
polskle tinly
ul,,ilóbig §luńcu"
Red. Adam Jaźwiecki telefonuje
ze Zlotych Piasków

§palone rlońeem łlrogl północno-włchoilnlct
Bul3rrii ctanowió bęilą arcnę ,sciQteJ welki po-
nail l00 rałó3. które zgtosiły swój ułtriał w V
mięilzynrroćlowym rajilrie,,Złote Piaski", Dużo
mówi się tutaj o barclzo licznej polskiei ekipie,
w której znłjitują się: An<lrzej Jłroszewicz l
Ryszarilem Żyszkowskim na fabrycznym Fiłcie
Abarth l24, walclący o punkty ilo mistizostw
Europy kierowców. Na Polskich Fiatach wystar-
tują także Krzvsztof Komornicki z Januszem
Wojtyną. Marian Bień z Anttrzejem Turczyń-
skim. Eyszard Nowieki z Wojciechem §chram-
mem, Jerzy Karczewski ze Zbigniewen Derna-
lowiczen i ToEa§, Ciecierzyński z Jackiem Ró-
żańskin. 0 puchar peń walczyó bęłlą Janina Je-
ilynłkowe r Krystyną Nojszewską, zaś Jak zwy-

. kle ilobrcJ Jaztly nalcży spoilziewaf cię po rało-
1 ilrc Błrlc' Krupł l Plotr Myctkowlkl, które wal-' cry o tytuł neflepszcao klorowcy kraiów coeJa-

llgtyornyob rr lrbryo*nyn ncnirrlt 17 Gorłllnl.
(Doro§€zlNu §A ltl. !,
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Fols§c§n F&mty
w,,próh§e s&oncfi"

(DoI(oNczENll zE §TB. lt

w złotyoh Pieśkgch n! §tarcle
zamelduje §ię tatżc najmnićJ
może dŃwiadczona relo8a, 1€cZ
dysDonująca §uybkim BMw 2002
Turbo - włodzimierz Domlnow-
ski u Jerzym l,osiaklem,

Eklp. Je§t b§f dra llcdrr. Łty
okaże §ię silng 1 nawiążę cho-
ciaż Walkę w klasyfikacji kra-
jów scjalistycznych? Trudno ba-
wić §ią teiaz w proroka, pamlę-
tając o niedawnej porażce naszel
ekipy na wę8rżech,.. KonkuTen-
cja je§t bardzo gilna. o z§?cię-
§two w klasytikacji 8€nerslneJ
w.alcryć tĘdą fabryc5ll kie.owcy
właskleEo Fiat8 - tr{aurlzio ve-
llDi-.1.Fulvio Brcchelli. Dobrej
Jazdy nożna 3podżialvaó rię po
Aurt$.k{ RussllnBu l kterowcy
nFN,i - Altenheim€{rżc, ttóruy
poJadą nr Por§chach c8,rrela. A
ulublffilęf.", h!łBarsklcb .Jibieów
uia crubrtkow, węEleraH ml§tr!

Atttlr leTjan.ą 
'uaośłov{la,ninPuszkarz?

Trasa je§t §udru, liczy Dóned
1800 kiiometróll/ długŃct. Prowa,
dzi po nalvl€rrchfriach asfalto-
wych 81c t€kże, i złych dziule-
,w-ych,, gutrowych drogach, Jest
Jednak t}a,rdzo Brybka, ljcmle
DrzRDlatrna odclnkaml specjalny,-mt (gzl, std §podzi€w!ć się na-
leży nlespodzl8nek..,guł w te j ehwtll nożnł po-
wledzieć, iż naJ§"iękśl. §an§e ml
włoch Mguririo vćrlnl, lecz Epra-
wa {idlś?ych miej§f pozo§teje ot-
warta. Andrż€.j JerGzewiez, któ-
tr ^becnle znalduJ. §ię fir 1l
poyi,ii, w przlrpadku dobrlj Jlr-
dv ns raidzle ,,złot. Pjeśki" mo,
łi mieć nadzdeJę swans. l(a jc-
!o korz-}'.ść pEena,wia takt, iż o,
iuymał o'n wł8śnia flow§, 16_ua,
woiowv silnik do s,w.6o Fiit
t24 A6rrth. 3r6ochód ten nl.
różrd rta w niczym od po:rrdu
vef inlPro t Bs..ćhc11.8o. A tó ne-
da vłatci dodat_xowB8o imac*u,..


