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BIULETlN INFORMACYJ1IT

dla ozlonk6w Klubu

I" SPRAWYQG{)LNE=================
1/Pomoc ozlonkow,Automobilklubu Warszawskiego Pr;l -,bo-

rachdo Se,jmu i Rad Narodow;voh.

CzlOnkowie Automobilklubu Warszawskiego na spe1 Prez,,-
diumZarz~du zadeklarowali swoj~.pomoc dla uspra-ntenia
prze-oiegu wyborOwdo Sejmu i Rad Narodowyoh. •. porozu-

" . '

mieniu z Front em Jednosoi Narodu w dzien wybora. 1~go
ozerwoa stawilo si~ na d;yzury 95 Kolezanek i. Io1eg&i
wraz ze swoimi pojazdami, .oraz 50 os6b bez pqjaZidOwr.

D,yzurowanow trzeoh grupaoh od godzin;y 6-ej do 22-ej.
Na wezwanie Komisji'Wyboro~ch djzuruj~cy cz£o~OEie
Automobllklubu Warszawskiego . wyjezdZall ,W 55prz.n!adlma
pomagaj<lOw transporoie osob stars~oh ;I.ub ' schorowau;ych•

. kt6n;y 0 wlasnych silaoh nie byli' w s1;ani.e prze;jS:e.
z mieszkan1a do lokalu Komisji Wyborozej, a Zyc~q so -
bie wu~c udzial w glosowaniu. Akoja ta spotkal.a si~ z,
uznand.emi podzi~kowaniem ze stron;y Frontn Jednosci. Ra -
rodu.

Prezydium Zarzlldu Automobilklubu Warszawskiegoz.e
swejstrony. jeszozeraz. ~zi~kuje KolezankOJRi Ko1egam
za ten spoleczIi3'czyn.

~/ Udzial czlonk6w Automobil.klubu Warszawsldee;o " JlaD:i:[e-
stacji Lubelskiej.

<
pziewi~c zalog Automobilklubu Warszawskiego wzi~~o~a2
w ~:t'estaoji I,.ubelskiej I 7-8 ozel."'lms1969 r/-OgOlDo',-

.. polskim ZjezdZie TurYstyoZIlYm zorgen.lzow&ny. ~

.'t



Automcbilklub Lubel~ki i Zarz4d Okr~gu PZM, dla uczozenia
XXV-leois. PRL. Celem Zjazdu bylo zamanifestowanie wi~zi zrze'-
szonego automobilklubu z PRL. B1orqoy udzial w Og6lnopolskim
Zjezdzie Turystyoznym do Lublina zw1edzili miejsoowosci .zw1q ~
zane z powstaniem Polski Iildowej oraz miejsoa hist,oryozIlYoh
walk Z okupantem DB terenie lubelszozyz~.

Zjazd Lubelski byl punktowany za okreslona w regulaminie
zadania. W wyniku wsp6lzawodniotwa kilkudziesiEiloiu zs:log

. z oalago kraju, zaloga Automobilklubu 'iarszawskiego'w skLadzie:
Kol.KoLH.Galecki, E.Kam:1ilski i W., ~owsk1' zdobyla zespolo -
wo' trzeoie, miejsoe 11' konkurenoji drilZynowej.
• ko:akp.renoji klubolfej Automobilklub Warszawski zajlll r6wniez
t~eaie mie jsoe·~;.-·~ <:. -.

2

Zobowd.azaru,a Kl.ubu regulowanesq b i.ez aco , natyohmiast po
otrzymaniu z-achunkow i stwierdzeniu przez odpowd.ednae komo.r.:::i·
Au-tomobilklubu Warszawskiego wykonania' swi.adcaen , '
Realizao ja 'budowy Stao ji Obs.Lugd,przebiegazgodnie' ze sitory -
gowanym p'lanem budowy i wedlug harmonogramu prac bedza e prze-
kazana do uzytkowania w I kWartale 1970 r.

III. ODZNACZENIA=~================
Z tytulu zaslug polozoll3ch na polu prao;}' w.dziedzinieau.,..

tom.obilizmu szereg "dzialaczy Automobilklubu Warszawskiego, zo-
stalo odznacz0nY0h odznakami houorowymi.
\isp61ne zebranie odznaozonyoh z prezydiumKlubu odbylo,si~ w
'Qzerwou br. Od~q," zasluzonefo Dzialaoza' 'Automobilklubu'

. Warazawskiego r' udekorowano KoLKol.Stanisla~/a Cza;Yk~,Julia~
na Zabokrzeakiego, StefaniEil lIikulskt:t, Eugeniusza Kam;iJlskiego.

Zlotq, Odznake .1Ionorowq,AutO!l).obilkluliu. Warszawskiego ude -
korowano Kol,Iren~ Maslankiewioz, srebrnymi Odznakami Honoro-
.w.ymiAutomobilklubu Warszawskiego-. Kol.Kol. Jozefa Andruszkie-
wioza. Leoha Ablamowicza, Edwarda Barczaka, Jana Bronikowskie-
go, Luajana Kalask~, Wieslawa Lewiokiego, Andrzeja Roszkow'
skiego, Andrzeja Skal~ i Andrzeja Wap:iitsk:iego.

Brq,zowe Odznaki Polskieg.o Zwiq,Zku Motorowego otrzjmali
nast~pujq,cy Koledzy: J6zefAudruszkiewioz, .Maria' Adamieo,Ma -
rek Baranski, Jaoek Boohwio, Ryszard Cackowski. 1\Iaoiej Cen
drowicz, Jail Cio~ •Krzysztof C~zynski, Audrzej GttO'sztor.Ja -
nusz Ginalski, Maoiej Jaswski, Stanislaw KosieradZki, Jerzy
Kopec,Aniela Kopec. AndrzejKopestynski.Kazimierz Krakow,Ma-
ria Lab~oka, Stanislaw, Maroisz,Wieslaw Mr6wQz;yD.ski, Antoni
Naslonski, Maria' Niszazynska, Ireneus'z Olszewski, Krzysztot
Pionnier, Jan Szarga, Leszek .Szklarski,.Jerzy Szymaniak,Miro-
slaw 'l'oozydlowski, WifoldWalichiewicz, Marian Wangrat, Elz-
bieta Wojtowioz, Leah Wroblewski, Janusz Zarojewski, Bohan
Zwolillski, Ryszard Zyszkowski, Irena R6z.~ka,Halina Lewioka.



