
INFORMATOR
Krosno 5-7 sierpnio - 94



lllBsZłUlilDnKl
llrysorc GORSKI

pod patronatem Wojewody Krośnieńskigo

l. Andrzej Witkowski

2. Marian Skubisz

3. Mieczysław Totoń

4. Władysław Pelczar

5. Zdzisław Młodecki

ó. Marek Wilk

7. Błażej Krupa

8. Andrzej Redwański

9. Henryk Stryszowski

Komitet Honorowy

_ Prezcs Zaruądl Glówncgo PZM

- Prezes Zarądu okręgowego PZM Rzeszów

_ Komendant Woj. Policji w Krośnie

- Komendant Woj. Straży Pożarnej w Krośnie

- Dyr. Wydzialu Rozwoju Gospodarczego U.W. w

_ Dyr. Wydziału Zdrowia U.W' w Krośnie

- Dyr. "ELF" Lubrilients - Polska w Warszawie

_ Przewodniczący Redy Miejskiej w Sanoku

- Prezes Automobilklubu Krośnieńskiego



Z h|storil sanrtlchodowych wyścigow w Polśr:e w latach przedw<l';ennych (l'e z.blr(lw
archiwalnych nrgr lnŹ. A' Sędzinrira)

l?.09. 1909 - Pierwsze odnotowane w zapisach archiwalnych zawody samoch()dowe na tery-
toriunl polskim - wyśclg górski na trasre Kraków - Mogllany

l4.08. l927 - Pierwszy Wyśclg Tatrzański na trasie do Morskiego oka w obsadzie kra.;owe.1

' organizator KKA (Krakowski Klub Automobilowy)' 32 uczestnlków
(ukończyło 29) w tym. l2 motocykli, l8 samochodów turystycznych i 2 samo-
chody wyścigowe' Najlepszy wynik: H'Liefeldt, sam' Austro Daimler, prędkość
66,176 km/godz.

1928-Wyściggórski na Kocierzy' Organizatorzy'' KKA i AutomobilHr;b Śląski
2l uczestników (brak dalszych danych).

l9'08.l928_I MiędzynarodowyWyścigTatrzański.organizator KKA'Brakdanychoilości
zawodników, natomi$t około 8 tys. widzów w ok. l000 samochodach.
I . Jan tupper - Bugatti - 77 ,'l l7 kmlgodz.
2. H. Liefeldt - Austro Daimler

19.05.1929 - Wyścig Górski w ojcowie jako częśc Ra1du Pętlicowego. organizator KKA'
Wyniki wyścigu górskiego:
l. Bronisław Frtich|ig (KKA) - Studebaker
2. Josef Mojsisek (Czechosł.) _ Tatra
3. J. Vermirovsky (Czechosł.) _ Tatra

6.06.1929- Wyścig Górski na Krzyżówce (od Beresfu k. Krynlcy) dł. 3 km. organizatorzy''
63,q A-klub Sląski i A-klub Małopolski - Lwów. Sk|asyfikowano l0 zawo-
dników'
1. Jan tupper - Bugatti - (KKA) - 14,076 kmlgodz.
2. H. Liefeldt - Austro Daimler (AP - W-wa) - 68,864 km/godz
3. S. Szwarcsaein - Bugatti - (KKA) - 66,420 kmlgodz.

16.06.1929-Próba górska na wzniesieniu Automobilklubu Pomorskiego. Trasa l500 m.

różnica wzniesień 90 m, m- Trzęsacz, l6 km od Bydgoszczy'
Najlepszy czas p' Kiehn zBydgoszcry - |'22" (żródło. ''Auto" |929. nr 7: s 42)

1806.1929-Próba górska w Tyrawie Woloskiej (3 km w stronę Sanoka) w ranrach
VIII Międzynarodowego Rajdu AP rozegrano w dnlach ló_23 czerwca l929 na
trasie 3000 km: Warszawa - Lwów - Nonvy Sącz - Praga - Legnrca - Ptlznan -

Gdynia - Wdrszawa' Sklasyfikowano 20 zawodnlków
l. Maurycy hr. Potocki - Austro Daimler - 3'ó"2 (5l kn/h)
2. J. Widawski - Austro Darmler - 3'50"4 (47 knr/h)
3 S Szwarcsztein - Bugatti - 3'5]''2 (4ó knl/h)

l l'{)8 l929 - ll Międzynarodowy Wyśclg 'I'atrzańskr ()r8anlzat()r KKA ( lczt'stnlczl'lo l 7 sa-
mochodów' w tym 4 wyśclg<rwe l l'j spec;a|nych
l Jan Rlpper - l}ugatti - 7]'lł]3 knl/grxlz
2 ll l-ieleldt - Auslro l)arnller - 71.614 knr/{rxlz
3 S Szwarcsztcrn - lJugallr - ()ll.llo() krrrr.urxlz

8()(l |93()- Wyścrg (łirskl prxl ();cttwcttl ()tgltrlrzitt,,l Klr'.\ l'rirsa i.Ś Lltl. stcrlttlc trzttt.'
stcnlc I, lol,,. rrtax (9i'
Llan l(rp;lcr (KKA) - llrrrirllr' 7'r Tttt' lnt r.lorlz



,
2 Maurycy hr. Potocki (KKA) - Bugatti - 69,632km/godz
3' Vermrrovsky (Czechosł.) - Tatra - ó8,758 km/godz.

24'0ó' 1930 _ Próba górska w Tyrawie Woloskiej (3 km w stronę Sanoka) w ramach
IX Międzynarodowego Rajdu AP, 22 - 29'6.30, etap IV Lwów_Kraków Sklasy-
fikowano l9 zawodników

'1 '07 '1930 - Próba szybkości górsiliej pod Tyrawą Woloska (3 km od strony Sanoka do
Tyrawy) w ramach Rajdu Krajciznawczego Klubu Automobilowego _ Lwów, ro_

zegranego w dniach 5 - 7 07 1930.
Najlepszy wynik w próbie górskiej: Alfred Liptag - 53,83 km/godz'

24.08.1930 - III Międzynarodowy Wyścig Tatrzański _ Eliminacja Górskich Mistrzostw
Europy' organizator KKA. Uczestniczyło 28 zawodników, w tym: 4 sam. wy-
ścigowe, 9 sam. sportowych, 3 sam. turystyczne, l l motocykli solo i l motocykl
z wózkiem Najlepsze wyniki:
I Hans von Stuck - Austro Daimler - 83,372knlgodz.
2. Jan fupper - Bugatti - 79,680 Ism/godz.
3. Maurycy hr. Potocki - Bugatti -75,296kmlgodz.

16'08. l93 l - IV Międzynarodowy Wyścig Tatrzński - Eliminacja Górskich Mistrzostw
Europy. organizator KKA. Trasa 7,5 km - jeden przejazd' Widzów 20.000 - ok.
2 tys' samochodów i autobusów.

. Uczestniczyło 4l zawodników, w tym: 9 samochodów wyścigowych, 8 sam'
sportowych, 3 sam. turystyczne i2l motocykli. Najlepsze wyniki:
l. Rudolf Caracciola (ADAC) - Mercedes-Benz - 81,8 km/godz.
2 hr. Arco Zinneberg (A.V.D.) - Austro Daimler - 76,785 kmlgodz.
3 Hołuj (KKA) - Bugani - 16.716 kmlgodz'

l932- l93ó - Kry'ys ekonomiczny - prawie zupełny zanik sportu samochodowego w Polsce.
Do odnotowania tylkojeden znaczący wynik polskiego kierowcy zagranicą

24 09 1933 - Wyścig Górski Semmering (Austria). Trasa l0 km, klasa samochodów wyscigo-
wych do 1500 cm3 . I miejsce - Jan Ripper

ó-l l.ó' l937 - X Rajd AP - w tym próba górska na Równicy (brak wyników)

:0 06 l937 - Wyścig Górski w ojcowie. organizator KKA (brak wyników)

l938 - Wyścig Górski w ojcowre. organlzator KKA (brak wynikow)

]5 06- l 07 I938 - Xl Międzynarodowy Rajd AP- w tym próba górska na Równicv
(brak wyników)

rok l9-19 - brak danych
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Dr Jan A. Litwin w swojej księce,,Zarys historii sportu samochodowego'' - bez-
sprzecznie fundamentalnym dziele w polskiej literaturze tego tematu - wywodzi nie bez racjr,
że to w wyścigach górskich, a nie w wyścigach międzymiastowych rodziły się pierwsze ele-
ment-v techniki jazdy wyczynowej Właśnie wyścigi górskie już od zarania sportu automobiIo_
wego ogniskowĄ zainteresowanie i kierowców, i publiczności. Również w naszym kraju ta
dyscyplina cieszyła się duĄm zainteresowaniem, choc nie zawsze miała poparcie władz sponu
samochodowego.

