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Informacyjno-Organizacyjny Pińskiego Oddziału Kresowego Zw. Ziemian
(Powiatów Pińskiego, Stolińskiego i Łuninieckiego).

Ulgi w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
Według umowy zawartej w roku bież, przez 

Kres. Zw. Ziemian w Warszawie z Zakładem (Jbezp. 
od Wypadków we Lwowie rzeczywiści członkowie 
naszej organizacji opłacają stawki ulgowe, to jest 
pow. Piński 25 groszy półrocznie z ha. ornego i łąk 
słodkich zamiast 28 gr. półrocznie, pow Stoliński 24 gr. 
zamiast 27 gr., pow. Luniniecki 23 gr. zamiast 26 gr. 
Pozatem za poświadczeniem Kres. Zw. Ziemian 
członkowie nasi będą zwolnieni od opłaty składek 
za łąki błotne nieużytkowane pracą najemną,od których 
normalna stawka wynosi 23—28 gr. w zależności 
od powiatu. Składka od gruntów leśnych wynosi 
2 gr. półrocznie. Składki opłaca się półrocznie 
z dołu.

Ponieważ za każde półrocze jesteśmy w myśl 
umowy obowiązani przedstawiać Ubezpieczalni listy 
naszych członków z wyszczególnieniem posiadanego 
przez nich obszaru, prosimy więc o przysłanie nam 
odwrotną pocztą wykazu ogólnego posiadanego 
obszaru i poszczególnych użytków. W przeciwnym 
wypadku będziemy posługiwać się staremi danemi, 
które w ciągu ostatnich paru lat prawdopodobnie 
pewnym zmianom uległy. Prowizoryczna lista za 
1 półrocze 1934 r. została już Ubezpieczalni Pińskiej 
przedłożona i wciągnięto na nią w myśl okólnika 
naszej Centrali jedynie czynnych członków na
szego Oddziału. Pomocy w wypełnianiu kwestjonar- 
juszy udziela nasz sekretarjat.

Udzielanie pożyczek
Udzielane przez Piński Oddział P. B. R. po

życzki pod zastaw rejestrowy zboża dawane są na 
dość wygodnych warunkach, a oprocentowanie wraz 
z kosztami szacunku wynosi około 6% rocznie. 
Minimum pożyczki 1000 zł. Hby mieć możność

przez Bank Rolny.
uzyskania pożyczki winno się posiadać minimum 
około' 350 metrów zboża, gdyż z posiadanej przez 
majątek ilości taksator odlicza zapas potrzebny na 
siew, ordynarję i t. p. Z pozostałej zaś części 40—50% 
wartości ulega potrąceniu.

Sprawa klasyfikacji gruntów dla wymiaru państw, podatku gruntowego.
W interesie własnym naszych członków gorąco 

zalecamy: 1) gromadzić zawczasu wszelki materjał 
pomiarowy, 2) sumiennie opracować należycie prze
myślaną i uargumentowaną klasyfikację, 3) w odpo
wiednim terminie przedłożyć przepisane ustawą de
klaracje, które chociaż nieobowiązkowe są bardzo 
pożądane zarówno w interesie prywatnym płatnika 
jak i w interesie ogólnym.

Dostarczenie Komisjom odpowiedniego ma- 
terjału zapewni większą sprawiedliwość klasyfikacji 
gruntów. W tym celu polecamy naszym członkom 
szczegółowe zaznajomienie się z Ustawą, która wraz 
z komentarzami i wyjaśnieniami znajduje się w sekre- 

tarjacie Oddziału oraz u Vice-prezesów powiatowych.
Tak nasze Centralne Władze Związkowe jak 

i nasz miejscowy Zarząd żywo się tą sprawą zajmują 
i proszą Panów Członków o nadsyłanie z terenu 
rzeczowych uwag, które przy opracowywaniu po
działu na Okręgi ekonomiczne mogą być bardzo 
pomocne. Nadmieniamy, że ostateczny projekt re
formy podatku gruntowego w dużej mierze uwzględnił 
postulaty organizacji Ziemiańskiej.

Chwilowe odroczenie wprowadzenia w życie 
omawianej Ustawy winno być przez Panów odpowie
dnio wykorzystane, celem należytego przygotowania 
się, o którem wyżej wspominamy.

Sprawy podatkowe.

Podajemy do wiadomości Panów Członków, 
że wszelkie okólniki Min. Skarbu, jak również 
Okólnik L. D. V. 7376/1/34 z dn. 11 czerwca 1934 r. 
o spłacie zaległości podatkowych z przed 1 paździer
nika 1931 roku znajduje się w sekretarjacie 
Oddziału do dyspozycji Panów czynnych Człon
ków, który udziela wszelkich informacji.

