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ceę*Ć Ą'llh prny*b*d ł Ę*x!u *xiłlnk*n*wł lł *r&ałlaeh s{o**wiący*lr łs&b pr*rvnyclr" udci*ly rv *yskupłd*łi<lttilv gospodar*eyeh lvymił:ni*nych w tej .łlxę$ti"

*łq${ Ą*{Y: prxy*bsd x glr*wał}x*n*j trłb ełrxądaanej dxiałąln*iei g**p*d*r*xxj wyw}*łłiraei w t*j rx***i"
ix**: }vyłtagrtdcqni* I* gl*sg'rku clutb*wng* lłłb xtoęłrnku pracy, LlpÓ$ejlsnrix, di*tą grncrJ/(NJr& !*b ł:*lue,prqych*d e u&swy xlę*gnia lłrb,1n*ra ł łłie{ą pra}"*lłćrd * tyt"ii'xxy*iu ni*ru*k*n:***ł" $klednilislv r$łeflie|1łch**1*gs tuŁ papi*rów wsrtrdsiÓwy*}ł' prey*tł&ł ,a otraymałiaj darowizłr3r pi*llig*ncj lub g$*dl''i" rygY*irsdtyyx1a*ej pił:nię*łej rv gre*h'h&Ż'e{dowy*Ę pł{ychóa złqjmu 'skladni&'órv'*i;;;;-'*;-"il;"--#'",i']'-uułixi*lrxy*lr po*yeaek, prłychód u praw autorski*l'- lou* *i-'ń;yńi*xi**c ń"y'*i xrod{* prły**on ]-*x**y
oke(lić w tabeli:

- Łw*ty prxy*ho*lÓw fn|rrycxni* rrrry*k&n* apotx*eegslny*h*r*det;
* pręaal**łt*fu pł_łyrlwdłr ł{r: m*jątku s$*bisl*&ł rkladł'iął*g* ą{rł!gdcxu*i* alb* d* m.*jątku *bjęteg* *a}!*sską*sp*l noó*ię łrr*j ą{k*rłąa'

Płqą"yłizc ośrylade łcnic 'kł'q:T Śrłiałlomy(n} odpowiedzialrłości tlyscyplinałnej przewidziancj u,art' l32 ustau}r dnla ó łwictn!ł 1990 r. o Policji tDl U' e"2'0t5 r' poz' 3:s, e późn' z'rn.).
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{łts#riŚ ,aadojąc 8 8r Óśs, i.rdTs ńl2 }

' Niłrtl1śa]g'.'1'*41,.

''łE'r{t,,ezrn.3t$2pklli2,u\t'ł\łYa,dnia2J'tlt€gÓ1964r'*Kołlelisrodzinnyropie&rrńcry{saU'z?$l3r.poŁ1$82]do
malątkd {rsŃtńe8o łaleą ;nblane lvyuuglod*enl'c i, p*.ę i **.n,'dy_. bń ,tjJil;;cl łarouro**; każr1ego ł rnaĘetnkćwo'fu łlrlłhorły z majątkrr wryrlnę*o, luli łÓlwież z mą;ql}u ;''ouisteg* il-l.g;' *-Jł"til."

3rxrymnl*s**ś{ praych*du d* nrxj gł&x
awbisł*g* a|&t *a **aJątke &bjł{śgs
xraŁ{**tką łryó$óln*.**ia rn*i**k*wg.r
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