Działacze Automobilklubu Krośnieńskiego dość wcześnie dostrzegli swoją wielką
szansę jako organizatorzy właśnie wyścigów górskich. Mieli na swym terenie wiele plęknych.
trudnych technicznie tras' na których mozna urządzaĆ takie zawody - wszak na Zlemi Kroś-
nieńskiej już od dawna rozgrywano wymagające odcinkl specjalne oraz próby szybkości gor_
skiej w ramach renomowanych rajdów. Najbardziej zachęcająca była trasa rv Górach
Słonnych, stanowiąca fragment drogi z Sanoka do Przemyśla - pod1azd z Załuza u klerunku
Tyrawy Wołowskie1, na którym ścigano się jeszcze podczas przedr.vojennych ra1dow

Pierwszy Bieszczadzki Wyścig Górski został rozegrany w roku l 979. a nie bl1 to rok
łatwy i zachęcający do przeprowadzenia tej imprezy' Z jednej strony działacze AutomobIl-
klubu Krośnieńskiego mieli ręce pełne roboty; bowlem organizowali w tym sezonle wIele lnrp-
rez - Rajd TurysĘczny Szlakiem Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego. eliminac.1ę motocvk_
lowych mistrzostw Europy w rajdach enduro; Mamochodowy Ra.1d Podkarpacki (_lako elr-

minacja mistrzostw oklęgu rzeszowskiego)' Z drugiej strony nie były to czasl'. lr ktonch
hofubiono tę dyscyplinę - wręcz przeclwnie. negowano prawo jej ob}"watelstwa. konsekrrent_
nie zakazywano urządzania mistrzosfw Polski _ pewnYm ustępstwem stało się doplero plrze_

prowadzenie rozgrywek o puchar Prezesa PZ.M .;ako namiastki mlstrzosr\\ \\'bret
niesprzyjającej atmosferze na starcie jesiennego wyścigu w Załużu stanęło prętnastu k]ef.\\-
ców, w tym wielce doświadczeni otto Bartkowiak (Automobrlklub Sląski) i Hlerc.ntltt Kc_
chański (Automobilklub Warszawski) oraz stojący u progu swo.;ej *,relkie_1 karten \larran Bil-
blewicz ze ',Stomilu'' olszĘn w oplu Kadecie GTI'

Po kill-u sezońach rozgrywania tego wyścigu jako elimrnacjr pucharu Prezesa PZ\1
bądźtez mistrzostw okręgu rzeszowskiego lub strefy lubelsko_rzeszowskte1. przełoIrl nadszedł
w-roku 1985 - właśnie wtedy, po wielu latach przerwy, zostałv reaktr.rrorłane gorskle lllt_

strzostwa Polski (a stało się to za sprawą działacry z pofudnia kraju. zrvłaszcz? Z4S Z€ St-i]tl0_

wiska krakowskiego. którą' w nadaniu odpowiedniej rangi wyścigont gorskrnl sil']szllic ilpnl-
rywali wielką szansę dynamizowania sportu samochodowego i aktl.rł'izouanla nlnte1szrcil os_

rodków' które nie miĄ potencjafu wystarczającego do organizorvanta rądorr )

Decyzja rozgrYwania górskich mistrzostw Polskl przyniosła rr,telorakte ktlrzrsct t .ji,i
te1 dysc1'pliny, i dla samego tsWG' od roku l985 radykalnie wzrosła frekf'ent1a zaro\\llo Z.l_

wodników, jak i publiczności. Jednocześnie ranga naszych zaw'odórł' doplngo\\ała nas d(.
wzmożonych lvysiłków organizacy1nvch, aby biegłośc w ich przeprorł'adzenlu. pozl(ltll slrot-
towy oraz ogólna oprawa przynosiły satysfakc1ę i uczestntkom. t dztałacztrnl \\ azrt,i
konsekwencją stały się starania na rzecz gruntownej modernizac_;i fiaqrrrentu d1pgl kra1os t't

nr 98, na którym odbywał się wyścig. Staranla wsparte Ączllwvm poparclem ludzt dobrr-l ,rrolr

z całej Polski, doprowadziĘ do takiej przebudowy owej drogr. iz stała się ona \\ lqsS roLu
torem wyścigów górskich z prawdziwego zdarzenia. Szerokośc jezdni. .1aktlsc narrtet'zchnt.
zabezpieczenia ze stalowych bańer spręĄstych' oznakowanie trasv - te wsz\'stkle elenrentr
odpowiada1ą wymagającym standardom Międzynarodowe1 Federacji Sanlochodorr'e] Dzrękr
temu stało się możliwe rozgrywanie w Zafużu zawodów w obsadzie nrlędzvnarodo\\el l

zgłaszanie imprezy do oficjalnego kalendarza FIA. Czyniono takze zabte_{t o przvznanre B\\'(i

,!



AUTOMOBILKLUts
KRoŚNIEŃsKI

Początek działalności Automobilklubu Krośnieńsklego wiąze się z powołaniem w pź-
dzierniku 1970 roku krośnieńskiej delegafury Automobilklubu Rzeszowskiego ' Sześć lat póź-
niej - po reformie administracyjnej kraju i utworzeniu województwa krośnieńskiego - ta
włŃnie delegatura jako jedna z pierwszych w Polsce usamodzielniła się i przekształciła w no-
wy Automobilklub Krośnieński, w ramach którego działały cztery komisje problemowe (bez-
pieczeństwa ruchu drogowego' organizacyjna' sportowa i turystyczna)'

Rychło zostaĘ utworzone trzy dęlegafury (w Bieczu, Jaśle i Sanoku) oraz9 kr>ł przry-

zakładowych (głównie w Krośnie, ale także w Brzozowie, Jaśle i Sanoku)' W szczytowym
okresie populamości u progu lat osiemdziesiątych Automobilklub Krośnieński zrzeszał ponad
1,l tys. członków. Później przyszłyjednak czasy znacznie trudniejsze, akryzys społecznogos-
podarczy w całym kraju wywarł swe piętno także na dżiałalności organizacji motorowych
Z trzech delegatur swoją działalność podtrzymała jedynie ta w Jaśle, zaś koła przyzakładawe
zupełnie przestały istnieć. W Ęestrze czynnych członków Automobilklubu Krośnieńsklego na
koniec 1993 roku pozostało l50 osób ...

Komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego ma na swolm koncie wrele doko-
nań, a m.in. wybudowanie miasteczek ruchu drogowego w Jedliczu' Jaśle i Krośnie, rozgry-
wanie wśród młodzieĄ szkolnej dorocznych turniejów wiedzy o bezpieczeństwie ruchu dro-
gowego, organizowanie długofalowej akcji ,,Kierowco, pomóż dziecku" (z myślą o dowoże-
niu bieszczadzkich dzieci do szkół). Domeną te1 konris3i jest takze przeprowadzenie szkoleri
na karty rowerowe, a także konkursów, pogadanek czy projekc.;i filmowych - zarówno w sro-
dowisku szkolnym, jak i wśród kierowców zarvodowych. Komisja B'R-D' urządza również
szkolenia ratowników drogowych' a także próby zręcznościowe (w tym także w1'ścigl na torze
lodowym w Sanoku), których celem nadrzędnym jest podnoszenie praktycznych umle-|ętnosci
kierowców

Komisja tu'fstyki organizuje samochodowe lmprezy krajoznawcze (z regułv z ele-
mentami sportowymi oraz b'r'd.), krzewiąc wśród uczestników zasady racJonalnego w\'_

poczynku i ekologii' Wielu członkórł'Automobilklubu uzyskało odznakl turysty motorowego
PZM oraz tytuły społecznego instruktora turystyki motorowej PZM' Dztałacze delegatury w

Bieczu byli organizatorami okręgowych ra1dów nawigacjt turystyczneJ PZM, połączonych ze
sprawdzianami z dziedziny ratownictw,a drogowego.

Komisja sporto\ł'a od pierwsąlch chwil aż po dzień dzisre1sz-v w}'roznla Slę

największą prężnośclą działania' a wielu jej członków wytrwale organizuje zawody począ\ł'sz\
od pierwszych edycji Rajdu Podkarpackiego czy Bieszczadzkiego Wyścigu Górsklego. przed
laty ci sarni ludzle współorganizowali Ra1dy Polski, Rajdy ,'Stomilu'' cz'- Ra1di
Rzeszowskie' o sile tej komisji najlepiej zaświadcza fakt, ze 62 óztałaczy ma licencje komtsa-
r4'' sportowych - w tym także stopnia,,P'' (ogólnopolskiego) i .,M'' (międzynarodowego)

Aktywność spońowa nie ograniczała się wvłącznie do wyczynorvego automobtllzmu.
dzlałacze Automobilklubu Krośnieńskiego mają na swoinr koncie urządzenie licznych zau'cl-
dów motocyklowych - poczyna.;ąc od imprez klubowych i okręgowl,ch. a l:ończąc na ogr;lno-
poiskich imiędzynarodowych' W latach l978-l979 rv re.1onie Solrny'i Ustrzyk Dolnvch zorsa-
nizowali eliminacje mistrzostw Europy' w rnotocyklowych rajdach enduro. bardzo rłt'soLo
oceniane nie tylko przez lvładze Polskiego Zńęku Motorow'ego, ale także przez lrlrędzr_
narodową Federację Motocyklorvą F'IM.

