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27.

Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego
z dnia 10 grudnia 1936 r.
w sprawie strefy DadgraDiczDej.

Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia
1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr.
117.. poz. 996) po porozumiem
z władzami
w01S~owymi oraz celnymi zarządzam, co nast~pu}e :

.

§ 1. Strefa nadgraniczna obejmuje obszar,

lezący wzdłuż linii granicznej, do którego wcho-

dzą nastt(pujące miejscowości i osiedla:
a) w powiecie będzińskim:

. . l) UJ gminie Bobrowniki: wieś Bobrowniki,
Wles Dobieszowice, wieś Kamyce, kol. Maszyń
kkr' kol Namiarki, kol. Piaski, kol. Pustkowie,
o. Wesoła, kol. Wygoda, wieś Żychcice,

2) w gminie Ożarowice: wieś Wymysłów;

b) w powiecie częstocbowskim:
l) w gminie Kuźniczka: wieś Dankowice II,
folwark Dankowice, osada młyńska Oankowice "A 8, osada młyńska Dankowice "B" (Ko
zak i Szczygieł), osada karczemna Dankowice
"B", wieś Jawor, kol. Lutrowskie, wieś Podłt(
że Królewskie, osada młyńska Podłęże Królewskie, wieś Starokrzepice, kol. Starokrzepice
Majorat, osada młyńska Starokrzepice, osada
karczemna Starokrzepice,
~) w gmŹ1iie Pan ki:
wark Kostrzyna, osada
wieś Kotary,

wieś Kostrzyna, folmłyńska Kostrzyna.

3) w gminie Przyslajń: kol. Antonów.
kol. Bagna, wieś Bor10Gha, wieś Bór Zajaciński,
kol. Brzeziny, la państwowy Brzeziny, wieś
Dąbrowa, wieś Galińskie, wieś Górki, wieś Kamińsko, las państwowy Kamiń~ko, wieś Kluczno, wieś Kuźnica Nowa, wieś Kuźnica Stara.
Wles Ługi Radły, las państwowy Ługi Radły,
wieś Michalinów, kol. Mrówczak, wieś Podłt(że

http://sbc.wbp.kielce.pl/

95

M5

Kielecki Dziennik Wojewódzki. Poz. 27 i 28.

Szlacheckie, wles Przystajń , wieś Siekierowizna, wieś Stany, wieś Węzina, wieś Widawa,
wieś Wilcza Góra, las państwowy Wilcza Góra,
wieś Wrzosy,
,
4)?J) minie Węglowice: gajówka Kierzek,
wieś Łebki.

§ 2. Granicą zewnętrzną strefy nadgranieznej jest linia granicy Państwa, granicą wewnętrzną jest oznaczona w terenie ' linia, oddzielająca obszar strefy nadgranicznej od reszty
obszaru Polski i przebiegająca jak następuje:
a) w powiecie będzińskim:
od punktu zetknięcia wschodniej granicy
gromady Żychcice z granieą województwa
śląskiego w kierunku półn~cnym wzdłuż wchodniej granicy grąmady Zychcice, a następnie
wzdłuż wschodniej i północnej granicy gromady Bobrowniki do punktu przecięcia z drogą gminną Bobrowniki - Siemonia, od tego
punktu w kierunku północno - wschodnim
wzdłuż wschodniej krawędzi drogi gminnej
Bobrowniki-Siemonia do punktu przecięcia
z drogą Dobieszowice - Siemonia, następnie
linią prostą w kierunku północno-zachodnim do
wschodniej granicy gromady Wymysłów do
punktu położonego w odległości 100 m. na południe od punktu przecięcia granicy lasów Nadleśnict\\ ,
Dąbrowa z wschodnią granicą gromady Wymysłów, dalej na północ wzdłuż
wschodniej, a następnie na zachód wzdłuż pół
nocnej granicy gromady Wymysłów do zachodniej' krawędzi północnej granicy tej gromady, skąd w kierunku północno-zachodnim
wzdłuż południowej granicy lasów maj. Dobieszowice, do drugiego koryta rzeki Srynicy,
następnie na północ lewym brzegiem drugiego
koryta tej rzeki do granicy województwa
śląskiego;

b) w powiecie częstochowskim:
od punktu .zetknięcia koryta,rzeki Piskorki
z gra~icą województwa łódzkiego położonego
n~ pOłn<?cny ~achód od zachodniej krawędzi
połno~ne} gramc~ kol. Lutrowskie, linią prostą
~o tej kr.a,:"ędzl,. następnie wzdłuż północnej
l wschodnie} gramcy kol. Lutrowskie do drogi
prowadzącej do szosy Starokrzepice-Kuźniczka,
dalej linią prostą na południe do koryta rzeki
Liswarty, skąd w kierunku zachodnim wzdłuż
lewego brzegu koryta rzeki Liswarty do punktu
znajdującego się na wysokości zachodniego
s~raju zabudowań wsi Stare Dankowice, przeCIna koryto rzeki Liswarty i biegnąc w kierun-ku południowym wzdłuż grani<1 posiadłości
prywatnych dochodzi do drogi ~tare Dankowice-Kotary, biegnie na południewzdłużwschod
niej krawędzi tej drogi do punktu przecięcia
z północną granicą gminy Panki, po czym na
wschód wzdłuż północnej granicy tej gminy
do punktu przecięcia z wschodnią granicą posiadłości prywatnych wsi Kotary; od tego punktu

wschodnią a następnie południową granicą posiadłości prywatnych w tej wsi do punktu prze-