IV_SPORT
===:=-========

Po ostatniah wyborach nowych 1'I1adz Automobilklubu Warszaw-
s~iego lna wiosn~ or I Komisja Sportowa AW ukonstytuowala

s~~ nast~v~j~co :

?rzewodniezllcy
czlonkowie

Kol. Jerzy' Szymaniak
Kol. Janusz Bronikowski
KoJ.. Kazimierz Krakow
Kol. Jerzy Pacanowski
Kol. Nina Paszkowska
Kol. Miroslaw Toe zydJ:.owski
Ko1. .;an usz Zdro j ewski •
Kol,. Bohun ZwoliilSki
Kol. Wacls,,:) Zmigrodzki•

,Wicep;rezesem. d/s sportowyoh jest Kol. Adam W~dryohowski.

II Eliminacja Rajdo~oh SamoohodoWJoh Mistrzostw, 0~'2iu
'iarszawskiego IRa rid KURPIE- 69/

odbyl.a si~ pod ~tronatem Zarzlldu G]:6wn~o ZBOWiD 0 Puohar
,'Przechodni 123.03/. Tegoz dnia jednoczesnie rozegnano rajd
ogolnodost~pD1 0 puobar redakoji tt Za Wolnosc i Lud" .Startowa-
10 -81nerowcOw. Xomandor Kol.JaIlllSz Zdrojewski- Wyniki Eli -
~oji podane byly po zakonozeniu rajdu przed rozdaniem nag -
r6d -za ~byte miejsoa pUDktowane.

r E~iminac,ia Rajdow;yoh SamoohodoWJoh MistrzostwPolski
/Olsztyn 18-20.04.1969 z-, /

O~anizator ~ Automobilklub Warminsko - Mazurski.
Wyniki zawodnik6w Automobilklubu Warszawskiego:

Klasa I I do 600 OCJl1( ":.'1 generaloe

1. J"asiD.ski Maoiej + Joanna na Honda N-600
pkt 1169,5

2. Wielhik Jerzy + Bieniak Jaroslaw na Trabant
pkt 1778,1

3. Ga~n Wieslaw + Gawron Monika na Trabant
pkt 1867,l.

XI

'XIX

4

Klasa III ldo 1000 OOB/

Franciszek
Renault R8

Arominski + MJdlarslci Domini~~
pkt 998.2

2. Bz-onakowska Jan + Urtnowski Mieozyslaw
NSU 1000 C pkt 1216,5 XII

Klasa IV Ide 1300 coml

1. KomorOWSki Andrzej + Bielak
Renault Alpine

Longill
pkt 726,2 III

2.' Rogalski Krzysztof + Dyksillska G~atyna
Fiat 124 pkt 1815,0 -

Startowalo 8 za16g - me ukonazylo cztery .

- XVIII

Klasa V / do 1600 coml

1. Krupa Blazej + Dqbrowski Piotr Fiat 124
pkt 79898

2. Zyszkewski Ryszard, + M;ystkowski Pi'otr
, 'pkt844,,3

.3. Wangrat Marian + Markowski Wlodzimierz
Porsche pkt '927.6

Startowalo8 zal6~ - .na,e ukon,czyl0 cztery.

WyDiki' konkurenoji klubewej

1. AutomobilklubWarszawslq. w skla-dzie,: KomoroWski +-_ Bielak
13/, Markowski + Wangrat /8/. KOl)iornicki +Wisri:iew~,St!."J;-

'kier + Slaw:i..nski.
2. Automobilklub Vi'arszawski wskladzie ',Jas:i;ilski +-' _Jaslilsk:a.

//11/, Bronikowski + Urtnowski /12/, Zyszkowsld+ Mystkowski
/5/ i Marciniak + Mrowozynski.

'1-

-_vra'

klubowe: AutomQbilklub - 'Kra:k:6w.

oraz Automobilklub tl~ski 4" -Die zo
Fozostale trzJ druzyny
,Automobilklub Slqski I
stal:y sklasyfikowane.

Zalogs St;rykier + Stewlnsk1 _ ./Bl.Wl 2002 'I'II oraz Komornicl::i
+ -.viSniewskj startowaly VI klasie IV /powyze j 1600ccm!i ze _wzg-

l~du na zbyt mala, il056 uczestniozqoych b;yly _klasy:fikowane',
t;ylk6 Vi ',:la3:'8 generalnej i. k.Lubowej.



VIr Og6lnopolski Rajd Pan 14.05. 19691
'IIyniki:

Klase I -
1. Joanna
2. Monika
3. Maria

Jasinski:'. / Honda 600/ - w puoharze 2
Gawron I Trabant 6011 - w puoharze .7
Niszozynska I Trabant -'Combi I w puoharze

nasa II

1. Elzbieta Cie~ I Zastawa 750 I w puoharze 12,
2. Aleksandra Fryszman I Zastawa 750 I w pucharze 15

Elzbieta Gawrys I Syrena 104' I - nie ukonozyla

Klasa III -

1. Zof:i.aKW~Sniewska IAustin 1000 I w
2. Anna Porowska jFiat850 sport /. w
.3. EHbieta $lubowska jNSU1000.C I. w
4. Alina Os~ka .I Hillman'/w puoharze
5. Anna Jarzynska I Wartbw::g1000 I w

pupharze 3
puoharze 1
puoharze . 5
11

puoharze 14

nasa IV-

.1. -Wieslawa POdlewska /llenault R 10 I w puoharze . 8-9
2. Jadwiga Sk6rzewska /Fiat 1251'/ w puoharze 6
3. _Jani:naJedYn8k IFiat 1251' I ,w pucharze 13
4':,Jolanta WiSniewska /Volkswagen I' w puoharze 16

.Halina Lenoka I Fiat ..124- zi1e ukoncz;yla.

lUasa V '

1. Alicja
2. 'Maria'
3.' Ewa

Faland;ysz
.Lab~dzka
Rejman

I Volkswagen 1500/ w puoharze
-I Volkswagen 16001 w pucharze

/Volkswagen 1600 Tl/w ~uoharze

17'

.4
8-9
10

Rajd "Sladami Pan " 14. 05. 1969 I og6lnodost ~pn;y

Startowalo 49 za16g, w szesoiu klasach. Wyniki ogloszono
przy rozdaniu nagr6d.