Takze biegłość organizacyjna w przeprowadzeniu wyścigów' qorsklch sprarrtła.
że w sezonie l988 Bieszczadzki WyŚcig Górski został uznany za na.1leple1 zorganlzo\\aną ln1p_

rezę wśród eliminacji górskich samochodowYch mistrzostw Polski. ra ocena ze strlrn\
Główne1 Komisji Sportu-Samochodowego PZM powtarzała się jeszcze kllkakrotnle

Zarówno komisja organizacyjna (która odpowiada m'in' za t$orzenIe ntrrr'rch stntk-
tur klubowych), jak i zarząd Automobilklubu Krośnieńskiego zachęca.;ą \łsz\stklch s\nll]al\-
ków motoryzacji do wstępowanIa w szeregi klubu. PrzynaleŹnosc do naszel organlza!.ll da-le
możliwośc aktyrvnego oddziaływania na rozwó.; motoryzacji. a zwlaszcza rrpłlrranta na sian
bezpieczeństwa.na drogach ęzy też rozwijania spońów motclrorł1'ch _ zaro\\n(l !]t)przcz



orgmizowanie imprez o zróżnicowane1 skati trudności, jak i poprzez uczestnictwo w nich'
Automotńlklub Krośnicńsk mr w swoich szeregach kilku licencjonowanych zawodników, po-
sadqęych uprawnienia do startów w rąidach i wyścigach (także górskich) na szczeblu mis-
trzostw Polski.

Automobilklub Krośnieński - 1ak i wszystkie automobilkluby i kluby motorowe, sfede-
row8ne w Polskim związku Motorowym - oferuje swoim członkom szereg istotnych zachęt
i prrywile;ów. Wynikają one z bezpłatnego udzielania (pod warunkiem uregulowania składki
członkowskiej) KARTY KLUB PzM w postaci żółtego, plastykowego biletu z emblematem
zwiq*owym. Posiadacz takiej kaĘ jest uprawniony do korzystania ze znacących ulg przy
kupowaniu towarów i korzystaniu z usfug w sieci placówek PZM' Rabaty przysfugują takze
w autoryzowanych fotolaboratońach ..Kodaka'', w gołecaych hotelach 

''Grarrd'' 
i ,,Novotel''

oraz w wrelu innych placówkach - nie tylko motoryzacfnych. Sieć partnerów PZĘ
udzielających zrriżek posiadaczom żóhej karty klubowej wciąz się rozszerza i już teraz
szczegołowy wykaz ma postac obvernej broszury.

Krakowske Fundacja Rozwoju Sportów Motorowych
im. Wilhelma, Jana i Mańana Ripperów

Została powołana w Krakowie w 1991 roku dla wspierania, rozwijania i dynamizowa-
nra rł'szelkich lnlcjatyw na rzecz sportów motorowych' Patronami fundacji jest słynny klan
kakow'skich automobilistów'' Wilhelm fupper był jednym z pionierów kakowskiej motoryza-
c1r. rł'społzałozycielem Galicyjskiego Klubu Automobilowego w latach 1926 - 1939. Jego syn
Jan b-'"ł w ra.;dach i wyścigach samochodowych gwiazdą numer l zarówno w okresie między-
wojennvm. 1ak I w pterwszvch latach po II'wojnie światowej' Wilhelm iJan fupperowie byli
prenł'szą polską załogą (na Lancii), uczestniczącą w 1928 roku w Rajdzie Monte Carlo. Syn
\ł'rlhelmą a brat Jana - Manan Rtpper - także był zawołanym motocyklisĘ i automobilisĘ u-
czestntkjem rł'telu samochodowych imprez (u schyłku swego zycia startował m'in. w Rajdach
Zubró*'). ale przede wszvstkrm wytrawnym nauczycielem jazdy - to właśnie pod jego opieką
s\ł'o;e pra\ło Jazdy zdobył w l 94ó roku Sobiesław Zasada!

Krakou'ska Fundac.;a Rozwoju Sportów Motorowych wspierała finansowo i organiza-
c11nre rł'rele pozrtecznych rnic.Iatyw - począwszy od szkołki cyklotńalowej dla dzieci i mło-
dzlez.r' poprzez samochodowe ra1dy o charakterze pierwszego koku az po zakup sprzęfu dla
obIecu_1ącvch zawodnIkow Na1bardzIe; spelcakularnym bsiągnięciem fundacji było organizo_
rłanle cvklu wy'ścrgów Flatów 126 na źrużlu - nie tylko na krakowskich torach ,,Hutnika'''
.,\ł'and1"' l ..Wleczyste.;'', a|e takze w Tarnowie, Mlelcu, Zawierciu, Czechowicach-Dziedzr-
cach. Chorzowle l Jelenre.; Górze Te zawody stanowiły znakomitą szkołę wyczynowe1 1azdy
dla wrelu młodych kterowców Ntektórzy z nich (np. Rafał i Robert Podolscy, Piotr Kźmier_
czzk1 z powodzentem startuJą teraz w mistrzostwach Polskl.



xlv _ MIĘDZYNARoDoWY
BIF,9ZCZADZKL WYŚCIG GoRsKl

ORGANIZATOR:

Na zlecenie ZG PZM organizuje Automobilklub Krośnieński wspólnie z Krakowską Fundac;ą
Rozwoju Sportów Motorowych im. WJM Rlpperów przy udziale Auto Moto Klubu
Limanowa.

Olicjalnym Sponsorem MBWG jcst firma ,,ELF" Lubrifiants Potska.

wŁADzE WYSCIGU:

Zespół Komisarzy Sportowych:
Przewodniczący
Członek
Członek
Przedstawiciel IAD C Pucharu Alp iDunaju
Przedstawiciel Mistrzostw Słowacji

KIERowNIcTwo wYŚcIGU:

Dyrektor
V-ce Dyrektor d/s Sportowych
V-ce Dyrektor d/s Organizacyjnych
Kierownik Komisarzy i Trasy
Ki erownik Z ab ezpieczenia
Kierownik Komis.yi Technicznej
Kierownik Komisji obliczeń
Kierownik Komisji Nagród
Biuro Zawodów
Biuro Prasowe
Lekarz Zawodów
Komputer- program
Kierownik START-u
Kierownik METY
Kierownik Parku Maszyn

- Aleksander Sędzimir
- Jacek Pruchnicki
- Piotr Kisiel

- Wacław Podolski
- Gabriel Paczosa
- Bogdan Dyląg
- Władysłalv Haber
- Karol Klimaszewski
- Wiesław Zajdel
- Barbara Stryszowska
- Edward Janas
- Antoni Lorenc
- Cnzegorz Chmrelewskl
- Maciej Szybieniecki
- Gabriel Zalibowski
- Aleksander Bylica
_ Bogusław Dyl
- Marek Jaracz

Fundacja
A. Krosno
A. Krosno
A. Krosno
AMK Limanorł'a
A. Krosno
A. Krosno
A. Krosno
A. Krosno
RMF
A. Krosno
I\likrotech Krosnr'r
A. Krosno
.Ą' Krosnt'r
.Ą Krosntr

CHARAKTERYSTYKA TRASYI

Na drodze nr 98 Sanok - Przemyśl, start we wsl Załuż. meta na szcz\'cle pasnla (itrr Słtrnnrch
Długośc - 4240 m, szerokośc -9 + 14 m' liczba zakrętów ó/7. prosta p(r starcle _ ']t) nl. przed
metą _ 240 m, średni wznios - 5'7 %' najwyzszy wznios - 7.3 0 

o



PRoGRAM }l'}'ścIGtI

5'08'94' _ piątek
godz l6' - 13'" _ przyjmowanie zawodników - MoSiR Sanok
godz l8''' - lf'\' - Badanie Techniczne. Stadion MOSiR Sanok

6.08 94 - sobota
godz. l0N _:0'\' _ zamknięcle drogi dla normalnego ruchu drogowego
godz I l'' - odbior trasy przezzKs

-eodz. I lJ - pod.lazdy treningowe Cinquecento - Pucharowe
godz l1''' - podjazdy treningorł.e pozostaĘch pojazdów wyścigowych

ldwa podjazdy),
godz l5'' - ogłoszenie LISTY sTARTowEJ - IV el. GSMP
godz. ló'' _ podjazdy wyścigowe lV el' GSMP
godz l0' - ogłoszenie w}'ników IV el' GSMP oraz

LIST STARTOWYCH - MOSiR Sanok

7 08 94 - nredzrela
godz 8 ' _ l5]'' _ zamknięcie drogi dla normalnego ruchu drogowego
godz 9' - odbiór rrasy przezZKS
_sodz l0' - podjazdy wyścigowe (dwa podjazdy);

między_ pod1azdami zachowana będzie godzinna przerwa
ok eodz ló^ _ Wyniki oficjalne. rozdanienagród(rejon START_u) około

2 godz po zakończeniu 2_go podjazdu wyścigowego'

oBowlvKl \łDzÓ\ł NA TRASIE

1 Parkouanre samochodów rylko na poboczu drogi (po prawej stronie drogi) przed zamknię-
t_rm odcrnkrem trasy'MBWG (od strony Sanoka i Przemyśla).
Lf^'AGĄ' Zaparkorł'ane samochody na trasie MBWG będą usuwane.

