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DZIENNIK WOJEWÓDZKI
R°k  V. _________  Rzeszów, dnia 15 października 1948 r. Nr 8 (27)

T r e ś ć
DZIAŁ URZĘDOWY :

Poz. 95. Rozporządzenie W ojewody Rzeszowskiego z dnia .11 września 1948 r* Nr S. A. III - 2a/23 48 
w spraw ie połączenia gromad Dąbrówka Ruska i Dąbrówka Polska w gminie Sanok wieś po
w iat Sanok w jedną sam oistną gromadę pod nazwą „Dąbrówka". ,

Poz. 96. Rozporządzenie W ojewody Rzeszowskiego z dnia 11 września 1948 r. L. S. A. HI r"2a'23/48 
w spraw ie połączenia gromad Dobra Szlachecka i Dobra Rustykalna w gminie Mrzygłód po
w iat Sanok w jedną samoistną gromadę prxl nazwą „Dobra". 1

Poz. 97. Rozporządzenie W ojewody Rzeszowskiego K. dnia 11 września 1948 r. Nr SA. III. 26 19/48
w spraw ie utworzenia nowej gromady Kosików w gminie Radawa powiatu Jarosławskiego.

Poz. 98. Rozporządzenie W ojewody Rzeszowsldegoz dnia 11 września 1948 r. Nr S. A. III - 26 19/48 
w spraw ie utw orzenia z gromad Pruchnik  Miasto i P ruchnik  wieś jednej grom ady pod nazwą 
„Pruchnik" w gm inie Pruchnik  pow iatu jarosławskiego.

Poz. 99. Rozporządzenie W ojewody Rzeszowskiego z dnia 11 września 1948 r. L. S. A. III - 2a/36/48 
w spraw ie utw orzenia nowej gromady „Hucina - Staszówka" w gminie Niwiska powiatu 
Kolbuszowskiego.

Poz. 100. Obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego z dnia 8 września 1948 r. Nr S. A. III-2a
/35'48 o sprostow aniu błędów powstałych przy ogłoszeniu Rozporządzenia W ojewody Rze
szowskiego z dnia 14 czerwca 1948 r. Nr S. A. III-2a/35/48 w spraw ie utw orzenia gromady 
Zalesie, w gm inie Przew orsk Wieś w powiecie przew orskim  ogłoszonego w Rzeszowskim 
Dzienniku W ojewódzkim Nr 5/24 poz. 49.

Poz. 101 Obwieszczenie Sędziego dla spraw  scaleniowych przy Urzędzie W ojewódzkim z dnia 30 w rze
śnia 1948 r. L. dz. 54/48 w spraw ie wyłożenia w ykazu stanu  własności posiadania i obciążeń 
oraz obszaru klasyfikacji i szacunku gruntów  wchodzących w skład obszaru scalenia gro
mady W erynia.

Poz. 102. Ogłoszenie Urzędu W ojewódzkiego Rzeszowskiego z dnia 25 września 1948 r. L. A. C. II-3/194 
48 o zmianie imion i nazwisk.

Poz. 103. Ogłoszenie Dyrekcji Lasów Państw owych Okręgu Rzeszowskiego w Tarnowie z dnia 30. IX.
1948 r. Zn. Spr. 194/1 O g .48 w spraw ie trybu  postępowania przy przejm ow aniu przedsię
biorstw  na własność Państw a.

Poz. 104. Obwieszczenie Starosty Powiatowego Niżańskiego z dnia 21 września 1948 r. L. R. IL3/11 48 
w spraw ie wyłożenia w ykazu stanu własności i obciążeń oraz obszaru klasyfikacji i szacunku 
gruntu  przed scaleniem  dla gromady Jerowe.

Poz. 105. Obwieszczenie Starosty Powiatowego Tam.,'brzeskiego z dnia 14 września 1948 r. L. RoL-II/3/ 
13 48 w spraw ie wyłożenia wykazu stai u własności posiadania i obciążeń oraz obszaru k la

syfikacji i szacunku scalonych gruntów  pmed scaleniem  dla gromady Jastkpw ice i częściowo 
Brandwica.

Poz. 106. Orzeczenie Starosty Powiatowego w Sanoku z dnia 25 września 1948 r. L. R. II/4/Spr 4 8^48 
w spraw ie przejęcia na rzecz Skarbu Państw a na cele reform y rolnej nieruchomości ziemskich 
położonych na terenie gm iny katastra lnej Morochów gm iny Szczawne pow iatu Sanockiego.

Poz. 107. Ogłoszenie z dnia 18. IX. 1948 r. o likw idacji K om unalnej Kasy Oszczędności M iasta S trzy
żowa.

