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lqecb .-Jez,tah~_""C~1
Sposród dWUn.a&t\1,lill)lil~-
w~~h ~ejacyCb'o ,ON
s~, ~, kl,U"Su,ja
na zaled'W1ie5. ,,'

Da~ do dagod2:em~
tradOO6ci, cIQId~e~~ ,o*~

.WOJewodaJ,~~$.laui-
slaw~ Malec. zwtóelil ~e-'z ~,
~' do ~~;;:'1~
do'brrejwo1i. o ~.l *~;-

': .' .zcitl'<t..1:

~- .' "a&ki'1t .-ej~~:=-_~'j
równiez diowlascicie.!.i, ~'I
chodów QsobO!wyaho pl"t1.e-

I wf>Z~es*a(lc6w. ~..
i &mml~ clhoryehi.sl\la:rszyeh

oraz kobiet ! dzi~i. (P~P)

Komuniktl!4yrett-.
! WPKMw Szczecinie, !

Dyrekto.r naaelny 'Wojewód~-
,k~egoPl'l:~ebior$t.wO'i. ~9:"'~i~ ,

'..kaejiMiej$kierw Szcz&dnie 'W'l~lj
st()sowol 'dO. z<Jl6gc>sm.lu" Yr(- \
dziq'ów PTZe(lsiebior$jlWa;, ~~r(!:~ I
od~aJq pOdjecia Pr~Y. ka~
munikat nastepujqCej t~,ci:

Wzwicpw z -przec:f.Jtaja~Wni'l
sie melegal'nymi straikami. de-
zorgcm;zuJqcymi iycie'400,-t)!-
siecznego mlostaorCliZ bezsku-
teanyml. próbamind~I~~~
strajkujqaych do ~Jeciapra-
cy Informuje. ie w PfZypa'diw
niepodjeda prQCV najpózniej!
dOgocb!,ny< 14dnia .~,1,!?W'za,- ,
wiesze' dziliJla:lnoscY{Ydziolu,;~,!
wystapie ,do organu., zoloiYci~"':1
skiego o jego' likwidacje. ~ .



DYREKTOR.WIGP.M
'Ii SZCZECINIE

ANDtaEl ANcz.Y,Oy/Si(1

Czy chodzi
o place...

(C). Wedlug inf~cji . 4~~
rekcji Woje1DpclzkiegQ ~rZe!,....
siebior't1Da ~~tlnika~ji. ~~eJ",
,kiej w Szczflcinie sTedniar.plil:-
ca.' pracpwni~ teg,. PrZ~eI~
sicbiOTatwa w br. 'lD'fm9silil51
tys. zl miesiccznie. Za'czer.
wiec natomiast, ,gdy a!Bszly,w,
zycie ost!1tnie . PoclWti#ra '.w
przedsicbiOTstwcc4...t1cOm1jnjl:cU.,.
cji miejskich, srednia 'Placa
Wtlnio,liI 59600 zl. T1Im ,a.
mym prac9Wnicy ze s;czecin.
skiego pr~sielnoT'tW4 -uP"". .
s9Widi .;e-na' awa1't7jJh,....
piatym miejscu 'w" IWó'e;
bT4RZ1Iw kT4jU., '

N4tQmiast nielegalnie. ,tTt,&j.,.
kujqcy pr4C9Wnicy 1D1IsuneH
zqd4nfePOdniesienia ':~;nit.,.
ue, mieslecznej ,pi4CYf!l4JY"o.
wadzqcych poj~il1l lcom'U,ni1ca",
cji 11)ie;;lkiej ,w'wY/JóRo#51
100009 "lIl, PTW1Io/f1l41n1lm
cz4sie praCJf (bez ,(I~~ ..~~
liczbCJW1Ich), a wiec<,poanfe.,.
sienia stawki godzinc,wej z
256 ~l obecnie do 560 zl; na.,.
tQmiastdl4 pr4cowników,za-
plecza technicznegominimu11)
10' ttls. zl miesiecznie.

