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w
wyniku przebywania kilka tysięcy lat pod
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lwiątku zawodowego w HnC'ie
im
t 'owolki powiDlen mi~
ro~eznanl.e
noszej bieiacej
dtlalalDOS<'1
ucze tniczy(: w
nit'j
- Dzh:kuJę n rOllmo ...· ę.

o

aj

przejąć.

"rotnie
ę6rala

dat

ProJektant"...

ił

°

11 Uco

dano

kwiem ... Ielo.

lece"d.a:rnpco

arlO dotvlu nko .6·

_vr~.

''''6rl'lł

IIlello" łanI la
WIt"I", .. I"b,,1
projl!ktall,,,m
• cuJ""",,o
poroDU< 04rotUenia.

pomnik". był
taohlaw
WIncIewiu.. oS ..,\'lIonawea J"n Halbor.

nuzym mo.systematyewie
ie co pot gud.rod, n aro we
h
brzegach
lęcej od 1!ł55

te

Bałtyk

%

corax bar"-"""111 n
Obod

"Moja przygoda w muzeum "

który b
rejona h
.. )'Gneźa
tirodko 'ego od 1!l55 r.
by i )
p smo lądu wynos'l.ll.:e od :5 do
10 m z.erokoSc1 Praco-wni y U_
nędu Mor !tiego mowią, że ja.lt
w nika z pralil kL s:e.;owwe
zabl gi dla odzv5kania utraconego bu u DrLynOllzą obecnie
o wiele mn:ejsze efekty njż
dawnlej
F ·'<tv I zjaw ka
mające
mle) e na połUdniowym brz.ega Baltvku "II niepokojace Ale
czy r'ł:eezywi' ie groźne I dlaC'zego? Jedoll z przyczyn jem
niezbyt
intensywne dzialanle
~hronne człowieka i jego n:$2czvcielska działalność Tak np,
tworzenie wydm a następnie biologiczne ich
umacnl.anle
nie
zawsze
przebiega pomyślnie.
Zdarza j ą się okre;sy I:dy UrZĄd
Mor ki w Słupsku, z b raku &ił
i środków Dle mo.ie wuy6tkich
z'dań wykonak w pełni
Zb,.-t
powoli reallzowa.ne jest Za€OO5podaro-wanie pla.ź, pn.ejść na
plaże I urządzeń prr.eeiwdz.lala..
ąc ch Diszczeniu wydm Po sezonie w poctynkowo-tu1l"l'9tyc~
nym platie I wydmy all na.j_
ct lej zrujnowane Sami więc
ułatwla.m:y morm }te-goo ukodliwą roboU: Warto o tym pOmyśleć gdy late-m
mbw zDai<klemy ~ię n3d brze,: lem Bałtyku.
do'<~d udam" sil' n. wY'»Oezynek.

Podziemne
sanatorium
Coraa lep ze efekty leo:at>ieu 1J_
zy kuje pod.&iemD" an.atcrium alI!r"oloclorne •• Kie,a", .. I ....leł
niej kopalD) soli w "ielln:ce. Z
lecu .. la cborób dr6C oddee1Jowyc.ll
I astmy koray taU Jal ,aejeod
ole maI • całel"o "-iata. Nie ~'Y
D.a nsle IIOJemno-t u ... tOriulD
l~ł newtelk.a aJe Jall
informuje
dvrekto, uoatenuna tir babela
WTóblew,ka trwa rO?budowa ped.
ai" ... n~,." kom6r Robot'>' 110 , .... uja pow.. lI. aJ.. po icll &akoft,,",,",
Iic2b. ''':tek wuoJnie do ,..
Warte JM)firrilll. te aapotl'Rk...aole na podzlerun" leCUlic:two •
Yloatorium _Kin!;a" Jes1 ocromne:
.. Po\sc~ na choro ę d.J'6r; ecldeebo.. c
R

•

.Ibrz

ok.

fa tme oskneJo ... ) ebo-

p6ł
mieJ!:tł

mDlona I_d.l_ Oprka
tępu
.. leez:e lu

po

. bornó
nvml a wltr

łycb

~tod.ml tradyeYJ·
antvltiot 'kaml ...
d",u .... łD4 IIo" ...a r te OdCry a przede.. . Utlm
c:uJlctwo
natorv)&e. Z ta .. ta nie
.. Ja D «"ol'%eoiu tak ujle.,z "fi
.'1Ink6.. Jene"'. a lm

llał51lvm

pow<la'"

'It-

I' lat temu ... ·1.....' In ej

ko Inl "oli JI04de .."e
rium
mira'.