Poz. 108. Ogłoszenie Państw ow ych Zakładów Lotniczych Przedsiębiorstw a Państwowego W yodrębnio
nego W arszawa 21-Okęcie z dnia 15 października 1948 r. w spraw ie przejęcia Zakładów Me
talurgicznych Sp. z o. o. Gorzyce na własność Państw a.

DZIAŁ NIEURZĘDOW Y :

Unieważnienia zagubionych względnie skradzionych dokumentów.
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Poz. 95.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY RZESZOWSKIEGO

z dnia 11 września 1948 r. N r S. A. III-2a/23/48

w  sprawie połączenia gromad Dąbrówka Ruska i Dąbrówka Polska, w  gm inie Sanok W ieś, powiat Sanok
w  jedną samoistną gromadę pod nazwą „Dąbrówka1*.

Na podstawie art. 16 ustaw y z dnia 23 m arca 1933 
r. o częściowej zm ianie ustro ju  sam orządu tery to ria l
nego (Dz. U. R. P. N r 35 poz. 294), oraz zgodnie z u- 
chwałą W ydziału W ojewódzkiego z dnia 11 w rze
śnia 1948 r. w ydaję następujące rozporządzenie :

§ 1. Z gromady: Dąbrówka Ruską i Dąbrówka Pol
ska, wchodzących w skład gm iny Sanok Wieś, w po
wiecie sanockim, tw orzę jedną sam oistną gromadę 
pod nazwą „D ąbrów ka11. •

§ 2. W skład nowej grom ady Dąbrówka wchodzą 
wszystkie parcele gruntow e, k tóre dotychczas wcho

dziły w skład gromad: Dąbrówka Ruska i Dąbrówka 
Polska, o łącznej powierzchni 609 ha 3 a.

§ 3. W ykonanie niniejszego rozporządzenia poru- 
czam Staroście powiatowem u w Sanoku.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem  ogłoszenia w Rzeszowskim Dzienniku Wo
jewódzkim.

p. o. Wojewoda 

(M i r e k J a n )

Poz. 96.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY RZESZOWSKIEGO

z dnia 11 września 1948 r. L. S. A. III-2a/23/48

w  sprawie połączenia gromad Dobra Szlachecka i Dobra Rustykalna, w  gm inie Mrzygłód, pow. Sanok,
w jedną samoistną gormadę pod nazwą „Dobra11.

Na podstaw ie art. 16 ustaw y z dnia 23 m arca 1933 
r. o częściowej zmianie ustro ju  sam orządu tery to ria l
nego (Dz. U. R. P. N r 35, poz. 294), oraz zgodnie 
z uchw ałą W ydziału W ojewódzkiego z dnia 11 w rze
śnia 1948 r. w ydaję następujące rozporządzenie :

§ 1. Z gromad: Dobra Szlachecka i Dobra R usty
kalna, wchodzących w skład gm iny Mrzygłód, w  po
wiecie sanockim, tw orzę jedną sam oistną gromadę 
pod nazwą „Dobra11.

§ 2. W skład nowej grom ady Dobra wchodzą 
wszystkie parcele gruntow e, k tóre dotychczas wcho

dziły w skład gromad: Dobra Szlachecka i Dobra 
Rustykalna, o łącznej powierzchni 2.169 ha.

§ 3. W ykonanie niniejszego rozporządzenia poru- 
czam Staroście powiatow em u w Sanoku.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem  ogłoszenia w Rzeszowskim Dzienniku W oje
wódzkim.

p. o. W ojewoda 
(M i r c k J a n )

Poz. 97.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY RZESZOWSKIEGO

z dnia 11 września 1948 r. N r S. A. III. 2b/19'48 

w  sprawie utworzenia nowej gromady K ostków w  gm inie Radawa, powiatu jarosławskiego.

Na podstaw ie art. 16 ustaw y z dnia 23 m arca 1933 
r. o częściowej zm ianie ustro ju  sam orządu tery to ria l
nego (Dz. U. R. P. N r 35, poz. 294), oraz zgodnie z u- 
chwałą W ydziału W ojewódzkiego z dnia 11 września 
1948 r. w ydaję następujące rozporządzenie:

§ 1.
Z grom ady Nielepkowice wydzielam  przysiółek 

Kostków, a z grom ady M anasterz przysiółek Wielgo- 
sy i z obydwu tych przysiółków tw orzę gromadę pod 
nazwą „Kostków11 w gminie W iązownica, powiatu 
jarosławskiego.

