
ffiflypedek pedfrE& Ra.du §ańó*i
f Vv ) Bai:cizo peclrowo zakon-

czył sję I{ajcl Barbtlrki rozgry-
rłlaily ,\ł/ \\iarszaurie. W ni edzie*
i,i lla Torze W.yścigow Isonn,yciljls Słtrzer.vcll-t. podczas drugie-
ll ocie i n}<a spec j a ).nego cioszlo

cJ r,r rv;,padi<t"t. .,Opel Kadet." pro-
rva.dzon.y przcz Bogdana Ludwi-
r:zaka z Olszt;lna zderzył się z
,,Polone zenl" Jairusza Szerii.

Wypade}i wygląd ał bardzo
groźnie (widać to na zdjęeiach,
które zatnieszczamy ne pierw-
szej stronie), ale załaga ,,Op,,Ia,'
r,vyszła z koiizji bez większych
łrbrazeń. Bar,dziej ucierpiała -fa-
'bryczna załoga FSO. Po pfzg-
rviezienilt do szpitala ń ul.
Szaserów okazało Śię żę Janusz
zerla ma złatnaną lewą nogę

: rękę, a {arek Oziębło pralllą
rękę i nogę. Obaj poddawani są
szczegółorvym badaniom. Życiu
ich ni,e zagraża jednair niebez-
pieczeństwo. .Iak przewidują ie-
karz,e, rehaibilitac ja może być
,dość długa.

Po tym wypa,dku komandor
rsj,du, Ryszard Żyszkowski pod-jął decyzję o przerwalriu im-
.prez}r. klasy-f ikowano więe zfi-

rvodnikór,v . jedynie ,Hr sobołhn,iej
probie wyścigowej na ul. Karo-
\Mej.

_ }fjespclciziewanie n,ygrał ją
Fiobert l{erba (pilot Marek Pij
::11ira)_ jaciący -,,Fiatenr 

126Ó''(.tK Rzernieślnik). Okazało się,
1eętaltujące n-a początku ,,lT}a-luch;-" j echały po sirchej lxB,
wierzchni. Pózniej zaś ba}alto_wa kostka przy:pominała lodo-
wisko. Kilku kierowców prz -
Łzarżowało (między inny.mi Łech
Orski]), ale niq było -groźniej-
szych wypadkóuł,. Krewężniki
wytrzy,mxwały udenaenia, wprzeciwieństwia,do samoehódów.

tr swo ją drugą lo,katę nie
ry?gl uwierzyć j adący ,,}iazdą
3ż3 4 wd turbo" MariLn'Bu,ble-'
wiez. Samochód z napęd,em na
cz,tery koła, si,lniejszy o stoki1-
kadziesiąt 

_ koni. pru egrał prae-
ciez z ,,maluehemr'... ete w pier-
wqzej, dziesiątce więeej było
,,12 p".. Andrzej Kob"i (,,ńe-
nault _11t") upiasował się naprzykład na piątynr miejsóu, aBłazej l{rupa (,,Renau,lt "fi i''na zo tyi]l. (L )

(P) Pechouso zakoftp,zgł się Rajd Barbórki,'żeweu doszło d,o usgpadku. W kotizli brałg
nźakł,em or&ż Janusza Szerli z Mąrki,em

no da szpi,tała,

Ifi W arsza,wźe, Padczas jednego z uyścigolł n& Słu-
udział załogi Bogdana Ludtlsźcz,aka z Pi,otrem Pźe-
oatemskompl,ikawanlłrrui złamanźamź kańczgn oduiezio

ot. Ryszard PrzedworsB,i