6

II Eliminao ja: RajdowyohSamochodow;yohMistrzostw Polski
zorganizowana w dniaoh 23-25.05. 1969przez Automobilklub
Dolnosl~ski . we Wroclawiu. -

WYniki-zawodnik6w A~tomobilklubu-Warsza~skiego

Klasa I Ido,600 ooml w generaloe

1. Jas!llskiMaoiej + Joanna' Honda, N-600'
pkt 1307,94

,Startowalp' 5 zal6g - trz;y me ukonozyly.·
n-

Klasa II' Ido 850 ooml

1. MuohaRobert + Dziadura Zbigniew' Syrena -104-
, ' pkt 1332,61

2. 'B;7z.1a Tadeusz '+Str,yozek ''l'adeusz . Syrena ,104
pkt 1454,65

xrrr

Klasa III ,-do 100000Dl/

1. Urtnowski Mieozyslaw + Bronikowski- . J'an
NSU -1000 C· pkt 1297,59

Klasa IV Ido 130000m I

1. Varisella. M. + Miniewski ' J'erzy.Renault ' -
GOrdini -pkt .1236,23

2.- Biela:kLollgin + -Komorowski- Andrzej _
.,Renault Gordlni p~ 1287.98

3. Rogalski Krzysztof +,,, Stranz PawelFlat' 124
t'kt1295.19

IV

.vrr

VIII

Klasa V Ido 1600 oeml w .~eneralee

1. Z;yszkowskiRyszard + Mystk~wsld. Pioj;r
Alfa Romeo.GTJ ,pkt 1333,49

2., Krupa Blazej + Dllbrowski Wojoieoh'
. Fiat 124 Sp C pkt .'1606.?2'

XIV

Klasa . speojalna I tylko w generaloe /

/Automobilklub.Kra:k6w I
" I

Zasada Sobieslaw + Zasada,Ewa
Porsohe 911 S - pkt -1098,53
Startowala jedna zaloga.

7



III ZlimnacjaRa,jdl1w;yoh Samochodowych Mistrzostw
Okrtg'..t Warszawskiego 1 v Rajd KUPALY/ rozegnana w

dniach 21-22 czerwca 1969 roku.

,Zgloszono ,31 ,zawodnik6w, wy'startowalo ,29, ukoncZJ'lo 27,
'II tym 2' z Automobilklubu Warmiitsko-Mazurskiego - reszta z Au-
tomobilklubu Warszawskiego.
KO!llandar rajdu -Kol.Kazimierz Krakow.

Klasa ,I

1. Jaoek !'ajar, /Trabant 601 / - w gene ra.Lce ' VI
2. Wieslaw i Monika Gawron ITrabant.601 I'w ge~eralee XI
3,'ZdzislawLagan /Trabant Camhi w. ,generalee XIV
4. Jerz, I'lilblik / T:rab~t . 601/ •.. w generalee " XV
5.' Jazmsz' Tomoki /Trabant ,601 / -e, wgeneralceXVII
6, Jer'&] Bachtin·· ITrabant 601/ senior w gene ra.Lce XVIII

Klass II

1. Janusz Haneke /S~rena 104 / w 'generalee VII
"2. '1'adeusz Hoppe, /Z~s.t~wa: 750/ - w generalee VIII
? .Tadeusz Byz:ia < /Syrena 104 j ..•w generalee ' IX
4. Wlady~lavi DQmail5ld· /8srena 104/';;" w gener-al.o e ' .XII

5~ Leah Wa:laszek lZastawa .7501 - w generaloenII
6. RobE1rt Mucha 'jSyr~na 1·04/ -senior,.. w generalceV,

Hieukonczyli rajdu ZdzislawMarkowiak orazJan
. Glowacki 'W1- Syrenaeh1040raz BroILislaw Pingielski
na "Zastawie 750.'

Klasa III'

1. Franciszek Aro.miilski /Renault . R81 - w generalee III
2. WaolawLaskowski /Skoda 1000 MB1 w genexaLce XIX
3. Wladyslaw Paszkowski / Wartburg 1 'VI generalee XX

Nie ukonozyl rajdu Dominik Mydlarski :JMorris Cooper/,.

8

KlasaIV! V. VI .

1. KrZJ'sztof Rogalski IF:i.at 124:1 w gene re'Lce '.I .
2. Andrzej Komorowski. r Renault Goi-dini I w gen~ralce II
3. Lelio Lattari IAlfa Romeo 'GT1 w .gener-a.Io e IV '

'4. Zbigniew Szpalerski /Renault RiO;" w genel.'alce " X

Nie ukenezyli ra.jdu: Julian' Gut /Fiat 125PIt Jerzy " .:
pUehalskil Renault R 161; Kr~:ysztof f3trykier~MW 2002 TIi~·

Puehar Przechodnl Prl1'ewodnicz~cego Rady Oehrony Pomnikow,,-alld..
iM~ezenstwa,ministra Jariusza Wieozorka,za I-sze mie;;soe"'w kla-
syfikacji generalnej ,otrzY1l1B.lKrzyszto:f Rogalski:
Puchaz- Zarzqdl). Okr~gil Poiskiego Zwillzku ~otorowegO·dl.an8.jB.zy-·
bszego zawodnika: okr-egu warszawskiego otrzymal' KoL~lio Latta- ..
ri na Alia Romeo GT.

.~. 0.

nL Ju-Rall;re 69.

Wyj~tkO~O' ei~zkiewarunki drog()Vfe,~Sukoesy .zaw.odilik6wAutolnobil

klubu Warszawskiego •.
W dniaoh'30 maja.-"1 ez.erwea.1969 .1;'. odbyl s'i~ riijd ;ltlgoslo
wianski orgamzowany ·przez Ak,.adetnioki Auto":Moto.,Klub Beograd.·
Jest to w pewnym sensie 'impreza orgamz~wana " za~~t, If ra'jQu .
Adriatykil. " Mimo, ze .J1).Rallye niedaje pl1xU.tt6w do Mi~trzo ~'
stw Europy ,jednakze Dai~Zy dQ: Zawod6~,kt6re wEu:ropie -". ~i~

. lioz~ ". '
Do rajdu zapisalosi~ 137 ia16g,w;ystart.owa1~· -1(j1~a UKOD",,:

ozylo 50. .{""
Tak wie.lki procent wyoofan;ych spowodowaly ~pierWszyrit-, rz~dziia'
~rudnosei ua dro~aeh, a raczej bezdrozach Macedonii.Ruchy tek-"

'toniezne ziemi.kt6re w tym kraju ~f1: zjawisiielll- ci~stym, powo ..;.,
'. duj~ nie~zadko przesuwanie si~ zbooz:y ~6rskich razem z dr~gami

lub ,co. gorsze, zez~soiE! drogL Latwo si~ dOnlyslic jane to.' spra
wiatrudnesoiprzy forsowalliu takich OdCtink6w.Wie~ebylq przy-- .
padk6w, zez braku Lnnyoh mo.Zliwosoi tr.zeba byl.o p-rzejeidZa6
korytem wysehni~tej rzeki,ab;y konnynuowac .j/l.zd~.W ty9h warun _.,'.
.kaeh irieb:ylo r-zecz a latw,,! "zmie§ei6 si~ w ozasie. ~ . ,

Te trudnosei W"jeliminowaly jedn/:l e. pi~oiU: za16gpols~cli:.