.. Dat...

Razem z. Fr nki m
Zub rii m
torowali sobIe drogę
• ód tłumu.
Trzym li rc:ce w kieszeniach
na
n:koje6<:l p istoletu. Nigd y nie wiadomo, jak Ulreaeu~ tłum na widok d ..... óch cud-wz.iemc6w. Ludl.ie
byli fOZW' leczenI, wylt.r.c.ykiwall
Ju!. na n bnei.u Harty
2-8W h ł. Lo Iro nak zy
la W$ d t: r. powrotem do szalupy. ZnaI ił: lie n
o&cr le podwodnym.
Ale z
ze 'IN Iwolm ty lu b l w
porz.ądlru. W porządltu wobec kll-

,I

ent6w,
W Muzeum O rę.o. m .. aad.mi. _ DG . . . ..a wy I wa p'
pt .•,M.ja pnYł"a _ _ a Ile.",". utoraml
.uleci lI '-lehtle s PrHII &kała .r $. ktere ,ed . ,Iek, Katar"yny
r"1
.p.'yll.ły łrię w kaidy ponledaialek w mUHurn., ecl4<1aly ek pena,y I kał .... we film".
wrr.ienJ.a II peol
łll:.
eh
.tka'
,rile .dtałaki .... 141-..11" • •WatU pr eaeh.
P.t.
mira
Ilzieeięcych

..Je

pr ejista.wi

zycz -I

CATIIERINE
DENEUVE
(prawdziwe 08%\\'11.11:0 Dorlea)
urodziła się 22 pal.dziernlka 19ł3
roku w Paryżu, jako córka ak.
torów Mauri e'a, Dorlu" I Renee Sirnonet Jej slostrll byt.
tragicznie zmarła "łynna aktorka filmowa FTancolse Dorleac
Na ekranie zadeblutQwala jak.o
pi tnastoletnia dziewczyna, ale
przez kilka lat nie wychodziła
poza rólk.i epizodyewe. Dopiero jako dwudziestoletni. dzie czyn a zdobyta od razu sławę po
zagraniu ,ł6wnej roli 'III filJnie
;ParuolJr.i 'I Cherbeur,a".;ta
którlł otrzymał. na rod
Prix
DeUuc. a film zdobył Złotq
Palmę na testiwalu lir Cannes.
Od tej pory Ulczęła lię
jej
błyskotliwa kariera
m iędzyna 
rodowa Talent Inlepospolita
uroda prawiły. lot' byla l leat
chętDle ancałowana pnez wybitDych reżyser6w - Bunuela,
Pohlńuleco. l'ruftaut I Innyeb
Mimo te nl,dy nie ukończyła
nltol)' .lctonklel....... t. powodzeniem WYltęp Ile lir tIImacb r07maitych c. ullk6w - 'IW dr.·
matacb P"J bo!ot"1.0 h, bor-

tarciem

40-lecie bitwy kurskiej

'.we bu kapen.
11 I ...

wanl...

ę

m

wodnej,
1\ I h utrzymać, Harry' o I ku
li, w droche na okr . H.arry liczył Jednak na ch

Id

la lze

y

na

tł:PU)e

o

po

typu n, apodl.lew ne' akcji. W ten
aposób zy kalby na czaile.

- Nie uwatasz.. te byłoby lepiej
zabier t: się
ląd? - pow ie<hlal
Frank Zub rg.
Nie v.z.budz.a
~'o z.auf n I
\.en
ej jego pewien?

m

J

-

twóJ plan.

Tak.

- Je zeze d IKO?
-

OlX'hodzlmy.

