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{.P) , }iajp"iei. v; poti;cchał iria-
ria,n BŁg,bXewi.cz. Jego F,alonez
żOsO turiro gosteł błyskewicznie
o,roe?.ony. prgcz 8rupiti kibicóT,"g.
Po ki.3kunastu nrinutach prged
Folonezł zajechało Renauit- ].1

turbo Błaipix :Krupy. 7e njrni
ustawił się Andreej koper tak*
ue r Renault i,l turbo. Kru,,pa
wysiedł r garnoeboćąr i rrapie*
rającyn widzo*:. oznajrrr:ł: ",CI-
glącla jcie co bęcizie produitó=
lvac 1ł O"" Był to o*z3lv/lg*i*
żar-r, ale za.interesowałie autenr
tvyral:nle rvzrosło

Fierwszy. nei |i,esę XIX Ra j*
d u W'arsxawskiogo wyruszył
Błe*ei Kru.pa, I{onoroĘ;plll star-
terent był człone lr Biura Po*
litycznego, T selgretarz Kornite-
tu Warsuawskie6E PZPR, i\,fa*
rian trYoźniait. Wśród gości by-
li też rninister gdrxinistracji !

gcspodarki prrestrzer:,rre j se .

dywirji Viłodzimieyz Oltwa orae
;r::e eydei: ł rn:asta st. 'Warszawy
ge:j. Uyę. }t:ecz:rsłarą, I}ę'*j l*
a\_.

jieit był bon<uo..vy. eajd i,GE,*
pocgyneł s:e ciopierd lla pł},cie
lotniska na Benrowie. Spod
' ;O ne lotnisko jechaliśrny E

organizator,grni' ajdu. Już piel-
w ze, śrviatła porwały kotru:nnę.
ItIa Bernowo dotarliśmy wrau "z

" ganrgchodarni d,rugiej rtlpy, alc
z rajdowcó,w si_lrprzedz:,1i na
tylko Sadowski (8) i ACanrehl
(1{J}. ltia ulicach \Tarszawy na-
v;et ra j dowcy nierviele gdziała-
ją. }.łąjlepszycb, \ą7 próbie wy-
śeigowe i juz nie ,"vltizieiiśmy.
Z;:est-tą gdyby natr,,,et prowadzą*
cy nasz po.;arri bs,} Karuzern
kieroivnicy. nie ne r,,;iele by
się b gdało. }{ia rn:*liśms --:jak siq okazało; zezwolenia
na wjau d na lotnisko. Po kii*
ku,nastu nrinuteclr dreptania {J

rłiejscil i przyciskania sią do
slatki, aiJy coś zobaczyć, k'Lo*
ziltował sie nacl grupą dzieir:
nika:,zy. Widzi'e}.!śn:,y więc iv
eke.lj pcJowę "s'iawki i kil jqa

llojazrioxr. k-róre z.akonczyły u-
rJ;.ie 1 w i:rr pre z je z $orvodtt e,
,,, ^ ,, 

] ;
\1,śtiJ:.

F::i;ba lv.},; i]:głtva :]& kioi.kie ;

i:as:e (?,3 }<t:: t ir_1,,1* ,ieCytile
",Orfri.zervlia pl,z.so.,'vł;lś;i,wi,n,t
l,a .i cie rrr, }r lói,1'., i ] ;t t,icir l,e io;T-
:-;ol:łi:ie .s':e doi:lelo :jźt a,,1,ń,łr-
t,viłr rJS (Płr-rr:itr.tin--Gutcl,wCI}.
Iijeiowcow i ::iiotót, l;zeka
zr sztą ciężka iiol, F}ogocia jak
i.la zal-nówiei::c : li:gia, tnŻatvka,
{zase}}i cieszcz3,k. Osiem o<ic!n-
ków spe*jaln:r,ch to drogi ztt-
t,]:o:r,ye. Rozmięk;e i ślisicje lrroga
Ąip|awiai spcro kłopot,.t. Z:esz-,
i.ą " prze<i stat,te*l r,ll:ęirsz<iśi: kie-
:'o,w,l,:ó ,,r,, ii rl:ą7";.t1,l', :i.e i:ęr3zie '|,o

lhi,lri* na iti:uriliejszy \Ęl t.i,n:
:ieżonie :"a jci w, !rl,a ju.

},a.lwiększe . zai?se lvi;r kiassfi-
kacji r:nei,alr:ej nt,zyzna je sią
wyze.i ,.x.,sp 1_}]::ane j tr,ójce: Bu-
i,l] gl,;il:zo-";:, Kruńie l Kope:,ot'ii,
i:nłr.:: ii ie i;ozł:a wien i sza;:s ł1

;:ov;;.i iez A:,l drze,j Wiiko,"dicz
Ąłrk;.-QuatĘa ., i L,esłalrl., O*rski,
tt-ioii CI-TI).'' 

O-t.o ,,rł*,nilłi , próby tvyścigorve3
ne Remb'ręie: 1. ;,B.łażej' Krupa

5:01. '3. iarialr Bubl,erx,i*E,
5;fi?.' 4" Ar drzej \Fiikowice :-
5:{is, Ę.;,relzy F<lznańslri -5:19. 6_ Wiktor Fo],ak , :20.

}i* rnełie }:ized brat:rą 8łól.,-
;ią FSO pig.,l" ul. S_ialing::aclz-
trlej p jerwsu e sen:o*}roci}, sF_o-
cl::i*wanc są r,: soi:otę ó gcdz,
] tj.1;. Pó;n:e i i:e dz:e tTt<rzna o-
i:gjizeć aiiia :ia nłiki:lgti 
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