<)



V·?..risella- Maniewsn IAWI naRenault Gordini, }:t6ra. musiala
z.rezygnowac juZ po OkOLO300 km jaz dy, na skutek powazne j awa-
rii p=odu wozu.

Og6lna trasa rajdu okol0 2400 km.Tras~ przed rajdem'abj~';"
chal:. Kol,.Adam W~d.r,ychowski IAW/, ekip'l opiekowal si~ r6Wi:Liez
Kol. Je=1 Strenger /AW/.Paza kierowoami jUgoslOrlanskimi i polo.
skimi. w rajdzie braly udz;ial ozterY' z~ogi bUlgarsk:l.e, trz1 :a~~'

s\~aokie,. ki.lka ozechaslowacki.ch· i jedenportoriaanoZ;yk.·

'It';yn!ki Polak6w:

Klase. dQ.850 cem
1. Kaz:i.mie= Jiaromi.Ii .•. A.n.di-zej !Q-tko / Autoll101>llkltib. ~01JSki/.

na Zastawie 750

nasa od 1301 do 1600 oom

1. Wieslaw Mr6wci-yilsld. + K'azimieri . Jlar<liD1&k / . .tuto1:l.ObUkl.ub
Warszawskil naBMw-1600 TI /VII w geller./ S~artu~9a wtej
tiasie zaloga ':':utomobilk1ubu lJarszawaktego ~szk01Jsid..· + Ja- .
stiLski IAUa Romeo G:i.tll1,aTI/ap6zm.ia 814 _1II8t~~9 1Ii.m1t:
I nakilkadz~esi'lt kmprzedmet'l :def'ekt oguaieni.a.;ju:i bez
zapa~ul zajmuja:c sz6ste 1II1ejsoew kiasie.; . '-

Klasa po.w;yzej 1600 cem

1. Krzysztof Str;ykier + Andrzej G1e,~ztor /Auttolaobil.klub War;. .
szawski. / na BD 2002 TI /drugielliejsoe w klasle genere1.D.e.i I

W klasyfikacji zespol6w kluQow;yoh, w kt6re;j startowalo 17dru.-
Z'yu, I-sze miejsoe zajlll zesp61 .om Zagreb /lieliault RB Gordi.Di/o
Dzuga pozyoj~ wywalczyl zesp61 Automobilklubu .Wa.rszawtlldEgo/.
I Strykier, Mr6wozyilski,M1il:iewski/.

Trzec.ie uiiejsoe - druZ;yna Akad.emiokiego Klubu z .Bel€;radu .
Czwarte - zgloszona jako dru.Z'yna Automobiltluhu Krakowskie~' .
/Jaromir. 2yszkowski I.

V. T U R Y -:8 T % K A
. ====================
.' Komisja 'I'u.r;yst;yki ukonstytuowala sif? 11: roku 1969 . nast~pujG:co:

10

Wic·eprezes d/s' .Turyst;yki
p=ewodniez; 'loy Kom.:l,sji .
oZlonkowie:

Kol. Eugeniu.sz E£.l.!!:Gsti

-' .KoL, J~ Cich;y
Xol. ElzbietaCich;y

.Ko],. Krzysztof Ch'YZ:Y!lski.
.' .

Kol.· Stefan Galecki
Kol. Andi-zej Gie;ysztor
Ko1. Teresa . Kobecka

'Kell. Aniela .Kopec
Kol. Audrzej Kopest:nski
:Kol.· Halin(l. Lewicke
.Kol. Maria· ·;paQ~dz.ka
KoL ADdr~ejRoszkowski
sei , Jacek, StawitJ.ski .
Ko1.. -Wanda W6jd.kowSKa

·'Zo~z~ "nastf~j4c~ 1mpreZ;: .. ' .

'15~16_r~ec ·~"Powit8nie· .• io~ .n .~artowalo 29Zal.6g t ~J- po-
ud 100 Qs6b .:...~ ~am~)(lboci6w·orga.ni'zator6W.· .

· NOOl.eg1'i.wY.ien:ie ~org8mzowano "If Do'mu ZjazdOw .wJah:i:Onni~.

20 kw1etma Odb;,lo'.s:i~ Uroczyste Ot~ie SezOllU 1ioto!:'O'iref"c
pol IlcZODe, z.~godDiem :.Kul.tar;y i:.a Jezdni. .

·1o..:11:lIaja .~hsi~.imprez.a pt. It Szlakmri: Walk Iliyzwo1en _
. .Cz1ch'':.-Udz1al-wzi.~l:023z8LOgi .1.. j. okoio 60 osbb oraz. 5 sa-

1Iio~ 'Q~to". lioolegi i 1r,y~~iem.e· zorganizowano w
schron1sku PrrK . .a•• ti.-tiB.Ji.zyna kola liele.

•Jazda w -tejilllpre!d-e p~awadzna 'przez miejsaa upami/itnionewal-
.'kami. Q wolnol;cnaroau.. Uczestnio;y rajduzloZyli kwiaty pod tab-
·llOli upami~tnia jqCq rozpocz~ci.e ofenzyvr:; zili!,owej w 1945 roku
pi-zez wojska . I Fremtu UKra:i.JlsJdego. .

. . .

