
Z wizytq w PJklubie dobrej robotv"

M inelo juz 30 lat mych
codziennych kontaktow
z dzialaczami naszego
ruchu sportowego. W
zadnej dyscyplinie nie

napotkalem jednak tak wielkie-
%0 grona bez reszty zaangazowa-
nych aktywist6w, co w organi-
zacjach PZM. W czasie licznych
wedrowek reporterskich po kra-

Kieleccy

Wybierajac si~ do Kielc, by za-
prezentowac tamtejszy Automobil-
klub, ktory w grudniu ub. roku ob-
chodzil jubileusz 40-1ecia swego
istnienia, wiedzialem, ze i tym ra-
zem nie bedzre inaczej. Slyszarem,
ze dziala tam niezmordowany pre-
zes, mgr Wlodzimierz Wojcikiewicz,
ktorego syn siegnal [uz po za-
wodnicze laury na najwyzsza kra-
jowa skale. Wiedzialem, ze b~-
de prowadzil rozrnowe 0 klubie
zajmujacym druga, czy moze trze-

entuziasci
ju mialem wiele okazji prowa-
dzenia bezposrednich rozmow z
tymi, od ktorych w wielkiej
mierze zalezy rozwo] sportow
motorowych, W kazdym niemal
srodowisku sa ludzie, nacfajllcy
ton tej dzialalnosci, dzwigajacy
na swych harkach ciezar odpo-
wiedzialnosci za wyniki pracy
rejonu, inicjujacy wiele akcji,
sluzacycb jak najlepszemu wy-
konaniu planowych zadait, a je-
sli mozna, znacznernu ich prze-
kroczeniu. Na Iamach "Auto
Moto" znalazlo sie juz wiele
nazwisk. Warte sa one publi-
kacji i jako swego rodzaju na-
groda za spoleczny trud, i jako
przyklad dla innych.

cia lokate w Polsce w realizacji
swych statutowych zadan. A jed-
nak to, co zastalem na miejscu, zu-
pelnie mnie zaskoczylo. Sila rze-
czy na dalszy plan zeszly problemy
spcrtowego wyczynu, turystyki, za-
dan bezpieczenstwa ruchu drogc-
wego. 0 tych zagadnieniach mozna
pisac mniej wiecej [ednakimi slo-
wamiprzy okazji bytnosci w kaz-
dym Automobilklubie czy zarzadzie
Okregu.

Kielecki Automobilklub wyrozrua
sie, nie jest typowy, stanowi nie-
jako awangarde organizacji moto-
rowych, toruje droge nowym mete-
dom pracy, tworzy nowy model
sportowej [ednostki. Krotko mowiac
- jest taka spor towa placowka, kto-
ra spelnia wszystkie wymogi - wy-
chowuje, umozliwia uprawianie wy-
czynu, a jednoczesnie dba 0 uma-
sowienie - udostepnienie czynnego
wypoczynku po pracy, troszczy sie
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o baze do treningow i do zawod6w,
nie jest przy tym urzedern, 1ecz 01'-

ganizacja, skupiajaca szerokie gro-
no spolecznego aktywu,

Aby to zr ozumiec trzeba, chociaz
na ehwile, cofriac sie 0 1at czter-
dziesci. Wtedy to, we wrzesniu 1936
roku, grupa 15 entuzjastow zalozyla
stowarzyszenie - "Automobilklub
Kielecki" - zarejestrowane w Urze-
dzie Wojewodzkim pod nr. 1408.
Inicjatorem tego przedsiewziecia
byl inz. Kazimierz Krug, a pierw-
szym prezesem zostal dr Wincenty
Jokiel. Klub obejmowal swym za-
sicgiem nie tylko Kielecczyzne. Mial
swe biura techniczne, jak to sie
wowczas nazywalo, rowniez w Skar-
zysku, Czestochowie i Sosnowcu.
Inne takze byly uprawnienia. Auto-
mobilklub wydawal np. prawa jazdy,
Po wyzwoleniu reaktywowano klub
w 1946 r. Dzialal on do roku 1950,
kiedy rozwiazano Automobilkluby
i powstal Polski Zwiazek Motoro-
wy. Nazwa .Automobilklub Kielec-
ki" pojawia sie znowu w roku 1970.
Byl to trudny okres. Tak ciezki, ze
z braku dzialaczy i inicjatywy za-
rzadu cale kierownictwo klubu, nie
mogac sprostac zadaniu, podalo sie
pod koniec 1971 roku ... do dymisji.

