
 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury 

Fizycznej „BŁYSKAWICA” w Łobzie  

w 2015 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

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

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

sekcji.  

Ponadto wiele imprez swoją widowiskowością przyciąga licznych kibiców, 

obserwatorów.  

W roku 2015 nasze stowarzyszenie liczyło niemal 100 członków (osoby które opłaciły 

składkę za 2015r.) 

 

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 12 sekcji (klubów), są to: 

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

Koguta 

2. Klub Turystyki Rowerowej – prowadzony przez Elżbietę Jankowską-Kogut i 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. Klub Brydża Sportowego – prowadzona przez Romana Wawrzyniaka i Marka 

Woniaka 

8. Klub Tenisa Stołowego – prowadzony przez Dariusza Brauna 

9. Łobeski 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 i Oliwera Cybulskiego 

 

http://www.tkkf-lobez.eu/
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Cotygodniowe zajęcia sekcji: 

- sekcja brydża sportowego – Łobeski Dom Kultury 

- sekcja tenisa stołowego – hala sportowo-widowiska 

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

                                      – hala sportowo-widowiska (jesień, zima) 

- sekcja piłki nożnej dzieci – hala sportowo-widowiska  

- sekcja szachów – Łobeski Dom Kultury 

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.  
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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. 

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.  

W roku 2015 Zarząd pracował w składzie: 

- prezes – Jerzy Rakoczy 

- zastępca prezesa – Marian Szyjka 

- skarbnik – Elżbieta Szczęsny 

- sekretarz – Adam Kogut 

- członek – Dariusz Braun 

- członek – Roman Wawrzyniak, od lutego 2015r. Marek Woniak 

- członek – Edward Łukaszewicz, od grudnia 2015r. Andrzej Kmiecik  

- członek – Elżbieta Jankowska-Kogut 

- członek – Rafał Peter 

- członek – Katarzyna Rzepkowksa  

       - członek – Oliwer Cybulski  

       - członek – Ewa Cybulska  

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

- przewodniczący – Zbigniew  Martyniak 

- wiceprzewodniczący – Zbigniew Pudełko 

- sekretarz – Mirosław Winiarski. 

 

 

Nagrody, wyróżnienia 2015 

Adam Kogut uhonorowany został na Gali Sportu Powiatu łobeskiego 

w dniu 24 kwietnia 2015 w kategorii ANIMATOR SPORTU.  

Ogniska TKKF Błyskawica otrzymało w dniu 30 stycznia 2015 r. 

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 
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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 2016 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 wsparcie w roku 2015 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 2015 r. 

 

 

 

1.  UDZIAŁ ŁOBESKIEGO KLUBU MORSÓW „GOŁO-LEDŹ”  

W III ŚWIATOWYM FESTIWALU MORSOWANIA  

W KOŁOBRZEGU 
     

2-4 stycznia 2015 r. Kołobrzeg. 

Łobeski Klub Morsów „Goło-ledź”  

 

 

2.  LEKCJE TENISA ZIEMNEGO W TRAKCIE FERII 

ZIMOWYCH  
     

styczeń 2015 r.  

Łobez, hala widowisko-sportowa. 

Sekcja tenis ziemnego.  

 

Zajęcia prowadzone dla początkujących tenisistów, mające na celu zaprezentowanie 

zasad tej dyscypliny sportu oraz doskonalenie umiejętność gry.  

Przeprowadzonych zostało 6 dwugodzinnych zajęć treningowych dla dzieci oraz  

6  półtoragodzinnych treningów dla młodzieży i dorosłych. 

Na każdych zajęciach  najmłodszej grupy obecnych było od 7 do 8 uczestników.  

W grupie dorosłych uczestniczyło każdorazowo 14-16 osób. 
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3.  XIV TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW 

IMIENIA JERZEGO MACHOŃSKIEGO 
 

 

Sobota, 17 stycznia 2015 r.  

Łobez, hala widowisko-sportowa. 

Sekcja gier zespołowych.  

 

Turniej zorganizowany przy współpracy kilku podmiotów, min. Gminnego Zrzeszenia 

LZS i Ogniska TKKF Błyskawica. Na parkiecie walczyło 10 drużyn.  

Uhonorowano zwycięzców oraz najlepszego strzelca, najlepszego zawodnika  

i najlepszego bramkarza.  

