12.  

Kategorie 

- dzieci do 

 lat 12 

- kobiety 

 i dziewczęta  

- seniorzy 

- open 
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10.  XIII WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI ŁOBESKIEJ –       

      „STARĄ REGĄ NA GRODZISKO MIELNICA” 
 

Niedziela, 2 kwiecień 2017 r. 

Klub Turystyki Pieszej. 

 

Największa impreza turystyczna TKKF Łobez. 

Impreza łączy rekreację w postaci wędrówki z poznawaniem ciekawych obiektów 

przyrodniczych i architektonicznych. Doroczny kwietniowy rajd z udziałem turystów  

z Klubu Tatrzańskiego w Szczecinie. 

 

Trasa: Tarnowo – rz. Stara Rega – Góra Mielnica – Worowo – Prusinowo,  

a w szczegółach: Tarnowo, Młyn nad Starą Regą – tarnowskie źródliska - przełom Starej Regi 

– Polskie Góry – most na drodze międzymiastowej – nadstaroreskie uroczyska – Góra 

Mielnica, grodzisko wczesnosłowiańskie Słonowice – pola słonowickie – zanikające oczka 

wodne – opłotki kopalni kruszywa – mostek na Starej Redze – równiny Wysoczyzny 

Łobeskiej – Worowo – tory kolejowe – rz. Rega – Prusinowo, Anielkowo. 

 

Turyści zwiedzali ośrodek agroturystyczny „Młyn nad Starą Regą” w Tarnowie (tu na 

turystów czekała kawa i herbata), dolinę Starej Regi, wczesnośredniowieczne grodzisko 

Słonowice. 

Ognisko, biwak, posiłek turystyczny na polu biwakowym 

„Anielkowo w Prusinowie”. 

Udział wzięło 215 turystów z Łobza, Stargardu, Szczecina, 

Maszewa, Kamienia Pom., Drawska Pom., Złocieńca, Reska, 

Koszalina, Węgorzyna, Smorawiany. 

Ognisko, posiłek turystyczny na polu biwakowym ”Anielkowo” 

 w Prusinowie. 
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11. XVII SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR 

STAROSTY ŁOBESKIEGO  
 

Niedziela, 23 kwietnia 2017 r.  

Klub Wędkarski „Rega”. 

Łobez, zbiornik retencyjny przy ul. Sawickiej 

 

Wędkarskie Zawody Spławikowe w kategorii indywidualnej i drużynowej  

 

W zawodach uczestniczyło 12 drużyn z całego województwa zachodniopomorskiego.  

Zwycięzcy z poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary. Tradycyjnie 

uhonorowano wędkarza który złowił największą rybę.  

 

Zawody w ramach ligi wędkarskiej. 

 

 

12.  XII ŁOBESKI MEMORIAŁ SZACHOWY IM.  

G. BIEŃKOWSKIEGO  
 

Niedziela, 12 maja 

2017 r.  
Łobez, Łobeski 

Dom Kultury 

Sekcja szachów. 

 

Największa 

tego rodzaju doro-

czna impreza w po-

wiecie łobeskim. 

W turnieju 

udział brało 55 

zawodników  
z całego  
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województwa zachodniopomorskiego. Łobez reprezentowało 11 zawodników. Po sześciu 

godzinach ciężkich zmagań przy szachownicy wyłoniono zwycięzców. 

  Kategorie: 

-  OPEN 

- JUNIOR do lat 15: 

- W kategorii JUNIOR do lat 10: 

Należy również podkreślić, iż w turnieju brało udział wiele młodych adeptów, które po raz 

pierwszy w swoim życiu brało udział w takiej formie rozgrywek. 

 

Cel imprezy: integracja środowiska szachowego, upamiętnienie łobeskiego szachisty - 

Gabriela Bieńkowskiego, popularyzacja gry w szachy. 

 

 

13. XXXI ŁOBESKIE BIEGI O MEMORIAŁ RED. T. HOPFERA 
 

-  środa, 1 czerwca 2017 r.  