W'owczas do grosu doszla grupa
mlodych dzialaczy. Prezesem wy-
brano dr Adama Tr ybusa, a po pa-
ru miesiacach, z powodu wyjazdu
prezesa zagranice, ster powierzono
mgr Wlodzimierzowi Wojcikicwi-
czowi. Potrafil on sku pic wokol sie-
bie energiczny, zaangazowany
aktyw, rekrutujacy sie w ogromnej
wiekszosci z pracownikow Biur a
Projektow "Miastoprojekt" w Kiel-
each. Zarzad postawil sobie ambit-
ne cele, ktor e systematycznie po-
czal realizowac. Najpierw opraco-
wano koncepcje organizacyina, po-
legajaca na powolywaniu do zycia
ko] przy zakladach pracy, iristytu-
cjach. Klub sie szybko rozrasta: w
1970 r oku liczy 35 czlonkow, w 1972
- 500 cztonkow i 10 kol, w 1974 -
1800 czlonkow w 36 jednostkach
terenowych (w tym dwie delega-
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tury - w Jedrzejowie i Staracho-
wicach), w 1975 - 2300 czlonk6w
i 50 k61, rok 1977 powitano przekro-
czeniem granicy 3 tys. czlonk6w w
60 kolach.

Z roku na rok rosnie takze ilosc
organizowanych imprez i akcji, bt;~
dacych naturalnym magnesem, przy-
ciagajacym do or ganizacji. Zaloze-
niem jest, by kazdy czlonek Auto-
mobilklubu nalezal do kola, dziala-
jqcego w danym zakladzie pracy.
Istnieje tylko jedno kolo ogolno-
miejskie. Kazde koto ma sw6j za-
rzad i regulamin pracy, prowadzi
dalsza akcie werbunkowa, zbiera
skladki czlonkowskie, us tala sw6j
kalendarz start6w i budzet, Wzorzec
ten powielony zostal juz w innych
wojew6dztwach i wszedzie zdaje
pomyslnie praktyczny egzamin. Nie
przypadkowo prezes kieleckiego
Automobilklubu powolany zostal do
rady programowej PZM do spraw
sportu masowego. Latwo dzis sypac
Iiczbami, znamionuiacyrni dyria-
miczny rozw6j, ale ilez w nim pra-
cy dziesiatkow dz·ialaczy spolecz-
nych, takich jak poczatk owo - Wan-
da i Daromir Kleinowie, Ryszard
Czernichowski, Grazyna i Marcin
Chechelscy, Witold Detka (obecnie
wiceprezydent miasta), Zofia i Wa-
claw Pisiewiczowie, Ryszard Mikur-
da, Julian Jaworz, Andrze] Brodaw-
ko, Danuta i Andrzej Waliccy, Mire-
slawa <iMirostaw Zemlowie; p6iniej
doszli do nich m. in.: matzonkowie
Olszewscy, Modrzejewscy.: Skib-
niewscy, Hamburgowie, Tadeusz
Grodowski, Edmund Mrozowski,
Ryszard Kowalski, Edward Sykul-
ski, malzonkowie Kariowie i Ka-
Iiszkowie. Slawomir Witkowski, Sta-
nislaw Stachurski i wielu, wielu
innych.

Ostatnie piec lat zapisat kl ub wie-
loma sukcesami organizacyjnymi
i sportowymi, Wymienic trzeba w
pierwszej kol ejnosc i rezultaty sy-
stematycznie prowadzonej w mies-
cie i na wsi kieleckiej akcji "Bez-
pieczne ulice i drogi", wielka popu-
larnoscia , cieszy sit; tradycyjna jaz-

da sprawnosciowa "Caruso kierow-
nicy", powodzenie maja impr ezy 0
charakterze turystycznym - od wy-
cieczek sobotriio-riiedzielnych typu
relaksowego. po mistrzostwa tury-
styczne, a wiec turystyke kwalifi-
kowana. Corocznie Automobilklub
Kielecki przeprowadza oketo 30 im-
prez, a w roku jubileuszowym zor-
ganizowano ich nawet 48. Najwiek-
SZq range i naiwyzsza ocene uzy-
skaly dwa kolejne og6lnopolskie
zawody samochodowe 0 "Grand
Prix G6r Swietolcrzyskich" oraz za-
wody XL-Iecia - og6lnopolski zlot
turystyczny. Grand Prix, ktora w
ub. roku ogladalo ponad 30 tysiecy
publicznosci, na stale weszla do cen-
tralnego kalendarza PZM.

