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WOJEWÓDZTWO l'OMORSKIE.

53
54

55
56
57

58

59
60
61

Brodnica 2 km na W od
Brodnicy
l:Lwjllice l km na NE od
Chojnie
Jjęho!J6rze l km na NEN
od Dl. Dębogórz
Lysa Góra 0,8 km na N
od m. Go st omie
Orłowo Morskie ok. 3 km
na SW od ID. Orłowo
Tczew ok. 2 km na SW
od m. T czew
Toru", na NE od lotniska
przylega do granicy lotniska
TII57.I'WO ok. 5 km na SE
.od lIl. Grudziądz
UI.islaw 0,5 km na NW
od m. Unisław

62 . Z lu;isze 5 km na NW od
Chojllice

hrodnicki

przedwstępne

chojnicki

I

morski

A

I

kartuski

B

I, II

morski

A

I

t czewski

A

I

toruń sk i

grudziądzki
chełmiń ski

ID.

I

A

I

B

l, II

ehojnicki

I

Arkllszewo 2 km na E
od Gniezna
64 Fnrdnn 1,5 km na N od
Fordonu
65 Ało81na 1,5 km na NW
od ID. Mosiria
66 Rzadkowo 1,5 km na S
od m. Rzadkowo

gnieźnieński

przedwstępne

bydgoski

B

l, II

śremski

A

I

chodzieski

B

1,11

3

Koło Szyb. L.O.P.P. w
Brodnicy
75
Kolo Szy b. L.O.P.P. w
Chojnicach
Morskie Koło Szyh.
L.O.P.P. w Gdyni
Okr.
Woj.
Pomorski
76
L.O.P.P.
Morskie Koło Szyb.
77
L.O.P.P. w Gdyni,
Ko ło Szyb. L.O.P.P. w
T czewie
Koło Szyb. L.O.P.P. w '
78
Toruniu
Koło

Szyb. L .• OP.P. w

79

Grudziądzu .

Szyb. Klub Zw. Strzel.
w Bydgoszczy (w likwidacji)
Koło Sz yb. L.O.P~P. w
Chojnicach

Kolo Szyb. L.O.P.P. Garnizonu Gniezno
Okr. Wój. Pomorski
L .O.P.P.
Okr. Kol. Poznański
L.O.P.P.

Kiezerka wzgórze 2 km
na S od m. Wygod a
Oskr:r..'si(u:e 4 km n a S
od Kołomyi

68
69

·70

71

. 72

73

-

Chełm

2 km na NE od cieszyński
B
I, II
m. Golesz6W
. Dę\lowlec ok. 5 km na bielski
A
I
S ąd Bielska
Góra Hugona 1,5 km na święto chlowicki
B
I
W od Huty Batorego
. K slfŻK Góra 0,8 km na tarnogórski
B
I, II
ENE od m. Radzionków
I
nuda Śląska ok. 1,5 km świftochlowicki
A
na N od m. Bielszowice
'i ok. l km na W od m.
Nowy Bytom
I przy użyciu
llyhnik 1,5 km na SE .rybnicki
bloczka
od Rybnika
l
W ę :łowi ce $Iąskie ok. 1 katowit'ki
A
km n a S od m. Węzłowicc g l ąskie

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

dolillski

6

A

brzeżański

l

l, II

B

Okr. Woj.
I, .O .P.P.
Okr. Woj.
L.O.P.P.

I

tarnopolski

'farnopolski
'.1'arnopolski

WOJEWÓDZTWO W A1łSZA \\SKIB.
Brzozówka 1,5 km na S
od m. Gostynin
Ałiehałów ok. 3,5 km
na NE od m. JabłonnaLegionowo

kutnieński

A

I

warszaw,ki

A

I przy użyciu
do odlotu bloczka

80 MIlosna na N od m. Mi- warszaweki
łosna Stara
zabudowań

81

Okr. Woj. Stanisławow
ski L.O.P.P.
Ol,w. Pow. L.O .P .P. w Kolom)'i

I, II

B

kolomyj ski

l, II przy uŻ}'dn bloczka

przy granicy

Okunłew 1.5 km na N
od m. Okuniew

warszawski

I, II

A

Kolo Szyb. I .O.P.P. w
Kutnie
Kolo Szyb. L .O.P.P.
przy Klubie Sport. Wytw.
Balonów i Spadochronów
w Legionowie
Okr. Stoł. Warszawski
L :O.P.P.
Szyb. Klub Zw. Strzel.
w Warszawie

WOlEWÓDZTWO WIJ,ENSKIE.