Nowy sposób wymiaru
Ponieważ w/g nowej ordynacji podatkowej do

chód płatników ma być ustalany na podstawie przed
stawionych ksiąg rachunkowych i dowodów, a w braku 
tychże będą przyjęte normy przeciętne — zalecamy 
więc skrzętne zbieranie wszelkich rachunków i list

Informujemy w sprawie zaległych podatków 
z przed 1.X 31 r., że mogą one być rozłożone na 10 lat 
z karencją do 1.1 35 r. Poczynając od tego terminu 
będą stosowane pewne procentowe spłaty z tytułu 
tych należności; Co do podatków innych t. j. samo
rządowych mają być one odroczone globalnie w/g 
analogji podatków państwowych.

podatku dochodowego.
płacy, oraz prowadzenie jaknajściślejszej rachunko
wości w/g wymaganych wzorów. W tym celu istnieje 
przy Zw. Z. Biuro Buchalterji Rolnej, które prowadzi 
księgi rachunkowe za minimalną opłatą.
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Akcja oddłużeniowa i przewidywane nowe Zarządzenia Władz.
Wszelkie pojawiające się w prasie wiadomości 

o nowem ustawodawstwie oddłużeniow em nie są 
jeszcze w formie ostatecznej. Odbywa się teraz 
uzgadnianie poglądów między władzami ustawodaw- 
czemi i grupami zainteresowanemi, a więc między 
innemi i przedstawicielami naszych centralnych Władz 
Związkowych. Natychmiast po uregulowaniu tych 
spraw zawiadomimy naszych Członków rzeczywistych 
o ostatecznych wynikach.

Podkreślamy ze specjalnym naciskiem, że ci,

Skup siana
Powiadamiamy Panów ziemian że do skupu 

siana tak zeszłorocznego jak i tegorocznego dla 
powodzian upoważniony jest przez Izbę Rolniczą 

którzy długi swe skonwertowali lub w najbliższym 
czasie skonwertują, będą mieli przy nowem ustawo
dawstwie duże udogodnienia.

Sprawa rejestrowego zastawu drewna choć po
woli ale posuwa się naprzód. Pożyczki będą udzie
lane prawdopodobnie za pośrednictwem Organizacyj 
drzewnych, do których zalicza się i zrzeszenie Zw. 
Właśc. Lasów, którego jesteśmy członkami za po
średnictwem Centrali Kres. Zw. Ziemian.

powodzian.
p. Stanisław Olewiński Pińsk hotel „Pina“. Jemu 
też prosimy deklarować posiadane na sprzedaż 
ilości i ostateczne ceny.

Sprawy rybackie.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o rybo

łówstwie właściciele prawa do rybołówstwa w wo
dzie otwartej (rzeki spławne, jeziora i t. d.) winni 
prawa powyższe wpisać do ksiąg wodnych we 

właściwem Starostwie w terminie do 25/V 1937. 
Podkreślamy, że w razie niezarejestrowania swych 
praw wszelkie uprawnienia wygasają.

Zwolnienie od podatków lasów ochronnych.
W dniu ........................  1934 r. okazał się okól

nik Nr......................Ministerstwa Skarbu zalecający
Izbom skarbowym zwolnienie od podatków lasów

Sprawy
W myśl zeszłorocznego zarządzenia Starostwa, 

usilnie zalecamy, by nie wypuszczać z lasu drzewa 
materiałowego i budulcowego bez specjalnie na 
ten cel wydanych kwitów, które nabyć można 
w drukarni Wilkowicza w Pińsku a ostemplować 
bezpłatnie w Starostwie. Poźądanem byłoby rów
nież nie wypuszczać z lasu i drzewa opałowego 
w okrągłym stanie bez odbicia cechą majątkową 
i bez wydania kwitu którego wzór zaprojektował 
Zarząd naszego Oddziału. Przestrzeganie tych rze
czy znacznie ułatwi Władzom ukrócenie kradzieży 
leśnych.

Celem ułatwienia naszym czynnym członkom 
orjentacji w rynkowych cenach drzewa i konjun- 
kturze drzewnej hr. Breza ofiarował do stałego 
użytku członków naszego Oddziału, prenumerowane 
przez niego pisma leśne „Rynek Drzewny" i „Drze
wo", które to dzienniki będą stale do przejrzenia 
w sekretarjacie naszego Oddziału.

