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przykładzie stanowisk roboczych w hucie szkła okiennego ■ Lech Markiewicz, Halina 
Puchalska – Chłodziwa - nowy problem medycyny zapobiegawczej ■ Lucyna 
Markowska - Benzydyna i jej toksyczność 
 

1970 
 

36.    Sprawozdanie z działalności CIOP CRZZ w 1969 roku 
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