 

 

4. KĄPIEL MORSÓW W JEZIORZE MIEJSKIM 
 

Niedziela, 8 luty 2015 r. 

Łobez, Jezioro Miejskie 

Łobeski Klub Morsów „Goło-ledź”  

 

Coroczna impreza organizowana przez łobeskich morsów. Zimowy piknik nad Jezio-

rem Miejskim. Udział w kąpieli wzięło 25 morsów. Byli to bywalcy i „nowi” - z Łobza, 

Drawska, Goleniów, Szczecina i Ińska. Impreza zgromadziła licznych kibiców. Nad jeziorem 

przygotowano ognisko, biwak i posiłek dla morsów.  

 

 

5. WĘDRÓWKA PIESZA NA KĄPIEL MORSÓW  

nad Jezioro Miejskie 
 

Niedziela, 8 luty 2015 r. 

Klub Turystyki Pieszej  

 

Trasa: Łobez – Olchowe Łęgi – Jezioro Moszczenica (Unimskie) – Bobrowe Oko – rz. 

Węgorza - jezioro MIEJSKIE 

 

Dystans: 8 km. 

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

udział wzięło 100 piechurów z Łobza, Stargardu Szcz., Chociwla, Drawska Pom., Suliszewa, 

Świnoujścia, Kąkolewic i Bełczny. 

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 oraz kawę, herbatę. 
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6.  WĘDRÓWKA PIESZA X „PIECHOTĄ DO WIOSNY”  
 

Niedziela, 1 marca 2015 r. 

Klub Turystyki Pieszej. 

 

Marszruta: Łobez – Jezioro Miejskie – Bobrowe Oko – Unimie – Jezioro Dobieszewo 

- Jezioro CHEŁM – Łobez. Dystans: 15 km.  

Udział wzięło 57 osób: turyści z Łobza i okolic, Stargardu Szcz. i Reska.  

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

imprezy – „Powitanie Wiosny”). 

W drodze uczestnicy zostali zapoznani z grodziskiem słowiańskim Świętoborzec, 

pozostałościami po wąskotorówce, jeziorkiem Bobrowe Oko, grodziskiem słowiańskim 

Unimie. 

Na hubertówce nad jeziorem Chełm dla piechurów przygotowano ciepły posiłek  

z grila oraz kawę i herbatę. Mieliśmy też okazję podziękować osobom wspierającym TKKF  

w działalności turystycznej. 

 

 

7.  TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM Z OKAZJI 

ZDOBYCIA ŁOBZA O PUCHAR STAROSTY ŁOBESKIEGO 
 

Sobota, 14 marca 2015 r. 

Łobez, Łobeski Dom Kultury 

Klub Brydża sportowego. 

 

Doroczny turniej dla upamiętniania zdobycia Łobza w trakcie II wojny światowej. 

W potyczkach brało udział 19 par.  

 

 

8. XIV SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR 

STAROSTY ŁOBESKIEGO - Mistrzostwa Powiatu Łobeskiego 
 

Niedziela, 22 marca 2015 r.  

Resko, promenada nad Regą 

Klub Wędkarski „Rega”. 

przy współorganizacji  PZW “Łosoś” Resko. 

 

Impreza zwana też Jaź Regi. 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.  
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9.  X MEMORIAŁ IM. G. BIEŃKOWSKIEGO W SZACHACH  
 

Niedziela, 29 marca 2015 r.  

Łobez, Szkoła Podstawowa nr 2 

Sekcja szachów. 

 

 

Największa tego rodzaju doroczna impreza w powiecie łobeskim. Konkurowało  32 

szachistów z regionu. Przyjechali m.in. ze Szczecina, Choszczna, Świdwina, Połczyna Zdroju 

i Stargardu Szcz. Turniej przysłużył się popularyzacji szachów. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody. 

Cel imprezy: upamiętnienie łobeskiego szachisty - Gabriela Bieńkowskiego, 

popularyzacja gry w szachy oraz integracja środowiska szachowego. 

 

 

10.  TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

Niedziela, 12 kwietnia 2015 r.  

Łobez, hala widowisko-sportowa 

Sekcja tenisa stołowego. 