Absurdalnosc takwY~okiCh
zqdan plilcO'W1lc1l.W sToaowis-
kUpTaCOw.nik6w wcal, nie
najgoTzej81/tu9Wanych;. na ,tle
wielu inn1lch {iTup" %awo4o::'
wychu,awnia i potwletd%a
polittlczn1l cel te(1O'fli~gal~.
gostra;ku. Nie choari o pie.
niqd%e. (PAP)



<-ltJ .Aq~ 1'7 S . . .
~fi} ",1.Ii ,L..te . zczeGtna
od specjalnego wyslannika)
(C). Sobota i niedziela by-

!y kolejnymi dniami nieZellaZ-
rl1Jchstrajków w porcie szcze-
cinskim, oTaz tv pieciu za-
jezdni(lch Wojewódzkiego
Przedsiebiorstwa Komunik~cji
Miejskiej w Szczecinie. Nor-
malnie praCUje port w Swi;..
rtoujsciu oraZ zajezdnia tram-
wajowa "Pogodna" dysponu-
jaca taborem. zawierajacym
r>k. polowe miejsc wszystkich
~zczecinskich tTa'QJ.wcijów.
WsTó4 postulatów sformulo-
wanych przez wS1??Z~y~,~i~-

kO1D1l.'lta pie~wszym miejscu
znajduje s.e zqdanie umozli-
wienia reaktywowania "Soli-

, dar.noki" - strajkujqcy do-
'. magajq sie równiez w1lsokich
II podwyzek, ktÓ1'1lch 1'ozmiart/

ustalilyby poszczeDólne ko-
mitet~ zakladowe.

Od 6 rano w niedziele de-
Cyzjq dyrektora zawieszono
dziala~nosc eksPloatacyjnq
portu 'w Szczecine. Oznacza
to,' z~ do .od~wolania wstrzy-
muje,~ie wykony'U?anie uSlug
przeZadu:nlkowych" o czym po-

- - -"L." .



sZej stacjj. (PAP)

,Zt1.~a~zenie strajku
. .~-~-~ h. S ....

w zaJ~ac .' w~' '.. zczeC1D1e~ -

. Dokonczenie' z, sir. ,.

I

dyreGtcji,a jecmoozesnie ze
kacje zastepcza, zlagodzilo to wzgledu na zdeterminowanie
t~ko klOpoty, nie rozwiazalo przywódców' strajku z.Wl'Ó-
,problemu calkowiCie. Wiele. ci:li sie do sil. porzadkowych o
dzielnic SzczecLna ~t obslu:". \lmQZ1iwienie.lm podjecia
giwanyc:htY'lko przez traitcje' norinalnej pracy. . .
tramwajowa. U Ibm. o cod.. 19.. Da

Od poczatku strajIw organ wezwaJdesil PGftllllbwycb
zalozycielski oraz 'kierown:- slraJkuSllQ w 2:ajeaudach ~
ctwó WPKM zwracaly sie do Vamwajgwycb' NliemienyJi I
strajkujacych .>zalóg poszcze- Goleeln 'W zaJl-1Di au-
góJ.nych zajeadni z prop..>2.y- IOInUJC"'Vejw PoIIcaeh opus-
.cja podjecia dialogu w spra- ciIi obleka. - .

wie problemów Ol1ianizacyj- DutlEl ~ posla-
nych i ekonomicznych nurtu-' Ie. przebywa..."cb we
jacych zalogi, a jednoczesnie w.,.._nl_~ zaJezllaiaeb
Jezacych w gestii organu za- pncowDik6w WPKllI siwo-
lozycielskiego. Rówaiez 22. ~ moillwosc larucbomie-
bm. w godzLnach ~lud?1io- .Dla komUDikacjl ,lramWiljo-
wych podjeto podobne pro- . wej w eaIym lRieiele. a aulo-
by. Niestety, propozycje' te basowe) w .za;e.IDI 'W PoU-
nie znalazly zrozumien a. cacb. .

Równiez czesc pracowni- Dyrelreja 'WPiKM :t kadra
ków WPKM nie uc:zest?1icza- techJniczna przebywajaca. w
cych w strajku zwracala sie .zajezdniach podjela dziala-
do swy.ch 'kolegów, aby umvz- .oia zmierzajace do jak 'n&,}-
liwiono. im Jl:omunika~yjna siytbszego uruchomienia ko-
obsluge miasta.~U.silo';Va...iatemunikacji vi S~zeci'Die.
byly jed:n8lk odrzucane przet ,. *
przywódców strajku. Strajki olwpacy.jne trwaja

P.racownicy WPKM nie nadal w dwóch zajadIniacb
uczestniezacy w .sbrajku wpi- autobusOwych Szczecina: ,przy
sa1.i .sie na listy gotoWych uU.cach\ S~ga i Klonowi.ca.