Joe Stanzyk watał przy łod.d,
teby nie było n ' pod'lianek. M tna liczyć Da ni 'o. Po a!n'~ podchodził do wOlcb ladaa
Do z.h do rocu ul;C1 Restauracja była po drucie) stronie. Pr~
c:~1I tłum t zat.l'1ymali .i~ na pnec iwl g1ym trotuarU!HarTY Shul~ a
t za n im Frank
Zu re. w nU do jrodka, rcnelneli alę po aJi, ale nigdzie nJe
było Bu .chy.
hod!. lmykamy
- To n ni
,ę Frank Zu~rc.
. rpllw
- P tkaj
Z jn II do d-rucłe ' I II, kt6ra
b la pol z.ona z hol m
ot 10wym. A e I t-am n e waletli B rio
chy.
16 ,I m, te to na D je lep) tM
Frank Zu
,-

wlelokrotn!e

,"Ó'1

d

r

i me

hę

-

I

z,apy\ał

Byl

poula &.amó Ja
&.apłacIla

jej

.,1,.

nie

o

•
chw.~.
odpo iedr.\ał kełn
m rtlnł., D wyp l

\o

n

Er

eln«,
Ba-

obsłu, ' wał
•

prud

zq. Jak

ale

ale

było.

H rTy unarsu:-zył
wl
Wy.wf Dolrlłd mogla iśt
a
~~ n
mln;1\1
l Je) samo.

u:

bJł'e._C7 uyll • •aU
IHIćlsJ
aD • abłta.
ł'02nMwłe ~ K.n!ł&al'łł

. . . . ·~.anle kn"U.kl .r 11$

ol

POZIOMO' ukos.. bryła, l.ebl'o, S are. wiciOWiec. armia.
Stern. idiom.
PIONOWO
prątki.
uienOwaDie_ /to buki. stolec, wersJ ••
cztery. ekiwok.

ł,.. '10

. o

'me
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Ale mo:l.e byt t 'e w Guney
to byłO drugie um6wlon
mle e, w raz. ,dyby n ie mocJ
1ę z.j w ·t: na wybn tu,
Trzeb
spróbować.
Oezywi6c:l,
to było trochę rYl.ykown. J ŚI\
., wy laU paLroi. mor Itle, na·
wP.t ,dybY ni odkryli łodzi pod-

.Pałace,

dla J
j ch iewu)' nlńl
- Nie t 'o)a n czl
W pn jKlu
l)'tn l

pn_hll s ..

~d"

w

przyjaciół,

ląd ul
t. W
at~j
IIi mou ~ zacz.ąt l z.na}dz'e• my lię w ci P . Chyba n
twari ald, 1 by robt: tyle zamętu

edp .. ... l.' raJł ••ao ...... anle
nallred. 1I111k... Kuty ...... .

n-e

rorach, komediach, krymlnala h,
filmach przygodowych. J l d:ti'
)lfdn" :/. naj I k.tzych ,wiaZd
kina europej ki o. Prt.ez kilka lat byla lwllluna :/. Rogerem
V dimem, Cloin" byl taki.e l ]
romans l Man::ello MutrolanDim.
Na nuzydl eltr nach wld%iellśmy ldlkadzlea i ąt
tUmów z
udział m ·pl
r.nlarD j ak Ol'·

obec

tych, klOny mu pomogll
A Bari ha mu pomogla, Obi
l
j~ wyw iez '
l Tur ;1. MUli dot.rzymać obietnIcy.
e ma kłopoty? Moi n
Cła na CUl' opu Ił: t.al"/lo.ku?
pod jn wała niczego, bo D ' e
ch iaŁa , te "ltontra)tt.. dokona a
przez bombardowanie;t;l
u warownego. J śli t k, \o nie iyie.

p ej ',ę

.,ł
Dalri. P" adr
m re·
d.TlcJj ~EIY- w
te n. kar·
bc.b p~l.
..
łer
tnj~
.1 d
• tlol .... ał, aJold MI'

•• mff"1l

agresywniejszy

Brawo "Mafia"!

Pierwsza w Polsce

4-5

ot'

en"

porCl
lotnlW pary k I
cz.ym
im. Ch. de Gnul.e'Q
arf'szt( .... Jno
3 m "~lkanki
krajÓW AmerykI
P.:>ludn;o.
\!o ci, kt6r~ prtt>br;;nf' 1.3 lakt.lnn,c(' us lowaly Prl LflIUł10wać 29 ki itokatny.

~m.

ni..
d

laUn!fMlcf

kil'l'o.

Uł"

I:nnd
«,j.
III

on-i

błhńt'

_Dni

te

• •
ł

i
1Md

Bert'''

ln.. lazl qł na 'renele
r In- m ( I'n rat PUl'how
wl d,l ,.
- D II' m komendt' I
rn an'm
('al.~ .. ń
"" .. rnlr'''~ ""." IU'Xł'd

.... npo.