~itccia

z wschodnią granicą gminy Przystajti
od tego punktu na południe wzdłuż wschodniej granicy gminy Przystajń do punku zetknię
cia z zachodnią granicą gminy Węglowice, następnie w
kierunku południowo - wschodnim
wz dłuż wschodniej krawędzi drogi leśnej KoskiWęglowice do punktu przecięcia z torem kolejowym; od tego Runktu wzdłuż zachodniej krawędzi toru kolejowego do drogi prowadzącej
ze wsi Jezioro do drogi Łebki-Herby Nowe,
a następnie w kierunku południowo-zachodnim
wzdłuż wschodniej krawędzi tej drogi do drogi
Ł ebki-Herby Nowe; od tego punktu linią prostą
na południe do granicy województwa
I

śląskiego.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cle z dniem ogłoszenia.
W ojewoda: Dr Dziadosz

28.
ZARZĄDZENIE

Naczelnika

Okręgu

Administracji Miar
w Katowicach

z dnia 6 lutego 1937 r.
w sprawie publicznych zbiórek legalizacyjnych
w roku 1937 w powiatach: olkuskim, zawiereiańskim i częstochowskim.
Na mocy art. 20 dekretu o miarach z dnia
8 lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 72,
poz. 661) i art. 10 Statutu Urzędów Miar (Dz.
U. R. P. z 1919 r. Nr. 74, poz. 429 oraz w myśl
art. 12 powołanego dekretu, zarządzam w raku 1937 publiczne zbiórki legalizacyjne w powiatach: olkuskim, zawierciańskim i częstochow
skim w celu następczej legalizacji narzędzi
mierniczych według następującego planu:
I w powiecie olkuskim:
1) w Sławkowie od dnia , 5 kwietnia do
dnia 9 kwietnia włącznie dla gminy Sławków,
2) w Olkuszu od dnia 12 kwietnia do
dnia 7 maja włącznie dla gmin: Olkusz, Bole~
sław i Rabsztyn,
3) w Sułoszowej od dnia 10 maja do dnia
14 maja włącznie dla gmin: Sułoszowa i Jangrot,
4) w Skale od dnia 18 maja do dnia 28
maja włącznie dla gmin: Skała, Minoga i Cja~
nowice,
5) w W olbromiu od ·dnia 31 maja do dnia
18 czerwca włącznie dla gmin: Wolbrom i Dłużec,
6) w Żarnowcu od dnia 21 cz.erwca do
dnia 25 czerwca włącznie dla gminy Zarnowiec,
7) w Pilicy od dnia 28 czerwca do dnia
9 lipca włączaie dla gmin: Pilica i Kidów,
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Ogrodzieńcu od dnia 12 lipca do dnia
włącznie dla gminy Ogrodzieniec,

8) w
] 5 lipca

9) w Kroczycach od dnia 1Tlipca do dnia
"20 lipca włącznie dla gminy Kroczyce.
II w powiecie zawierciańskim:
l) we W/odowicach od dnia 22 li pca do
-dnia 23 lipca włącznie dla gminy Włodowice,
2) w Żarkach od dnia 26 lipca do dnia
6 sierpnia włąc7.nie dla gmin: Parki i Niegowa,
3) w Poraju od dnia 9 sierpnia do dnia
11 sierpnia włącznie dla gminy Poraj,
4) w Kozieg/owach od dnia 13 sierpnia
do dnia 20 sierpnia włącznie dla gmin: Koziegłówy, Koziegłówki i Rudnik Wielki,
5) w Myszkowie od dnia 23 sierpnia do
-dnia 3 września włącznie dla gmin: Myszków,
Mrzygłód i Pińczyce,
6) w Siewierzu od dnia 6 września do
dnia 14 września włącznie dla gmin: Siewierz
i Mierzęcice,
7) w Porębie od dnia ] 6 września do dnia
18 września włącznie dla gminy Poręba,
8) w Łazach od dnia 21 września do dnia
28 września włącznie dla gm"iny Rokitno Szlacheckie,
9) w Krom%wie od dnia 30 września do
dnia 4 października włącznie dla gminy Kromołów,