- Łobez, stadion miejski 

 

Łobeskie biegi z wieloletnią tradycją do lat są wspierane finansowo przez Błyskawicę. 

Impreza przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych. 

W ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017. 

Organizatorzy:  

- Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie    

- UKS „Promyk” w  Łobzie 

- TKKF „Błyskawica” Łobez 

- Gminne i Powiatowe Zrzeszenie LZS Łobez 

- Starostwo Powiatowe w Łobzie 

- Urząd Miejski w Łobzie – Wydział Sportu i Turystyki 

 

 

14. IV WYŚCIG ROWERÓW TERENOWYCH WOKÓŁ  

WZGÓRZA ROLANDA 
 

http://www.novawebnet.nazwa.pl/tkkf/
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Sobota, 10 czerwca 2017 r.  

Łobez, „patelnia” za cmentarzem, tzw. polana Jahna.  

Sekcja MTB.  

 

Amatorski, terenowy wyścig rowerowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pomysłodawca i organizator wiodący - TKKF „BŁYSKAWICA” w Łobzie. 

Baza wyścigu – Łobez, Polana Jahna, tzw. patelnia w parku leśnym za cmentarzem 

 

Przy współpracy: 

- Gmina Łobez 

- Powiat Łobeski  

- Centrum Integracji Społecznej ,,Od Nowa" 

- Rada Rodziców Przedszkola im. Krasnala Hałabały 

 

Wyścig podzielony był na dwie części:  

- wyścig główny – pętla w terenie  

- wyścigi dla najmłodszych (dzieci i młodzież).  

 

Okrążenie wokół polany w wyścigu dzieci wynosiło 600 m   

Pętla w wyścigu głównym wynosiła 6,5 km - drogi i dróżki w lesie za polaną, częściowo 

ścieżka dydaktyczna aż do szosy unimskiej i nawrót, częściowo ścieżka nordic walking, do 

Wzgórza Rolanda. Trasa był oznakowana znakami na drzewach. 

 

Udział wzięło 61 rowerzystów. 

W wyścigu dzieci udział wzięło 22 zawodników, w tym 7 dziewczynek. 

W wyścigu głównym udział wzięło 39 zawodników, w tym 11 pań. 

 

Jednocześnie na polanie odbędzie się III Rodzinny Piknik Rowerowy z udziałem 

przedszkolaków. 

 

 

15. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA 

ŁOBZA w ramach Dni Łobza  
 

sobota, 10 czerwca 2017 r. 

Łobez, Łobeski Dom Kultury 

Sekcja brydża sportowego 

Turniej w ramach cyklu imprez Dni Łobza. 

 Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. Ponadto to wśród uczestników 

rozlosowano upominki. 

Dla uczestników przygotowano ciepły posiłek, kawę i herbatę. 

 

 

16. ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI DNI ŁOBZA  

 
– niedziela 25 czerwca 2017 r. 

- Łobez, zbiornik retencyjny 
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Udział wzięło 39 wędkarzy. 

Zawodnicy podzieleni zostali 

na 3 kategorie wiekowe: 

- do 35 lat 

- 36-60 lat 

- ponad 60 lat. 

Zwycięzcy kategorii otrzymali 

puchary. Puchar otrzymał także 

zawodnik, który złowił największą 

rybę. Uhonorowano najstarszego  

i najmłodszego zawodnika. 

 

 

17. LIGA TENISA ZIEMNEGO  
 
- miejsce: korty powiatu łobeskiego 

- Sekcja tenisa ziemnego „Break 

Point Tenis Club” 

- maj – listopad 2017 r. 

 
System rozgrywek tenisa ziemnego 

prowadzony przez cały sezon, z podziałem 

zawodników na ligę A i ligę B. 

 

 

18. II PIKNIK TENISA ZIEMNEGO 

wtorek, 4 lipca 2017 r. 

Łobez, stadion miejski 

 

Impreza dla członków i sympatyków Łobez Break Point Tenis Club. 

Spotkanie pod namiotem, gril, gry i zabawy na korcie. 