. podjac. prace, wylomne w (lPAIP)

(2u .1tl6 ~. .
~rr <hdJef' 1ll1 -

Zakonczen.Je'

strajku
wzajezdniach
VI Szczecinie

fe (C). Strajk w .dwóch za-
j~ac:h tramwajoWych o~z
w trzech zaje~iaca autobu.
sowych WPKM ,w

.

Szc
.

zecinie '

I

stwarzal ZDaCZDeut~nienia
dla . mienkanców miasta. 'IWprawdzie unichomiono od!
niedzieli - dzieki" wypOiycZo-
.Dym 8utobusom.- komuni-

"-, .Dobnaenl.1ia str. ,
~ ~""

Slowopasterski~. ordynariusza

diecezji szczecinsko-kamienskiej
J»iskupLKazimierza.Majdans~

.(C). Qrd)'DMiusa diecezji
nczecinsko-bmienslde; , bis-
kQP.. x.zImierzMajdaaski
przeslal do wsmUdcb pan-
fii diecezJi slowo pasterskie,
które odezylaD& Da nabozen-
stwach odb~cyeb sie w
niedziele Z1 bID.

W spos6b nagly spadly Da
nas- znOWIU~y spolecz-
ne. D'lIiele z wami wszys~;'
mi serdeczna troske ;() nasza
terazniQjsZOsc Ii 1PrZY5zlosc -
sl.wierdtza. bislwp Majdansk,i,
proszac zarazem, wie~nyc;h, aby
jega gkJ.s spokojnie rozwazy-
li.. gdyz "w,szyscy odpowiada-'
my :miSzczecin, ~or.ze Za-
chodnie Ii cala .PoJske".

.Mi.ja a;alad,Wie 8 lat .od. po-
pr.zedmch w:ie1k!Lchwstrzasów.
SaJczec.in lll8Jbyil wtedy wm-
.nych praWI, gdyz ~utaj na;-
pierw podpisalnio umowy Sp'J-
lec.zne-- podikies1il bp. ~d:r-
nari'USZ. Widoomie jednak
cbotQba Itrwa dalej, choc z
talkim, trudem It!lCZOl!1.Bu nas
jej 'OIb.ialwy\.Trwa cho.roba w
Im'lII,ju,IkJtOrYiewy:cieslw w.,,"-
szedl z II jWOj:nyswiatowej j
to .za cene oieslycbanych o-
fiar:

I. .Nas.tepnde biskwp Majdan-
~sItIl"'" W)'n11IeDda'" sYiriirStol1i}"""te1
choroby IW ~h mate-
riaolnyJChi ducbowy.ch, wska-
zujac m.,m. na odczuwane
POWlS'Zeohniekrzylwdy, biede i
nied06ta.tek. potworne piJan'-
stwo, demoralizacje, porn~a-
fie, upadek rodW1Y, krzewie..
nie. sie ~tma...q .nie-
róbstwa. J:UiZ.dlll1WnOprzesta.-
no .uczyc b1i!sbor.iii m.6wlc rze-
telinie 10 tYlID,co to jest ~l-
ska iaym jest miliotic ojczyz-
ny ...:..stwierdza. o.OO'J'IIlariu$Zw/
swym slowie pasterskLm. Za-
czela. Soiewiec ~cja mlo-

. dych 1.\Jdzi'me tyle- jak
daiW'I)iej - :za .chJebem, ile
za. dobrobytem zdrObywanynl
za .cene lalt.wego' za.pom.Lnania
Q naszych wspanialych, po-
nad lOOO-.J.et11$chd2;iejach, na-
znaczonych wiell\rimi.truda.mi
i 1lJIDag<a:n~' o nasza i wa-
sza WJOJniosc;

PodikIresla.jac, .ze w tak.iej
sytuacji batdzo latwo wybu-
chaja eIOOIC-Je;ik,t6re b~Y
nd.eilded'J'l przebiegle wykol"7:)--
styiWane, biskutp Majdan6ki
~azu~: . memy~aoWO/~ 0-
bi:ml~~~ tó;'"'co z na-
szych slusznych zadan ~est
mor!lii.wedzis, .a. co stanie i!1~
m.oz.1i.w6dópiero jutro? Ma-
my Il'ów.ndeipr~wo ~ obGwia-
zek .pytac' lO!bo, czy nie -dzie-

. je sieja1des d1olbrowok6l nali.
1ct6regoonle 'WIidJmmy,a. takze I
o to czy nie dzieje sie niema-
10 .z~a, IkJt6re sami czynimy?
Sa /to niel.8Itwe. .py,tani.a., ale
kto powIe czy nieu<:zciwe?