·2~25 maja. 'zesp6,-Automob:i;lklull,-< Warszaw;:;kiego w skladZie 7
za16g wziql udzid:W I E1im:ina" ,ji Tur:;styozn;ych Samochodowyoh

. Mist=ostw Polski, kt6re. odbyq si~ w Lodzi. Zespolowo th-u.z;yne
AWzaj~le I-sze ¢iejsce a ind:1widualnie - I-sze 'i II-gie.Po-
zost~li ~aW~dnioY' Autolllobilkiubri. Warszawskiego w' I"':szsj dza e -
si.c;tce.
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lj. - 8 dze!"1'/ca w'sp6lnie zAutomob.ilklubem Warmillsko- Mazurskim
.AW .zorganizowal imprez~ GRUNWALD- nocna jazda samocbodowa ra
trasie Ostr6da- Dylewska Gora - Grunwald / Proba sprawnoso~
przy pochodniaoh,przejsoie przez pola grunwaidzkie, obejrzenie.
filmu / nast epm.e dojazd do S~ gdzie uazestniay. imprezy aa-
palili zm.cae pod pOmni.kiem. postaWioIl3m na miejsou obozu .za .••

gladJ •
W imprezie udzial.wzl.~lo 17 za16g AW.1550s6b / plus pojazdy
organizator6w •

Z ozerwoa zorgan:izowano imprez~. P:i:eszCj,·p.n."Szukam;y kwiatupa-
proai n w lasaohko1:oStaryohJablonek. Udzial wzi~lo 50 os6b.
"Kwiat Paprooi" znalazl Kol. Stanis law Celmer.

. 28-29 czerwoa zesp61 Automob1lklubu Warszawskiego w skladzie 7
za16g startowal w Eli~oji Tur;ystYoz~ch Samoahodawyoh Mi-
strzostw PoIsk1zorganizowan;ych vi Warszawie •. D:ru~na zespo-
loWozdob;y 1a I";'sze m1ejsoe ,illd:ywidual nie -:- I-sze i ~ie

lpiejsoe.

5.-61:Lpoa zesp61 Automobllklubu Warszawskiego w sk1adzie ide-'
. nt;yaz~m jak 'w elimi~aoj1' w' Wa.rszawie startowal w El,iminao ji
TUr.vatyoz~oh Saooohodowich Mistrzostw Polski Vt'" ,Bydgciszcz;y

·l!Illj'lo.zespolowO: I-sz,,:miejsoe, 'iD.dYvddU8.ln1e I, . II,. III, mie j
so a.,

12~1,3 lipoa Komisja ;Tur;ystyld Aut'otliobilklU:bu Wa,l'Bsawskiego

zorg~zowala imprez~ pod naZWII.··f1.Legenda' i BZe.aZ;Ywisto~c~
. w kt6rejudzial wzitlo 16 za.16g /50 os6bl. . .
. Noolegi i w;yiywien1e, z~rganizowano na zamltU wUnie jowie . kale

LodzL Na trasie .'jazdy okr~Znej I LoWioz"';Walewio,e.JrWn-~oz;yoa
Cheblno-Kolo-Tu:t'ek,",Ux;liej6w / uoiest~oy zazna;lamiali si~ z 1e-
gendami zw1llzaIlYm1 z terenami przez kt6rep:t'ZejezdZali~ jedno -
·ozesnie POznB.j/lo. dok1adniej osi~~c1a tyoh region6ww okze -
. aie ostatniego 25-leoia. VIChe1mie pod pomnikiemna' mie jsou .za-
glady, uozestnicy imprez;y z10zyli' kwiat;y .oraz·zapalili· znioz.

19-22 lipoa zorganizowano biwak turystyczny 'nad jeziorem ~nia-
row;y kolo Piszu,Udzial wzi~lo 14 za16g /40 os6b /.

12.

21-25 lipoa odbyl si~ Rajd . FolkloruPolskiego zorganizowa-
~ pr.zez Zarz~d G16WIlj PlM dla: Polak6w zzagra.J:iioy .Autom6bil _
klubWarszawski akt;Ywnie wl<iozyl.si~ w 'organizaoj~ impr~zy.
M.in., zorganizowan6ptuikt kontrol:Lprzy jazdu' w Lowiozu i zwie-
dzenie miejsoow'egomuzeU:m.Nast~Pnie zapeWDiono' u()zestnikom. raj-
du obejrzenie defilad;y z okazji swi~ta 22 lipoa, po ozym prze:"
prowadzono kolumn~ samoohod6w pod pomnik N1ke, gdzie delegaoja
Polonii zlozyla wienoe. Przedstawieni~ w Operze i zwiedzenie
Lazil.en~k by,ly dalsZ~mi atrako ja)llidla rodak6w ~ zag~aniQY •Wre-

. seca.e Komia ja Tur;ystyki Automobilklubu Warszawskiego zorgani .;.
zowala start do It etapu.Rajdu.!l'olkloru:i met~ tego ~tapu.prze-

.pI'owadzila oblioze'nia wynik6w rajdu or8z zorganizo~ala . b~-.
kiet w Jablo.Dll1e,kt6ry zakonoz;yl t~udanCj, i~iu.'ez~.,·

Kalendar~ iinpre~ t"ur;yst:.voZIQ'Oh Automobi1klUbu " Warsz.,awstiego '
'. w aezona e jesienno-zimow;ym: "'.. .'. . ' .

. 20 - 21 wrzesnia _tt wHoldzie Ohroll.q~mW~szaw;y "
18 - 19pazdzierIiik - ."Pogen za D'zikiem:"
1.5 - 161istopad '. ."Uczestniay Organizatorom"
13 grudnia ~. ''WieczorWspom.nienu. .

KOmia;ia Turystyki' .!utomobilklubu. Warszawaki~go prZYPomiIia 'po- .
nadto,2;.e:. . ". .'

- w;ydajeksiCj,zeozkiTurysty ·Mot.ottlweg~.kt6re stanowiEl:pod '-
ataw~ do zdobywaniaOdznak TM,' '.

- rozprowadza karnetY.kampingowe

'- informuje 0 wszelkioh' sprawaoh zWiCj,ZaD:y.Qhzturyst;ykll moto '-.'
·row/l .

VI. KOMISJA PRAWN.!AUTOMOBILKL11BU'WARSZAWSKIEGO==================~===~========================
Sklad Koinisji Prawnej Automobilklubu war~zawskiego na kadenoj~
·1%9 - 1972ukonstytuowal si~ nast©pujC\.Oo~. .
.Witold I3ayer1.A1icja Cza~eoka,Edward Dra~ienko,Wojaiecih· Geyer
Mieczyslaw G;rabiilski; WOjoieah Jurkowski', :6;ygmu.ntLoziilski, Lu ..;;
ejan Kubiak, Stanislaw Jenger, Zbigniew Kw:Leaieil,Janusz'polOn;y; .