2 Obser*ac1a \\lscrgu nlko w wyznaczonych mrejscach wrdokowych.

3 Do1scle do mle1sc wldokowvch tylko wyznaczonymi ścieżkami lub dojazd autobusami
Organrzatora

4 Bezu,zględne stosowanle slę do poleceń sfużb porządkowych organizatora'

5 Zakaz rzucanta na drogę przedmrotów (kamIenr' butelek, gałęzi) mogących zagrozić
bezpteczeństwu krblców t klerowców

6 Nle pozostaw'lac bez oplekl dziect l zwlerząt domowych, ich gwałtowne wtargnięcle na dro-

8ę moze spowodowac zagrozenle bezpleczeńsfwa zawodników l kibiców.

Mechanika Pojazdowa
Blacharstwo - Lakiernictwa

38-700 Uatrzyki Dolne, uI. 1_go Mąia' tel. 662

. CB - Radio - 28

Dla pziarJac4 Karty Klubu PZll udzacl.my rebrtu.



IilBSUCUilDUKt
$Ę'solo G0Rsln

. KRONIKA.

l. 27-28'|0' 1979 _ oGÓLNoPoLsKI wYŚcIG GÓRSKI
IV-ta eliminacja o Puchar ZG PZM
trasa dfugości 4900 m, startujących l5 zawodników'
Zwycięzcy kl. generalnej :

I Marian BUBLEwIcz - opel GTI 2ooo śr. pr. l05 tmltr
]. otto BARTKOWIAK - f. EASTER śr. pr. l04 km/h
3' Hieronim KocHAŃsKI - f' EASTER śr. pr. 102,8 km/h

2 19 04 l98o - I i tr eliminacja Mistnostw okręgu PzM - RzEszÓw
trasa dfugości - I el- - 4900 m

II el - 3700 m
Starrujących 16 zawodników'

3. 12-l4'o9 l980 - v el. wYŚcIGów GÓRSKICH o Puchar Prezesa zGPzM
trasa dfugości 4900 m
Zawody odwołane przez organizatii,ra - 5 zgłoszeń.

4' l l 04 l98l - I itr el. Strefy Południowo-WschodnielPZM RzEszÓw _ LUBLIN
trasa dfugości - I el. - 4900 m

II el. - 3700 m
Starru';ących l 7 zawodnikóW'

5 l2_l3 09 l98l - \'el. wYŚclcÓw cÓnsxrCH oPucharZGPaNI

trasu dfu goscffel8dy 
Międzynarodowe'

Stamr.;ących 23 zawodników'
Zwy cięzcy'H' generalnej'
l Antoni sMIEcHowsKI _ f EASTER śr. pr' 95 km/h
2 PIotr LENARTOWICZ - f EASTER śr. pr. 94,9 km/h
3 Marek oRYŃsKI - f' PoLoMA śr. pr. g3,zkrn/h

6 12 r-l9 l982 - t el. Mistrzostw okręgu PzMpJ,BszÓw
. trasa zaśępcza - KORCZYNA - CZARNORZEKI (k/Ifuosna)

trasa długoścl 2300 m

Starnr1ących l l zawodników'

7 l7-l8 09 1983 - lll el. wYŚClGÓw GóRSKICH o Puchar ZG YLM
trasa długoścl 4900 m
Startu.1ących l 9 zawodników'
Zwyclęzcy k| generalnej'
l Jarosław PAJA - Ford Escoń śr. pr 87,8 km/h
2 Marek ORYNSK| - f POLONIA śr' pr' 8ó,6 km/h
3 Mleczysław DYMEK - prototyp śr. pr' 82' I km/h

8 25-26 09 |984 _ lv el. wYŚclcÓw GÓRSK|CH o Pucher ZG PzM
?'awody odv .'łane przez GKSS - zG PzM



9' 25-26.05.1985 - I i II €l. GSMP
GÓRSKICH sAMocHoDowYcH MlsTR'zosTw PoLsKl
trasa długości 4700 m

Startrrjących 59 zawodników'
Zwy cięzsy kl. generalnej :

I el. l. Wacław JANowsKI
2. Marek oRYŃsKl
3. Andrzej WITKOWICZ

II el. 1. Piotr LENARTOWICZ
2. Wacław JANOWSKI
3. Marek ORYI(SKI

10. l7-18.05 1986 - I i II el. GSMP
trasa dfugości 4700 rn
Startujących 59 zawodników.
Zwy cięzcy kl. generalnej :

I el. l. Hieronim KOCHANSKI
2. Marek oRYŃSKI
3. Ardrzej GODIJLA

II el. 1. Hieronim KOCHAŃSKI
2. Andrzej GODULA
3. PiotTLENARTOWICZ

1 1. l6-17.05.1987 - I i II el. GSMP
trasa długości 5540 m
Starnrjących 53 zawodników.
Zwycięzcy kl. genera|nej :

I el' l ' Lesław oRSKI
2. Bogdan WOZOIWICZ
3. Tomasz JERONIM

II el. 1. Lesław ORSKI
2. Andrzej GODIJLA
3. TomaszJEROMM

12.28-29.05.1988 - I i II el. GSMP
trasa dfugości 5650 m
Startr.rjących 73 zawodników.
Zwy cięzcy kl. generalnej :

I el. l. Adolf FESAREK (CSRS)
2. Andrzej GODULA
3. Marian CZAPKA

II el l. Adolf FESAREK (CSRS)
2. Andrzej GODULA
3. Marian CZAPKA

- Zastawa
- f. STER
- Audr Quattro

- f EASTER
- Zastawa
- f EASTER

92,2kmlh
89,5 km,Ą
89,3 km/h

94,9 kmlh
91,1 kmlh
90,9 km/h

102,4 km/h
94,6 kmłl
94.0 kmih

95.0 km,h
90.ó kmih
90.5 kmt

101.0 km h

99.9 km h

99.8 km h

106.8 km h
105..{ km h
104.1kmt

. f EASTER

. f. POLONIA
- f EASTER

. f EASTER

. f EASTER
- fl EASTER

- f AVIA
- f. EASTER
- f EASTER

- f AVIA
- f EASTER
. f EASTER

sr. pr
śr. pr
śr' pr

śr pr
śr. pr
śr' pr

sr. pr
śr' pr
śr pr

sr. pr
śr' pr
śr. pr

sr. pr
śr' pr
sr pr

sr. pr
śr' pr
śr' pr

sr. pr
śr' pr
śr' pr

sr pr
sr pr
sr pr

. VW GOLF GTI
- Oberek
- f EASTER

- VW GOLF GTI
- f EASTER
- f EASTER

I l-1.8 km h

Itl7..i km h

l0-1.0 knr h

I1.i.0 knr h

lOl..i km h

It)-l.tl knr h



l3. lG.l l'0ó' l989 - ll el. GSPM - x JUBILEUszowY _ MIĘDzYNARoDowY
trasa dfugości 5ó00 m
Starnrjących 47 zawodników'
Zwycięzcy kl. generalnej-
I Adolf FESAREK (CSRS)
I Wolcrech SMORAWINSKI
-j Tomasz SIKORA

- fl AVIA
- BIvnV M3
- f MTINDIAL

I18,8 km/h
l06'ó km/h
105.7 km/h

sr. pr
śr- pr
śr. pr

l5

14' 9_l0 0ó' l990 - uI el. GSPM _ MIĘDzYNARoDowY
trasa dfugości 5ó00 m
Starrujących 42 zawodników
Zwycięzcy kl. generalnej:
I Andrzej GODLILA
] A MIEDWIEDCZENKO
3 Andrze1 FoNTŃsKl