Promocja tenisa w Łozbie. 
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Wręczenie pucharów za Ligę Tenisa Ziemnego 2016 – liga A. 

 

 Udział wzięło 40 osób.  

 

 

19.  XII RAJD ROWEROWY „POWITANIE LATA”  

 
Niedziela, 9 lipca 2017 r. 

Klub Turystyki Rowerowej 

 

- Wycieczka rowerowa - turystyka krajoznawcza, terenowa, rodzinna 

- Zbiórka: Łobez, nad Regą – Wyspa koło nadleśnictwa  

- trasa: Łobez – Bonin – Rogówko – Lesięcin – Kąkolewice- Dobieszewo – Unimie – Łobez  

- w Lesięcinie turyści obejrzeli ruiny pałacu, a w Kąkolewicach szachulcowy kościół 

- dystans: 34 km - drogi gruntowe: polne, leśne; asfaltowe  

- ognisko, poczęstunek i zakończenie rajdu na polanie w parku leśnym za cmentarzem, tzw. 

Polana Jahna 

- udział wzięło 45 turystów z Łobza i Drawska Pom., w tym 10 dzieci … i czasem pies jeden 

chyba z Bonina 

 

 

20. V TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O  MISTRZOSTWO 

POWIATU ŁOBESKIEGO  
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– finał, niedziela 9 lipca 2017 r. 

- Łobez, stadion miejski 

 

 

21.  TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 

AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ RESKO 
 

niedziela 20.08.2017 r. 

Łobez, stadion miejski 

 

 

22.   PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY Z OKAZJI 60-LECIA 

TKKF BŁYSKAWICA W ŁOBZIE 

piątek 25 sierpnia 

2017 r. 

Łobez, stadion 

miejski 

 

Impreza łącząca 

wszystkie sekcje 

Błyskawicy”. 

 

60-lecie TKKF 

Błyskawica w Łob-

zie, jak przyszło na 

stowarzyszenie 

sportowe, odbyło się na stadionie miejskim w dniu 25 sierpnia 2017r. Obchody zostały 

zorganizowane w formie pikniku sportowo-rekreacyjnego, który był imprezą otwartą dla 

wszystkich mieszkańców Łobza. 

 

W części sportowej odbyły się gry i zabawy: 

- piłka nożna 

- siatkonoga 

- plażowa piłka siatkowa 

- brydż sportowy  

- rzuty spinningowe 

- spinning (rowery stacjonarne) 

- tenis stołowy 

- bule 

- tenis ziemny. 

 

W pikniku udział wzięli członkowie TKKF Łobez, sympatycy, działacze, włodarze – 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łobzie (Gminy Łobez), Starostwa Powiatowego  
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w Łobzie (Powiatu Łobeskiego), przedstawiciele Zachodniopomorskiego Związku TKKF  

w Szczecinie, sponsorzy, zaprzyjaźnione stowarzyszenia.  

I wielu, wielu innych, których nie sposób tu wymienić. 

 

Obecny Zarząd składa podziękowania wszystkim działaczom, sympatykom, sponsorom, 

dobroczyńcom i członkom, którzy wspierali działalność stowarzyszenia w ciągu 60 lat 

istnienia Błyskawicy. 

Z okazji 60-lecia obecny Zarząd złożył Podziękowania kilkudziesięciu osobom i instytucjom, 

działaczom i sponsorom. 

A po części oficjalnej była się część towarzyska. 

 

 

23.  SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE 60-LECIA TKKF 
 

sobota 2 września 2017 r. 

Łobez, zbiornik retencyjny 

 Klub Wędkarki „Rega” 

 

Impreza przeznaczona dla członków sekcji - Klub Wędkarki „Rega” 

Dla uczczenia 60-lecia TKKF 

 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Uhonorowano także wędkarza, który złowił 

największą rybę.  

Dla wędkarzy przygotowano posiłek regeneracyjny. 
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24. XIII RAJD ROWEROWY „POŻEGNANIE LATA”             

       „NAD JEZIORO GŁĘBOKIE” 
 

Niedziela, 3 września 2017 r.  