§ 2 .
W skład nowej grom ady Kostków wchodzą nastę

pujące parcele :
a) gruntou e : I. krt. 1531,1532,1536 1-1537/3,1539/1-

1.551 2,1553/1,2 1555-1556,1558-1567/2,1571 1-3,1573-

1577, 1579-1753, 1758-1826, 1829. 1836 1-1845, 1849- 
1863, 1866, 1880-2189, 2191-2287, 2290-2315, 2317/1- 
2320, 2322 1-2325, 2327,2331 1-2332 22,2334 1-2335/8 
2337,2340 2341/2,2343,2347, 1,2347 3 i 4, 2347 6,2347 
15,2349/1-2350,2358 1-2358 8, 2359 3-2359 17, 2360 3- 
2360 16,2360 26, 2360 35-2361, 2363 7-2364 22, 2366- 
2369 17,2371 1-2373,2376 2,2382,2384 1,2385 1-2386 
5,2389 1-2390/9,2393 1-2403 1, 2403 3-2403 30, 2403 
34-2403 45,2405-2406 3, 2408 1-2408 12. 2409 2-2413 
10, 2414 4- 2415 15, 2419 1 -2420 2, 2422 I, 2423 1- 
2425 2,2428-2437 2,2440 1-3, 2442-2447 3, 2449 1-3,6- 
2450/19,2450 23,2452 2-2462 6,2464-2467 2,2469-2562. 
2564-2576,2578, 2584 2-4, 2622 1,4-15, 17-26, 2622 3 1 
2622 32,2622 34-38,2622 41-2622 67,2622/69-2622 7 5 
2622/79-2622 82,2622 97-2622 102,2622 104-2622 122 
2622/124-2622/132, 2622*59-2622 161, 2608 1 -2613, 
2617-2619,2621.
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b) budom lane I. kat.: 125 2-4,167-173,18381-5,194 204 
205,213.214.218-227,229-237.

o łącznej powierzchni parcel gruntow ych i budowla
nych 566 ha 25 a 2 m kw.

Ponadto w skład powyższej gromady wchodzą 
wszystkie parcele gruntow e i budowlame położone 
po lewym  brzegu rzeki San, należące do przysiółka 
Wielgosy o łącznej powierzchni 283 ha 75 arów.

Łączna powierzchnia grom ady Kostków wynosić 
będzie 850 ha 2 m  kw.

§3.
W ykonanie niniejszego rozporządzenia poruczam 

Staroście Pow iatow em u w Jarosław iu.

§4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Rzeszowskim Dzienniku Wojewódzkim.

p. o. W ojewoda 

( M i r e k  J a n )

Poz. 98.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY RZESZOWSKIEGO

z dnia 11 września 1948 r. N r S. A. III-2b/19/48

w  sprawie utworzenia z gromad Pruchnik Miasto i Pruchnik W ieś jednej gromady pod nazwą „Pruchnik*
w  gm inie Pruchnik, powiatu jarosławskiego.

Na podstaw ie art. 16 ustaw y z dnia 23 m arca 1933 r. 
o częściowej m ianie ustro ju  sam orządu tery to ria lne
go (Dz. U. R. P. N r 35, poz. 294), oraz zgodnie z u- 
chwałą W ydziału W ojewódzkiego z dnia 11 września 
1948 r. w ydaję następujące rozporządzenie:

§ 1.
Grom ady Pruchnik  m iasto i P ruchnik  Wieś, 

wchodzące w  skład gminy Pruchnik , w powiecie ja 
rosławskim, łączę w jedną grom adę pod nazwą 
„P ruchn ik11.

§ 2 .
W skład nowej grom ady P ruchnik  wchodzą wszyst

kie parcele gruntow e, położone na teren ie dotych

czasowych gromad: Pruchnik  m iasto i P ruchnik 
Wieś o łącznej powierzchni 1821 ha, 39 arów  80 m 
kw adratow ych.

§3.
W ykonanie niniejszego rozporządzenia poruczam 

Staroście powiatowem u w Jarosław iu.

§ 4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Rzeszowskim Dzienniku Wojewódzkim.

p. o. Wojewoda 

(M i r e k J a n )

Poz. 99.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY RZESZOWSKIEGO

z dnia 11 września 1948 r. L. S. A. III 2a/36'48> 

w sprawie utworzenia nowej gromady „H ucina-Staszówka“ w  gm inie Niwiska, pow. kolbuszowskiego.

Na podstaw ie art. 16 ustaw y z dnia 23 m arca 1933 
r. o częściowej zmianie ustro ju  samorządu tery to ria l
nego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 294), oraz zgodnie 
z uchwałą W ydziału W ojewódzkiego z dnia 11 w rze
śnia 1948 r. w ydaję następujące rozporządzenie :

§ 1.
Z grom ady Przyłęk, wchodzącej w skład gminy 

Niwiska, w  powiecie kolbuszowskim  wydzielam  przy
siółki Hucina i Staszówka i z tych przysiółków tw o
rzę sam oistną grom adę pod nazwą „H ucina-Sta- 
szówka“.