I 06 le9l - llt e!. GSMP - INTER
trasa dfugości 5600 m

Stamr1ącvch 43 zawodników
Zwycięzcy kl. generalnej:
l .Ąndrze1 GODULA
] A MIEDWIEDCZENKO
j Stanisław MoRowIcH

l3-l4 t]ó l99: _ IIl el. GSMP - INTER
trasa dfugoscr 5ó00 m

Starru-1ącvch 44 zawodników
Zrłvctęzcl' kl generalnej-
I Andrze.l CODLLA
] .Ą.mir SK\ł'.ĄRZYŃSKI
3 Błaze1 KRL?A

Rok l993 - zarł'odr nle odbr'h'srę

KOMPUTERoWA DlAGNOSIYKĄ l RECUtAClA
BENZYNOWYCH SILI\IKOIV WTRYSKOWYCH

oraz ABS i KLIMATYZACIt

-f MI.JNDIAL
- f MLTNDIAL
. f MTJNDIAL

- f MI"JNDIAL
-f MLTNDIAL
- fl LOLA

- I MLINDIAL
- f. MLTNDIAL
- Ford Sierra C

l14,2kmh
107,5 km/h
106,2kmlh

116,1 km/h
I14,9 km/h
105,3 km/h

105,7 km/h
105,5 km/h
100,9 km/h

śr. pr
sr_ pr
śr. pr

sr. pr
śr. pr
śr. pr

sr. pr
śr. pr
śr. pr
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- Z\AKOWANIE
-MUL.T.LOCK .ALARMYCOBRA
. ELEKTRYCZNE SZYBY, CENTR.ZAMKI,
. SZYBERDACHY.
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I chociaż w roku 1993 nasz wyścig nie odbył się, to jednak nie był to skutek
długotrwałego kryzysu, leczraczej chwilowego,,wahnięcia formy'' W tym sezonie Bieszcza-
dzki Wyścig Górski powrócił do sportowego kalendarza w nowej formule' od strony organl-
zacyjnej nasĘ)iła ważna zmiana jakościowa - Automobilklub Krośnieński urządza tę imprezę
wespoł z Krakowską Fundacją Rozwoju Sportów Motorowych im. Wilhelma, Jana i Mariana
Ripperów; głównym sponsorem zawodów jest wielce oddana sprawom sportu samochodowe-
go firma Elf Lubńfiants Polska' od strony sportowej BWG jest nie tylko eliminacją mls-
trzostw Polski, ale również Słowacji oraz kolejną rundą zainaugurowanych w tym sezonie
mistrzostw strefy środkowoeuropejskiej (należą do niej Czechy, Chorwacja, Polska, Słowacja,
Słowenia, Austria i węgry). To wyra:łnie uatrakcyjnia imprezę i sprawia, że rok jubileuszu
piętnastolecia jest także wźnym momenteń jakościowego przełomu.
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Hill Climb Montagne

ATPEN.DONAU
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D]UGośĆ TBASY - 424om
sR. wzNtos - 5,7%



99

ł,ati<'tlt. tll. Gt'tlttwalclzka 5,
tel. ( I 7-2it) 40-63, 42-81,

30-29,26-45,
fax (17-25) 45-90

PRZEDSIĘBIoRsTwo
PRzEMYs Ł owo-U sŁU G owo -[IAND L owE

CEMENTOWNIA "OZAROW" S.A.

sKLlu)Y FABBTG'ZNE PoLEGAJł

-o(I :&'"Tf,ffi:1;:nn,
^ Nlp'- - szybką obsługę i transport
UP' - rabaty dla hurtownik w

taricut' ul. Składowa l, tel. (01725) 28-25lub 2?Ą4
Przem1'śl, ul. Mickiewicza (tampa kolejowa), tel. 5?-l0
lśznczus.a, ul. Pilsudskiego, tel. 387

, 4. Markowa k/ł-a cuta tel.654-29
i 5. Albigowa k/ła cuta

SKŁADY oF'ERUJĄ RÓWNI.EŻ PEł.NY ASoRTYMENT
MATERTAT. W BUDOWLANYCH

l.
2.
3.

l)l;tt'zcĘtr \!s/vs.v lta;lcpsl ltcrrlwcy wvsclg(rwl sl()sulą ()lcle syntetyczne l pilłsyn-
tct\'c/ltc (scllllsvnlclvkt) lłl<lstawtlwc zalcty tych tlle1ow mozna wjm|enlc w paru punktach,
lrr/'\ slos(lrvanltr rllt1tt syntctyczncll() wnętrzc całcgo sllnlka podczas całegrl <lkresu eksploata-
('fr por()stalc rdcalnre czysle. olet doskonale zmywa produkty spalanla pahwa, nre tworz.y naga-
rrrrr cz! szlanttr

Ole| syntetyczny wytrzymuJe bez żadnychprob|emowbardzowysokleobrotysllnika
l pracę w bardzo wysokie.; temperaturze' Takie warunki pracy panuJą w kazdym silniku samo_
chod<rwynt podczas.;azdy latem w gorach i mieście.

Wszystkie oleje syntetyczne l połsyntetyczne mają bardzo niską temperafurę krzepnię_
cla (nawet do -50 st' C)' Umożliwia to dziecinnie łatwy rozruch silnika jest to zaletabardzo
ważna dla kazdego kierowcy' ktory garźuje sw .1 pojazd pod chmurką.

Zimny silnik, w kt rym jest olej syntetyczny, natychmiast po uruchomieniu jest
właściwie smarowany nawet w najdalszym zakątku. Zmniejszato anĄcie wszelkich części sil-
nika i eliminuje ryzyko awarii. Dzięki temu kazdy kirowca odkłada na przyszłośc i to daleką
wszelkie remonty i naprawy silnika.

Dzięki olejom syntetycznym silniki wyścig wek żwawie1 się obraca.;ą oslągaJąc wyższe
obroty i większą moc' Gdy o zlvycięstwie decyduje nawet tysięczna część sekundy, znacry to
byc pierwszym ... lub drugim' Kowalski w swoim samochodzie nie musi wykorzystywać
pełnej mocy silnika' za to oszś?dza paliwo. Jeżeli dodamy do tego, że syntetyki i semisyntety-
ki ą zdecydowanie przy1azne dla środowiska (w znacznym stopniu ulegają biodegradacji)'
wydfuzają żywotność katalizator w, to korzyści z ich stośowania osiągają wszyscy' nie tylko
kierowcy.

Syntetyki i semisyntetyki są mieszalne ze wszystkimi innymi olejami. Przed ich zaqtoso-
waniem nie trzeba wykonywac żadnych dodatkowych czynności, nie trzeba płukać silnik w.

Iak z tego widać' co dobrego dla samochod w na zawodach, dobre jest rownież dla
kazdego przeciętnego samochodu na polskich drogach.

Firma "ELF'' proponuje oleje synteĘczne Elf synthese 5W50 ielf synthese 5W40 za-
r wno do silnik w benzynowych' jak i wysokoprężnych. oleje połsyntetyczne elf comipetition
sx 10W40 do silnik w napędowych benzynąi competition diesel l0W40 do wszystkich silni-
k w wysokoprężnych r wnież Ęch z furbodoładowanych'

KTO DOBRZE KALKULUJE, TEN SYNTETYK KUPUJE !!!

ęlF



KOMPUTERY, PBOGRAMY, SERWIS

KT}B{POTERY

KOMPUTERY
PROGRAMY

S.ERWIS

EIITROM SUKO1Pfif.ffi

KURSY KOMPUTEROWE
SZKOLENIA DLA SMAT-L BIZNESU

PQDKfi RPfiCKI E TOWff RZYSTWB.
LEf,SI[IGOWE

LEASING OPERACYJNY

CF-NTRAI-A:
j8-4OO Krosno,

ODDZ|Ał-Y:.
26-600 Radom, ul. IVernera
35-959 Rzesz w, ul. Rejtana

Groćlzka '26, 264-7t, fax tlx 3'Ż5'Ż5|

33/39, tel-/tax 3r-25-88, tlx O6721o9
53a, tel./ Iax 6'Ż-57 -o)

KRC}sN}ENsru ZAKk"ĄrjY GC}RNICTWA NAF-rY I GAZU

38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93
Tel. 232-11,232-34 Tlx 0'632473
Fax 20525 Skr. noczt. 199
Eank Depozytowo-lftedytowy z siedzitrą w Lublinie,
orfirosno Nr konta 333603 417

Kmc)$No

WYPos/ĄzEME KOPALM EKSPI-CIATACJI GAZ{J
W BUDYNKI KONTENEROWE
P r od u k u j e my n a st ę p u i ąc e r od z,z je se gmentowy ch bud y n kiw ko nt en er owy c h

.rdnlnitrt/,lcr i/te
hofelolr e
(uclrnre. stol vr Ar
l'łznie z \\ C
\Llslarnle
ś_-a tll /e