Stanislaw Parfus, Leah Rozailsk:(, Jadwiga Reiss ,Jexz;1 Suchecki.
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Wito~d Wa~iohiewioz
Adoli' Skwarozewski
Stefan Adamieo
WaolawBiedakiewioz
Wojoieoh CflrZast";y
WojoieohFejg1n
J8.IIIisz G1nal.s~
Januar,y Gregorkiewioz
Andrzej Krawazynski.
.. -
J§zef Marozak
Stanislaw Mi~ewski .
Stamslaw Nadzin
R;vszardSuohctrebak1
Jan Szarga
Alidrzej Wapiilski

Kazim:ierz 'rarnowski,Kazimierz Wa&ner.

Ko~edzy z Komisji Prawnej w da~szym oii:!guudzie~ajll ozlo-
nkomK1.ubuoraz Zarzlldowi Automobi1klubu Warszawskiego bezplat-
nych porad prawnyah;

VII. KOM]:SJABEZPIECZENSTWARUCHU DROGOWEGOAW
:';:;'.~========================----==============

!is kadenoj~1969-1972 KomisjaBezpieozenstwa Ruobu Drogowego
ukonst";ytulowala sl~na8t~puj~oo· t

·przewodnioZIl<lY
sekretarz
ozlonkowie

tol.
Kol.
Kol.
Kol.
sei ,
Kal.
Kol.
Kol.
rei ,
Rol.

. Kol.
KoL
Kol.
Kol.
Kol.

C.zlonkowieKomisji BRD br~i ozYllIQ'udzial w praoaoh prz:y~oto-
wawozyohdo Tygodn1a Kuitury !lB.. Jezdni oraz w organizowaniu
grup,y Automob:tillubu na otwaroie sezonu motorowego, ko~portazu
materia16w propagandow,ah 1 tp.

Wzoremlat ubieglyah Automobilklub Warszawski wl~ozyl sl~
do organizaoji konkursu pt." Dzente~man Jezdni ".

W br ozlonkowie Automobilk1ubu pOSwi~ol~i znaoznie wi~oej pra-
o"yprzy organizaaji te j imprazy. II.in. zorgBllizowano na tare ••
nie 'llubu 6wierc.,.finalowe rozgr,ywki dla prywatn;yoh posiadaozy

samoohod6wbior~oyoh udzial w Konkursie. Czlonkowie AW wzieli
t akz e cZYIll\Y, udzialw or-gana aowanfu rozgrywek p61finalowyoh
omawianegokonkursu w DomuSlowa Polskiego.

Komisja Bezpieozenstwa Ruohu Drogowego:-viele pracy poswifi-'
oila w,br przygotowaniom do "Konkursu Zielonego Li.sois".Chodzi-
10 bowlan 0 to,aby powifikszyc frekwenoj~ w stosunku do lat
ubieg1ych oraz. zapewnic impreziewifiks:i~ atrako;yj noSt':.Wrezul-
taoie tej pracyw imprezie wzi~lotidz:i.al 45 za16g/Pbna~ 106
oa6b/. Impreza przebieg1a sprawnie,pozostawila dobre wrazenie.
Konkurs bdb;yl si~ 30 kwietnia br. '
Wyniki do 10-g0 m:iejsoa:

1. Elzbieta Kotkowska /Syrena 103/
2. Andrzej Orlowski IB;yrena 104/·

3. Andrzej StypUlkow~ki IZastawa 750/
4. Leszek Staniszewski'/Skoda Ootavia/
5. Krystyna· Ros~owska IZasta~a 750/
6. Emil Hartwig I Opel Kade't/
7. Barbara Tr,yja:,t"ska/ Skoda,Ootavial
8. Kazimierz NazareWioz I Zastawa 7501
9. Zbigniew Purzyoki /Trahant 60~/

10. 'Jaoek Podsiadlowski /Fiat 125 PI

Komisja Bezpieozenstwa Ruohu DrogoWegozamierza po raz drugi
w rb, na jesieni, zorganizowac jeszoze jeden kOnkllrs Zielonego
Lisoia.

Przy ozynn;ymudzia'le ozl:onk6wkomisji ,zorganizowano spot"':
kanie 1awnik6wi ozlonk6w,Kolegiow Orzekaj~q;y:ch, poswiecone
sprawomwypad6wdrogoWyoh.. Prelegentem byl adw.Kazimierz Tarno-
wski. Zebranie bylo liozne i bardzo interesuj~oe. Podobne ze -
branie zaplanowano na j~sien br.
-omi.s ja Rnohu opraoowuje ank:iet~ ,kt6ra ma za .zadanie zgroma
dzenie w Klubie in:formaaji 0 zauwazon-yoh,usterkaoh w oznakowa-
niu dr6g, oswietleniu i stanie D.B.wierz·ollni.
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=====~=============~
12.osc ~arkirlf()w pz-owadzonych pr zez .sutcaoba.Lkl.ub Wersza -

ws,~:. s okr es.i.e pa erws zy ch 8-miu mi.esd ecy 1969 r. nie u.lebla
zmian.Le :'..wynosHa 9 parkine;cw st r-ze zony ch c NaLezy si~ s podzd e
·::sc. _e v: or zostanie oddany do uzytku 10-t;y parking .strzezo-
!"'..;:' Au.tomobilklubu 'Harszawskiego przy.ul.Sie=ej r6g ul.Krajo·
we j Rady Narodowe j, .t-odniesiono w miar~ moz Li.woseL stan este-
~:·c ::n:.. par-ki.ng ow, ;";oo.ernizuje si.~ ur-zadz ent a na parkingaoh. Za-.
.-:u:;iono metalowe beczki,kt6re,po adaptacji,b~d~ sluzyly jako
z:::,!..ornL:i na wod.e , co umoZliwi wykon:ywaI4e uslug royoia sZJ'.b
ub pojazdu na parkingach / na zyozenia parkujqcyoh/. POdlq
zono budki dozorc6w parkingowyoh do siaci elektr;yoznej.

W lipou br.dzialalnosc·parking6w na Plaou Defilad,Placu
3:onstJ'tucji oraz Placu Zwyoi~stwa byla powazm.e zakl600na na'
skut ek przygotowan do defiladJ' i samej defiladJ' 22 lipoa.

W zwiqzku z Ra.idem Folkloru Po.Lsk Lego , kt6ry odbyl sie
w lipcu br, z okazji u.roozyst080i 25-1eo1a PRL,dzial parkin-
gow dwukrotnie zorganizowal przed DomemAkademiokim RIWIERA
okoliczn08ciowy parking strzezo~ dla uczestrrlk6l1' Rajdu Fol-
1'.:!..oru.

