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attalr.yi"f
d[a kierowców i ldbicórv

(P) Or,gani,zat,otey trvie,rdzą, 1 kił,ncl to 7.a tnalo, ab;z 1Ąl'vw-o-
zs taki,eh pawo,dów san:,ocłro_ l łaĆ głębsze emocje. W olsztyń-
cjowych w P,ol ce jeszcrł nie l i,t iry . ra,Jdzie .piroporcje będą
nyło. Rd jd Ko,r,moiu* Ó_ió | bar,dziej wy;wazolle.

rvrześnia} być może i"}"gr_ | rie_r ]szy ryinl przyąoryi,nać
,"iP ńóreiy atrakcyJńÓ- -6iu l "** 

ludowy festyłr, lv którym
rł,;d,zó,w 

^ w takim 
-';;i; l ,'śtr*nikorn ffioj*,,rlt7#*i1:sig,nittu, jak dla kiero,wco}v. | żanti Olsztyna i zŁożenr,r'iooł*_

D,ońychczas bowiem śmigają_ i tów pod F,o,mnikień waiięer_ce pojedYurczo auta nig_ p,rzy- t ności, ,od 16.15 n8. stadion,ie
c.ągai,ą p,u'bticr,łrości. x,i.Ura se- _ . si"ńiił;; b."epoówa,dzone zo-& l1],___ ____,..^|_^" 1 Lsia,ną rvyścig,i (po cz,tery sańo-

chody naraz). trVcześniej pre-
zentować się bę,d,zie w mustrze

. t para,d"ne j orkieŚtra Ponrorskie-
i go Okręgu \,Voiskclr,lz,e8ol a

: , skoczkowie spadochronowi za-

:ł--

lldemonstrują s\^,,e ervolucje ńad
I stadionem. lVidzów czeka chy-

ba udany wieczór.
Jeszcae ciekawiej zapclwiiarla

isiq dru,gi dzien rajdu. Zawod- 
1

I nicy Już o godz. 7 rano uda- l

t cizą się na trasę (5t0 kffi, 165 |

I tnr stanow,ią 23 odclnki spe- 
|l knr stanow,ią 23 odctnki p, -

icjalne), natomiast kib,ice od
I godz. 16.00 będą mieli na.sta_
i djonie rrie mniej si,lne wraże-
l hia. Estrada priygotolrlała tr) ti-
l gram ,,Pirac,i how", który po-| łr^ *^-^ ,J-_,- "--
l prow adzi Władysła,w Komar.
l W 

" 
progra,mie zaś eu,torodeg,

rnotócro-ss,, pokazy jazdy kon-
nej. Przygr3"wać będą , kape}e
,;Lo,mba,fd" i ,,ż 4- 1". Pierrvsi 

!

zawo,drnicy są _spo,d_ziewani Jla 
lstadionie o godr. iB.26. l, Rajd był zał- ze atrakcyjny ldla kierorvcórv. W tym roku, 
Ija.ir mórł,i komand,or Roman 
I

Mickiewicz, będzie trudniejszy l.
technricznie, clroó lżejszy dla sa- 

|

nro,chodów. Nierna]. cała* trasa 
lto drogi szutrołve. Jedynie :

wyśei,g ul. Krasickrego w 01- |

qztynie (5 okrą,żeń po 270a m) l
jest " wyjątkiem. Odc,r,'nki spe- !

^cj alne ą dobrze' preygotowąne. 
IPracują 'na nich ,równiarka i !

walec, dowożony je,st żużel. i
, Zg,łosze.nia napłynęły od l

wszystlhi,ch liczących się zawod- 
|

nikórł,. ivla ją w,ięc wylstartować l

ffióik;ft?i*',,śJ- |,*'t^irr .l\,ł.r.ł,.'-, rłrrl.- lr,.autrt 
' 11 turbó", I!{arian Bub- llerł,icz ,,Mazda 323 turbo" i i

lV[irosła,w l(rachulec ,w, tak:nr, amy,m aucie, a także Lech
Orski na ,,Volkswagenie GTI".
Zmleraą się więc najiepsi ki,e-
rowcy ,tv kraju.

Chciałbyłm "dodaó mówi R.
}Iickiewiez- że ehcemy u 0r-
ganiz.orn,ąó ir:rrpr,ezą która była-
6y qnie tyiko etraikcyjna dla
wid.aórw, ale tęż óochodo,wa.
Dlatego bi]"ety ' rn,stępu bęcią
kosa,to,waó 1000 ?.ł. (t, .)