§ 2 .

W skład nowej grom ady Hucina Staszówka wcho
dzą następujące parcele:

a)grunt. L. kat.:491 12, 512 2-512 13,670 1-670 3,671 6- 
8,686 4-688 2.692 3-4, 715 12-13, 716 2, 719 4,719 12, 
736 2,745 2,746 2,747 2-751,753-760/3, 767 2-771,773- 
779 3,891 10, 895 1, 2, 4-10-896 1, 3-36. 39, 43-896/63, 
896 65-184, 896 186-187, 898-901 9, 903-912 2, 914/1- 
926,928-930 2,932.935.936,938-943,945,946,948, 949 1-

962,964-974 7,976-992. 999 1,2, 1005, 1008, 1009. 1013- 
1015/2,1017,1018.1020-1027.1029 1-1037.1039-1040 20 
1040/26-28,1041 1-3, 5, II, 13,1043 1-7,1045/1-1071. 
1073-1075 2,1077,1078,1080 1-1082,1086,1087J090  1- 
1092,1094-111 1,1113-1124,1126-1 i31 ,1133-1138, 1140- 
1150,1152,1-1155/5,1157 1,2,1159,1 161 1-1163,1 166. 
1167, 1169-1 170, 1172-1208, 1210 1-1235, 1237-1251, 
1256-1267 2, 1269 1-1273 2, 1275, 1277-1302, 1304 2. 
1305-1308, 1310 1-3, 1312 1-1315 2. 1317, 1320 1-
1321, 1323-1324, 1326 1-1330 2. 1332- 1339, 1344 1- 
1353, 4, 1355,1356, 1358 1-1368, 1370-1383, 1386-1389, 
1391 1-1395, 1397-1398 58, 1398 60-1403, 1405-1408 
1410 1-I4f8, 1420 1-1438, 1440 1-1442, 1444 3, 1446- 
1448,1505 2-4,1519,1549 1-1551,1552 2,1575-1578.

b) budouilane L. kat.: 88 1-91, 93-95 2,98,99,101 1-3, 
106 1-108,109 2.110,112 1-113,115 1-2,117-118 4, 120- 
121/2,123,124 1-2,126, 129-132, 134 1, 2, 137, 139-143, 
145-150 2,153 1,2, 170-177, 179, 180, 196, 204. 21 1-214, 
216,222 223,227-229,283.

o łącznej powierzchni 695 ha, 14 arów, 35 m kw a
dratowych.
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§ 3. ogłoszenia w Rzeszowskim Dzienniku Wojewódz-
W ykonanie niniejszego rozporządzenia poruczam Sta- kim. 
roście Pow iatowem u w Kolbuszowej.

g 4 p. o. Wojewoda

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem (M i r e k J a n )

Poz. 100.

OBWIESZCZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO RZESZOWSKIEGO

z dnia 8 września 1948 r. Nr S. A. III.-2a-/35/48

o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu Rozporządzenia Wojewody Rzeszowskiego z dnia 
14 czerwca 1948 r. Nr S. A. III.-2a/35'48 w spraw ie utworzenia gromady Zalesie, w gminie Przeworsk 
Wieś, w powiecie przeworskim, ogłoszonego w Rzeszowskim Dzienniku Wojewódzkim Nr 5 (24) poz. 49.

Na podstaw ie § 5 Rozp. Rady Min. z dnia 5 lipca W § 1. na stronie 13 pierszy wiersz od góry: „Z gro-
mady Żuraw ica" ma być ,,Z grom ady Żurawiczki".

1928 r. w spraw ie Dzienników W ojewódzkich (Dz.

U. R. P. Nr 72 poz. 648) zarządza się sprostowanie Za^ Naczelnik W ydziału
błędu drukarskiego : wz. Mgr. M. Niedziocha

Poz. 101.

O B W I E S Z C Z E N I E  

Sędziego dla spraw scaleniowych przy Urzędzie Wojewódzkim.

z dnia 30 września 1948 r. L. dz. 54/48

w  sprawie wyłożenia wykazu stanu własności posiadania i obciążeń oraz obszaru klasyfikacji i szacunku 
gruntów wchodzących w skład obszaru scalenia gromady Werynia.

Stosownie do przepisów art. 10 ustaw y z dnia 17 nej wyżej ustawy, w szczególności więc ustalony
m arca 1932 r. Nr 38, poz. 392 Dz. U. R. P. wyłożone w danych dokum entach stan własności, posiadania
zostają do w glądu osób interesow anych w lokalu i obciążeń stanowić będzie łącznie z prawomocnym
urzędowym  mierniczego prowadzącego scalenie orzeczeniem zatw ierdzającym  pro jek t scalenia pod-
w W eryni, pow. Kolbuszowa w ykazy stanu w łasne- staw ę do uregulow ania stanu hipotecznego obszaru
ści, posiadania i obciążeń oraz obszaru, klasyfikacji scalenia. /
i szacunku gruntów  wchodzących w skład obszaru Powyższy term in jednomiesięczny liczy się od
scalenia grom ady W erynia w raz z protokołam i prze- trzeciego dnia po w yw ieszeniu tego obwieszczenia 
prowadzonych dochodzeń. w Zarządzie gm innym  w Kolbuszowej Górnej pow.