Ponadta wykonujemy:
I o/rrelih zaplecza lzelszej konstrukcji

o !r \ nr. 5.0r2.15x2.6
] A.lblnr do przeu^,'ł>zu os b

n,'t','t n't oc h o d,a c ll
J remrtnrv budynko*'

w'arszBn,
p,twiloti, handlotve
paw i fo ny r zemieśl n i c: ze
inne nief,,tto,,+'e
rr.edlug użgodnien z zannwiającym

fJ sfo/arkę drzwiową i akienną
Q instalacje wodne i CO
* pruce blacharskie i spawalnicze

W A RS ZT ATY 
" 

RO D U KCVIIVO.REMONTOW E
Przeprowadzarny remonty i regeneracje:
J zasui+ \\'/C orl i clo 7A MPa Q tur w,iertniczych
J graniatek wiertntczych lJ .zerdzi wiertniczych
3 vrttrtntr z tlolowy,ch MDR 06

RECENTRUIEMY RURY WIERTNICZE DO 6 s/a'DO 20"

C H A RAKT ERY SW KA ZAP LEC Z KONruNT.ROWVC TT

Łat'ł,'y l sz.l'bkl montaz r.lraz- demontaż. W1,soka estetyka z.ewnętrzna i wewnętrzna.
E k s p l,' ł l a ć 

1 
a,,*' r ć'l z n r, c h łł a r u n k a c h kl i rn aty c z ny c h.

KONSTRUKCIA
) ,.zl t,''Iery 

'egmentu 
slanow!ą dvlie sprawne ramy z Zetownik w łączone kąIownikami,

') ś, ,,ln, Zewnęlrzne ll 8rułlrśc t 9() nm, ocieplclne !'tyropianem zabezpieczrłnym iolią,
.'''n'/,^n.'llzłlI.lhąlInpP/!)wą ńe*nąluśłi,lnył.h(ĘŻerii dn,wnianqluh.uc11ęyu7r1Lr'
) rj:, h i r yly |1l1t ha tl, vnLrłwlna z otrcDlenrcm i rvnnami'
) y,r!t,,y: l 1r,,r!*ć1n"j 'wI\twy drseL. rit ieplana' wvłożorta wykłłdziną.'J >l|)l.)lL,! ,!,/ Ą!.) ,l ! (]klenn;l lypow,1,
) tnstrl)( lt,: r.,h'ktrvr zne, CO i wodno-kanalizacy jne

R.EMONTY ZASUW
) kl!n()wy6 2" - B" ')suwakowychs 2" - 4" Oiglicowychs 2" - 3" P3 - 70 MPa



FABRYKA SRUB w ŁAŃcUclE

S U.B.EX,$.*;

PoLEcAMY UUYsoKtEJ .lłroścI
vuYRoBY śnusowe

ws PN, DlN, UNC, UNF:
- ŚnuaY od M4 do M24
- NAKRĘTK| od M4 do M20
- WKRĘTY do metalu od Ml2 do M16
- WKRĘTY do drewna z łbem sześclokątnym

od M5 do M8
- WYROBY SPECJALNE

Klasa wytrzymałoścl
4.6; 5.6; 5.8; 6.8; 10.9; 12.9;

Fabryka śrub ł larcucio śRUBEX sA
ul. Podzvierzyniec 41, 37-lm fAfGUT

rELt0tY:
cerbrle: (0 17| 2$22-11 Eioł tertctir1u

(0 t7) 2$,a+11 hgraricrrcgr; (0 17125-n-1O
(0 17l35+9ł

Ęlrłbt: |0 rł 2$31-70 Fu: |0 17) 2il7{xl

Did łlłkclirgu
f,niorogo: (017) 2ilł}8r T.l.r: ll532inl' lF:}l|ilE

TowARzYSTwo UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

RoK zAŁoŻBnre 1920

Nąsze atutg:

Zniżki us ubezpieczeniąch komunikacyjn;ach
OCiAC+.I(R:

LO o/a na samochody z kontlmgentu '94
16 o/o na nowe polskie samochody

! 4 o/ona sŹunochody "ff#:::ilT:J#:j# "*6 o/o dla posia d,aczy karty UP PRESS Businessman Club
o/o dla posiad aczy kartAuto-Fortuna

T.APRASZAI}ilY X) NASZYCH BITTF_
oddział w Rzeszowie, ul. Rynek 3, tel. 380-47

Filia w KroŚnie, ul. Piłsudskiego 12, tel.2lo-74
Filia w Tarnob r?,ego, ul. Moniu szki 20, tel. 225 - 92 4

awPrzemyŚlu, ul. Słowackiego 44, tel. 55-66
oraz punktÓw agencfnych na terenie

wojew dztw
rzesŻowskiego, tarnobrzeskiego.
kro śrrlefrski-ego i przemyskie[o

z'wARTĄ'-wARTo !
zrldżkl udzielamy zgodnie z zasadanri

obowĘzuJącymi wTUiR Warta sa



[i.ll,fnY
lI WKŁADY
I oo ra"oaroo u ilrnJouttcil
I znoanuczrvclt
I r uxtno ul rYonnuuczYclt

ALFA ROMEO ARO
ATLAS COPCO
AUDI
AVIA
BEDFORD
BMW
CITROEN
DACIA
DAF
OODGE TALBOT
DAIHATSU
FIAT
FORD
HONDA
HYUNDAI
IKAHUS
lvEco
JELCZ
KAMAZ
K,H.D.
LANCIA
ŁADA

WYTWORNIA FILTROW
"PzL - Sędzisz w:

39-120 Sędzisz w Młp. ul. Fabryczna 4
tel, (0-17) 21- 5-09,370- 7

fax @-17) 3 5-81, tlx 0 39939

MAN
MAZDA

MERCEDES BENZ
MITSUBISHI
MOSKWICZ

NISSAN
NYSA

OLTCIT
OPEL

PEUGEOT
POLONEZ. PoLSKI FIAT
PORSCHE
RENAULT

SAAB.SCANIA
SEAT

SKODA
STAR

STEYR
SUZUKI

SYRENA
TARPAN

TATRA
TAVRIA

TOYOTA
TRABANT

VOLKSWAGEI{
voLvo

WABTBURG
woŁGA

ZASTA.WA
ZUK

F
38-400 KROSNO
UI. ORDYNACKA 6

tel. 250-15

3B-200 |As.Ło
ul. BACZYNSKIEGO 5

tel. 32-10

Komponle reklomowe
obsługo innprez
Wystroie wnęlrz

Druki reklomowe, foldery
Kosetony podświetlone
Plonsze informocyine

Ptzygolowonie
kompulerowe ioffsetow

;,:',,,tttli.ttt"r; fffilffi <
||]|:|||:i||:||..łi:iii::||ii::!:||:|.|::,]],.j ] |,'ffi'.łf,l..l.oll$lllfil'llo

ffiR ffi 6"'l':'l/iffi:.'' li...2 łl 9

r

i

l
I

I

I

I

l

ł AMORTYZATORY
$ KoLUMNY l WKŁADY

# Mc PHERSoN SPRĘZYNY GAzoWE
, ,DRĄżKI KIERoWNlczE

r'.; PRTEGUBY KULOWE :

, l KoLUMNY NoŚNE FoTELl
. ., ELEMENTY REsoRUJĄcE

KoMPUTERoWA DlAGNoSTYKA l REGULĄC|A

BENZYNOVy\ CH slLNlKÓW WTRYsK0WYCH

oraz ABS i KLIMATYZACJI

x
F
0(,
z
AV

"0
m
c
AL]
m

0
.{

D
B
3

.ZNAKOWANIE

. MUL-T.IOCK . ATARMY COBRA

. ELEKTR,YCZNE SZYBY, CENTR.ZAMKI,
- SZYBERDACHY.



NOI.IJV STYL
Sp.z o.o. joint venture
Krosno - Lotnisko
Budynek LZPN

tel (0-131) 207-68
Ielltax (0-131 ) 202-95

tel (0-131) 223-23 w.29
Adres do korespondencji :

38-400 Krosno
skr. pocztowa 40

ĄrF"yjemy Ffuq Sarhq kolor ul tapicreh.
Dostarcza,my toutar do odbiorq.
Gularanhł emy najniższe cery .