IX. K 0 L 0 F A ~====~~=============
Kol0 Pan Automobilklubu Warszawskiego wzorem lat ubieg-

lych,uczestniczylo w organizaoji Rajdu MONTEQlRLO i balu Mon
te Carlo, .jakr6wniez bralo bez poar-edn.i udzial w przeprowa -
dzeniu Samochodowego Rajdu Pail. Nadto "czlonkinie Kola Pail pel-
nily wiele r6Znyoh funkc ji przy organizaoji impre.z apor-t owycb ,
tur,.'styczn;ych i kLubowych ,

X. KOW KIEROWCOWZAWODOWYCHI TTT
======================================

Czlonl{owie Kola lCieroVlc6w Zawod owycc i TTT zbierajq,. si~

na posiedzeniach Lnf orraacy jno -dyslmsy j~ ch I w pie,tki/na }:tl'-
r:/Cl:' om.awiane!Os, IV pierv!szym rz~dzie pr obLemy zawodowe oraz

16

sprawy. bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Czlonkowie Kola zglosili oz:ynne uozestnictwo w konkursie

"Dzentelmen .J~zdni ";

XI. KOLO SENIOR"OW
=;============================
1. 'Podobnie jak w okr-esaoh poprzednioh K<>l:o Senior6w- nadal

udziela Ko l eg om - posiadaczom ."weteran6w szos" llllormacji
o aktualnyoh zjazdaoh i zawodach organizowan:ych dla w1a50i-
cieli po"jazd6w wyprodukow~ch przed 30-tu lat:y Lub daw _
niej

W ostatnim ola'esie daje si~ zauwazyc wzmo:ionezainte-
resowanie " weteranami" w Szweoji,Danii i H01a'1dii,a na .te-
renie kra.j6w· socjalistyozn;y<ih w NRD, gdzie w br zorganizo-
wano. juz kilka' imprez tegotypu m.in.3-5 maja w Hall~ w ozer-,
weu w Rostocku, 5 lipca _ w Dreznie.·

2.W okresie 1-5 maJa br Kolo Senior6w zorg"nizowa10 \rJ jazd
zjazd i rajd " Rallye Hallensia-Mobile 69" do Halle,Zapro _
szono I organizator Motorsport-Cl~b Halle/pi~oiu ";'la8cioieli
pojazd6w - weteran6w /kierowcy + piloci/oraz dwie osob:ykie
rownictwa IT.Grabowski.· A.Wapiilski/.W:yjechalo 11 os6b •

. /Kol.T.Tabe~oki bez pilota/.Zawodnioy startowali w barwach
Automobilklubu Warszawskiego i zaj.~li w konkur-eno ja zespo co.
wej I-sze miejsoe,otrzymujqc jako nagrod~ porcelanowq waz~.
Zawodnic:y Automobilklubu Warszawskiego indywidualuie w kla-
saoh zaj~li nast~pujqoe miejsca:

lI-gie miejsoe w klasie 8~ej -H.Ihnatowioz na

W-25
'IX-te miejsoe w klasie 5-ej - Karaszkiewicz na FIAT BALIIil

WAlIDERER

SPORr
XII-te miejsoe w klasie 5-e j - T .Tabencki na MERCEDES 54-0

K/1931/ r/ .
XXXVIII miejsoe w klasie·5-ej Nl.Bargielewicz na AUSTIN "7"

Zaloga Walor - Kaszuba zostala zdJskwalifi~owana za zmyle -
. "rri e tras-y.
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). AutcmobHkJ.ubSlqski zo rgarrl aowak ','1 B:ytomiu w drd.aoh '+ - "
o zerwoa br zjazd i rajc. "weteran6w s zos II

Z kierowc6w warszal'iskich udzial wza.e Lt, m, in. :,
inZ. H.Ihnat owioZ /WANDERER7l-2';JI craz Kol.M. Bargielewicz
/AUSTIN"7" - 1923 rok / - zajllII1j,%oczolowe miejsca w impre-
zie.

I~. Kol.Tadeusz Tabenoti udal si~ do Angliina zaproszenie orga-
nizator6w lli¢zYnarodowego Zja$ i ~jdu n weteran6w szos"'
Vi Cheltenham / Glouoestershire/ w dni.aoh 11-15 ozerWo~ br~
Zjazd i rajd zorganiZOwanybyL przez Bugatti Owner's Club

'w Newbury /Berkshire / i' zgromadzil 275 uozestnik6w a ,15 pail-
stw europe jski.oh plus dwi.e zalogi z USA:. "

Kol.T.Tabenoki wzi~ udzial w zjetdzie i rajdziena wozie ,
marki MAY.BACH produkoji 1941 r.

5. Wdniu ,10 lipca br Koi.T. Tabenck:1 delegowan;yprzez Kolo Se-
nior6w wzi~ udzial w uraoZystosoiaoh, zwi~zaOyohz zakoboze-
~em :xx Kolarskiego WyscigJ.1Dookola .Mazowsu, kt 6re 04b~Q,
si~ na stadionie w Pruszkowie.

XILSZKOLENIE====~=========~======
Wokresie I-go p6lrooza 1969 rom /1,01-31 J 06/ OsroO.kiSzkole
nia p~dlegle Autoll).obllklubowiWarszawskiemul/loznie przeprows,'
dzHy 58 kurS6w motorowyoh,przeszkalaj/to na - nioh, 194-~ os6 b
z' czego egzamin pa.:ilstwowyzdalo 1916 os6b 1lE,lSkuj~ prawa j~zd3'

Wlipou br' Automobilklub Warszawski uzyskal w Miils,kn.M.a-
zowieckim lokal I przy u1..Warszawskiej 120/ na staq .osrodek
szkolenia motorow~go; Osrodek,ten b~dzie szkolil kandydat6wza-
r6wno na kierowo6w amator6w jak i ~wodowyah.

Wlokalu w Minsku MazowieakJm'pozaosrodkiem szkolenia kie-
rowc6w;uruchomionab~dzie nadto delegatura Automobi1klubu War -
szawskiego.

nil .sTACJAOBSWGII SIEDZIBAKLUBU
====================================
1/ Wbr.kontynuowano budow~Stac ji Obslugi prz-y ulicy Rydygiera

na ioliborzu.

,; st caunku do roku 196B tempo rob6t uleglo oslabieniu.PrZJczy-
D:J te.go stanu rzeczy Daleiy upatrywac we 'wzmozeniu napd.eoLa
pr-ac na budowach resortowych o charekterze prioritetow:ym,wsku-
tek czego genera~ wykonawcabudowyPRK .nr- 7, ,lIIUBialzwolnic
,tempo prac na budowie nieresortowej.'