~.zypon1lilna.j~, ze 06iem lat
'temu by! w.ie~' protest, któ-
re~ za niewiele dnd obcho-

. dzic ~iemy: lI'oczn~, ord.".-

\

na.rilU.se stlw1i'e.rdza: byl to pro-
test s-ooJidalI'DYIZ tymi sluszny-

Imi postula.tamj, "solidarnosci",
'która rwy1}taz,ala.tyle rozsad- -

,ku., cierpl,iwosci i dobrej wo .J.

-nll.~""'Q' ...~ tr'- ....

-- - -

~

Li, i to. wiIa.s.n.ie u .nas, \'Il -
Szczecinie.

.PmyJWolujac wspomnienie
'Whyty Jana .Pawla.II w
Szczecinie 11 ,czerwca ub. r.
i je~ 'WIielklieIWIZI1'U!Szeniez
powodu. bliskosci "wiatru od
BaJity1ku, od naszego morza"
...,.. .biskup ardynariu.sz WiZY-
WIlIo:niech ito nasze morze oe-
d* bezpieczne, w.ra?: z na-
szym ~em 'WIOdnym i nieclt
nasze .pmtybeda bezpieczne.
Niech za;w:i.ja.jiido nich stat-
ki Ii niech me od'plywaja do
obcych /partów, cboc tam sa

'goscinnie przY'jmO.wa-ne.Nie.-:h
~a pe'WlDiejsze drogi wod-
ne i la)d.orwe. Sa potrzebne
~ Sa potrzebne rozwojoWI
calej Fooliskd.Nliech nie pusto-
szeje .nasza 'Ziemia. I nie;:h
'brzmia 'w :naszych sercach slo-
wa Jana Pawia II. wypo-vW.c-
dziane u nas: "nie ma sku-
teczniejszej drogi. od.rodzenk1
spoleczenstw, jak otch 0dro-
dzenie przez Z<lrowe rodeiny.
To rod~ina jest pierws.za SIlJko-
la. cn~t spolecznych, potrzeb-
ny.ch 'WISZelkim spOleczen-
st-wo.rn".
, RO2,watajmy to WSZYlStkG
spokojpie - mbwd..biskup
:Majdanski: 'fW 'slewie' itpa8t.el'-'"
sk.im. Niiech nam chodzi nie -
o .interes jednej .grupy'; ale
ca.ego . &pOleczenstwa. Ciagle
to spoleczen.&twIO.bylo dzielo-
ne, niech .sie .wiec jednoczy w
trosce o dobro wszystk!.cb. I
rozwazmy jeszcze: Szczecin
jest jedy;nym du.iym miastem
poJskIm, lezac,ym na sa-mej
~anicy. Nttkt w Polsce nie
jest .zoboiwia2any rCll7JlJmiA!cte-
go <tak doik1a-dlmejak my sa-,
m!.. Obok~aja sasiedzi

. ~y, .rozwami i mocni.
BadzrD)'I. tez samodzielni w. .
my:sleniu. Mamy, swiete prawó
w.ied:z:iec,kitlo .nami steruje w
~ach &pokojnych i w
chwilach niepokoju. ZbYt Wi~
le wsród nas IZ.róznych stron
IXUIID!iipulacjLpropaga.ndyi fal-
szu. Mamy praWIO przewidy-
wac, ku czemu. umerzaja Po-
dejmo.W$I.e inicjatywy i co
maja .na nas'sprowadzic.

I p,od Ilrondec lPWo-.!.chroz-
. Wl8Z,aÓbiskup' KaaJimien Mai-

I

'

d""nski lQSw!iad.cza.:mamy pra-
wo nad tym lWUyst.k.im sie
zastanowic,. bo. dopi«o- 'lO lat.
'~"-"Oi!~ySKiliSrr1Y . . w()ln~~' ~...
po bard2JOd.lJug>iejniewoli, bo
d.opiero 43 lalta.' temu wrócl-
tismy na. te pi'astow.skie zie-
mie, :maczone ~ami, kt6-
re wylty.czala madrosc Miesz-
ka I .i.Bo.1e1!l.awa ChrQbrego,
bo -clop!.erG18 la.t temu b.,,'l
szczecinski .k!rw8lWygrudzieii,
a 8 lat .temu szczecinski ~ie.r-
pien. .