 

 

11.  XI WIOSENNY RAJD PIESZY PO ZIEMI ŁOBESKIEJ – 

„KOLEJ – WIEŻA – PAŁAC”  
 

Niedziela, 12 kwiecień 2015 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: Runowo Pom. – Gardno – Lesięcin – rzeka Brzeźnicka Węgorza – Bonin. 

Dystans: 15 km.  

Udział wzięło 187 osób! Z regionu: ze Stargardu Szcz., Łobza, Szczecina, Węgorzyna, 

Drawska Pom., Koszalina, Suliszewa, Bełczny, Krzęcina, Polic i Reska. 

Biwak, ognisko, posiłek – hubertówka w lesie koło Bonina.  Były pieczone kiełbaski, 

kaszanki, żurek, kawa, herbata, napoje i ciasteczka na deser. Rozdaliśmy materiały 

promocyjne, mapy, foldery, ulotki o Ziemi Łobeskiej. 

Przy ognisku wyróżniliśmy najmłodszych uczestników rajdu.  
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12. II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ chłopców rocznik 

2005 i młodsi  

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

Sobota, 9 maja 2015 r.  

Łobez, stadion miejski 

Sekcja piłki nożnej chłopców „Błyskawica”.  

 

Turniej rozpoczął się od pokazowym, pierwszym meczem najmłodszej grupy małych 

piłkarzy (rocznik 2007 i młodsi) trenujących przy TKKF Błyskawica. 

Do rywalizacji  przystąpiło 8 zespołów (80 zawodników): MOS Błękitni Stargard, KP 

Błękitni Stargard, UKS Orlik Złocieniec, Łobuziaki I, Łobuziaki II, Drawa Drawsko Pom. 

oraz dwie drużyny Gospodarzy - Błyskawica I i Błyskawica II. Drużyny zostały podzielone 

na dwie grupy. Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym". 

Na trybunach zgromadzeni byli liczni kibice, w tym przede wszystkim rodzice dzieci. 

Zawodnicy i ich rodzice mogli skorzystać z poczęstunku – pierogi i zupa pomidorowa.  

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, a każdy zawodnik otrzymał medal i dyplom.  

Impreza zorganizowana wspólnie z rodzicami dzieci-piłkarzy oraz  Urzędem 

Miejskim w Łobzie. 

 

  

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

-  26 maja 2015 r.  

- Łobez, stadion miejski 

- sekcja gier zespołowych 

- impreza współorganizowana z innymi podmiotami 

 

 

14. II WYŚCIG ROWERÓW TERENOWYCH WOKÓŁ  

WZGÓRZA ROLANDA 
 
Sobota, 30 maja 2015 r.  

Łobez, stadion miejski i okolice.  

Sekcja MTB.  

 

Organizatorzy: TKKF "Błyskawica" w Łobzie – sekcja MTB i Urząd Miejski  

w Łobzie. Kilkunastu sponsorów prywatnych.  

 

Wyścig podzielony był na dwie części:  

- wyścig główny – pętla w terenie (16,5 km)  

- wyścig dla najmłodszych (dzieci i młodzież) – okrążenie na stadionie (1,1 km).  

 

http://www.novawebnet.nazwa.pl/tkkf/
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Udział wzięło 61 zawodników, w tym w wyścigu głównym 30 osób (3 kobiety), a w wyścigu 

dzieci i młodzieży 31 osób (10 dziewcząt).   

 

Kategorie: 

A) wyścig główny - od rocznika 1999: 

OPEN1 – 2 pętle; OPEN2 – 3 pętle;  K1 – 16-19 lat (roczniki 1999-1996) – 1 pętla; K2 – 

20-45 lat – 1 pętla; K3 – ponad 45 lat – 1 pętla 

B) wyścig dla najmłodszych (dzieci i młodzież) – roczniki 2000-2006: 

D1 - roczniki 2006, 2007 i młodsi – 1 okrążenie;  D2 - roczniki 2004, 2005 – 2 okrążenia;  

D3 - roczniki 2002, 2003 – 2 okrążenia; D4 - roczniki 2000, 2001 – 3 okrążenia. 

 

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

zupa i kiełbasa z grila. 

 

Jednocześnie odbył się Rodzinny Piknik Rowerowy  dla przedszkolaków. 

