Łódź, 8.01. 2018 r.

Sprawozdanie z działalności programowej ŁKCC w 2017 r.
Zebrania klubowe w 2017 roku odbywały się od października do marca (oprócz grudnia)
tylko w pierwszy poniedziałek miesiąca, a od kwietnia w każdy 1 i 3-ci poniedziałek miesiąca
(oprócz lipca i sierpnia) i wzięło w nich udział łącznie tylko 266 osób, co jest wynikiem
ograniczenia ilości zebrań w roku z 20 do 16.
W klubie działa czynnie ośmiu Przodowników Turystyki Motorowej, oraz Zespół Weryfikacyjny
Odznak PZM. W 2015 r. członkowie ŁKCC wzięli udział w 21 imprezach w kraju i zagranicą, co
jest niewielkim spadkiem w porównaniu do poprzednich lat. Zorganizowano także tradycyjny „Bal
Karnawałowy ŁKCC”, który odbył się w dniu 19 stycznia i wzięło w nim udział 89 osób. W dniu
18 grudnia w siedzibie klubu odbyła się tradycyjna wigilia klubowa, w której udział wzięło 41
osób w tym Prezes ZO PZM w Łodzi Mirosław Nicowski.
1. W „ V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Caravaningowej” w Częstochowie w dn. 8-9.04., udział
wzięło około 400 załóg – ponad 800 osób. Z naszego klubu były 4 załogi: B.W. Ławniczakowie,
A.K. Jarosikowie, E.W. Łosiowie oraz E.J. Holisowie.
2. W Otwarciu Sezonu Caravaningowego ŁKCC na Węgrzech zorganizowanym wspólnie przez
Campinform i ŁKCC w Cserkeszolo w dn. 29.04-7.05. udział wzięło z naszego klubu 12 załóg.
Byli to Jarosikowie, Grudowie,

Holisowie, Ławniczakowie,

Świątkiewiczowie, Łazińscy,

Łosiowie, Lewowscy, M.Z. Sobczakowie, Andrzejewski, Ścigalski i Gawrońscy. Udział w zlocie
wzięli również przedstawiciele z innych klubów. Łącznie było 30 załóg-74 osoby.
3. Ogólnopolski Zlot Caravaningowy połączony z I Rundą CMP i MCK-PZM odbył się w dn.
28.04.-3.05. w Ochabach i zorganizowany był przez KMG „Jarząbek”. Udział w nim wzięły tylko
63 załogi – 150 osób Nasz klub reprezentowały 2 załogi, a mianowicie G.P. Szczegielniakowie
oraz jako organizatorzy Reliszkowie. W CMP-PZM Szczegielniakowie zajęli 11 miejsce, a w
turnieju tenisa stołowego J. Reliszko zajął 2 miejsce.

4. W Ogólnopolskim Zlocie Caravaningowym o tematyce BRD zorganizowanym przez GKM
„Rozbark” w dn. 12-14..05. wzięło udział 50 załóg -116 osób .Nasz klub reprezentowała

tylko

jedna załoga, a mianowicie H.W. Mikołajczykowie.
5.

W Zlocie Wycieczkowym PZM Travel do Szwajcarii wybrały się 22 załogi w tym dwie

z ŁKCC: Łosiowie i Holisowie. Zlot niezwykle atrakcyjny i bardzo dobrze zorganizowany.

