
§,yści8l€m na uI. G§Jia,r:dr!§t6, l wl§to§łrsatzt€ łozp0cląt riq ram łnĘdzynnlodorł'y- Baid Polśkiego_ Fiitł,
r§;-r,d3;;i" liaria, polsxt r:ii"poccrii póxory."rnń Jedlrełio r_trudilieJ{Zyclr !.tNfęt{i\v. liiata Pra$adZi,eu-
sta zŃÓga AP Wro.,la§,Kry$iyna Pyrko§a l Elźlrieia 'fere3zćuuk, 

Fot. jaceli ltafcr

* .}eśli beatą takl. §,afunlil, 
'rkleq}lnlen d$e dni temu podcza§ tre-

ningtr -- por,;iedzial przed §tańem
MARIAN BIEŃ' którj/, {:ak ć\Ę,tetni€
8plsał się i{ tegorocnyfi §.ajdż18

:ilollta cailó * nale,ły śFodźle§,ać
!le nleiedtleJ nic§pDdzlanl:i,

tt' mełe *leel,atl zav oonlc_v Ju'
na odclnliil śpec]alnym Ęr 2 !9
Bradzanov,-i6 1v odleĘlośc1 150 kĘr
od tvarszap,y. Gęstilieje ona l
knżdą godriną. -tv t:l,h waltlnkae1]
ne lriei,t,h razul lk'ch dro§itrh
doJść moic do różn]_,ci} n!e*po-
dalanek.

Andne! Mrrrtynkin telefonuie z trusy Raidu {iłwszawski*ga:

Wm§kfi z, Gzq§em i {§Rg&q
.skln: a:,,ąd Bł8że,]€m Krupą: Pl_o-
l tt,em Mystkovjs]iin o} 3l li ], , ,,

fcR] lio!xc).,njcJr!lt ! .lani_l:,;eit}
1vojt:,,1!ą l,ra pl.Itot},pc!\,\,n l ,lc]e
l:i p.

l w monerrcie 8ClY prleit§żujs 1e
i słou,a 1ł, kia§yiliis|_ji 8eilef9]le:
] *^ 9,J/ćł{d,t t 1frp.b fid.lrl5A/.1r

zanim 81 1ałó8 q,yauseyło Bl
:fĄsQ że §tadtonu x_ićcia (kuk&
wykfuBzylo §lQ J§ż podćzas wyści*
Brr) odby! 3ii przed p§lr,ldnićrn
amocJonuJący v;y§ci! ne uil{ry
Gvjleźdżl§tej l Wi§lo§triórlc. Do-
drjn]y, ż€ ta tr:e§a 

'c§t 
,n8finlc

8t|ka§J§ra nlł! na §ługewcu 1 u1!-
cy Karolvej. gdżtc r§ż8ry\łrano
próby iz},bkośt*o§,. w latac}r u-
bl€gtych" NA w§łostr3dzlr * zgod_
nta t oczćl,:1wan!e,r! _ §pyBrsl j&,
dąty na naj§uyb§z:r'm , t:ćźestn1-
oiących lp rajdźle 8rmoch0dżie
Flscir Ab&rth 1:lł AtrdrzóJ J§ro,
3ue§,icż r Fy§?erdeln żrszklrq-

Do T yściqir i tneih ódcjr,kath
! specjalnyclr prori,rdżi AndrzeJ Ja-
ił rószewiez p:,r€d _Ęlą.żejŁm KrlrPą
ii i szrvetlern Ben§tem Lund§troo-
I nem na Toyot* łei]lca, żnaez!]i€

śłab§ze czE§:i niż nożne b}-ło ocze-'klv,rsć uzy§lruJe ubiegioi:oeznY
z§ryclęrc8 ::§Jdu łIorst Blu§€tr. żl§
to do§konE16 Jedżie F'in Jus8i Kyn-
§ll§tho, §tartljąey n* Polśi{iĘ
E'l&el6 w barivach Fso.

Irried z§§rodnli<aF! Je§rea* nF:_
clqżśzc ćtepy, kiiksraścic odcin-
kó§l 8pćcja]fiycl].

z osTATNlEl cHWlL|
, Nr 1T o.s" wvl€slal z tr§Bv Bla_
\żct xr.upe. laś'po t!,m ode'liiFu
z icldu iłycolAl siQ Fln §yn8iletho.