Nie brak sukcesow sportowych.
W 1971 roku zawodnik kieleckiego
Automobilklubu - Zdzislaw Lagan
zostal rajdowym mistrzem kraju w
klasie 600 ccm, a w 1973 r. zdobyl
wicemistrzostwo. W ostatnim okre-
sie daje sie zauwazyc wzrost popu-
larnosci sportu samochodowego, a
zwlaszcza imprez wyscigowych.
Skladajacy sie z mlodych zawodni-
k6w zespol pieciu Fiat6w 126p, pro-
wadzony przez doswiadczcnego me-
chanika, konstruktora i instruktora,
a r owncczesnie zawodnika - Zdzi-
slawa Kaluze - nalezy do najsil-
niejszych w kraju. W ub. roku Wlo-
dzimierz Krukowski byl 5, Marek
Sikora - 6, a Kaluza - 7 w Pol-
sce. W klasie samochod6w tury-
stycznych w kl. IV 21-letni Marek
W6icikiewicz zostal wicernistrzem
kraju, a 23-letni Jerzy Kurczynski
byl w scislej czolowce.

Zadaniem nr 1 na pierwsze pol-
rocze 1977 1'. jest dla zarzadu /, uto-
mobilklubu Kieleckiego moderniza-
cia toru wyscigowego w Miedzianej
G6rze, pclozonego ok, 10 kilometr6w
od Kielc, kt6ry ma szanse zostac
w przyszrcsci jedynym w kr aju no-
woczesnym torem, odpowiadajacym
wszelkim wymogom FlA. Kieleckie
spoleczenstwo juz teraz nazywa go
"pomnikiem czynu spolecznego". W
przebudowe tego pieknego obiektu,

Na uIicznym odcinkm ubie-
glorocznej II Grand Prix
G6r Swit:tokrzyskicb

Nie brak chetnvch do
sprawdzenia swvcn umie-
jt:tnosci w konkursie 0

miano "Carusa k ie rown i-
cy". Na zdit:ciu uczestni-
cy rv eliminacji tych za-
wod6w w Cedzyni kolo
Kielc

Prezes Automobilklubu Kie-
leckiego, mgr Wlodzimierz
W6jcikiewicz, jest namlet-
nym kolekcjonerem mi-
niaturek samochodowych.

~ CZllsC swych zbior6w wy-
3 pozyczyl klubowi

o roznor odnym profilu zakretow,
znacznej roznicy poziomow, z dala
od zabudowanych teren6w, rzeczy-
wiscie zaarigazowalo sie niemal cale
spoteczenstwo. Oczywiscie, naiwiek-
szy wklad wniesli pracownicy Dy-
rekcji Okregowej Dr6g Publicznych
z dyr. iriz, Henrykiem Klimkiem,
zastepca dyrektora inz. Leszkiem
Bia1ym, dyrektorem rejonu inz, Sta-
nislawem W6jcikiem, kierownictwem
budowy - ojcem i synem - Ante-
nim i Waldemarem Farynami, a
takze nadlesniczym, mgr. inz. Adol-
fern Partyka. Pracuje sit; tu aktual-
nie nad poprawa warunk6w bezpie-
czenstwa, szczeg6lnie na lesnym od-
cinku trasy, ujednoliceniem na-
wierzchni i ustawieniem barier za-
bezpieczajacych. Tor w Miedzianej
G6rze przestal j uz bye sprawa wy-
lacznie kielecka. Brak tego typu
obiektu w kraiu wzbudzil zaintere-
sowanie innych Automobilklub6w.
300 godzin pracy spolecznej zade-
klarowali cz1onkowie Automobil-
klubu z Zabrza, wtaczenie aie do
prac zapowiedzialy Automobilkluby
z Warszawy i Czestochowy, Przy
"swoim" torze pracuja juz czlonko-
wie i zawodnicy ki eleccy. Prowa-
dzona jest skrupulatnie lista prze-
robionych "przy lopacie" gcdzin. Za

(dokoiiczenie na III str, ok!.)