 

 

15. UDZIAŁ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ DZIECI  

W MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  

Z OKAZJI DNIA DZIECKA  
 

Niedziela, 31 maja 2015 r., Ińsko 

Sekcja piłki nożnej chłopców „Błyskawica”.  

 

Do rywalizacji o najwyższe trofeum przystąpiło 8 zespołów. Zespoły zostały 

podzielone na dwie grupy. Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym"  

w grupach. Drużyna naszych chłopaków wyszła z Grupy i po rzutach karnych decydujących  

o 3 miejscu przegrała z drużyną gospodarzy. Wszystkie drużyny otrzymały Puchary.  

Uczestnicy rozgrywek otrzymali dyplomy i medale oraz pamiątkowe gadżety.  

 

 

16. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA 

ŁOBZA w ramach Dni Łobza  
 

Niedziela, 14 czerwca 2015 r. 

Łobez, Łobeski Dom Kultury 

Sekcja brydża sportowego 

Turniej w ramach cyklu imprez Dni Łobza. Udział wzięło 24 par, reprezentujących 

Drawsko Pom., Białogard, Karlino, Kołobrzeg, Łobez, Ostrowice, Świdwin. Zwycięzcy 

otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.  

Dla uczestników przygotowano ciepły posiłek, kawę i herbatę. 
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17.  SPŁYW KAJAKOWY REGĄ  

 

Niedziela, 20 czerwca 2015 r.  

Trasa: Prusinowo – Łobez  

 

Udział wzięło kilka osad. Deszczowa pogoda zniechęcała większość 

zainteresowanych osób. 

Spływ miał charakter rekreacyjny.  

W Łobzie dla kajakarzy przygotowano posiłek.  

Na Wyspie kajakarze wzięli udział w Nocy Świętojańskiej. 

 

 

18. WIANKI – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA  

 
Sobota, 20 czerwca 2015 r. 

Łobez, Wyspa na Redze 

 

W imprezie wzięli udział mieszkańcy Łobza i uczestnicy spływu kajakowego. Było 

ognisko, słowiańska muzyka, pyszne jedzonko oraz plecenie wianków i następnie puszczanie 

ich na wody Regi.  

Spotkanie było poprzedzone spacerem, podczas którego zbierano kwiaty na wianki.  

Atrakcją imprezy były podpłomyki pieczone na blasze nad ogniskiem. 

W trakcie imprezy zorganizowano konkurs wiedzy z historii Słowian i konkurs dla 

dzieci na najpiękniejszy wianek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie nagrody.  

 Wianki 2015 były nawiązaniem do starej, słowiańskiej tradycji świętowania 

przesilenia letniego, czyli najkrótszej nocy w roku zwanej Nocą Kupały lub Nocą 

Świętojańską.  

  

 

19.  X RAJD ROWEROWY POWITANIE LATA  

„ŻÓŁTY SZLAK ROWEROWY” 
 

Niedziela, 5 lipca 2015 r. 

Klub Turystyki Rowerowej 

 

Trasa prowadziła łobeskim żółtym szlakiem rowerowym „Zabytkowe Kościoły 

Wiejskie”: Łobez – Bonin – Cianowo – Zajezierze – Zagórzyce – Wysiedle – Łobez. Dystans 

wyniósł 30 km.  

Udział wzięło około 20 rowerzystów z Łobza, Drawska Pom. i Koszalina 

Po drodze były przerwy na uzupełnienie płynów (…), sesje zdjęciowe, zbieranie 

poziomek i smakowanie jagód, wydawanie drobniaków w sklepie (lody głównie) i naprawy 

rowerów (guma …). 

Posiłek turystyczny został przygotowany na hubertówce Zagórzyce. 
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20.  I TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO ŁOBEZ CUP 2015 
 

w dniach 15-18 lipca 2015 r. 

Łobez, stadion miejski 

       Sekcja tenisa ziemnego – „Łobez Break Point Tenis Club” 

 

Impreza odbyła się na świeżo wyremontowanych kortach (odnowiono nawierzchnię, 

dzięki wsparciu Gminy Łobez i pracy członków sekcji).  

Pierwsza duża impreza sekcji. 

Gra pojedyncza mężczyzn – turniej dla członków sekcji.  