"",,,,,,-"".,..,.t,.

bitl..
II It'·
na
n -

t'tor
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r.,., -

chodem na drod-re. Z iadny.m lImoc odem
ztlł' ę me minął.
!>POlruł na
rek.
ata' Zuber, miał racj
Cw.
płyXUłł .... uwrotnym tempie- T lIcli e.en~ m!n '.Y ł tym samym podt"jmował ocromot' l")'ł.yko
A jdlł tama na lodTlł pod 'odn j pnerazlU Ilę ł ucieklI nie c:.z.e·
k.ając na nich'?
T1'tn Itorz~j dla Baridly, Trzeba
Slę d tat na okri."t Poc i~ł a f:D
myłl, te Bar cha I tu jesl wolna, prU!Clei. Barto nLe tyje.
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I Fantastyczne

ł

I

rekordy

świata

J'antastycsn. rekHdy iwi .....
ta . .anowiU lekkoaUeci amervkańS('y pedezas
sawoI d.w·
_ 'ColoraeJo SpriDlf8.
1lelloreJ .. usbnowiono na t ..
metrów zarówno mężczysn
jak i kobiet.
W bl~lIru mężczyzn CALVIN SMITH uyskał Mas
sek. bijąt jeden a najstarszveh rl'ł<ordów świata ...
lekkiti allfiyee. ustanowiony w 1968 roku w Mf'ksvka
. pną Jima 1łinł'sa. • w .. nos'l~y 11,95 sek
W
biellr a
kobiet. a'll1-ot\lł noll\'t'~o , r~
kordu '1) .. la ' ł!VELY.N "SUFORD, która nn:t-.bi~da teł
m ... ezasie tl.79 sek. Poprz~ni
rekord (UJI1 sek.)
nate7ał od 8 eurwea t9S! ro ·
ku eJo
sawodniczki
.NRD
Goehr.

,,'S

(1)

Przed X OSM

Sukces

jeźdźca

z Pińczowa
W Lublini. w dni.ach l - 3
ttpca oabyły się e-limi.nacje do
X
OSM
w
jeiA7:iectw ie
(WKKW), w kthrvch startowałi
równiei repre-zentanoi naszego
województwa Pierwsze miejs.ce z.a.jęła Beab Wareula :r Lub..
liona prze-d Tomanem lhepeokiDl rowni.ej; z Lubli.na. Trz.ecio miejsce z.a.jął nasz N!6)rezentaot Gr~eon Kosłeoki J; LKJ
..Ponidzie" Pińczów.

Trucie miejsce naszego .a.wodn illu polJW<xilo mu 2la,kwali_
tLkl1'Nać się do tmalu X OSM,
który odbl:dzie się w don ' b
2Z - !5 lipca we WrocJaw-iu:

Bardzo dobrze spisał liię . na
torze samochodowym "Pomań"
nasz czołowy k ielecki auto mobilista, Włodzimiers Itrllk ... •
ki w trzeciej eliminacji samo-

Wyści g

Dookoła

Polski

Zwycięstwo etapowe"A
.Srediuka
z. Wrona nowym. lide~em
Wczorajszy Ul etap Tour de
Pol-ogne prowadził z Kęchie
nyna clo Uslr nia i miał dłu
goŚĆ 154 km. Trasa byl a doŚĆ
tr~na,
a upalna pogoda i
szybki-e tempo spowodówaly
te wielu kolarzy m i ało IdopoLy z utrzymaniem się w głów
nym peletonie. Tak ·jak i na
poprzednicb etapach były liczl\e ucieczki, ale tylko jedna z
nich na 25 km pr zed metą zakończyła się udan ie. W ucieczce tej brało udz i ał sześciu kolarzy, z których najszybszy na
mecie był
nclnej Serecliuk.
Wyprz'edził
on Dariusza ZaItrzewskie«o i P.vl. Moravk.
(C RS).

n:ce ,czasowe pomiędzy zawodni kami 'cz ołówk i są jednak minimalne i wszyscy oczekują n a górskie etapy mogące zupeł nie
r:mienić kla,y-

Dotych czasowy lider T deusll
Krawc.yk przyjechał do Ustronia dopiero w trzeciej g-r u.pie
l stracił
przodownictwo
na
korzy ŚĆ dotychczasowego
w ieeJidera Zdzi ława Wrony. Rt.ż-

, . Aclam Z~ajew ki
- 2.41
II. Zy«munt Molik
- 2.41
W klasyfikacji
d rużynowej
nadal prowadzi Pol ka I przed
CSRS i Wroeławiem .

fikację.