Kolbuszowa.
Zaznacza się, że osoby interesow ane mogą w ciągu, 

jednego miesiąca zgłosić pisem nie lub ustnie na ręce Rzeszów, dnia 30 września 1948 r.
mierniczego sprzeciwy co do treści wyłożonych do
kum entów  i że niezgłoszenie sprzeciwów w odnie- Dr. A. Kuśnierz wr.
sieniu do praw a własności, posiadania i obciążeń Sędzia scaleniowy
spowoduje skutk i w ynikające z art. 12 i 16 powoła- przy Urzędzie Wojew. Rzeszowskim

Poz. 102.

OGŁOSZENIE URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO RZESZOWSKIEGO

z dnia 25 września 1948 r. L. AC. II. 3/194 48 

o zmianie imion i nazwisk.

Urząd W ojewódzki na podstawie art. 2 i 3 dekretu  
z dnia 10. XI. 1945 r. o zmianie i ustalaniu  imion 
i nazwisk (Dz. U. R. P. Nr 56 poz. 310) zezwolił na 
zm ianę nazwiska:

1) G ruftow i Mieczysławowi, zam. w Przem yślu - 
na „Nowacki",

2) Chtiejowi Józefowi, zam. w Przem yślu — na 
„Krynicki",

3) Kogutowi Tadeuszowi, zam. w Pobitnem  pow. 
Rzeszów -— na „Korczyński",

4) Beluchowi Mieczysławowi, zam. w Przem yślu 
— na „Beloński",
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5) Beluch Zofii Helenie 2-im. zam. w Przem yślu 
—  na „Belońska",

6) Popowi Stanisławowi, zam. w Gorliczynie -pow. 
Przew orsk — na „Kowalski",

7) Capowi Tadeuszowi, zam. w Sanoku —  na 
„Szymański",

8) Mgr. Półtorakow i Stefanowi, zam. w Rzeszo
wie — na „Mirowski",

9) Nicponiowi Bronisławowi, zam. w Albigowej 
pow. Łańcut — na „Niziński",

10) Bykowi Józefowi, zam. w Jastkow icach pow. 
Tarnobrzeg — na „Byczyński",

11) Pędzibykowi Tomaszowi, zam. w Urzejowicach 
pcw. Przew orsk —- na „Pędziński".

Zm iana nazwiska obejm uje:

ad 1) żonę Annę,
ad 2) żonę Julię,
ad 3) żonę Janinę Mieczysławę 2-im. i niepełno

letnie dzieci: Romana Antoniego 2-im. i An
toniego Wojciecha 2-im.,

ad 4) żonę Zofię i niepełnoletniego syna Jerzego,
ad 8) żonę Zofię,
ad 11) żonę Mariannę i niepełnoletnie dzieci: Janinę, 

Zofię, Eugenię, Kazimierza i Sylwestra.

Za W ojewodę:

(—) Mgr. Fr. Kułakowski
Naczelnik Wydziału Administr.

Poz. 103 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego w Tarnowie, 
z dnia 30. IX. 1948 r. Zn. Spr. Pu. 194/IOg./48 

w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady M inistrów 
z dnia 30 stycznia 1947 r. w  spraw ie try b u  postępo
w ania przy przejm ow aniu przedsiębiorstw  na w łas
ność Państw a (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62, wraz 
z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia M inistra

Leśnictwa z dnia 19 lipca 1948, ogłasza się, że spo- 
iządzone zostaną protokóły zdawczo-odbiorcze na
stępujących przedsiębiorstw , przejętych na własność 
Państw a :