W,zywaJac wiert1ycbdo .mo-
dlów przed U1k:orono.w~a
przez Ojca Swietego Matka
Boska FaJtdans.ka, bioskup or-
dyna.r1u&z prooil o wejrzenie
we wl.a&ne'serca. i uinimie, ze
ost-a.teozn:ym zródlem wszyst-
lQJchklesk jest wlasny grzech,
takie ga-~hzemsby i niena-
wisci. (P AP) c

.



~ ,""-- ~ ~~,"""" " "ze;;=

W srode wSzczecinie:tJRrfr~"~~&'
(C). SytuacJa spoI~- zaiadowai11Ycl1)z jednegO ze

IUyczna w Szczeciaie oie $tatków oraz na ms. .,sie«'Sza"
8II1ien.ilasie. Od 15 cl.uitrwa prze,W'ieltrzenie zoo~u3acego
straJk w porde i za,JezdaiIIIU- sie w ladrowni~h rzejpa~u.
lobusowej w Da.biu. Skaly i' Na apel 'dyil'ekcóJ zwrzadlU
zw:lasa&e z unieruchomieaiemp,ortu zglio&i.iosie do Pracy
pot:W., szacuje sie Da 1,5 mld 1300 osM>, lecz nie' mogly jej
:d. Tr.w8lial,nalomiasl ptsela- po4jac ze I\VI7gledluna bloka-,
dunlkolw I8ikladzie pcmowym wahie przez slttr'aiJkuU4Cym
SwiDOuJicia w IftDic:ach 12- dojscia i ~ roboczy'ch.
-14 t,s. ton Da dobe, co sla. "

nowi, Jedall ~ Donna!. W' $8ijk'Uljaced j, dk'\1iPOlWa-
Dych obrotów Zespolu Pono- 'ne.j zaje2dni wPKJM w Da-
wegOSzczedo- SWliDou»cie.biu nad3a blokbwallyd1 jest

200 a.u'tobUSÓW',dIIaItego tez
ciagle :!eS

,

zcze
,

Pl.f:1~ ..awtdbu-
,

'

,

".""" '.'

=-~~=l~~~ll
nikacja0dJ8.YiWa s!(f'l.lF2!ffi,m"e;j..
SoZO!l1ac~'iIw~ ~o-
wanda.

pdajelto Piooownie ro'/mI:JWiY
ze str8!:Jk'u'jac:ymj",ale zakon-
czyly sie one fiaskiem. (PAP)

i; Jak inlfOImUije d,yspozy;tor
~~.szczeciiiskiego".3J. .,sierp.,.
ma na .ro2JladiUI1ekczekalo 1a
jednostek (6 z nich stoi od
)XIIC~u stIl'ad!k1u),a osiem
~je na reld'Zie. Stratjku-
jacy ud~i ~e~
ladowanre owoców cyltr,uso-
.wy~ - 7 t~. ton (oz58 .,tys.-,

~r: ~
~9,Of. N

RZECZ PO:

Y' dzie:
.aza st

obecnie bezczynnie i2 jedno"
stek, wsród nich d~ z latwo
psujaca sie srutjV- Na mozli-
wosc rozlad~ll1j.u czeka tez po-
nad 80 barrz 38 tys. ton rU-

>.d.~.
I MiJmokilkakrovnYCh .tez-

wan do orozmów ze strony
kierowni,ctwa Wo}ewódzkie~
P~dsiebiorlStwa Komuniika- i

cjj Miejiskiej nie dochodzi. do
id!) podjecia ze' strony straj-
kujacej zalogi zajezdni, auto-
busowej w Szczecinie-Dabiu.
Przedstawiciele straj kujacych,
gloszac haslo ,pluralim1 u
'zwjaZkowego, nie zgodZiJi, sie

I
I

na" ud'zial w rozmowaoh
, przedstawi'CieU zwia1Zkuzawo-
, dowego. N
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zU 1Y:?fJlra? '"",,2. otu,'c;.L-,o'?if k' ," .-~