82

Auksztaglry 9 km na NE
od Wilna
83 Brasjaw 1) ok. 1,5 km
na N od .m. Brasław
2) ok. 1,5 km na NW
od m. Brasław

wileJiski

B

wileński

l/-

przedwstępne }

2fC

I, II przy

I, II

Okr. Kolej.
L.O.P.P.
uży-

Wileńsko

Okr. Woj ewódzkiL.O.P:P.
w Wilnie

ciu bloczka
WOJEWÓDZTWO WOł..yNSKlE.

Okr. Woj. $Iąski L.O.P.P.

84

85
Komenda
Powiatu Zw.
Strzel. w Bielsku
Kolo Szyb. L.O.P.P.
w Hajdukach Wielkich
Okr. Woj . L.O:P.P. w
Katowi cach
Koło Szyb. L.O.P.P. w
Rudzie Śląskiej

86

r6wieński

A

I

kostopolski

A

I

koweIski

A

I

zdolbunowski

B

I, II

Bucyń

87

88
89
90

Kolo Szyb. L.O.P.P. w
U ybu ikll
KG ł n Szyb . LOPP. w
Welnoweu

Barmakl 1,5 km na E od
Równego
BlezaJ 0,5 km na E od
m. Biczal
Bueyń 2 km na E od m,

91
92

Dziewicza Góra 0,5 km
na E od m. Nowómylsk
Górka ),5 km na N
od Kowla
Krasna Góra l km na N
m. Czerczyce
Podhajce Mnie 5 km na
SE od łJucka
Sokola (~">t'a 2 km na F.-SE
od m. Kulików
S7yltl'nnu (f(,ra 2 km n a
W od Dubna

_.

przedwstępne

kowelski

K olo Szyb.
U óWnem
Okr. Woj.
LUl' ku
Ko ł o Szyb.
K owlu
K olo Szy b.
Zdolbunowie
Kolo Szyb.

L.O.P.P. w
L.O.P.P .