Zwiedziliśmy najatrakcyjniejsze miejscowości w tym przepięknym i drogim kraju z cudownym
miasteczkiem Stein leżącym niedaleko słynnych wodospadów na Renie. Cudo !!!.Polecamy.
6. W Ogólnopolskim Zlocie Caravaningowym „GLOB 2017” w Januszkowicach, który odbył się
w dn. 2-4.06.2017 r. udział wzięły 73 załogi, łącznie 197 osób. Nasz klub reprezentowali J.J.
Reliszkowie.
7. XXXI Ogólnopolski Zlot Campingu i Caravaningu ŁKCC „Żędowice 2017” odbył się w dn.
9-11.06. w ośrodku „Młyn BOMBELKA” w Żędowicach koło Opola i zgromadził na
campingu w Kościankach tylko 52 załogi z 7 klubów z Polski. Łącznie było 129 uczestników,
w tym 30 dzieci i młodzieży. Był to jak do tej pory najmniejszy w dziejach naszego klubu zlot
wiosenny. Niewątpliwie na tak niską frekwencję miała wpływ okropna pogoda, która poprzedzała
nasz zlot i minimalna frekwencja załóg ze Śląska, którzy mieli o wiele bliżej do terenów zlotowych
niż organizatorzy. Podczas uroczystego otwarciu zlotu w którym udział wzięli V-Prezes ZO PZM w
Łodzi Bohdan Łabecki, kierownik WORD w Łodzi Jerzy Lewandowski, V-Prezes PFCC Henryk
Kuśmierski oraz gestorzy campingu wystąpił Zespół „Żędowianie”, który zebrał duże owacje. O 21
rozpoczął się „ Bal Gałganiarzy” przy suto zastawionych stołach. W sobotę od rana „leje jak z
cebra”, co zmusiło organizatorów do przeniesienia konkursów dla dzieci na godz, 12.30, a konkurs
rodzinny na godz. 18. Po obiedzie (grochówka) odbył się spływ kajakowy po Małej Panwi w
którym udział wzięło 21 załóg. Wieczorem to tradycyjne ognisko przy piwku i kiełbaskach. W
niedzielę dzieci przy pięknej słonecznej pogodzie miały swój bal przebierańców, a następnie
pojechali wraz z rodzicami na 20 km wycieczkę rowerową po przepięknej okolicy z wieloma
zabytkami historycznymi. O godz.13.30 odbyło się zakończenie zlotu podczas którego wspaniałe
upominki otrzymały wszystkie dzieci biorące udział w zlocie. Uhonorowano także 25 pierwszych
załóg w „spacerze rodzinnym”.
Po opuszczeniu flagi z masztu i odśpiewaniu hymnu caravaningowego XXXI zlot w
Żędowicach przeszedł do historii.
8. Na Ogólnopolski Zlot Caravaningowy zorganizowany w Chechle przez KMGiE z Bytomia
połączony z II Rundą CMP i MCK-PZM w dn.14-18.06. przyjechały 84 załogi, łącznie 249 osób.
Nasz klub reprezentowali G.P. Szczegielniakowie. W II Rundzie CMP-PZM załoga
Szczegielniaków zajęła 2 miejsce Brawo !!! Zlot pod każdym względem wzorcowy.
9. XXII Ogólnopolski Zlot Caravaningu zorganizowany przez klub „Kal-Tur” z Kalisza odbył
się w Wilczynie w dn. 15-18.06. i zgromadził 75załóg , łącznie 225 osób w tym 60 dzieci i

młodzieży. Jak zwykle najliczniejszą ekipę stanowiły załogi z naszego klubu, które dojechały w
liczbie 16. Byli to - M. Z. Sobczakowie, Ławniczakowie, Piwowarczykowie,
Janiccy,

Kolmanowie,

Grudowie,

Cieślakowie,

Arkuszewscy,

Lewowscy,

Urbaniakowie,

Świątkiewiczowie Jarosikowie, Łazińscy, L. Dudkowska, K. Bartoszewska oraz Z. Przybysz.
Klub nasz jako najliczniejszy został

uhonorowany przez organizatorów pucharem. Nasi

klubowicze spisali się w zorganizowanych konkursach jak zwykle doskonale. Na 25 nagrodzonych
załóg, 7 było z naszego klubu, a w turnieju w „boule” 3 miejsce zajął M. Lewowski..
10. Nadmorski Zlot Rodzinny PFCC odbył się na campingu w Dźwirzynie w terminie 24.06. 31.07. W zlocie udział wzięło około 40 załóg. Z naszego klubu było 5 załóg, a mianowicie:
Ławniczakowie, Cz. Ścigalski, E. Rączka, J. Serafin i Piwowarczykowie. Zlot miał charakter
typowo wypoczynkowy - przy kiepskiej tym razem pogodzie.
11. II Wągrowicki Zlot Caravaningowy odbył się w dn.13-16.07.na campingu w Wągrowcu .
Udział w nim wzięły 54 załogi – łącznie 139 osób.