A 01.0 klasyfikacja indywidualna po trzech e tap a ch: • .

-

lA'

-

2,lI
2,13
%,37

S. Staoi"a" Masiu (CSR l

6.

nduej

erecliuk

f. Sławomir Krawc:ryk -

8.

Erieła

Ja«seh

(Austria)
2.37

Ul

Konferencja prasowa

U>

Tour de France
1f
poniedziałek
zooLał tl'Zeci etap
Wyści.gu Doook.<Xa

roz:e-grany
kolarskieco
Francji zawodowców, Ila t.rasie I Valenciennes do Roubaix
długości
152 km. Zwyciężył Belg Mattbys 3 :46.06, wyprzedzając
Andersena (Dania) - ~. sam
czu oraz Poissona
(F.rancja)
-

:148 15,

N l1'Nym liderem po trzech
etapach zootał
Andersen
139.10,
wyprzedzając
Zoetemelka (Holandia) o 2.05 min.
oraz Moreau (Francja) o 2. 19.

U)

ł alzw 'cią

w

EH
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że
na olimpiadzie
startować
w zyscy

pow i nni
najlepsi
sportowcy . W ie my tei bardzo
dobrze , ii nie morna
zOiitaw iać o tw a rtych drz.w i dla rzeczywistych
profesjonalistów.
kt.órzy :żyją tylko ze sgortu".

Komitetu Olimpijskiego.
Przewodniczący M KOL poin torO'K)wał dziennikarzy, Iż na

wspólnym posiedzeniu komitehi li władzami FIFA w Zurychu, 15 bm. zapadnie decyzja,
ktDra u~guluje sprawy zwią
zane li u d ziałem
p i łkarzy w
Igrzyskach Olimpijskich w L
Angele. ,.Jesteśmy zdania
8~wie-rdził J. E.
amaranch-

• Na rozgrywanej w Edmont.on Uniwersjadz ie Pola t y
ja.k dotąd nie zanotowali tadnych sukcesów. Polscy floreei' i Agnit'szka Oubra w ~ ka i
Adam Robak po przej' iu eliminacji odpadli w dal.iizydl
wa l k.ach.
• Piłkarz łódzkiego Widzewa Krzysztof
urlit przes zedł
d-o francuskiego zespołu
i męs
Olimpiqe.
urna
t&ans [erowa
za tego piłkarza wyn06i 40 tys .
dolarów.
erpr. (J)

Juniorzy

Błękitnych

odpadli
Nie udało się młodym
pilkanom Błękitnycb K ielce za kwalifikować do dal zej rundy
mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Przegrali oni
ze swymi rówieśnikami z Ruchu Chorzów 0:1, a ma ł'c ten
sam dorobek punktowy, ale gor'łZy stosunek
bramek, odparł1i
z rywalizacjl.
(J)

J . A. Samaranch stwierdził
także, iż d-oskon a le ukł ada się
w s półpraca
między
M KOL I
42 krajami afrykańskimi. PrzeWodniczący
MKOl. dod ał, że
uregulowania wymaga kwestia
stosunków z RPA Kraj leD
za slosowan ie a partheidu w
sporcie, został usunięty z ruehu o limpij kieg o w
1970 r .
J . A . Samaranch sbwie-rdził. iż
po olimpiadzie w LOii Ang~ l es
do RPA ma się udać speC'jalIla korni ' ja MKOL
40 jubileu&wwy W y' i« I»okola Polski osi gnął juz pólmetek. Za kilka dni peleton tej
barwoIlej Impr~zy w jedzie
na
2liem ię koi-elecką.

