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sobiesław zasada

Tegoroczny plebigłyt na ilrieslę-
ciu najlepszyclr polskich kicro,rców
rajćlorvyclr i dziesięciu pilotólv był
już trzecim z kolei, jaki organi,,lo-
wała retlakcja,,Dziennika Po!sk!e-
go". Tym razem nasuymi wspól-
partnerami byli: mag*zyn ,,Za
f,,ierownleą" Polskiego Badia Ka-
towice l rełlake.ia ,,Przegląłlu Spor-
tolvego", przy wybitnei współpra-
gy przemysłu oponiarskiego, zwła-
szłza alszŁ7tlskich Zakłailów Opon
§:,mochotlowych.

to ral ttzeci z kolei w konkur-
sie ną najlepszego kierorł,cę rajtlo-
wego zwycieżył §obiesław Zasada
(.Ąutomobilklub Krakowski), wśróil
pilotórv najlepszy był Jan Czyżyk
(F§O Warszawa). §olrlesłarv Zasaila
jest trzykrotnym mistrzem Euro-
py w rajdach samochilowych, rvie_
Le tazy zlvyciężał wz8lętlnie zai-
mował wysokie pozycje w najpo-
ważnicjszych imprezach sltnocho-
tlorvych świata. Jan Czyżyk n. in.
bl,ł w tym rolru pilotern lllacieja
§taryo,,r,iaka, tv,lot,ząc na,jlenszą
polską załogę (3 m.) w Rajdzie
Polski 73.

A oto pełne ćlziesiątki !ąurea-
tń,p:

l{iTjlS't{CY: §obiesłarv Dasada
(AP Krakórv}, }iae iej §tarł,olvialr
{F§O lT-n,a). Robert lluehł (FSS
W-wa), }larek Yariscllł (F§O \T_
we), Lelio L*ttąri (AF W-rva},
Krzysztof Koryrornicki (d)ZO§ OI-
sztyn). Mari:rn Bicil (AP Kraków),
Atlnm l}I:,słorviee (AF TY-wa), Ja_
nusz Wojt,r,łla (AP Dębica), Jbnusa
Dnbrowski (AP Wrołlan).

PILOCI: Jan Czyżyk (F§O W-
wi), By§zafil Żyszkowski (F'§O Vfl-

Jąn Cz!łźuił
Fot, Z. Keller

rva}, Ewa 7,asada (A? Krłków),
Jarek Różański (AP lV-lła), Jrni.
na Jedyrrak (FSO W-wa). Błażej
Krupa (AP lY-wa), Konrad Rut-
ko\ł,ski (AP Katow-ice), Piotr lllyst_
kowski (AP lV-rva}. Andrzej Żmu-
da (AP W-rva), Zenon l§eller (AP
I(ałorvice).

Ogółem na te5oroezny plebiseyt
wpĘ,nęło ponail 21 iys, kuponów
i była to relrordowa liezba spośrótl
wsrystkich ilotychczasowych plebi-
scytów. Nazwiska Cuytelników,któ-
rzy nadlesłall poprr.wne wzglętlnie
najlrarćlziej lbl.iżone ,,dlzieslątkl"
prrdamy w ierminie późniejszym.

lTszystkim Cz"ltelnikom i Eałlio-
sluchaczom magązynu ,,Za kierow-.
njcą" tlziękujemy zi ułlzlał rv plc-
blsrycie.

Zalrończenle imprezy oilb_vło slę
łr,,czoraj w Klubie Dziennikarzy
,.Poil Gruszką", wzięli w nim ,qą,
ilział prócz laureatów także przę§6,
starvicie'le przemysłu motoryzacyj-
nego, ilziałacze Automobilklubów.

.trj,
VPczoraJ, z okazji pIebiscytu oil-

była slę w Automobilklubie Kra-
korvskim konferencja praso§,a na
temat produlrcji opon samochodo-
wyclr i ,,polskiego Fiata lżfip", I;-
ilzial w nicj wzięli m, in, ilyrek-
tor naczelny Dębickieh Zs,kłaĄ6w
Opon §amoehoilowych ,,śtomil" q.,

Dębicy .lózef §tróżyk, alyrektor 0l-
sztyńskich Zakłatlów Opon §amo-
cłrotlowych,,Stomil" rv Olsztynie
Jerzy Majewski. ityrektor Fabryki
§amochoilów Małotiirażowych !r
Bielsku Czerbak i prz'ećls{aw,ieie!e_
Centralnego Lalroratorium,__Opo-.
niarskiego w Pozngniu.

-