Nasz klub reprezentowało 15 załóg:

Piwowarczykowie,

Cieślakowie,

Arkuszewscy,

Urbaniakowie,

Kolmanowie,

M.Z.

Sobczakowie, Janiccy, Grudowie, Jarosikowie, Ławniczakowie, Świątkiewiczowie, Gawrońscy,
Z. Przybysz, L. Dudkowska oraz K. Bartoszewska. Do atrakcji zlotowych należał występ w
ramach „Lata z Radiem” Maryli Rodowicz, Cleo i Grunwalda .
12. II Ogólnopolski Zlot „GRUNWALD” zorganizował Automobilklub Warmiński w
dn.13-16.07. Udział w nim wzięło 21 załóg. Nasz klub reprezentowała załoga Moniuszków. Zlot
miał bardzo ciekawy program, którego największą atrakcją było odtworzenie historyczne „Bitwy
pod Grunwaldem” z 1410 roku. W konkursie historycznym zorganizowanym w ramach zlotu nasza
załoga zajęła 4 miejsce. Brawo !!!
13. X Świdnicki Zlot Caravaningowy odbył się w dn. 4-11.08. na campingu nr 231. Udział
w nim wzięło 37 załóg – 94 osoby. Nasz klub reprezentowały 4 załogi:

Mikołajczykowie,

Reliszkowie, Cieślakowie i Arkuszewscy.
14. W Ogólnopolskim Zlocie Caravaningowym połączonym z III Rundą CMP PZM
zorganizowanym w dn.11-15.08. przez Automobilklub Sądecki udział wzięło 58 załóg około 130
osób. Nasz klub reprezentowały 4 załogi – Szczegielniakowie, Mikołajczykowie, Cybulscy i
Reliszkowie. Załoga Szczegielniaków w konkursie CMP PZM zajęła 6 miejsce. Brawo !!! Zlot
bardzo kiepsko zorganizowany, i gdyby nie wspaniałe zabytki w okolicy, które mogliśmy zwiedzić
należało by o nim jak najszybciej zapomnieć.
15. Na XXXIV Zlot ”Gwarki 2017 ”, który

odbył się w dniach 25-27.08. w Koszęcinie

przyjechały 93 załogi z całej Polski, łącznie 243 osoby, a w tym 50 dzieci i młodzieży. Nasz klub

reprezentowały 3 załogi ( Ławniczakowie, Reliszkowie i Łysiowie). Zlot ten należy uznać za
wyjątkowo dobrze zorganizowany i pełen różnych atrakcji.
16.

W Jesiennym Zlocie Wągrowickim „GRZYBOBRANIE” , który odbył się w

dniach 1-3.09. udział wzięło 28 załóg-59 osób. Nasz klub reprezentowały 3 załogi Z.
Sobczakowie, Janiccy i Lewowscy. W ramach zlotu zorganizowano bardzo udaną wycieczkę
autokarową na grzyby do puszczy Piskiej, z której wszyscy wrócili z pełnymi koszami grzybów.

17. „ Jesienny Zlot ŁKCC na Węgrzech” zorganizowano wspólnie z CAMPINFORM na
campingu termalnym w Berekfurdo w dniach 9-17.09. Wzięło w nim udział 27 załóg – 53
osoby.

Trzy załogi które wcześniej potwierdziły swój udział w zlocie, w ostateczności nie

przyjechały i Kalman był bardzo wściekły. Z naszego klubu byli Ławniczakowie, Jarosikowie,
Piwowarczykowie, Łazińscy, Urbaniakowie, Grudowie, Świątkiewiczowie, Kolmanowie,
Cieślakowie, Gawrońscy, J. Serafin i E. Rączka. Na otwarcie zlotu przybyli: burmistrz
Berekfurdo, Dyrektor Ośrodka i Kierowniczka campingu, którzy zostali obdarowani specjalnie na
tą okazję wykonanymi szalikami okolicznościowymi. W ramach zlotu zorganizowano turniej w
„boule”, (wśród pań wygrała E. Łaciak z Calturu, a wśród panów J. Serafin z ŁKCC) oraz spotkanie
towarzyskie w restauracji na terenie campingu. Pozostałe dni jak zwykle spędziliśmy na basenach
termalnych i spotkaniach towarzyskich.
18. Zlot Wycieczkowy PZM Travel