Wczoraj pod prz,ewodnictwem
wkewojewody Wojciecha
N_
ka. odbyło się posiedzenie komitetu organi<l:acyjnego et pów
kielec,,' b WOP. Omówiono o51at nIe pnygotOwani.a w g minach, Pl'2ez które wiedzIe !casa wy{jcigu (Pacanów. Stopnica.. Szyd łów, Ra.ków, Daleszyce. Górno, Bodzentyn, M8Błów),
a
la.kże
samych
K ielcach.
Mi36to to jest bowiem organiza torem finiszu 8 etapu Tarnów Kielce orar. impruy
końe:atcd w yści« w amfilealne na Kad:rietn.i. Od'będ%ie
się Oila po lla.kończeniu 9 etaif:epll na toru .. Kielce" w
d zi a.nej Górze, w dniu 10 r a
br.
Kielecil: ie WPKM u['Ucb.a.ml..
doda t kowe linie au:t.obu ów na
t rasie K ielce (spod bali spQI"1.<>wej prCl.., ul. Wal igóry) do Mied zianej Góry P!'Zypomnijmy. że
w~'g na lorze .. K :elce" przeprowadzooT zostanie w godz:ina.ch od 11 do 13.30 (trasa
1M lun - 2S okrążeń) Na .1 i
82 km ~ loboe ficis'~ s por low~1l emocj ViI '
o by' spoco.

ną szy b kość

chodowyeh wy ści gowych mistrzoslw Polski. W klasach n i
III zajął
on - zdecydowanie
pierwsze miejsce, pozwalając e
mu realnie myśleć o z{iobyciu
tytułów mistrza Polski w obydwu klasach. Ponadto w klasie l, Włodzim ierz Krukowski
zajął piąte m ie jsce . W tym 0statnim
wyścigu
kielczaniD
miał p rzed startem awarię silnik a, co było przyczyną doŚĆ
od ległej pozycji. Wart. je zeze
clecłać; że ... wyicieacll
klasy
Ul, Wlecłsimien Knd!.o .. ki ...
si~«nlłł bardu •• brJl prse~ięt
DIł
syblt." .a jeday. Hrlł
ienia torll , która wynOllila lł8

powiedn ią

~i1ieJ

łi>

kund. Zw ycięty ł w tej Konk u'
renc ji Jame Rolle z rezult a'
tern 44,73.
W skoku wzw .\·~
d waj A merykanie Howar. I
Barrineau
przeszli
wyso o
y.
230 cm. W s"koku ViI d al
rialu OSiągnął odległo ' ć 8.64 fil ·
ale z wiakem ponad 2 m na
ekundę·

Podczas m istnostw
lekkoatletycznych Finlandii rekor'
dz istka świata w rzucie OS Z'
czepem Tima Lillalr. o~iagnęła
do~konały rez Hat 14.14 m
(J)

Imprezy - na trasie

Ró",niei... K lelt"aeh
P"~
przy jaHem killal'zy na ruric:,
OZKol.,
KKS
Ko rolla
pctd
patronatem MEcha Dni." orl:an isu ~ w ~" iei
kolar ue dla
dzieei "
tr~
kat ee oriach
w i owych: do I, 11 I l lat.
Z«ł
un ia będll
przyjm.w n~
_ eJni imprny, tj. , lipca do
,odz. 18 na atarcie pr1y .1. Boh.ateró" W r uwy. W y~tlticb
chętnych
zapraszamy.
Dl.
ucze tników p yeotowano 1:('"1;De u'Pominlcl.

tri.k ·

igu na toru
Miedz.i.anej Górze
('tracsmi6ję J)rz~prowad'd TV),
prowadzone bl:dą kierm36u z
wyrobami .CepelU", ~ 
mi regiona.Ln,.,. &NIE \rwóftó_
J.udowycb..
W

Ki.eł.ce "

http://sbc.wbp.kielce.pl

w

wy

(II

bieżniach

M-

Na tra ie etapów Ol'ga-nizow~
ne 54 liczne inlprezy sportowe,
J(łównie kolaorskIe dla dq;;eei i
młodbieiy W SZTdłowie i O8lezycach
organizują
je LZS.
Wy3c ig dla młodzi ków o pucbac naczeln'ka gminy
Dalezycach orga.n iru je
m :ejsc
y
LKS pa rta.!(us.

rozpoczęc l a

~

-ęiesy..
a ...
pięcie ..... Mnikci ..

• ewa.,.

godzinę

zawodów. Otóż organizatorz y
p rzeprowadzili imp"ezę w Co'
dzinach popoludn~ wvcb . unie·
możliwiając ViI ten sposób powrót do domu w tym !iamym
dniu, w ielu uczestnikom elim i'
nacji Powodem tych perturba'
cji była gi ełda samochodow a.
A p necież mO'Lna
by l~
obi.e
imprezy po prostu przesta~ 1<

lepszych wyników. Podczas zawodów w Colorado
Spring.s,
gdzie ustanowiono dwa w pan i ale rek.o rdy świ a ta w bi-egu
na 100 m, w innych konkurencjach również z3.no~wano
rewelacyjne re%ul ta t.y.