w

L.O.P.P.w
L.O.P.P. w
L.O.P.P. w

Kowłu

A

I

krzemieniecki

C

I przy u:ilYciu
bloczka
I, II, III

dubieński

A

wlodzimienki
łucki

ambasady, przedstawiciele Komitetu porozumienia prasowego polsko-rumuńskiego z prezesem
'--000-Związku Dziennikarzy Polskich Scieżyńskim, Towarzystwa polsko-rumuńskiego z prof. Sierpiń
Z Prezydjum Rady Ministrów.
skim oraz Izby Handlowej polsko-rumuńskiej z predniu 4 bm. odbyło się pod przewodnic- zesem Iwanowskim i dyr. Zbyszewskim.
twem Pana Prezesa Rady Ministrów gen. F. Sła
W czasie powitania p. J. Beckowa ofiarowała
WQja Składkowskiego posiedzenie Rady Mini- pani Gafencu wiązankę róż.
strów.
P. min. Gafencu oraz jego małżonka zamieszRada Ministrów przyjęła m. in. projekt usta- kali w czasie swego pobytu w stolicy w apartawy o zatwierdzeniu zmian statutu Banku pOlSkie-I mentach pałacu Blanka.
go, uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zebra•
•
•
niu Akcjonariuszów Banku w dniu 13 lutego rb.,
Rumuński minister spraw zagr. p. Gafencu
następnie R ada Ministrów przyjęła projekt ustaw towarzystwie ambasadora Rumunii p. Franassowy o rozrachunku pomiędzy Skarbem Państwa vki w sobotę o ,godz. ll-ej złożył wizytę Ministroprzedsiębior stwem "Polskie Koleje Państwowe" i
wi .spraw Za gr. J. Beckowi, a następnie Panu Pre"Państw owy m F undusz em Drogowym" a Bankiem
zesowi Rady Ministrów gen. Sławojowi Skład
Polskim, Bankiem Gospodarstwa Kraiowego i kowskiemu.
Państwowym Bankiem Rolnym, z kolei przyjęto
O go.dz. 12.10 min. Gafencu w towarzystwie
projekt noweli do usta wy z marca 1933 r. o wy- P. Min. J. Becka i ambasadora Rumunii Franassopuszczeniu biletów skarbowych.
vici złożył wizytę P. Marszałkowi Polski EdwarRada Ministrów przyjęła poza tym projekt dowi Śmigłemu-Rydzo,wi.
ustawy o zmianie niektórych przepisów dotyczą
O godz: 13 minister Gafencu złożył wieniec na
cych zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszów grobie Nieznanego Żołnierza.
paIlstwowych i zawodowych wojskowych, który
W czasie uroczystości złożenia wieńca obecni
ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących byli wojewoda Jaroszewicz, w zastępstwie dowódprzepisów emerytalnych do postanowień dekretu
cy O. K. 1 gen. Krok.-Paszkowski, p. O. dyrektora
Prezydenta Rzeczypospolitej z marca 1937 roku
protokołu dyplomatycznego Aleksander Łubień
o służbie wojskowej oficerów.
ski i komendant miasta pułk. Machowicz.
Obecni byli również ambasadorowie: Rumunii
Rumuń ski mhiistm' spraw zagranicznych
Franassovici i ambasador Polski w Bukareszcie
G. Gafeneu z wizytą w \Varszawie.
Roger Raczyński.
W sobotę 4 bm. przybył do Polski z ofi<:jalW chwili przybycia p. ministra Gafencu komną wizytą rumU11ski minister spraw zagranicznych
pania honorow a woj's kowa z pocztem sztandarop. Gafencu z m a łżonką.
wym, ustawiona na placu, sprezentowała broń,
P. ministrowi towarzyszą w podróży do Pol- a orkies tra od eg rała hymn narodowy rumuński.
ski : sekretarz gen eralny M. S. Z. Cretzeanuoraz
P. minister Gafencu po odebraniu raportu od
sekret.arz ministra spr. zagr. Pop. Jednocześnie dowódcy kompanii przeszedł przed jej frontem,
przybył Ambasador Polski w Bukareszcie p. Ropo czym złożył wieniec na grobie Nieznanego Żoł
ger Raczyński.
nierza. W chwili składania hołdu pamięci NieznaNa stacji granicznej w Śniatyniu p. ministra nego Żołnierza orkiestra odegrała Hymn narodoGafencu witali:
wy polski .
•
•
przedstawiciel M. S. Z. p. radca de Ro~set,
•
przydżielony do osoby p. ministra na czas jego poVI> sobotę o godz. 13-ej p. prezydent miasta
bytu w Polsce, oraz przedstawiciele władz miej- Stefan Starzyń ski podejmował śniadaniem w pascowych.
łacu Blanka p ana ministra sp'r aw zagranicznych
O godz. 10 rano na dolnym peronie dworca Rumunii G afencu z małżonką.
•
•
Wschodn.iego, przybranego flagami o barwach na•
rodo·w ych rumuńskich i polskich, nastąpiło powiW godzinach popołudniowych ministra spraw
tanie p. ministra Gafencu i jego małżonki w sto- zagraniczny ch Rumunii p. Gafencu rewizytowali:
licy PoLski.
Minist er Spraw Zagranicznych p. J. Beck i Prezes
P. min. spraw zag r. Rumunii wi.tali: P. Mi- Rady Ministrów gen. F. Sławoj Składkowski.
nist er Spraw Zagranicz.nych J. Beck z małżonką,
\X1iecz.orem Minister J. Beck z małżonką poPodsekretarz Stanu w M . S . Z. Szembek, prezy- dejmowali obiadem ministra Gafencu z małżonką.
dent miasta St. Starzyński, wojewoda JaroszeNa ob iedzie obecni byli ze strony rumuński e j:
wicz, dyrektor gabinetu Min. Spr. Zagr. Michał ambasador Franassovici 'z małżonką, min, CretzeaŁubieński, wice,d yrektor Kobylański, p. O. dyreknu, radca Dimitrescu i sekretarz p. ministra spr.
.
tora protokółu dyplomatycznego Al eksander Łu zagr. Pop.
bieński.
Ze strony polskiej wzięli w obiedzie udział:
Na powitanie pr zybył ambasador Rumunii p. marszał ek Makowski z małżonką, Min. Świę to 
Franassovici z małżonką, w otoczeniu członków sławski, Min. Roman z małżonką, szef sztabu

w

5

WOJE\'\ :ÓDZTWO TARNOl' Ol.SKIE.
Posuehowo 4 km na N
od Brz cżan
Zagrobcla 2 km na SW
od Tarnopola

WOJEWÓDZTWO ~LĄSKm.