10) w Zawiercź~ od dnia 6 października
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]2) w Janowie od dnia 5 sierpnia do dnia
13 sierpnia włącznie dla gminy Złoty Potok,
13) w Olsztynie od dnia ] 6 sierpnia do
dnia 18 sierpnia włącznie dla gminy Olsztyn,
14) we Wrzosowej od dnia 20~ierpnia
do dnia 25 sierpnia włącznie dla gmin: Wrzosowa i Poczesna,
15) w Kamienicy Polskiej od dnia 27
sierpnia do dnia 1 września włącznie dla gmin:
Kamienica Polska i Rększowice.
W myśl art. 20 dekretu o miarach zarządy gminne winny:
1) ogłosić o czasie i miejscu, w których
ma się odbyć zbiórka legalizącyjna dla danej
gminy,
2) dostarczyć dla czynności urzędowych
bezpłatnie odpowiednie pomieszczenia,
3) okazywać wszelką pomoc i współdzią
łanie urzędnikom legalizacyjnym przy pełnie
niu przez nich czynności na terytorium gminy.
Winni stosowania lub przechowywania
w obrocie publicznym narzędzi mierniczycll
nielegaIiz0wanych s nielegalnych lub nierzetelnych będą karani w myśl art. 23 dekretu
o miarach grzywną do 1000 zł. i aresztem do
6 tygodni lub jedną z tych kar.
OUM5 Nr. 37. 482.1.
Naczelnik Okręgu Administracji Miar:
St. Markiewicz

-1:ło dnia 19 listopada:włączn ie dla gminy Za-

wiercie.

III w powiecie

ćzęsłocbowskim:

l) w Blachowni od dnia 20 kwietnia do
dnia 26 kwietnia włącznie dla gminy Dźbów,
2) w W ęglowicach od dnia 28 kwietnia
do dnia 4 maja włącznie dla gminy W ęglowice,
3) w Pankach od dnia 7 maja do dnia
18 maja włącznie dla gmin: Panki i Przystajń,
4) w Krzepicach od dnia 20 maja do dnia
5 czerwca włącznie dla gmin: Krzepice, Kuź
ni czka i Lipie,
5) w Opatowie od dnia 8 czerwca 00 dnia
11 czerwca włącznie dla gminy Opatów,
6) w K/obucku od dnia 14 cżerwca do
-dnia 30 czerwca włącznie dla gmin: Kłobucko
j Kamyk,
7) w Miedźnie od dnia 2 lipca do dnia
7 li pca włącznie dla gmin: Miedźno i Popów,
8) w Mykanowie od dnia 9 lipGa do dnia
12 lipca włącznie dla gminy Mykanów,
9) w Rędzinach od dnia 14 lipca do dnia
17 lipca włącznie dla gminy Rędziny,
10) w llfslowie od dnia 20 lipca do dnia
27 lipca włącznie dla gminy Wancerzów,
11) w Przyrowie od dnia 29 lipca do dnia
3 sierpnia włącznie dla gminy Przyrów,

D Z J At N JE URZ ĘD OW Y.
LI CYT A C

JE

I P R Z E T A R G I.

Kierownidwo Przebudowy drogi pańsłwo
wej Nr. 13 w Kielsach ogłasza przetarg publiczny na dostawę 6050 ml materiałów kamiennych do przebudowy drogi na odcinki od km.
106,930 do kOJ . 109,000, od km. 119,750 do km.
1~0,550 i od km. 123,950 do km. 124,600 w powiecie radomskim.
Szczegółowych informacyj można zasięgać
w Biurze Kierownictwa w Kielcach, ul. Sienkiewicza Nr. 25.
Tam też oraz w Powiatowym Zarządzie
Drogowym w Radomiu można nabyć druki
ofertowe po cenie trzy złote.
Otwarcie ófert nastąpi 15 marca 1937 r.
O godz. 10 w Biurze Kierownictwa w Kielcach.
Naczelnik Więzienia w Pińcżowie ogłasza
przetarg nieograniczony na dostawę: ziemniaków Silesia lub Woltmony 150 q, buraków
ćwikłowych 3 q, marchwi czerwonej 5 q, grochu polno 3q, mąki żytnio-razowej 45 q, mąki
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pszennej ,,000" 20 q, żyta 45 q, jęczmienia 6 q,
owsa 10 q, pszenicy 20 q, kapusty kiszonej
12 q, i siana słodkiego 5 q. Oferty należy skła
dać w więzieniu w Pińczowie w terminie do
.aia 25 marca 1937 r. godz. 12, z dołącze
niem kwitu Kasy Urzędu Skarbowego na wpła
cone wadium w wysokości 5%'

Naczelnik Więzienia na Świętym Krzyżu
ogłasza, Iz
w daiu 20 marca 1937 roku
O godz. 12 rano odbędzie się licytacja zap6mocą
ofert na dostawę dla więzienia następujących artykułów; 300 metrów żyta, 60 metrów mąki żytnio
pytlowej, 30 metrów kaszy jęczmiennej, 10 metrów kaszy jaglanej, 5 metlów jęczmienia i 5 mtr.
ryżu.