do Słowenii odbył się w dniach 14-24.09. z bazą

wypadową w Bledzie. Udział w nim wzięło 20 załóg. Nasz klub reprezentowali Łosiowie i
Holisowie. Największą atrakcją tego zlotu było zwiedzanie Jaskini w Postojnej. Duże wrażenie
zrobiła na nas również stolica Słowenii Ljubiana. Jedynie pogoda całkowicie nam nie dopisała.
Było zimno i deszczowo.
19. „Zakończenie sezonu caravaningowego ŁKCC” odbyło się w Wiśniowej Górze w dniach
22-24.09. i wzięło w nim udział 28 załóg - łącznie 56 osób, w tym 33 członków ŁKCC. W piątek
odbyło się w sali otwarcie zlotu, w który wzięli udział V-Prezes ZO PZM w Łodzi Bohdan Łabecki
i były kierownik WORD w Łodzi Jerzy Lewandowski. Po otwarciu odbyła się Dyskoteka z
poczęstunkiem. DJ tym razem był nasz kolega z Calturu Kaziu Pilas. Zabawa trwała do 1 w nocy.
W sobotę rano przystąpiliśmy do konkursu rodzinnego, który tym razem ze względu na obfite
opady deszczu odbyły się w sali. Po obiedzie ( kurczak z grilla) małżeństwo Ławniczaków
zaprosiło wszystkich uczestników zlotu na oblewanie nowego campera. O 17.30 odbyło się ognisko,
przy którym pieczono kiełbasę i degustowano piwko. Do późnego wieczora zajęcia odbywały się w

podgrupach. Do południa w niedziele odbył się sprawdzian wiedzy z BRD. O godz. 13 odbyło się
zakończenie zlotu, podczas którego wszystkie załogi otrzymały drobne upominki w postaci
wieszaków, które ufundowała rodzina Łosiów. Po odśpiewaniu hymnu caravaningowego zlot
przeszedł do historii.
20.

20. Ogólnopolski Zlot Caravaningowy „Grzybobranie” zorganizowany w dn. 29.09-1.10.

przez KC „Brzeźnica” na campingu w Kaletach odbył się pod tytułem

„Grzybobranie”

zgromadził 44 załogi-95 osób. Klub nasz reprezentowała załoga

Reliszków.

i

21. W zlocie caravaningowym odbywającym się z okazji II Targów Turystycznych w
Nadarzynie współorganizowanym przez GKC PZM w dn.20-22.10.,

udział wzięło

ponad 500 załóg, w tym 4 z naszego klubu: Ławniczakowie, Łosiowie , Urbaniakowie
i jako organizatorzy Reliszkowie. Zlot bardzo ciekawy ze względu na możliwość
nieograniczonego zwiedzania Targów Turystycznych, na których każdy znalazł coś
ciekawego dla siebie. Również organizacja samego zlotu była zdecydowanie lepsza niż
w zeszłym roku. Natomiast salon caravaningowy był bardzo skromny.
W dn. 16.12. br. w auli Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się Podsumowanie Sezonu Motorowego
zorganizowanego przez ZO PZM w Łodzi. Podczas tej uroczystości kol. Witold Ławniczak
otrzymał Brązową Honorową odznakę PZM, a małżeństwo Szczegielniaków otrzymało
puchar za zajęcie 4 miejsca w Mistrzostwach Polski w Caravaningu. Brawo !!!
W Konkursie na „Najaktywniejszego członka ŁKCC w 2018 roku pierwszych 10 miejsc zajęli:
1. Witold Ławniczak
2. Bożena Ławniczak
3. Zbigniew Gawroński
4. Krystyna Bartoszewska
5-6.Janusz Reliszko
5-6.Anna Jarosik
7. Maja Papiaszwili-Sobczak
8-10. Krzysztof Jarosik
8-10. Monika Lewowska
8-10 .Jolanta Janicka
Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd ŁKCC