67

4

WOJ E \\Ó IIZT\\'O STA ~ I SLA \\ () \\' SKI.E.

74

WOJEWÓDZTWO POZNANSK1E.

63

Nr 53.

I

Koło Szyb. L.O.P.P.
Włodzimierzu
Okr. Woj. Wołyń ski

w

L.O.P.P.
Okr. Woj. V"ołyński
L.O.P.P.
Kolo Szyb. L. :1.P.P.
w Dubnie

głównego gen~

Stachiewicz z małżonką, Wkcminister Szembek z małżonką, ambasador Raczyński,
gen. Regulski z małżonką, wojewoda Jaroszewicz,
prezydent Starzyński, admirał Świrski, Min. Arciszewski, dyr. M. Łubieński z małżonką, dyr. Kcbylański, dyr. Al. Łubieński z małżonką, sen. Iw~. 
nowski z małżonką, radca Rosset, panna Burchardt
i inni.

•

•

•

Przemówienie, wygłoszone przez P. Ministra
Spraw Zagranicznych JÓZefa Becka na obiedzie,
wydanym na cześć ministra spraw zagranicznych
Gafencu:
"Ekscelencjo Panie Ministr:z.e.
Pańska wizyta w Warszawie, Panie Ministrze,
przyjęta j.est i przez Rząd i przez naj,szerszą opinię
publiczną z najżywszym zadowoleniem.
Skł a da
się na to i niezmienne znaczenie, jakie pr zywiąz u
jemy do naszego stosunku so juszniczego i wartość, jaką przedstawia bezpośr ednia wymiana myśli w okresie tak pełnym doniosłych wydarzeń ,
jak wreszcie fakt, który chciałbym szczególnie
podkreślić, że od szeregu lat w patlskiej pracy
oficjalnej i osobistej znajdowaliśmy u P ana zawsze
ten sam pozytywny stosunek do wsp ółpr acy polsko-rumuński e j, jaki spotka Pan tu w Warszawie.
Znaczenie naszeg·o dwustronnego sojuszu było tak stale jasno i konsekwentnie formułowane
w oświadczeniach obydwóch Rządów, że ni e wymaga, zdaniem moim, dalszych komentarzy. Nato·
miast Rząd nasz z największym zainteresowaniem
pragnie usłyszeć opinię Pańską o tym, co możnaby
dohrego i użytecznego przewidywać na przys zło ś ć
w życiu polityczny;n'l tej części Europy, która nas
wspólnie interesuje - ze swej strony zaś otwarcie
i z uczuciem p rawdziwej przyj aźni, jaką żyw i my
dla 'Pańskiego kraju, powiemy Panu, jak zjawiska
w dobie obecnej przedstawiają się widziane
z Warszaw y.
Wsp omi n ając z przyjemno sclą wszystkie nasze poprzednie kontakty, pragnąłbym dać wyraz
przekonaniu, że nie trudno nam bę dz ie wyciągnąć
wiele wspólnych konkluzji .
W ten sposób słosunki pol sko -rumuńskie wynikłe ze zdrowego instynktu obu naszycj narodów mogą się utrw a lić równo cześn ie jako poży
teczny czynnik międzynarodow y. Jestem z góry
przekonany, że w Pańskim krc;U, tak i·ak i u nas,
I rozszerzającym się łatwo falom pes ymizm u prz eciwstawia się skutecznie wiara w żyw oh~ość na szych państw . \X1iara ta pozw ala ob s e rw o w a ć
wszelkie zmiany międz ynarodowe j koniunktury
politycznej z całym spokojem , jako ter hniczny
p r oblem naszych p ra c. Dla swego p atr;o-tyzm u
znaj'dzie Pan, Panie Ministrze, u nas czyr' nik dodatkowy: nasz.ą przyjaźń.
.
Koń cząc me przemówienie, pragn ę jcs; , ze podz iękować pani Gafencu, że zechciała Pa r'! towarzyszyć w podróży i dać przez to ze swej ~ tro ny
jeszcze jeden wyraz swej znanej sympatii dla naszego kraju.
.