Udział wzięło 16 rozstawionych zawodników. Turniej został podzielony na fazę 

grupową, fazę pucharową, półfinał i finał 

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody. W dniu finału dla zawodników i kibiców 

przygotowano poczęstunek. 

 Turniej oglądało około 50 kibiców. 

   

 

21. LETNIA WĘDRÓWKA PIESZA „NAD JEZIORO CHEŁM” 
 

Niedziela, 16 sierpnia 2015 r. 

Klub Turystyki Pieszej  

 

  Trasa: Łobez – Dalno – dolina Regi – przystań kajakowa nad Regą – 

jezioro Chełm – Łobez. Dystans: 13 km. 

Udział wzięło kilkunastu turystów z Łobza i Stargardu Szcz. 

Po drodze była przerwa na lody (ze sklepu) i na mirabelki (z drzewa). Nad Jeziorem 

Chełm było ognisko, odpoczynek, kąpiel dla ochłody (bo to był upalny dzień). 

 

 

22. II PIKNIK RODZINNY Z TENISEM ZIEMNYM 
 

Sobota, 12 września 2015 r.  

Łobez, stadion miejski 

Sekcja tenisa ziemnego – „Łobez Break Point Tenis Club” 

 

Rozgrywki tenisa ziemnego dla kobiet i mężczyzn oraz gry i zabawy dla dzieci. 

Celem imprezy jest popularyzacja tenisa ziemnego w formie zabawy oraz zapoznanie 

zainteresowanych z zasadami tego sportu.  

Dla uczestników przygotowano poczęstunek z grila. 
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23. RAJD ROWEROWY X POŻEGNANIE LATA  - 

„ŻURAWI KRZYK” 
 

Niedziela, 13 września 2015 r.  

Klub Turystki Rowerowej 

 

Trasa: Łobez – jezioro Chełm – Zachełmie – Rekowo – Czachowo – Żurawi Krzyk – 

Jezioro Głębokie – Strzmiele – Łobez. Dystans 35 km. 

 

Doroczny rajd rowerowy – turystyczny, krajoznawczy, rodzinny.  

Udział wzięło 20-kilka osób - z Łobza, Drawska Pom., Koszalina. 

Celem wycieczki rowerowej był ośrodek agroturystyczny ŻURAWI KRZYK  

w Kolonii Radowo Małe, gdzie dla rowerzystów przygotowano posiłek.  

 

 

24.  ZAWODY WĘDKARSKIE ZAKOŃCZENIA SEZONU  
 

Niedziela, 4 październik 2015 r. 

Ginawa, jezioro Dubie 

 Klub Wędkarki „Rega” 

 

Doroczne zawody tradycyjnie kończące spławikowy sezon wędkarski.  

Udział wzięli wędkarze przybyli z powiatów świdwińskiego, białogardzkiego  

i łobeskiego. 

6 pierwszych wędkarzy otrzymało pamiątkowe puchary. Uhonorowano także wędkarza, 

który złowił największą rybę oraz najlepszego zawodnika powyżej 60 roku życia.  

A ponadto wyróżniono najbardziej aktywnego uczestnika imprez wędkarskich w 2015 r. 

Dla wędkarzy przygotowano posiłek regeneracyjny. 

 

 

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

WĘDRÓWKA TURYSTYKI PIESZEJ 

 

Niedziela, 4 października 2015 r. 

Klub Turystyki Pieszej  

 

  Trasa: Worowo stacja kolejowa – Prusinowo – Przyborze – Wzgórze Lotniarzy – 

Dolina Regi – Dalno – Łobez. Dystans: 13 km. 

Udział wzięło 50 piechurów ze Szczecina, Reska, Drawska Pom. oraz Koszalina.  

Głównym punktem tematycznym rajdu był Mszar koło Przyborza. 

W  Dalnie dla uczestników przyszykowano posiłek z grila, kawę, herbatę i słodkości. 

Dla dzieci zorganizowano konkurs wiedzy dot. informacji prezentowanych podczas 

wędrówki. 
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26.  X MEMORIAŁ im. WITOLDA MARKIEWICZA  

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ ORLIKÓW 
 

Środa, 11 listopada 2015 r.  