Zakres rzeazowy.'prac ,na budowie Stacji Obslugi' zostal roz-
szerzony 0 budow~staaji paliw.
Wbiez/loym okresie c'zyni si~· zakupy wyposazenia technologioz -
nego i admi.nistraa;yjnego staoji. Jak nag zapewnf.a. 'wykonawoa
staoja zostanie przekazana do'eksploatacji w konou br.

, '

.2/ Osrodek uslugowy AW oraz siedziba .Klubuprzy uJ.ic,.RydJgiera
doozekal;-ysi~ konkretnegorozpooz,cia 1owestyoji w postaoi

. ,ulokoW'ania zleaenia na opraoowanie dOk:umentsajiProjektowa
kosztor;ysowej.

, Terminoddania dokumentaoJi ustal.onona 15 wrzeSnia 1970
roku. Umowata umozliwi.a rozpoo.z~oie budowyobie.ktU "!I 19-71
rok,U. '\Vs~elkie inne:f~rmal.nosai ~Il-zane z budowa tego ooie-
:ktu zostaly juZ zalatwione pomyslnie.-

nv. DZIALINFOHMACJITECHNICZNO-EKSPLOAT.A.CYJNEJ
.==~~-===::::==========:::::===========:;=============~='

Wouesie od dzd.e, 1 styoznia do 31 lipca1969 rom wydrukowano
i rozeslano aboi:lanentomwg p~anu osiemzeszyt6w' IIf.FORMATORA
TRANSPORrOWCA•. WokNsie omawiaIr,Ychsiedmiu niiesi~c:y przy.b-ylo
765 abonent6w. WtymZe czasie udzielono 140 per-ad i konsulta
cji ustn;yoh, 306 ;.. tele:foni(Jzn;yoh oraz 66 'listown;ych.

W okresie?-miu miesi~oy 1.969rOkuZOl,'gaIuZOwano.18 .zebrail
szkoleniowyah Vi 90srodkaoh wojew6dzkioh. WzebrenLaoh t;ych,
wzi~lo u~ial 14cznie1911 oaob /przeoi~tna frekWencja loa csobz ,
Zebz-ani.aszkoleniowe i dJskusjenanich' oieszyly si~ d.uZympo-
wodzeniem,ze wzgl~du na mozl'iwosci bezposredni,egoi ' szybkiego

,WY jasniania r6znorskioh w/ttpliwo~c.i.
DITE zakupilo i uruohomilo ..aaszyny: adreea:r~~ i·wytlacza -

rk~'na wytlaczaroe.Wsz:ystkie ,informatory oraz'komUnikaty klu-
bowe sa adr-esowanemeohanieznie. Po zakonczeniu tej praoy DITE

. maze podjllc si~ Wykox;vwaniaklisz i adresowani.a' druk6w dla 10-.
D?chagend PZM.
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Sekretariat X61 Uzytkownik6w Samoohod6w Automobilklubu

Warszswskiego opracowal terminarz zebran specjalist-yczD;yoh do
konca roku 1969. 'rerminy te przedstawi.ajq si~ nast~pujqOo:
FIA'r 125 p 6 pazdziernik, 3 listopad
SKODA 1000 ME - 13 paZ dziernik, 10 listopad
.MOSKWICZ - 20 pai;dziernik, 17 listopad
WARSZAWA - 24- listopad

~ - 24- listopad

U Ii a g a 'te pi~c k61: zbiera' sifi1 III poniedzia1:ki.
WA:RrBURG 1 pazdziernik, 5 listopad

. VOIKSWAGEN 8" 'pa$dziernik, 12 listopad
ZASTAWA: 17 'mesien, 15 pazdziernik,

19 listopad
SIRENA: - 24 Wrzesien, 22 pazdziernik,

,26 listopad

U 'IV a g a : wymienione w;yzej cztery kola zbierajq 5i~
w sr.ody

M1KRUS. ' 3' pd:dziernik, 3 listopad
TRAlWfl'

CITROEN 2 cv-
10 pazdziernik, 14 listopad

- 24 pazdzie~, 28 ll.stopad
U w a 'g a : wymienione trzy ,kola zbierajq si~ w piqtki.
Czynione Sq starania w, celu zorganizowanianowych K61 • .Mark!
Jamoohod6w i terminarz zebran podany b~dzie w odr~bnym
nikaoie.

Na WniosekzainteresoJi'~oh' K6l odb~dCl:si~ zebraDia dodatkowe
nie obj~te planem.
Tematy,kt6re b~d4 omawiane na zebraniaoh og6lnyohto

,smary i ole je /dwu i ozterosuwy /,
diagnostyka samoohodowa,
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- skutki przest~pstw drogowych wedlug nowego Kodeksu
wplyw zm~czenia. oraz dzialamie niekt6ryoh srodk6w
czyoh na kierowo~ w ozasie jazdy,

- 0 'hamul.oaoh i hamowaniu,
- jak nalezy garazowac na powietrzu,'
- kodeks drogowy'w praktyoe,
- zabezpieczenie nadwozia i podwozia od korozji.
Nadto przewidywane sCl:spotkania K61·zaktywami Koa1eji,Sportu j

oraz Komisji Turystyki.
Czlonkowie K61 Sq proszeni 0 zaoh~oanie ~owyoh'nabywo6w sa-

moahod6w do przychodzenia na zebrania K61 Uzytkown1k6w Samo-
chod6w.-

Karnego,
leQ~ni

Z a r z.1l d
Automobilklubu 'Warszawskiego

PAM I ~'T A J" ze regiuarnieplaaone
sk1adki cz1onkowskieprzyczyni~ si~.do
dalsze~o rozszerzenie. ',Swiadazen'cUa "
cz1onkow Automobilklubu W~zawskiego .•
Nasze konto w PKO :

I Oddzial W- wa nr 1-9-121422

P R Z Y P 0 M I N AMY.
Walne Zgromadzenie Czlonk6w Automooilklubu Warszawskiego ucbwa
1i1o jednorazows.doorowolng skladk~ w wysokosci nie mnie~zej ,
pH 50 zjot'Vch od kaZdego az-lonka AW na'budow~ Staoji 0 slugi
i DOmu liubowego. ' , , '
Uprzejmie prosimy Kolezanki i Koleg6w 0 wykonanie uohwa1y Wal-
nego Zgromadzenia. "Cegielki" z et:.';)lematemAutomobilklubu w sek
retariaoie .AW - ul.G6r.noslqska It:;;.
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