
No przykłqdzie olsztyńskiego,,Stomilu"

Elelrtywny palronat
-silna sekc§a

d trzEdzżestu lat dzżała
us stol,żcE Warmźl, ż Ma-
zuT O{sztgński Klub
Sportousy ,,STOMIL".

Jego zalłodnżcy zdobylż lls tEm
czasże ponad 20a tEfułów mż,
strzóu: Polskź. Najstlnźejsze
sekcje tego klubu to: gilrmasta,
czna' kobiet, koszykówkż ż ka-
jakollsa. Od 10 lat tls Ktubi.e
iu* dzżałajq róuni,eż sekcje:
sa,m,ochodollsu i, motocEklou:a.
Olsztyńscy crossouca już ki_lka,
krotiże zdobgual.ż zespołouse
n^t l,strzaslll:o Polskż. IndEużdu-
alngml. mżstrzamź Polskż u)

croisoclr, bEli: Stanlsłatls Ol-
szeuskt,, Czesłau ObłoczEńskż,
Zd,zisłau: Ml.etczarskż, Ryszard
Szadujko i Jerzy KuńczEk,
StartcLacLlż też us Pucharze Po,
koju ż Przyjaźnź, a Starużsłatł
alszeuskź, jako pierruszg z Po,
lakóu, zdobEł tEtuł crossoLoego
mistrzu krajóu soc jalźstycz-
rtych w 1976 roku. Zawodnik
ten od poczqtktt ubżegłego seza,
rtrL. zd,radzał tuEsokc1 formę, wE-
grylłct.ł testy kontrolne. Stani,
słau olszetl:skl brał też udzźał
u ubżegłorocznej motocEklouej
sześcżodnżó,wce u) Austrżź, gdzie
zdobył zloty medal.

|Jbtegłoroczlla seżon był wE-
iclLkowo udany dla sekcji samo-
cńodowej Olsztyńskiego Klubu
S portowó go,,ST OI\I IL". Zausod-
nicy tej sekcji zdobEli klubou:e
mżŚlrzostwo Polski. Lista indy-
llsżdualnycll, sukcesóu statllżu
sekcję lll czołóusce polskl,ch klu,
bóu::

- Jerzy Landsberg z Mar-
kźem Muszyńskżm trzEkrotnźe
zajęti trzecźe l, raz drugże mżejs-
ce u klasyftkac jż mźstrzosttls
Polski., a tl: suojej l<,lasle uagr&-
ti tuszystkze ell,mźnacje, zdobE,
uajqc ml,strzostlno Polskż klasE
7 tl: drugżej grupże.

- włodzżmierz Grobleuskż z
J anuqriu sze m c zerw ońc em zdo -
bgli rllistrzosttlso Polskt. lls klasi,e
8 u-, piertł,szej gruple, uzyskujqc
Clrocznq nagrodę - 

Puchar
]-.So.

- Artdrzej Radeckź z Zug-
m)_}.ll!eni DomagalskŻm zdobylt

t,gtuł zuicemistrzóąls Polskż 1-1)

ruajlżcznżej obsadzonej lłlasźe 7
grupu pżerwsze3, czyll. w serEj,
ngń Polskźm Flłcl,e 125p 1300
ż też otrzEmall, Puchar FSO.

- Henryk Zźemski z Henrg-
kźem Mżeczańcem uzEskalź ta,
tułE mistrzóu Potskż w klasie
9-13 grupa drugżej u) samo-
cl1,odzże BMW 2002TL

- Murżan Bubletłżcz ze Ste-
fanem asikq to kolejnŻ mistrzo-
tpie Polskl, ,llJ Polskżm Fżacie
125p 1500 u drugżej grupże.

-- JózeJ Ważng, startujqcE
trzeci sezon ,u zespol,e OKS Sto-
mll, zdobgł tEtuł mżstrza Polskż
w Polskim Fżacźe 125p 1600
IlĘonte Carlo.

połqczcrnE z obcl1,odanń 10-1ecla

- Błażej Krqpg ą* P1,otreln
n{.gstkotłskżm nłźeli słabszy se,
zon, Nże ukończylz Rajdu Kra,
lłousskiego ż Warszauskźego i
w klasgfżkacjl generalnej mis,
trżostlp Polski tu grupźe cz,uQ,r-
le j zdobylż tgtułE usżcemistrzóąn.

Wgjqtkouo bogate uyrcżki zł-
u:adników OKS SromżL tl: sezo-
łtże 197 6 m,ożlżąne były dzl,ęki
efektyunemu patronatoui Za,
iłoad* Opon'Samochadoll:ych
StomżL w Olsztgnże, Nie bez
znaczenżu jest też osobżste zaźn-
teresou:anie tq dgscgplżna, dy,
rektora naczelnego tego znkła-
du - mgr źnż. Włudgsłausa Le-
onhardcL, Częste stratE Lżcznej
grupa rajd,otucórn OKS StomżL
przyózEniły sżę do polnstania
kżLku luyczynotuycl,L. odmtan o-
poTL samochodowgch. To usłaś,
nie na rajdach t usgścl,gach zbże-
rano d.oŚusżadczenta, z których
poustały potem także oporu_a,

iak: 20"5l6b HR - 13 z rzeźbq
D-132 (ugścźgoue), a także o
tum samam sEmbolu, pTzezna-
cŻone do rajdów. Badano rótls-
nl,eż opong błotno-śnżegouse 185l
70 SR-13 z oponE 165 SR-13 z
rzeźbq S-14 (do kolcowanin).

Sekcja samochodouo-n,Loto-
cEklolła OKS Stomil lźczy blis_,
ko 400 członkózł, dl,a którEcll,
tegoroczng, X Rajd Kormorana
u dnźach 13-15 maja. będzże

sekcji. B.K.