Klub Turystki Rowerowej 

 

- trasa: Łobez – jez. Chełm – 

jez. Karwowo –Karwowo – 

Karnice – Jez. Głębokie – 

Strzmiele – Łobez  

- dystans: 32 km - drogi 

gruntowe: polne, leśne; 

asfaltowe 

- turyści zwiedzili kościół 

ryglowy w Karwowie   

- ognisko  i posiłek 

turystyczny nad Jeziorem 

Głębokim 

- dla  turystów: kiełbaski, 
kawę, herbatę, napoje oraz miła atmosfera i relaks, przygoda, lato … 

- udział wzięło 35 osób z Łobza, Drawska Pom. 

 

  

25.  SPŁYW KAJAKOWY REGĄ  

 

Niedziela, 9 września 2017 r.  

Trasa: Prusinowo – Łobez  

 

Spływ miał charakter 

rekreacyjny.  

W Łobzie na Wyspie  

dla kajakarzy przygotowano 

ognisko.  

 

 

26.  FESTIWAL 

„SPISKOWCY ROZKOSZY”  
 

Piątek 29 września – niedziela 1 

października 2017 r. 

Bełczna i okolice, 29.09-01.10.2017 

 

Interdyscyplinarna impreza poświęcona 

związkom przyrody, sztuki oraz kuchni, 

kładąca wyjątkowy nacisk na zachodnio-

pomorskie tradycje kulinarne oraz kulturę 

miejsc. Jest wydarzeniem szczególnym dla 



 
 

19 
 

pasjonatów eksperymentowania w kuchni, miłośników przyrody, a także sztuki filmowej. 

„Spiskowcy Rozkoszy” to festiwal dla osób aktywnych i poszukujących nowych wyzwań. 

Wiele jego wydarzeń odbywać się będzie na łonie natury w dorzeczu rzeki Regi w atmosferze 

zabawy i kontemplacji. 

 

 

27.  ZAWODY WĘDKARSKIE im. JANA WOLANICKIEGO  
 

Niedziela, 1 października 

2017 r. 

Łobez, zbiornik retencyjny 

 Klub Wędkarki „Rega” 

 

Doroczne zawody tradycyjnie 

kończące spławikowy sezon 

wędkarski.  

Dla uczczenia pamięci 

zmarłego kolegi wędkarza Jana 

Wolanickiego.  

Indywidualne zawody spławikowe dla członków TKKF „Błyskawica” oraz 

mieszkańców powiatu łobeskiego.  

W zawodach uczestniczyło 29 zawodników. Fundatorami pucharów byli: 

państwo Wolaniccy, Dubil Marek, Matulewicz Janusz, Koło „Karaś” oraz TKKF 

„Błyskawica”. 

Wyróżniono zawodnika, który złowił największą rybę. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody - w drodze losowania. 

Dla wędkarzy przygotowano posiłek regeneracyjny. 

 

 

28. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO O PUCHAR 

STAROSTY ŁOBESKIEGO 
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– sobota 21 października 2017 r. 

- Łobez, Łobeski Dom Kultury 

- sekcja brydża sportowego 

 

W turnieju wzięło udział 19 par reprezentujących Białogard, Kołobrzeg, Świdwin, Dobrą, 

Karlino, Ostrowice, Choszczno, Recz oraz Łobez. 

Zwycięzcy zdobyli puchary. Uhonorowano również najlepszą parę powiatu 

łobeskiego. Rozlosowano też 7 nagród pocieszenia pośród pozostałych uczestników turnieju. 

Tradycyjnie uczestnicy zregenerowali siły pyszną grochówką.  

 

 

29. ROZPOCZĘCIE SEZONU KĄPIELI MORSÓW  
 

– Jezioro Unimskie (Moszczenica)   

–  niedziela, 21 października 2017 r. 

- Łobeski Klub Morsów „Goło-Ledź” 

 

Morsy  z Łobza ,Ińska w ilości około 
20 osób uczestniczyli w otwarciu 

sezonu zakończone spotkaniem nad 

jeziorem Moszczenica (znane też jako 

jezioro Unimie). 