CHAIRS PRODUCER FOR:
OFFICE, RESTAURANT, GARDEN, HIGHEST OUALITY, LEATHER ARMCHAIRS
WE GUARANTEE THE BESTS PBICES IN EUROPE AND HIGH QUALITY
OF OUR CHAIRS.

re
NOWY STYL

PRODUKUJEMY
KRzEsŁA

biurowe
restauracyjne
ogrodowe
barowe
i inne

CT
-
.J
C)
*o
-

-
1{

-

=a
D

HUTA SZKŁA
ARTYSTYCZNEGO

J.D.M. KAZANA s.c.
DOBIESZYN 2OO B 38.4 0 JEDLICZE
TEL/FAX KROSNO 52 t 3
POLSKA*POLAND*POLEN
oDclENlE KoLoRoW l wvsoroścl wYRoBow Do UZGoDNIENIA
COTOUR SHADES AND HEIGHT OF TTEMS TO BE AGREED
FARBToN utlo xÓxr DER ERzEUGt'llsst xÓruruEN VEREINBART WERDEN
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2n'Wlli(l - TRAI)tl sp. z o.o. TARN()W

Razil M:rq:rz)'tr()wa l):rwq'z<iw k/'l':rntow:r
r(.1. (0 I l) 250-l(i5,250-170,
tcl. l:x:250-l{i(;

Jest clvstrvbutorem piwa Zywteckiego
clla u'o.i. Noul Sacz. Tarn w, Krosno, Tarnobrze$;
Rzcsztiu'. Lublin. Zanlosc, Chclm.

\lontujt' urzadzt'ni:r clo dvstrybucji piwa kuflowego
i oclctajc.jc rr' lrezplatrre użvtkowarrie właścicielom bar w.

Posiacla F ilie u':

Lublilric'. trl. Rttsałka l0 i Nowy Sącz, ul. Zielona 49wYBRAŁi]Ś ''LBZAJSK''
WYGRAŁEśI

/.aklady Prwowarskie w Lezajsku SA, ul. II Armii WP 5. .l--l()() t.cz:iisk
tt'l./fax Rzt'srÓu,(0 l7)33l _-t], J 6 jl' lt'l' l.ez:risk(0_l9i)](Xl_o]. j(|(''B_

7.aklady Piwowarskie w Leżajsku SA. ul. II Armii wP 5. 37-3()() l.eża.|sk.

tel."fax Rzesztiw (0_l7):-l3l-:]:J.:.i6(i_2 l. tel. Leżajsk (()-l95) 2()(i-92.2(X;-łł7

WAI(ACYJNY KONKURS
Z ATRAKCYJNYMI NAGRO DAMI

Szczcgrlły w putrktaclr
sprzccl ai,y pivr':r.

ozDG społka z o.o.
w Rzeszowie
Zespoł Zakładow
w Krośnie
ul. Kletowka 27
tel. 205-63 PoLsKl zWlĄzEK MoToRoWY

P rowadz i:

- sprzedaz samochodow w systemie konsorcjum
( raty nieoprocentowane)

- sprzed aŻ części i akcesorai do samochodÓw
PF 1 26 p, 125 p, Polonez,7tlk, Nysa, Łada.

Niskie ceny' fachowość i rzetelność -
- to nasza dewiza !



38-400 Krosno, ul. Naftowa I
(wjazd od ulicy Tysiąclecia}
tel. /0-131/ 225-1 1 w. 495
fax /0-131/ 213-54

POZ - UNl --#
Filie:
Jaslo, ul. Metzgera 1

sano,k, Al. lvi6jiśka. FQls ie$' ,.7

Uwaga !

- Rozlewnie wod gazowanych,
- Zakłady wykorzystujące Co, do celow produkcyjnych,
- Zakłady posiadające gaśnice Śniegowe,

Atrakcyjne ceny. korzystne rabaty dla stałych odbiorc w.

* Sprzedaz gaśrric, ztrak w ewakuacyjrrych oraz innego
SPrZęttl strazackiego w bogatym asortymencie,

* Auton'Zo\Val1\' senł.is wsrystkich typ w gaśrric
i agregat rr' gaśniczych,

* Badanialegalizacyjne UDT zbiornik w CO,
propano-butan i innych,'

* Renrortt\' rnc)toPomP strażackich
* Inne usłilgi p.pci.

TwoJE BEZPI ECZEŃsTwo ZAGWARANTUJE TYLKo

PoŻ-UNfWERs

AGENoJA HANDLoWo usŁUGoWA
mgr inż. Gabriel Porawski

ARGO
. 38-400 KROSNO-LOTNTSKO

ul. Zwirki i Wiguri 9 (bud. Aeroklubu)
tel. (0-131) 256-34 fax (0-131) 23s-6s

PROWADZI:
J spnedaż samochod ul:

TICO Daetaoo, SUZUKI, PALONEZ Caro, Tntch i Cargo
na zam uieruie: FIAT - FI26p, Cinquecento, Uno, Punto,

Tipo, Tempra.

J sprzedaż olej w samochodowych i przemysłou'rych:

CASTROL - MOBIL - AGIP - ELF (u;ymiana bezpłatna)

al seł'uyis samochod ul:
Fso, POLONEZ Caro, Tntck, FtrAT, ŁADA, sKoDA, FORD.
AUDI, VW.
u zakresie:
- diagnosĘki i regulacji silnika
- diagnosĄka i naprawa podwozia (geometria k ł)
- napraury bieżqce

D montaż system ul alarmourych:
tte utszystkich marhach samochod u,.

tl urykonuie:

Ęinie technźczne i ułyceny wartośt'i poiazc u,
(biegły sqdoury).



eUTo MARKET Sp łka,,ACz"
oferuje części zamienne do samochod w takich

rirmjak:AUI)I, VW
oraz wiele innych pojazd w marek zachodnich.

Ponadto w ciąslej sprzedażyz
1*^ blachy karoseryine
l"*= filtry i łożyska
ĘYipaski rozrządu
l$ koric wki wtryskiwaczy
r. szyby samochodowe
,ęY- osptzęt elekt rycznv

KRosNo fr??ry**,-r6a
ul. KLETOWI(A 54a eo -;,
e 207-03 ut. 295

ZAPRASZAMY !

Axrrox r KoN IECZYNSK I

AU'[c)'-sEtTłVlś)
Usrnzvxl Dol'Ne, tlu. STRwlĄżvK 2, ttu'942' nil.olo CB

WvxoNule usł.t]ol MoToRYzAcYINE on,rz PoMoC DRocoWA cAt-oDoBoWA

t-
ZAI&,^ĄI)

PRZETWORSTWA
TWORZYW

SZTUCZNYCH
38-460 Jedlicze ul. Łukasiewicza 43 tel./fax 52-143

Produkuje z tworąnv krajowych i importowanych
_ kształtki techniczne dla przemysłu
motoryzacyjnego

Nowość na rynku krajov.'ym'. wrządzenia
do utrąrmania czystości

- w zki z prTyrządami do mycia posadzek
- szczotki do ścierania wody
- wrizki na odpady

Oferuje dostdwy produktriw firmy belgijskiej
ttdecuniucktt

- okien i drzwi PCV szklenie 2 lub 3 srybowe
_ okładzin PCv zew. i wew. ścian budynk<iw

Wykonuje usługi:
- montażu stolarki i obud w ścian
- docieplania budynkriw



FIRI\,IA TIANDLOWA

CARMENT
FIRMA HANDLOWA''CARMENT''

Zaprasza na zakupy w hurtowniach:
- Krosno, rll. Lniarska 4, tel.22O-OT
- Sanok, ul. Okulickiego 6, tel. 301-gz
- Pola czyk, tel. 25S

Oferujemy:
- wina, w dki, piwa
- art. spożywcze) wyroby cukiettrricze
- tłuszcze
- art. chemii gospod arczej i kosmetyki
oraz papierosy

Hurtownia czylnlna od 8oo. lgoo
w soboty od 8oo . l3oo

Dow z towaru do klienta.
Upusty przy zakupach hurtowych.

