
10 BANIEK .OLEJU ELF
POWI~KSZA PUL~ NAGROD
~J!tODZIEZ Z:,KORABIA"
I"ORLIKA" -NA MEDAL
Z ACZYNAMY - jak za wsz e w ostatnich dniach - od ra portu komi-

sarza Pie·biscytu, red. Kr zysz to ra riabrowsktego. W pi'ltek Wlplynelo
376 kupon6w (nie uczac szkotnycnj i \V sumie mamy ten hliak o'

3,5 tysiaca, , . .

Co ra z ba rdz ie j r oz r asta se talk;:e pula nagr od. Nasz znakomity kier<>w-
ca ra.idowv 'Blazej' Krupa, zawiad om ll, ze firma ELF, pT(}duku.i,!ca "wietne
<>leie sam ochodowe, postanowila nrzeenaczyc na nagrody 10 baniel< (pie-
ciolitrowych) swego rencmowanego p ro duktu, Serdeczule dzl'lkujemy.

A terarz .•z'koly, 0 kt6rych przez k11l<:adni bylo elcho. SKS "Korab" z Za-
sadni czej Szkoly zawcdowej w Oleck:u, jest naszym statym partnerem.
MlodlZiez tej pl.acowiki gtosuje Jut pO r az sz6&tyl W Iiscre czytamy, ze
udzdat w PLebiscycie rok rooz nie, VY.idnieje w planach pracv uczni6w
szkoty. W elekcji . 1985 r. 'wziely udzial klasy lIe I me. Kazdy przystat
sw6j glos na od1dlZielnym ku porri e ("chcielismy dobj~niej aaakcentowac
sw6j udzial"). Nad cala akcja czuwaJ nauczyciet wf, wiel!ki entuzjasta
sportu, p. Rom.uald Wojn,owskJ. Obrz yma Ii smy 42 kupony. Jak infor-
muje przewodrniczacy SKS "Karab", Tomasz Jurewicz, uczntowie awu-
krotnie zwyciezyl! w wofewoozklm korskursi e "Sport dla kazdege",' S1\
rowruez najlepst w biegach w woje;w6d0twie' suwalskim, Gratulujemy.

SKS "OTUk" ze Szk<lly Podstawowej' nr 4 w Brzegu (sportowa) usta.'
n owit chvb a rekor d. Do gtosowa nia priysi~pil·o az- 416 osob, uczni6w r
klas IV-VIlI or az nauc·zycieli. Sz,kolny nlebnscvt tr wat od 4 do 16 Iisto-
pad a. Nadz orowat wicedyrektor szkoly, mgr Bogllsla)V NowaCki. W kaz-
clej kl asie nauczyclele 'pczedstaJWili sylweVkI kandydat6w, dopiero poz-
ru ej mtodz iez chwycita za pi or a.•

Bardzo sie narn podcba taka forma g!Dsowania w sz·koola.ch. o.zielkujemy·
takze za emblem at SKS "OrUk". '

(I?OKO~CZENIE NA STR. 2)



(DOKO~CZENIE ZE STR. 1)

'-awel Foknau _ Kutua pres! 0 wy-
jamien!e, dlaczego oflc:lalna lIsta
kanQydat6w Metala zemknieta tak
wczesme (4 Ilatopada), ,.Wiem, ·ze
kaMy glOSuje na kogo chce. ale my-
S1~ te nazwtsko Piotra SiegQcz~'r'i-
sltiego powtnmo sic: znalezd na Iiscie,
Jest kI mlstrz swmta w karate. kon-
~urencji, ktor a nigdy nie brata u-
dzialu w glooowamu"..•.

;m.e· ~ to latwa sprawa, Kiedy§
trzeba zamknac Iiste, kiedys kon-
czyc lillosowanie. W tyro roku - ze
wzgledu na jubileusze - postanowi-
liSmY wczesniej rozpoczllc i skonczvc
Plebi.scyt. Sz10 nam o ,naaezyte prZy-
POWa.iUe :lubileuS7A>W'e'goBalu MI"-
~6w SPQa.'tu, spokofne przeJiczenie
gtosow (spodzlewamy sie znacznie
Wic:kszej liczby nit przed roklem, kre-
dy byto nteoo ponad 30 tys.). zebra-
;ni~ przyj~nych nagr64 itd. RYZYko.
ze po zamkni~lu li~y ktQ$ osiagrue
~~Jc,ny IiUkces, lstn1eje ~iWMle, Wszy-
stlro w r~!U:h ~ytelI\~6w. Plqtr
SlegoczyJ\slti ma taltie same szanse,
cnoe na pewno byloby przyjemniej
znaldc siEj na JiScle. Obiecujemy ma-
lierial z mlstrzem twiata w ~te.

