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Zebr';*nie Połączonr: ł:yło z llebranj_,:,e }ićł,k,: ńolnicz,.lgoJ §?rJłwy
Sp6łk1 iio<innj or::sni*żon.t zcsi*ł.ił do n*s;tgpu.j9c;.r6Ę punkt,iltl
1* §i,ll'awo:rdąnic x d,r.ztwodnicuącc€:o z dzic*ł6p16 §p,;lłkr i st*rnu kisJr"
2 o LTcirrlrel*ni* skłg,:,dki.
Frzł"<igta"ł'ici:1 P.F.;1.}:" inż. Fxanciszek Hujnlewi cz oał$-ł,;iŁ noyiy
statut 5;:6łki iiio,jnę:j i- poinfo;.lto-*ał złbr*łn,,rch-o żł zarząd $p{;Łki
YlYbi.;::*. gŻ? oi;ccnic rrs, trz.,; 1lta" 6*51Vpnit rreferovf*Ł sprylrłę
t'irorz*niał slę P-Ł,, Spółek r,7oCn;eh i .1rrevstąpienie sp6ł}:i j;:.ko
c:ł}cnk;l - Ilł:. *o sig ze brani je,inogłcSnir, zgodailj_.
},iB-łst?pni* p; złvrodni.łząey §p.ółki z,;:,:,tLł:.jo:nlł ze'!:ratnych z plenem_
PreeY ni rok 1965 " Pcni,31.?e.ru r]rencwanie zoetani+ rozpc.;z,9t-* pr,z*z
R"K*ią" it.I'Jt. Yi F§zcz.i;nle jUz po żni,,,*.ch wohec teEo BjB*e konser§f&clyits
nC zor;taną r_ł7llcnmn* tylko It-": j,*dn;re rowl* oSłrlcdstp,ło;,!.;ą ;d;,,,z
resztg zae tani* vqljl;"cn:*.nę ?rż:i Frzed"eigbiorsiurie vł r.*ię*,c}r lnwe nt;yc ji
T) r: p T,T /11-,r t\jr,1,1ł-1\* uu. itjiciiP)_ik z,,,,łp;ltujc cc żsarzQd zami*rza zroŁ,łić z zł,lł;tŁ3.ni
s}iła,dks*ni, kt,ćr: łyynoszą ,3.0s* eł, or,zł;.,*,odniczac}l Sl*{łki aą#vłił
Ż*ŁlY ni+ tcn rok nol:"ych skł;,].dek; nie*icią€ećl Ę złciągną a:iegłośc1
tYlko . Ob, Cof*ił,-'ą J*rz;y proponuj* ażeby ląki tz,łł, §-rt:.ąsl-;i,|
słr+śbol,łaĆ oćiwc,dnić .pr7y dckończ*niu :-ozpocx{łlttgo rl_].roeiągł_r.
F.F*R.lł. Olr. Eir.lniłłvics odłcwii:dzlaŁ ż,: ou,,lodnicp!ę 1i;,,.!16ililć W
r*.ęaeh j,n',','estYcji, § z;r-in'b:;1J,*sOw;.lfli zli.l3ł:,icą ?7l; kosztółv.
'łiI wo_l_n"y_ch vłnlo,;kach porllszon§, zcgtęła..**p*oo* utr5,; n& złe1'tiono
ffXlłX jl.,&dv,.ki, spT-{iy;n 7,-pcr}Ą:yr zź:.i, tr"an;pori, r1;.r,*k dr*nareki_ch 1
k.ąpjenią zvłilzion,*.g.o pl.ż3z czŁankdgr §r:Sł_i.łi w 1964t* z cit,,Orca
Jawis;ovłie; dc Grzavn,ej c]1*, xśrs R-§.1?. i.Yo,]n,jlcil i!i*lio;:acji w Sosno,i?eu
fo do u_!-g to FrzectgtEviiei*1 }rolvi*totve5to R*d;r §*r,ouolvej i:oinfor,*,or",ał
Fl"ze',rodnlclące:o Spółki, żą wnio.ek n;; Ll'J.,gę p€ nlł pot.,.użcrczić dle
ezZankrs SPÓłki z:ś ckŁ:zgnlex błj"tu cd sk*rbnl.la. §póżki bo c1o a*płg\-
t]v" z& zrag§kę d:'*n i ki;nienj_*l. to j;st ao uzgoćnilnis z, RuK.p._{t.jl;i.
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