POTMOZBYT
RZE SZOW

s. A.
Ip ĄWoRYrcWANY,:,''nIr Ą'{ER,SZIłRO K I {! I GA M Y

Ń ow oczrcsNy.C/J M oDE U sAM OCI ! O D () Ly

p*ęąva

rp.l.Br-ft-.sr35
tł7,82t -&ra

sAMocI:IoDY D I-A PRZED 5IFćBIORęYCH
WSZYSTI<IE IłłEIIs'E

wzśv-*Bcttru6z
łd;ffi-.%I4 ł-2.t&9

wzf*,
.Bcttrol65

&-Ż1I+gffi7
wfu"
l 'Lmr'*lątrj.654.Ż74 g-233

Ń167*Ął. -
ul-8cttrrrsT
tĘL65lL-zI4 q-tiź

gZDSrZglF.tl,BreJt !. 65
tl!-6il-Z74z-ZS2
ślAl.Ollf.rrl.l-etma str

,B#-%l4ł.:%ł2

tal.44a 1

nzĘ"n'ł,
ul.L*ouaLr 6
tcl.344-72
85{-274 s

ET "gJ[
F F=-E==
@ siT^g\rł
aAPAMIĘTA"I ! tel. nr 654-274

Por-ĄczY_clt z rłżpą DzIAł.ALNoŚcĘ
HANDLowo_UsLUGowĄ

ENBN
OPEL

^ 
clrRoEru

@ NlssAN
s suzvKt
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ZAKł-AD PRoDUKcJ l LAMlNAToW

gSi,$lłNa
9N

3B-4O4 Krosno. ul. Wyspianskrego 55. tel 264-45, tel /fax 209 26

OFERUJE W CENACH HURTOWYCH:

NADKoLA ocHRoNNE WNĘK arorrulxÓw PRZEDNlcH IT'lLNYCH

o
a
a

bagażniki dachowe integralne (Fiat 126)
bagażniki zamykane typ',Ski-box''
spojlery podzderzakowe (Fiat 126, Fiat 125,
Polonez, Ford Escorl, VW Golf, Porsche 924,
Fiat Uno) i wiele innych typow
nakładki prog w samochodowych
spojlery dachowe samochodÓw dostawczych
i ciężarowych z zamocowaniem (np. Zuk,
Avia, Star)
pojemniki o pojemności 400 l, 600 l, 800 l,

1000 l i 2000 l z pokrywą o rÓżnym zasto-
sowaniu (plyny' materiały sypkie' odpady itp )

a płyty Warstwowe o dowolnych wymiarach
i grubości (np. na tablice reklamowe) od-
porne na działanie czynnikÓw atmosferycznych'

dachy podwyższone - Mercedes 207 D
karoserie typ ''Buggy'' do montażu na
podwoziu VW ,,Garbus"
nadwozia przyczep bagażowych
skorupy jachtow
inne wyroby z laminatÓw poliestrowo-szklanych
baseny ogrodowe o rożnych wymiarach,
składane z elementow'

WYTWARZAMY PONADTO

aWANNY I-AZIENKo\Ą'E
naroŻne iwzdlużne
zlewozmywalki.
umywalki
w bogatej kolorystyce

.SADZAITXI OCRODOITT

O KOMORI' PRNPOIIPOl\\I
scmxÓu'

. CH!rt'T'l' P o1Ą]ETRZł
NAKLADKI do autobusu

A('ToSł\ H-l0

OKAROSERIE SAMOCHODT'
O NAPEDZIE

fLEKTRYCN{'I\I

o
a

*
*

*
*
*
*

AKCESORIA SAMOCHODOWE

WYKONUJEMY NA ZAMOWIENIE:



,ww rffiffi

MARIIANI PELCZAH
38-400 KROSNO ul. Pilsudskiego 41

OFERUJE:
_ części zamienne do samochodow: PF 126p' PF 125p,

Polonez, Cinquecento i inne,
- oleje firm zagranicznych.

Zapraszamy do naszej firmy !

Huta Szkła J zefa i Romana Jankowskiego
38400 Krosno, ul. Wieniawskiego 4

tel. (131\ 22544 fax (131) 264-14 tlx 065382

Fabryka 0buwia Sportowego

Krosno, ul. Warynskiego 'l 
2

Tel .234-1 1 , Fax 211-38, Tlx 065461

KKOSNO
słoHrackiego

ffiffiffi*ffim

n



Mlalsi(l ośrtoDEK s?oi(Tu l itEi(Rer\cJl
YV Si\btoi(u

ZRPRRSZR
Do korzgstonio z usług noszych obiokt ru:
W zeJp ł Hotelałsko-Gasborumicmy

rrJ. Ale-ie \\'ojska Polskicgo, rel. 302-b7, fax 314_93, rlx 06b09
_ holel ** ''Błonie" - 77 rrr'rr. w pokojach l, 2, 3 i 4-ro osobowych

- jadlodajnia {rtrF;-Łx\"Ę;:i1;:ł:-',
olga'iz.ie. kolonie tetnie, zir'owiska, zgrupowania sportowe, obozy lingwinistyczne,
,,zielorlt szkołv''.

Ceny konkrrrencyjne - możliwość negocjacji.
B Autocampinghat. II - 44 stanoMska carawaningowe, pore namiorowe

B Tłsp ł kseruiw KqpiclaurJch ul. Aleje Wojska Polskiego, tel.302-57
organianjelrly kursy nauki pł1tania, gilrlnastykę korekcf ną clla dzieci z wadalni postawy'

B Tor Indrq (sztucznie mrożolry) trl. Ateje Wojska Polskiego, łel.3o2-57

- ;l?ffi"J;łł#::.:il': jIffi ::'* " 
szybkirn'

- ślizga wki' krrrsy narrki jazd| na łyzwach.

B Stadion Spototlły ul. Zwirki i Wigury, tel' 326-40
- plya piłkanka (pełnowymiarowa),
- tq'buna kryta ('l500 nriejsc),
_ urządzenia l,a. - 6_cio torowa bieżnia, skoczrrie

{.1lll'Yff;,of 
yczce' rzutnie kulą' oszczepeIn'

orgarrizatorom kol<rnii, zimowisk, zgrupowa , zielonych szkrił
k9n1sĘjacfn z ry1szej bazy noclegoło-Ęłłieniowej, ridostępniamy
nieodpłatnie stadion śporlbq z peĘrrn *u1p9'37" iem, toriodowy
podczas ślizgawek, natbmiast'baśen [ryry ź so n bonifii<atą

Ponadto organizui nrrry wycieczki:
* w Bieszczdy * do Łaricuta * do Leżajska * do Karlikowa
Proponujemy r wnież anłiedzanie miasta Sanoka, a przede wsrystkirrl:
* Muzeum Historyczne z unikalnyn Zbiorem ikon,
* Muzeum Budovmictwa Ludowego (Skansen)
* Star<iwka Mie.iska

/(RO$N^ '7 I ,g'5,,

l

I

i

l

BENGOL INTERNATIONAL
38-4OO Krosno, ul. Krokowsko 13, tel' (0-l3l) 254'95

ffi

Distillery

37-100 Łaricut, d. Kolejo\ila 1
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FABYYKA
AMoRTYZAToRÓw

s.A.
PRODUKUJE

a AMORTY7ATORY ł KoLUrtNY I WKłADY McPHEBSON
ł sraężvłtv cAzowE ł on4żxt KtERoWNIczE a PRZEGUBY KULowE

ł KoLUMNY Nośne roreu ł ELEMENTY BEsoEUJĄcE

oFERUJEMYwYRoBY NA PozIoMIE ŚwIATowYM
PoslN)AJĄcE ŚwHDEcTwA I(wALIHKACJ JAKoŚCI,
swIADEcTwA BAzPtEcnŃsTwA I zNAxI JłxoścI
PoNADTo WYKoNUJrEMY USŁUGI W ZAKRESIEI
r-. orn UIMECIIANICZNEJ

}- oBRÓBKI CIEPLNo{IEMICZNEJ
r- osnÓrK GALWANICZNEJ

}_ REMoNTU MAszyN r unzĄpzrŃ
D- REGENERAcI łuontyzłronÓw

Zapraszamy !

38-4OO KROSNO, UL. GEN.L. OKULICKIEGO 7
TEL. (O-131) 23s-11 TLX 323275 FAX 215-67, 216-93

ROK Z LOZEtiilA toaa

o--r:TE-
Tc ĘBlc^

DĘBICA s.A.

ow zk wpizemyslowy'cb. \ \
Flrma "n"J*'','i! "rę 

J }roaukcJt ono}o_ 
"amocho 

d w
oeobowych-'ReprezentacJileJ rodzlny to: \
a D-l24- ucrllrotoi" "\r".o".o\pona cłloroczna, \
a D-l64 - nowoczesna rzeżba bteżnlta} znrlomlte wyntLi testÓw, t.t

FIRIIIA OPONIARSKA

Producent opon l dęt_el do:'
o samochod w o"ośłr"Ii
o dostawczyc\,/ -I 

I
o maszyn , i1łąa":iroiot")y.il.l clągnlt w.
O rower w, notor'ower w I qotocytll,

zdobywca wielu nagr d v tym, zlod J karty "SERVA VITAM", \
a D-162 - naJnlodsze dzlecto TC Dębtca\ś.A-, proftl e rii 6o, indeke

prędkoÓcl H (2ro km/h)

Adres: ul. 1 Maja 1, 39 _2oo Dęblca
tel. O-146 28.3L/99, fax O-14 2L-75.6,A
komerteUfaxz 39 124 165 tlr 066662, 066665



ffi v EllMlNAcJA oónsrlcn
SAilOCHODOWYCH MISTRZOSIW

ffi EllthlNACJA
lhlslRzosTw słoWAcJl

lx tuffiNActA
PUCHARU AlP I DUNAJU

MISIRZOSIWA STREFY

EURoPY śnoxoWEJ

POISKr