L.p.
NAZ A i MIEJSCE 

położenia 
przedsiębiorstw a

Przedmiot
działania

Imię i iutz. : i T o  oraz 
m iejsce zami szkania 

właściciela

D a ta  godz ina  
i m ie jsce  sp o rz ą 

d z en ia  . 
p ro tokó łu

Uwagi

1
Tartak Parowy i Fa r, ka 

Skrzyń 
Zygmunt Griffeld 
Zarszyn p .  Sanok

Przecieranie drewna 
i wyrób skrzyń

Zygmunt Griffeld 
m. zamieszkania 

nieznane

30. XI. 1948 r. 
godz. 10 
Zarszyn

30.XI.1948

2
Tartak Engel i Hutt< rer 

Sp. Akc.
Lesko Łukawica

Przecier nie drewna 
wyrób skrzyń 

suszenie drewna

Engel i Flutterer 
m. zamieszkania 

nieznane

9. XI. 1948 
godz. 10 
Łukawica 
k Leska

3
Tartak Parowy 
B-cia Ryngiel 

w W ojtkówce k Leska

Przecieranie
drewna

Bracia Ryngiel 
w W ojtkówce

16. XI. 1948 
godz. 10 

W ojtkówka 
k Leska

4
Tartak Parowy 
Rudnik Sanem

Przecieranie
drewna m ienie poniem ieckie

23. XI 1948 
godz. 10 
Rudnik

5
F-ma .,Forest" Spółka 

Drzewna z o. o. 
Gorlice

Przecieranie drewna 
i wyrób galanterii 

drzewnej

T u te c k a  Zofia  T u te c k a  Barb, 
zam. m G or l icach  

L eo n  G in sb u rg  
zam. m L o ndyn ie

14. XII. 1948 
godz. 10 
Gorlice

14.X1I.1948
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W zywa się właścicieli powyższych przedsiębiorstw  
oraz właścicieli składników  m ajątkow ych znajdu ją
cych się w powyższych przedsiębiorstw ach do staw ie
nia się w czasie i m iejscu wyznaczonym do sporzą
dzenia protokółu zdawczo - odbiorczego. N iestaw ien

nictwo nie w strzym uje 
zdawczo-odbiorczego.

sporządzenia protokółu

Dyrektor:
Inż. Ju lian  K utyła

Poz. 104.
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOW EGO NIŻAŃSKIEGO

L. R. II/3 11/48

w sprawie wyłożenia wykazu stanu własności i obciążeń oraz obszaru klasyfikacji i szacunku gruntu 
przed scaleniem dla gromady Jeżowe w  pow. Niżańskim.

Stosownie do art. 10 ustaw y z dnia 17. III. 1932 r 
poz. 392, Dz. U. R. P. zostaje wyłożony w Biurze sca
leniowym  w Jeżowem, gm. Jeżowe, pow. Nisko w y
kaz stanu  własności, posiadania i obciążeń, oraz ob
szaru klasyfikacji i szacunku przed scaleniem  dla 
grom ady Jeżowe.

Osoby interesow ane mogą w ciągu miesiąca, licząc 
od 3-go dnia po ogłoszeniu tego obwieszczenia przez 
Urząd Gminy w Jeżowem  (art. 51, ust. VII. 1932 r. 
poz. 833, Dz. U. R. P.) zgłaszać pisem nie lub ustnie 
sprzeciwy co do treści wyłożonych dokum entów na 
ręce mierniczego prowadzącego scalenie.

Niezgłoszenie sprzeciwów w odniesieniu do praw a 
własności, posiadania i obciążeń powoduje skutki 
w ynikające z art. 12, ust. z 17 III. 1932 r. według 
którego wykaz stanu własności, posiadania i obcią
żeń w raz z prawom ocnym  orzeczeniem, zatw ierdzają
cym pro jek t scalenia jest podstawa do wykonania 
wpisów w księgach gruntow ych.

Starosta Pow iatowy : 

Mikulski Wacław

Poz. 105.

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO TARNOBRZESKIEGO
z dnia 14 września 1948 r. L. Rol.-II/3/13 48

w sprawie wyłożenia wykazu stanu własności posiadania i obciążeń oraz obszaru klasyfikacji i szacunku 
scalonych gruntów przed scaleniem dla gromady Jastkowice i częściowo Brandwica.

Stosownie do art. 10 ustaw y z dnia 17 III 1932 r. 
poz. 392 Dz. U. R. P. zostaje wyłożony w biurze 
scaleniowym  w Rozwadowie ul. Piłsudskiego 159 
(Gimnazjum) wykaz stanu  własności, posiadania 
i obciążeń, oraz obszaru klasyfikacji i szacunku sca
leniowych gruntów  przed scaleniem  dla gromady 
Jastkow ice i częściowo Brandwica.

Osoby interesow ane mogą w ciągu miesiąca, li
cząc od 3-go dnia po ogłoszeniu tego obwieszczenia 
przez Urząd Gm iny w Charzewicach (art. 51 ust. 
z 31 VII. 1923 r. poz. 833 Dz. U. R. P.) zgłaszać pi
semnie lub ustnie sprzeciwy co do treści wyłożonych

dokum entów na ręce mierniczego prowadzącego 
scalenia.