W miłej atmosferze impreza 

przebiegał z bogatym poczęstunkiem 

w postaci grilla na którym 

dominowała karkówka, kiełbaski, 

kaszanka. 

Dla zmarzniętych została przygotowana ciepła  herbata i kawa oraz domowe wypieki. 

 

 

30.  III TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO ŁOBEZ OPEN 2017 
 

Finały – październik, listopad 2017 

Łobez, stadion miejski 

       Sekcja tenisa ziemnego – 

       „Łobez Break Point Tenis Club” 

   

Turniej rozgrywano niemal przez cały sezon.  
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31.  UDZIAŁ DRUŻYNY TKKF ENERGA ŁOBEZ W III 

zachodniopomorskiej LIDZE BRYDŻA SPORTOWEGO 

2017/2018  
 

Organizatorem ligi przez Zachodniopomorski 

Związek Brydża Sportowego. Udział bierze  

16 drużyn. Drużyna TKKF Energa Łobez na 

koniec 2017 zajmowała pierwsze miejsce.  

W drużynie gra 11 zawodników, mieszkańców 

różnych miast regionu zachodniopomorskiego. 

W roku 2017 odbyły się 3 zjazdy ligowe 

Terminy zjazdów: 

- zjazd 1 – 7-8 października 2017r.  

- zjazd 2 – 18-19 listopada 2017r.  

- zjazd 3 – 9-10 grudnia 2017 r. 

 

 

32. VIII ŁO-BA-JE  -  

    WĘDRÓWKA PIESZA 

 

Niedziela, 5 listopada 2017 r. 

Klub Turystyki Pieszej  

 

 Turystyka krajoznawcza, terenowa, rodzinna. 

Trasa: Dobieszewo- Jezioro Konie (Kejno) – Zachełmie – Jezioro 

Chełm – Łobez  

Na trasie: 

– kościół pw. Św. Mateusza Apostoła w Dobieszewiu 

– strumienie, wąwozy, bezdroża 

– przemarsz ścieżkami wzdłuż jezioro Konie (Kejno)  

– park podworski w Zachełmiu 

Dystans: 15 km.  
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Ognisko, posiłek turystyczny na hubertówce nad jeziorem Chełm koło koło Unimia.  

 

Dokładnie 170 osób udział wzięło w ŁO-BA-JACH nr 8 - 170 osób, w tym 72 nieletnich 

(dzieci). Przybyli z Łobza, Stargardu, Maszewa, Drawska Pom., Szczecina, Złocieńca  

i Cieszyna Złocienieckiego. 

 

 
 

33. TENNIS MAN 40+  

      TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 
  

- niedziela, 19 listopada 2017 r. 

Radowo Małe, sala gimnastyczna przy szkole. 

 

 

 

34. HALOWY TURNIEJ TENISA 

ZIEMNEGO „AUTOMN INDOOR ŁOBEZ 2017” 
 

- sobota 2 grudnia 2017 r. 

Łobez, hala widowiskowo-sportowa 

Łobez Break Point Tenis Club 

 

Grało 12 

zawodników 

Mecze były 

zacięta, a turniej 

trwał do nocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY  
 

– Łobez, biblioteka miejska  

–  sobota, 9 grudnia 2017 r. 

– sekcja szachów 

 

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Łobzie. 
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W turnieju brało udział 26 osób w wieku przedszkolnym i szkolnym do 12 roku życia. 

Zwycięzcy otrzymali puchary. Dodatkowo puchar otrzymali najmłodsi  

 Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni pamiątkowym medalem, dyplomem  

i prezentem wręczonym przez samego Św. Mikołaja.  

  
 

36.  IX MIKOŁAJKOWY rajd NORDIC WALKING  
     

Sobota, 16 grudnia 2017 

r.  

Klub Nordic Walking 

 

Trasa rajdu prowadziła z Łobza przy 

źródle bonińskim, Bonin, las boniński, 

nad Diabelskim Strumieniem, przez 

Świętoborzec nad Jezioro Miejskie. 

