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$zlakiem walk na ziemi kurtrliowskiei
t_

i o pryhary larządu 0łownego lBoUlliD i redakcji ,,Za wolnoqq-! lud'

|łl onad 30 samocbod w r żnego
H typu wzięlo ud'zlał w ra;dzie
' Automobilklubu Warsza'vsk:e-
go ,,Kurpie 69" - Szlakami Wo-
ienn.ymi Ziemi Kurpiowskiej. Tra-
sa tego rajdu, po starcie na pl.
Zwycięst',wa w Warszawie, przecho-
'd'ziła przez mlejscowości upamięt_
nione walką i męcze stwem naro-
d'u polskiego w latach II woj'ny
światowej.

Wozy uezestnicząee w rajdzie
gtzejeżdŻały przez |0 miejscowości
zu'iąza,nych z bitwami w latach
l939-l945, z działalnoŚcią Ruchu
Oporu oraz egzekucjami i ma.sowy-
mi mordami dokonanymi pizez hit-
lerowc w na Polakach. Pu'nkt-v ko.n-
trolne ustawiono m. in. w Czerwi -
sku' gdzie znajduje się pamiąt'kowa
tablica z nazwiskami 17 mieszkafi-
cow, zgładzonych przez wojska nie-
mreckie 19 stycznia 1945 r. Jeden
z ni'ch był r wnież w Przasnyszu,
gdzre na cmentar'zu znajd'uje się 6
pamiątkowych płyt ku czci miesz-
ka c w miasta, kt rzy zginęli w
obozach zaglady w ośrł'ięctmiu'
Mauthausen_Gusen oraz w f)ział-
dowie' ą także żołnierzy AL' AK l
BCh poległych w o'strÓdzie.

Kurpiowski ra jd samoehodowY
zainaugurował wsp łzawod,nictwo o
przechodni puchar Zarządu Gł -
wnego ZBoWiD i puchar, redakcji
,,Za wolnoŚć i lud''. Tynr razem,
pierwszy z nich zdobył kierowca
NsU 1000 Prinz, {319Ę-1Ę3grygski z pilotem Pioirem ltryil 0v..

aą_p-Ęrgsz (' t}tlsgd*w' kl a sy _

' .imprezy ',Kurpie 69'' będą-
rej kolejną eliminacją rajdowych

samochodowych mistrzostw okręgu
Warszawskiego PZMot.. R wnocze::.
Śnie za trzecie miejsce w pr bie
9z1'-Ę kq!ćigwe: bli7Jmał on Totd6r
z pamłątkowym medalem Pułtuska.

AŻ ttzy nagrod;r przyznano stu_
dentowi medycyny Pawłowi Tete_
rowi startuiącgmu wraz ze srvo'im
pilotem Tomaszem Ciecierzy skim
na BMW 2000 TI. W klasyfr'kacji
gene,ralnej konkursowej jazdy sa-
mocho'dem zdobyli oni puchar re-
dakcji.,,Za wolnoŚĆ'i lud'', a ga naj-
lepsze wyniki w pr bie zriczności
na rynku pułtuskim _ puchar tam-
tejszego PKKFiT. Przyznano im
także materac turystyczny za
pierwśze miejsce w połączonej kla_
sie IV, v i vI' Młody kiercwca'
ktÓry 'prowadzi woz dopiero od 4
lat, uzyskał ponadto' uprawnienia
do licencji s,portowej klas.y , ju-
nior R.

Na zakoriczenie ra jdu, w lokalu
Automobilkiubu Warszawskiego od-
było się rozdanie nagr d. W imieniu
ZG ZBoWiD i naszej redakcji
wręczył je płk Bolesław Dudziak.
Wśr d wielu innych nagr d znaj_
dowały się także ufundowane przez
Prezydium MRN w Pułtusku.

Wiceprezos Automobiłklubu War'
szawskiego, Julian Zabokrzecki,
oświadczył, że będzie to dorcczna
impreza zbowidowsl<a, stanowiąca
sprawdzian amatorskiej sPrawno-
ści kierowc ,w, kt rą naleźy staie
podnosić, by jak najmniej było wy-
pad'k .w. Ma ona zatem s}uży -_ochronie 

lud'zkiego życia. Wartqi
ptzy tym po'dkreśli . że znacz'ną*
część uczestnik w imprezy stano:"
wi}a mlodzież. 0s.)