Niezgłoszenie sprzeciwów w odniesieniu do praw a 
własności, posiadania i obciążeń powoduje skutki 
w ynikające z art. 12 ust. z 17 III. 1932 r. według 
którego wykaz stanu  własności, posiadania i obcią
żeń w raz z praw om ocnym  orzeczeniem zatw ierdza- 

. jącym  pro jek t scalenia jest podstaw ą do wykonania 
wpisów w księgach wieczystych.

Starosta Powiatowy 
Bednarz Walerian

Poz. 106.

ORZECZENIE STAROSTY POWIATOWEGO W SANOKU

z dnia 25 września 1948 r. L. R. I l^ s p r .  4/8 48

w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich położo
nych na terenie gminy katastralnej Morochów, gminy Szczawne, powiatu sanockiego.

Starosta powiatow y w Sanoku na podstaw ie de
k re tu  z dnia 28. XI. 1945 r. o przejęciu niektórych 
nieruchomości ziemskich na cele reform y rolnej 
i osadnictwa (Dz. U. R. P. N r 57, poz. 321) dekretu  
z dnia 5 w rześnia 1947 r. (Dz. U. R. P. N r 59, poz. 
318) o przejęciu na własność państw a m ienia pozo
stawionego po osobach przesiedlonych do ZSRR.

i Rozporządzenia M inistra Skarbu i M inistra Rol- 
i Ref. Rolnych z dnia 15 lipca 1948 r. (Dz. U. R. P. 
N r 49, poz. 271) oraz rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o gran i
cach Państw a jednolity tekst (Dz. U. R. P. Nr 117, 
poz. 83, z 1937 r.)
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postanowił :
przejąć na własność Skarbu Państwa na cele refor
my rolnej nieruchomości ziemskie, objęte postępo
waniem regulacji gospodarstw, położone na terenie 
gminy katastralnej Morochów, gminy Szczawne, po
wiatu sanockiego, określone w wyniku dokonanych 
pomiarów i ustalonego stanu posiadania przed regu
lacją przez mierniczego rządowego Siwca Józefa 
w 1948 r., a mianowicie :

A) nieruchomości ziemskie wraz z przynależnoś- 
ciami należące do osób przesiedlonych do ZSRR. 
i przesiedlonych na tereny Ziem Odzyskanych 
w akcji „W“ o obszarze 500, 25, 66 ha.

B) grunty stanowiące indywidualną własność osób 
obecnie zamieszkałych, a zadeklarowane przez nich 
na rzecz Skarbu Państwa na cele reformy rolnej 
w związku z postępowaniem regulacji gospodarstw 
pod warunkiem otrzymania przez nich w wyniku do
konanej regulacji odpowiedniego bezpłatnego ekwi
walentu o obszarze 101, 55,00 ha.

Natomiast następujące nieruchomości ziemskie po
łożone na terenie gminy katastralnej Morochów nie 
podlegają przejęciu na rzecz Skarbu Państwa na 
cele reformy rolnej, a mianowicie :

lasy państwowe 
gromada Morochów 
P. K. P. . . .

61, 97, 52 ha, 

55, 66, 69 ha, 
8. 52, 74 ha,

nieruchomości osób przebywają
cych zagranicą, opuszczone po
żydowskie ............................. 57, 79, 19 ha,

R a z e m  183, 96, 14 ha.

Od orzeczenia niniejszego przysługuje stronom za
interesowanym prawo odwołania za pośrednictwem 
Starosty Powiatowego w Sanoku do Wojewody Rze
szowskiego w ciągu dni 30-tu licząc od dnia następ
nego po dniu ogłoszenia niniejszego orzeczenia.

Za datę doręczenia powyższego orzeczenia uważa 
się dzień trzydziesty następujący po dniu wydania 
Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego, w którym 
nastąpiło ogłoszenie niniejszego orzeczenia.

Starosta Powiatowy: 

Opulski Kazimierz

Poz. 107.

O G Ł O S Z E N I E

o likwidacji K om unalnej K asy Oszczędności miasta Strzyżowa nad W isłokiem powiat Rzeszów.

Na podstawie art. 55 ust. 1 rozp. Prezydenta R.P. 
z dnia 24 października 1934 r. o Komunalnych Ka
sach Oszczędności (Dz. U. R. P. Nr 95, poz. 860) 
§ 39 kpt. 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw 
Wewnętrznych i Sprawiedliwości, z dnia 16 marca 
1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 173) oraz uchwały 
Miejskiej Rady Narodowej miasta Strzyżowa n'Wi- 
słokiem z dnia 20 lutego 1948 r. zatwierdzonej przez 
Władze Nadzorcze podajemy do wiadomości, że 
z dniem 1 września 1948 r. otwarto likwidację Komu
nalnej Kasy Oszczędności miasta Strzyżowa n/Wi
słokiem, w Strzyżowie, powiat Rzeszów.