Reflektańci

winni dó dnia 20 marca
listem poleconym oferty w należycie zapieczętowanych kopertach bez ~znacze
nia firmy, pod adresem Więzienia na Swiętyrn
l\rzyżu, opatrzonych napisem; "oferta na dostawę
żyta, mąki, kaszy, jęczmienia i ryżu".
Ofer1y nadsyłane inną drogą ewentualnie
podskrobywane lub poprawiane rozpatrywane
nie , będą.
Oferta winna być sporządzona bez żadnych
poprawek i podskrobań z dołączeniem wadium
w wysokości 5% ofertowej dostawy, ewentualnie
kwitu Kasy Skarbowej na dokonaną wpłatę.

1937 r.

przesłać

Z warunkami dostawy reflektanci zapoznać
w kancelarii więzienia.
Z pośród reflektantów dostawę powyzszą
otrzyma itn, kto zaoferuje najnitszą cenę za wysię mogą

ł\dres

Redakcji i f\dministracji:

Urząd

N!! 5

źej wyszczególnione artykuły loco Święty Krzyż~.

oraz najdogodniejsze warunki dostawy i regulowania należności.

UNIEW AŻNIENlE ZAGUBIONYCH
DOKUMENTÓW ł WEKSLI.
Wrona Ignacy, :tam. w Porąbce, ogl. o 'lągub . tymczasowego zaświadczenia wojskowego, wyd. przez 3 p.
ułanów w Tarnowskich Górach, ora'Z dowodu. osobistego,
wyd. przez Starostwo Pow. w Będzinie dn. 1.11.1923 r.
Federowicz Józef, 'lam. w S/awkowie, ogłasza o ZBgubieniu pistoletu "Melior", kalo 6.35 Nr. 8284.
Unieważnia s ię zagubione świadectwo szkolne z 5
oddzi·ałów, wyd. przez kierownictwo szkoły im. Konarskiego · w Kielcach na nazwisko Habra Mariana.
Bakalarz Roman, 'lam . w Wolj Morawickiej, gm.
Morawica, pow. kieleckiego, ogl. o zagubieniu legitymacji
bezrobocia . wyd. przez Fundusz Pracy.
Wulfszlat Chaim (r. 1912), 'lam. w Chęcinacb r
ohłasza o zagubieniu książeczki wojskowej
kaTty mob.,
wyd. przez P. K . U. Kielce.
Szajnfeld Chuna Lejb (r. 1910), 'lam. W Kielcach,
ogłasza o zagub. zaświadczenia wojskowego, wyd. puez
komisję poborową w Kielcach.
/asiówka Aleksander (r. 1908), 'lam. w Sosnowcu,
ogłasza o zagub. ks. wojskowej. wydanej przez P. K. U.
Sosowiec i dowodu osobistego, wyd. przez Starostwo
Powiat. w Będzinie.
Mitręga Franciszek, 'lam. w Wrocieryżu, gm. Nawarzyce, pow. jędr'Zejowslcieio, oglasLa o zagubieniu ksią
żeczki wojskowej, wyd. przez P. K. U. Pińczów.

Wojewódzk i w Kielcach. Zamek. Tel. Nr. 1788,

Prenumerata za 1937 r. - 24 zł. Numer pojedyńczy - l zł. Cena olf/osIeń: o postępowaniu spadkowem - pojedyń
c'Ze 10 zł., zbiorowe po 7 'Zł. od każdego postl:powania; o regulacji hipoteki - pojedyńcze 12 zł.. :z:hiorowe po 9 zł,
od każdej nieruchomości; za wiersz szpaltowy lub jego miejsce - 60 gr.; jedną szpaltę - 30 zł.; jedną strone; dwuszpaltową 60 zł. Drobne ogłoszenia jednokrotne: o unieważnieniu dOKumentów osobistych - 20 gr. za wyraz, Dajmniej 3 złote; dowodów tożsamości koni - l zloty; znaków i dowodów reiestr. pojazdów mechanicznych, dokumentów
na broń i weKsli - 5 złotych. Za oglos'Zenia trzykrotne opłata potrójna.

Wuelkie opłaty za prenumeratę, ogłoszenia i t. p. naJeży wpłacać do Pocztowej Kasy Oszczędności na kODtoczekowe lir. 30.&82 i potwierdzenie wpłaty nadsyłać do Administracji " Kieleckiego DzieDDnika Wojewódzkiego",
Druk. Kieleckiej Spółki Wydawniczej -

ul. Sienkiewicza Nr. 16.
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