Łobez, hala sportowo-widowiskowa  

Sekcja piłki nożnej chłopców „Błyskawica” 

 

Do rywalizacji zgłosiły się 5 drużyn: Drawa Drawsko Pomorskie, Akademia 

Piłkarska „Orlik” Złocieniec, Akademia Piłkarska „Technik” Świdwin, Łobuziaki Łobez oraz 

Błyskawica Łobez.  

Organizatorzy turnieju: Rodzina Markiewiczów, Gmina Łobzie, Ognisko TKKF 

“Błyskawica”. 

Po zaciętej walce Turniej wygrała drużyna TKKF Błyskawica Łobez a drugie miejsce 

zajęła też drużyna z Łobza „Łobuziacy”.  

 
 

 27. OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
 

Niedziela, 22 listopada 2015 r.  

Łobez, hala sportowo-widowiskowej  

Sekcja tenisa stołowego. 

przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Łobzie i Starostwa Powiatowego w Łobzie 

 

W turnieju udział wzięło 30 zawodników. 

Zawodników podzielono na kategorie: do lat 20, od 20 do 45 lat, powyżej 45, oraz 

odrębną kategorię obejmującą kobiety.  

Zwycięzcy otrzymali puchary i medale. Uhonorowano ponadto najstarszego  

i najmłodszego zawodnika. 

Dla uczestników przygotowano posiłek. 

W turnieju udział wzięli reprezentanci III Ligi Tenisa Stołowego, przybyli ze 

Świdwina. 

 

 

28.  V MIKOŁAJKOWY rajd NORDIC WALKING  

    oraz kąpiel morsów w Jeziorze Miejskim 
  

Niedziela, 6 grudnia 2015 r.  

Klub Nordic Walking 

Łobeski Klub Morsów „Goło-Ledź” 

 

Trasa: Łobez - Las Boniński - Góra Francuzów - Biały Młyn - most na Brzeźnickiej 

Węgorzy - Bobrowe Jeziorko - Jeziora Dybrzno (kąpielisko miejskie). Razem 15 km. 

Uczestniczyło 22 piechurów. 

Dodatkową atrakcją rajdu była obserwacja zbiorowego polowania jednego z lokalnych 

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

Ledź” i zaproszonych przez nich gości z innych klubów. Było ognisko, gorąca zupa, 

kiełbaski, pierniki i największa atrakcja – kąpiel mikołajów (płci obojga) w zimnej wodzie 

jeziora. Było kilkudziesięciu morsów. 

 

 

29.  MIKOŁAJKOWY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO 
  

Sobota, 12 grudnia 2015 r.  

Łobez, Łobeski Don Kultury 

Klub Brydża Sportowego 

przy wsparciu Łobeskiego Domu Kultury  

 

W turnieju wzięło udział 15 par, w tym 6 par przyjechało spoza powiatu łobeskiego:  

z  Drawska Pomorskiego, Dobrej, Białogardu i Reska. Zwyciężyła para łobeska. Pierwsze 

trzy pary oraz tradycyjnie ostatnie pary otrzymały nagrody rzeczowe. Wśród uczestników 

turnieju rozlosowano sześć upominków, a wszyscy uczestnicy mogli posilić się pyszną 

grochówką. 

 

 

30.  VI WOJEWÓDZKI TURNIEJ w HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  

OLDBOJÓW i DZIECI im. Stanisława Adamczaka 
 

 

Niedziela, 13 grudnia 2015 r. 

Łobez, hala sportowo-widowiskowa 

Sekcja gier zespołowych,   

Sekcja piłki nożnej chłopców „Błyskawica”. 

- przy wsparciu ZZ TKKF Szczecin, Starostwa Powiatowego w Łobzie, Urzędu Miejskiego w 

Łobzie 

 

Do rywalizacji stanęły dwie drużyny oldbojów: Łobez i Stargard. W turnieju orlików 

2005 i młodsi rywalizowały 3 drużyny: TKKF „Błyskawica” Łobez, Przecław i Pyrzyce. 

W obu kategoriach uhonorowano najlepszego piłkarza, bramkarza i zawodnika. 

Piłkarzom wręczone pamiątkowe medale. 

Dla zawodników przygotowano posiłek i napoje. Młodzi piłkarze otrzymał słodkie 

paczki. 

 

 

 

 

 

Łobez, styczeń 2016 r.  

 Zarząd  Ogniska 

Prezes Jerzy Rakocy 