"-',;.\llA.OnCZenle SIrQJ "OW

...:~zwyciezyl rozsadek
"").,3 bm."" rodzin~e

12 uczeslnicy lrwaMeeio
w lSZOZecinSk.imporcie od 11
p-lziemika skaojiW' o,p1lSciH
ler~ porlu. !Z_liii pelem W '

D1ekló"eb :re)maobpO. -
lam iid1ie 1)'.. .l~,!<..1IlliW'--

=,~i",j~", " 'ienn~~

r6W,,~ . ,
"l'ranzy>t.()dgrywlal bardlzo

Wll1ZJna.POleVI obrotach szcze-
ció.$kiegopol1w. "Dlatego' ,tez
juz w ~te,Pl'WstViol1O' dO
W}1ad~u rUdy 'zestatku

PoLSk:iej~g1ugl l4,ol"sltlej
"KOpalnia Sier:sza" pl'zezDa- .
~zonej dla A:ustrH. 4 ibm;"przy
pol'to~mele\\',atOtOe przyBta-
pi sie do zaladunku okolo 2400'
ton ,'rzepaku na mf$J~1"9-

l!tiw!"'~" 4 \pmi ,~
, .>P~, ~~' 41~lk"

J~!Wl!o,l';4w. ~wy.Ch.
,i~~_u pl"zy1Stlfpi\Sie

do 'c pr,ac p~duIIkowydh w
zaRla:!f1Zieprz.eiadunkówdrob,~
ni~ych. -

Stvajik -"" cOltkc~l;1>t.uja
prz.ed~tawi'cl.ele ki~rowni,C-twa

Zarzadu 'Pol'W Szczecl:n-swl..
noujscie .- '~wat ol-
brzymie straty finansowe. Dla
sa-megopo(tu j. jego kontra-
benitów'niezwytkte istotna. jest
jednak .róWnocz.esna ,utrata
wtijtuza~len iprze-ladunko..

I...,\\r,f~~ -- 'I!J\!". ",,;J .

*
3 ,Ibm. !PO ..lziDie 11 sa-

konczyl se llrwa.RcY od 18
sierpnia - strajk w bazie au-

'Dokoflczenl.' na sir. 7



Zakon.czenie

strajków
- 'zwyciezyl

.. rozsadek
4)okonczenie ze sir. 1

lobuso.wej 'WIPK<MW &zeru-
IIelBie Dl\biu. .

Dyrektor naczelny WPKIM
w Szczecinie AiDdrzej Anczy-
koW1iki, przekazal strajlkuja-
cym w nocy z 2 na 3 bm.

. oswd'llldczenie,ze kalZJdy, kto
natycbJmiast przerw je strajk
bedzie mial moznOsc zatrud-
nienia w przedsi.ebiol1St:Wie.
Oswiadczenie .to zostalo P11ZY-
jete /przez komi'tet strajllrowy.

Stra~kujacy opU!Scii1i.zajezd-
nie. Baze w.raz ze srodk.ami.
"lokomocji przejely sluzby za- I'
piecza teclhmcznego. '

Wedlug i:nlformacjd- .kierow-
nika Zakladu AutobUlSÓw
WIRKIM w Szczed;n!e .Janu-
sza Sienkiewicza. k:tórego za-
daniem jest przygotowanie
zajezdni w Dab,tu do w.zno-
wi.~nia pracy, stan autlobU8ÓW
i 'ZaIPlecza jastddi).ry. Trzeba
jedn.a.k, po dwUty,godniowej

.pr2Jerw.i,e, skontrolowac sPra-
W111OSCwozów, ;pod:zespolów i
urzadzen. Przygotowania te
trWac beda rowniez pr.zez nie-
dziele - 4 Ibm. - by od IPO-
niedzialku nmna bylo Pod-
jac prace w notttnalny.ch wa-
run:kach. Jego Zdaniem w po-
ni-edizialek n:adezy sie spodzie-
wac peI.nej obsady zalo~ w
zaje7JdlJ1!jo,czy1li <>k~o 400 Ide""'.
rowOOw j. pracowni:lWw za--
.plec:za;.Na trase ~r:uszy. lGl-
kaset unieruChomionych d0-
tychczas autobl.iis6w.-- - __N.