••,.

w ięk·

Na ma r g inesie poznańskiej e·
liminaeji,
uczest n icy
spoza
Poznania, skarzą się na nieoo·

Zblitające
aię
m istrz.os twa
ś wia ta w
le li:iej a tletyce w
Helsin ach mobiliZUją uwodników do O&i~g.an i a
jak naj-

W
ie«a
metrciw . .

tylko o l km

szą·

Na lekkoatletycznych

Międzynarodowego

W telegraficznym skrócie
•
W mistrzostwach świat a
juniorów w zapasach w stylu
klasycznym
rozgrywanych w
Norwegii,
poza
Mariuszem
Przygodą, który zdobył złoty
medal na podium stanął również clrugi
Polak R ad06ła'w
Turkot.
kt.óry
zajął
drugie
miej.sce " wadze 90 kg.
• Bogusław Mamiński ujął d ru-gie miejsce w biegu na
3 tya. m z przeszkodami pod_
czas mityngu lekkoatletycznego w Sztokholmie. Polak uzyskał czas 8.18.08 i został wvprz.edzony tylko przez Amerykanina Marsha,
który
miał
('zas 8.17,39.
Są
to najlepsze
tegoroczne wyniki na św i ecie .
• Ustalony ZOtitał skład polskiej reprezentacji w pięcio
boju nowoczesnvm na mistrzostwa świata
Warendortie
(RFN). Barwy
Polski re-prezentować będą: Janusz P~iak,
Ja1\ Olesiń.~ki, Dariusz Kondrat i Paweł Olszewsk i. J«ozerwowymi Sil Zbigniew Szuba i
Marek Bajan.

Wlecbimlers
KrDkowski ' wiaa Mję
cie, Jesł na aajlep uj
cłrecłze
do
aclobycia
dwóch ty'ulów
mistrza
P.lski
w
wyścieach
. samochodowych.
Fot. Ał.
Piekar ki
cłoesny

. 1. Zdzi law WrClllill
' U.45,3:!
%. Tadeusz Krawczyk
- 1,24
s. Witołd Mokiiews.ki . - 1,31
4. Paveł Moravek (CSR J

-

Pod czas odbywającej się w
Edmonton Uniwersjady odbyła
,ię
konfere ncja
prasowa :r
przewodniczącym MKOL, .JaaneDl "-touio
Samaranchem.
Tema tern spotkania były aktualne sprawy lIwiązane z d zia-

k m/« ocb. Dla porównania należy podać. że na tym samy m
okrążeniu · -samochody
z silni.
kami o wyższej pojemnOŚCi (n p.
..fiaty 125p':') OSiągały przec ię , ·

f

WDP

PrzYPO-'llIli j my. ze kiele<:< "
e , a.py wOP p!'2eb ie"aj"
pa t rona'ero ZHP Młodzież
Ce r6d:a będzie towa.rzyszvi:.
larzom na tras:e wvści gu.
de"oracji zwvc.ęzcó
i na
dziełni, prezentujac s"'ój
tyc zny dorobek w
~pecjaln
or z·~
owan\;"1n ko!\cerc . e n
j u bil e usz wv WDP ,ad
tor cmą stroną 91l€"-{ aidu
""a Wo jewódzki Dom K ' !H ur
Do prGpagaodowe j oorawv .... ,..
c:gu "laczaJa S ! ę aki:e ocgan'
zap ie ZS fP I Z . IW
zc zególn., udzi ał IN
to..... aniu I orzv ; ęe i u ~ OP
WPT .. Łysogórv" bow em ' j'
go ob:eiotaeb mIeszkaja i h"" (
s :ę w zyGCy uczestn .cv te ' il1"
prezy Prz.ed;, : ęb:orslwo to
pe ' n :a ponad to
prze<!az
m iate - r~g i onaln cb i o:,
na l ni-ch zwiazanvch z
g:e m. W witrynach Ul"";D~ł..-i
ki~o o:s'rodka . Informacji
rys' ycznej prz,!, ul S ienkl
c za
zaJ)~ezen towana
zoc:a
wystawa puchar6w i n a l!ród
zwy ci ę zców 40 Tour de Poleg III