"Od Wielu lat :testem stalym e%}'-
~Lklean ••Przegilldu SPQa.'tawego".
1!JoteiJ uwas ••m .z~ sw6j· ()bOoW1l~elt
w~i<lcudzlial w Plebl~Cie na 10 Naj-
l.«:pszych (NajllOp·ul,miejszych) spor-
tOWCQW1lI85 roku, 2; tre§dl prasy wy-
n1ka. ze nle ma r6:!Jnl.eyJakie nrzy.
brac· k;ryterium, a ja uwazam, te jest
i to duaa, No, meze poza stuprocen-
towym pewniakiiem Piaseckim. kt6ry
jest zarowno najlepszy ja.k i popu-
larny, tzn. zna,ny w~stklm kibicom.
Co do innych to posluzt: sic: przykfa-.
daml ; C'Z.ymogl! dor6wna6 popularno-
sdl Grubby. Fillpowskiego me mowrae
ju~ Bonka - dwukr~1 mistJrzowie
Swiata Kotowska. Nyoz czy lI-Iakula.
ZTeszt!\ uWi8Zam, :be ooputarnosc dy-
scypUny rworea w 511'/. ostagniecta
sportowc6w i w SO% srodki masowe-
go przekazu .•. Uwazam, ze Plebiscyt
powlnie:n bye! na najlepszych spor-

KUPON .,PS"PLEBISCYTU
NA 10 NAJLEPSZYCH
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towcow w danyrn roku wedlUg Jiczby
i koloru medali imprez Tang; MS 1
j\,TE" - pisze Grzegorz Ferenc z EI-
bl'lga.

Trzeba przY'zn.ac, .z,e w tym roku
marny mrne], niz w poprzednich la-
tach 1ist6w. w kt6rych Czvtelntcy
rozwazaja odwieczny problem: narie-
psi czy najpoputarntejsi, Ni~dy tego
nioe rozstrzvgntemv. ZauwaZamy je-
dnak, i.e w tyro roku troche bardztej,
nii. do tej pbTy, U Czytelnik6w waca
medale.

z ostatnirn listem koresponduje 0-
prnta Jana Eieholca z Kll,ww Wro-
etawsktch, "Tak iRk wtdac na kupo-
nacn, moie typy z WRII i q,"Ziecibyly
,62:ne. AJ,!,\.m¥$l~, ze to caly' urok .tej
sport V'erT~~ ten.>
spos6b'"7JI'<X!zi'sre rraflepsea 10 w ro-
ku 19&5".Ano wtasrue. czym wreksza
Iiczba kuponow, tvm bardziej "dz!e-
siatka" staje sie .•0biektYWna". Ni-
gdy sie. wszystkim nie ·Eiog.odzi,Jeoz
opima ktlkudztesieclu tysiecy ceveei-
nrkow z pewnoseia dobrze odzwier-
ciedla dokonanta sportowcow,

Kwesti.a techniczna. Stanislaw za-
ro:ba z Chorzelowa pyta. iJe kuponow
maze przvstac jeden Czytelrn.k? Tak
'zr=umfe!ismy pytanie, bo przeeiez w
jednej kopercie mozna- przvstac wie-
le lcuponow, nawet jest wskazans
«(}~zc:dnogC). Natomiast czy [edan
glosujl!cy - [eden kupon? Talk m6wi
nasza zasada, ale zdajemy sobie spra-
we, ze bYWIItamana .Nie mamy prze-
eiez moZliwosci sprawdztc, czy pan
X nle przyslal kupon6w 20 i 23 listo-
pads. Nio oncemv graczy, kt6rzy wv-
sylaja, DOkilk.a kuponow, aby zwiek-
szy6 swe szanse w losowaniu nagr6d.
Pragnieany, aby Czytelnicy bioracy
udztat w grosowaniu. zachecali do
wypelnienill kupon6w swYch najbltz-
szyoh, znajornvcn, .

Kupony z zagranlcy przysl·aLl:·Wla-
dyslaw Ma§lanka z Trzyitca (eSRS),
K!U'lmi.eu Bastian z Sindelfing~n
(RFN) i Jaknb Falkolviez z Izraela,
k!t6ry wykonystaJ kupony z 1'979 ro-
ku.
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Adr••

Prosimy wypelni6 kupon ezytelnle. wycil\l! dokladDle wedlae ramkl I wy-
sial! W kopercle (ille DaIepla6 na kartki pocztowe) do dDla 15 crudJlla
I,.S r. pod adresem: BedakeJa ••~egll\du sportowego ••••ce-..'.~~:&awa 1.
~ poeztowa Dr 181. II doplSkiem Da kopercle ,.p- .