Likwidatorami są: 1. Godek Mieczysław, Strzyżów 
n Wisłokiem ulica Słowackiego 192, 2. Kozak Wła
dysław, Strzyżów n/Wisłokiem, ul. Słowackiego 202.

Wszelkie czynności likwidacyjne przeprowadzają

likwidatorzy w lokalu urzędowym Komunalnej Kasy 
Oszczędności miasta Strzyżowa, w Strzyżowie n/W i
słokiem, ulica generała Świerczewskiego Nr 106, 
w godzinach, od 8-mej do 12-tej.

Wzywamy wszystkich wierzycieli do zgłoszenia 
ich wierzytelności najpóźniej w ciągu sześciu mie
sięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

Wzywamy wszystkich dłużników do natychmiasto
wego uregulowania swych zobowiązań.

K om unalna K asa Oszczędności 
m iasta Strzyżowa n/W isłokiem 

w  likwidacji.

(— ) Godek M ieczysław  
(— ) Kozak W ładysław

Poz. 108.

O G Ł O S Z E N I E

Państw ow ych Zakładów Lotniczych, Przedsiębiorstwa Państw owego  
W yodrębnionego W arszawa 21-Okęcie

z dnia 15 października 1948 roku
w  sprawie przejęcia Zakładów M etalurgicznych Sp. z o. o. Gorzyce na własność Państwa.

Na podstawie § 73 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 stycznia 1947 roku w sprawie trybu postę
powania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na wła
sność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62), oraz za
rządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, Biuro Pra
wne P R I145 48 z dnia 31 lipca 1948 r. ogłasza się,

że sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy 
przedsiębiorstwa przejętego na własność Państwa:

Firmy: ZAKŁADY METALURGICZNE Sp. z o. o. 

w GORZYCACH POW. TARNOBRZEG.
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Powyższy protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony 
zostanie w dniu 4 listopada 1948 roku o godz. 10-tej 
rano w lokalu biurow ym  wym ienionej firm y w Go
rzycach pow. Tarnobrzeg.

W zywa się właścicieli powyższego przedsiębior
stw a oraz właścicieli składników m ajątkow ych znaj
dujących się w powyższym przedsiębiorstw ie do sta
w ienia się w  czasie i m iejscu wyznaczonym do spo
rządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego.

Niestawiennictwo nie w strzym uje sporządzenia 
protokółu zdawczo-odbiorczego.

Przedsiębiorstw o wyznaczone do objęcia

Państwowe Zakłady Lotnicze 
Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione

Warszawa 21 — Okęcie

D Z I A Ł  N I E U R Z Ę D O W Y :

Unieważnienia zagubionych względnie skradzionych dokumentów.

Unieważnia się zagubioną kartę  rejestracji wojsko
wej wyd. przez R. K. U. Sępólno na nazwisko Drozd 
Franciszek zamieszkały w Chotyńcu pow. Jarosław .

Unieważnia się zagubioną kartę  re jestrac ji wojsko
wej wyd. przez R. K. U. Nisko na nazwisko Andres 
Franciszek zamieszkały w Kopkach poczta Rudnik 
n/Sanem .

Unieważnia się zagubioną kartę  rozpoznawczą wyd. 
w 1942 r. przez Zarząd Gminy, Cieszanów na naz
wisko M azurek W ładysław zamieszkały w Nięmsto- 
wie poczta Cieszanów.

Unieważnia się zagubioną kartę  rejestracji moto
cykla m arki D. K. W. 350 cm. N r m otoru 1405129 
Nr rej. H. 5799 na nazwisko Szajer Jan  zamieszkały 
w Kraczkowej.

StarostwoPowiatowe, Lubaczów unieważnia zagu
bioną pieczęć urzędow ą z napisem  „Gromada Dzie- 
wiecierz Sołtys Gmina H oryniec11.

Unieważnia się skradzioną legitym ację służbową 
N r 6 K wyd. przez W ydział Powiatowy Gorlice na 
nazwisko Kalisz Anna zamieszkała w Łużnej.

Unieważnia się zagubione czerwone praw o jazdy 
Nr 117 w ystaw ione . przez Urząd Samochodowy 
w Rzeszowie w r. 1944, legitym ację W ojewódzkiej 
Rady Narodowej w ystaw ioną w lipcu N r 3135, legi
tym ację Transportowców i Zw. Zawodowych, zle
cenie na 11 płaszczy dla W ojewódzkiej Rady Naro
dowej, oraz zlecenie na 2 tony węgla dla Prezesa 
Szustkiewicza na nazwisko Bober Leon zam. w Sta- 
romieściu (Rzeszów) Nr 426.

P aństw ow e R zeszow skie Zakłady Graficzne R zeszów  500 902 X 48. S-0984