Udział wzięło 20 piechurów  

z Łobza, Drawska Pom. Smorawiny 

 i Płot. 

Uczestnicy otrzymali Mikołaj-

kowe czapki i pamiątkowe butony. 

 

Nad kąpieliskiem miejskim piechurzy dołączyli do Łobeskiego Klubu Morsów „Goło-

Ledź” i zaproszonych przez nich gości z innych klubów. Było ognisko, ciepły posiłek 

 i największa atrakcja – kąpiel mikołajów w zimnej wodzie jeziora.  
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37. KĄPIEL MORSÓW w JEZIORZE MIEJSKIM  
 

– Jezioro Miejskie w Łobzie  

–  niedziela 16 grudnia 2017 r. 

- Łobeski Klub Morsów „Goło-

Ledź” 

 

Udział wzięło około 20 morsów  
z Łobza i Drawska Pom.  

Impreza przebiegła w miłej 

atmosferze z bogatym 

poczęstunkiem w postaci grilla, na 

którym dominowała karkówka, 

kiełbaski, kaszanka. 

Nad jezioro dotarli także chodziarze 

z sekcji nordic walking. 

 

 

38. OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
 

– niedziela 17 

grudnia 2017 r.  

- Łobez, hala 

sportowo-widowiskowa 

- sekcja tenisa ziemnego 

 

W turnieju wystartowało 25 

zawodników w tym 11 juniorów 

w wieku od 8 do 13 lat, w tym 1 

dziewczynka oraz 14 seniorów w wieku od 28 do 65 lat. W zawodach uczestniczyli 

zawodnicy z Łobza, Bełczny, Dalna, Dobrej, Świdwina, Goleniowa, Węgorzyna. Zawodnicy 

rywalizowali w grupie juniorskiej i seniorskiej a także rozegrany został turniej open. Dla 

najlepszych zawodników przygotowano puchary i statuetki, dla wszystkich uczestników 

dyplomy oraz poczęstunek kawa ,herbatą, ciasteczkami oraz woda. 

 

 

39. II ŚWIĄTECZNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO „WINTER 

INDOOR ŁOBEZ 2017” 

 
 – środa 27 grudnia 2017 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

- Break Point Tenis Club 

 

Grało 12 zawodników 
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Kolejny turniej tenisa halowego organizowany przez Break Point Tenis Club przy TKKF 

Błyskawica w Łobzie. 

Rozgrywki były widowiskowe i zacięte…. Pełen profesjonalizm. 

Dziękujemy za piękne widowisko. 

 

Jednocześnie dokonano ceremonii uhonorowania zwycięzców Ligi B Tenisa Ziemnego 

2017. 

 

 

40. HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIECI O 

PUCHAR TKKF BŁYSKAWICA W ŁOBZIE 

 

 – czwartek, 28 grudnia 2017 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

- sekcja gier zespołowych 

- turniej przygotował i przeprowadził Mariusz Włodarz 

 

Dla dzieci rocznik 2008 i młodszych.  
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Grało 8 drużyn z Łobza, Drawska Pom., Reska, Brzeźna, Dobiegniewa i Świdwina. 

Uhonorowano najlepszego zawodnika (nagrodę otrzymała dziewczynka), strzelca i bramkarza 

turnieju. 

Wszystkie drużyny otrzymały puchary. 

 

 

41.  HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW  

O PUCHAR TKKF BŁYSKAWICA W ŁOBZIE 
 

 

– czwartek, 28 grudnia 2017 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

- sekcja gier zespołowych 

 

Grało 5 drużyn amatorskich z Łobza i Nowogardu. Systemem każdy z każdym.  

Były puchary i dyplomy. Uhonorowano najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza 

turnieju. 

 

 

42.  ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA Z TENISEM ZIEMNYM DLA 

DZIECI 

 

 
– 29 grudnia 2017 r. 

- Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

- Break Point Tenis Club 

 

 

 

 

Zarząd  Ogniska 

Prezes Adam Kogut 

 