Członkom czynnym Związku którzy zwrócą się 
o to do naszego Zarządu będą co jakiś czas prze
syłane ceny osiągalne za drzewo loco wagon. 

ochronnych w myśl ustawy z 1927 r. ochronie la
sów niestanowiących własności Państwa.

leśne.
Przypominamy że rzeczywiści członkowie na

szego Związku są jednocześnie członkami Zrzesze
nia Związku Właśc. Lasów (w Warszawie ul. Ko
pernika 30) i bez żadnej specjalnej dopłaty mają 
prawo do informacji i porad dawanych przez Zrze
szenie.

Podkreślamy, że umowy na eksport materja- 
łów drzewnych winne być przedkładane do akcep
tacji Komitetowi Eksportowemu przy Zrzesz. Zw. 
Właśc. Lasów, poczem wydaje się odpowiednie 
zaświadczenie wywozowe. Zaświadczenia te otrzy
mać mogą wyłącznie Członkowie Organizacji wcho
dzących w skład Zrzeszenia Zw. Właśc. Lasów, lub 
Rady Naczelnej Związków Drzewnych w Polsce. 
Koszty związane z przystąpieniem na członków 
Komitetu Eksport, wynoszą jednorazowo zł. 20.

Przez Zrzeszenie odbywają się również czę
sto krajowe dostawy podkładów, słupów telegra
ficznych, kopalniaków i innych materjałów. Przy 
zgłaszaniu się do Zrzeszenia Koniecznem jest po
woływanie się na legitymacji wydanej przez 
nasz Oddział.

Praca społeczna. Samopomoc ziemiańska. Charytatywność.

Gorąco apelujemy do wszystkich Panów Zie
mian a szczególności do naszych Członków, o bra
nie jaknajczynniejszego udziału w pracy społecz
nej tak w samorządach, Komunalnych Związkach 
Gmin jak i w organizacjach stwarzanych przez na
sze Władze Państwowe, Instytucje Dobroczynne 
i t. p. Zgodnie z naszemi tradycjami w myśl krze
wienia Polskości, kultury i dobrobytu tu na Kre
sach Wschodnich.

Pracą społeczną będzie również a może na
wet przedewszystkiem racjonalne prowadzenie 
swoich warsztatów pracy i przestrzeganie wszel
kich cech wyróżniających dobrego obywatela Pań

stwa naszego i tą drogą wywieraniu wpływu na 
otoczenie.

Prosimy Członków naszego Oddziału o organi
zowanie Kół Porad Sąsiedzkich celem podniesienia 
kultury rolnej i dawania przykładu wsi poleskiej.

Przypominamy, że specjalnie utworzony Zie
miański Komitet Pomocy dla Powodzian rozesłał 
do wszystkich Panów Ziemian odezwy i deklaracje, 
które po wypełnieniu prosi natychmiast skierować 
pod adresem Pińsk ul. Nadbrzeżna 39.

Dowiedziawszy się, że poszczególni ziemianie 
składają ofiary bezpośrednio do Komitetów Gmin
nych, wyjaśniamy, że zadeklarowane za naszem po-
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średnictwem ofiary winny być dostarczane do zbior
nic przy Komitetach Gminnych. Dary dane drogą 
deklaracyj na ręce Ziemiańskiego Komitetu Po-

Sprawy etyki

Przypominamy, że są utworzone Sądy Ziemiań
skie, celem piętnowania winnych i obrony poszko
dowanych. Wobec powyższego prosimy o kierowanie 
do nas ewentualnie mogących mieć miejsce niepo
żądanych faktów, rzucających poważny cień na całe 
Ziemiaństwo, którego dobra opinja musi cierpieć 
za winy jednostek, przeważnie nie zrzeszonych 
i organizacji naszej obcych.

Jedynie członkowie nasi będący „ziemia
nami z zasad i czynów” a nie z nazwy będą 
w całości zasługiwali na całkowite jak najdalej 
idące poparcie przez nasz Zarząd i Władze Cen- 

mocy Powodzianom będą wyrazem solidarności 
i ofiarności Ziemiańskiej. — Dane inną drogą 
będą ofiarą pojedyńczą a nie zbiorową.

ziemiańskiej.
tralne za pomocą wszelkich rozporządzalnych środ
ków i tylko Ci na naszą pomoc liczyć będą mogli.

Uważając, iż jednym z naczelnych zadań zie
mianina kresowego jest utrzymanie niezaprzeczalnej 
Polskości Polesia, prosimy wszystkich Panów Zie
mian o niezwłoczne donoszenie nam wraz z dokła- 
dnemi szczegółami o wszelkich mogących mieć 
miejsce wypadkach szkodliwych dla Państwowości 
Polskiej i prestiżu organów i władz Państwowych lub 
kalających opinję naszego Ziemiaństwa. Dane te 
będą przedstawiane odpowiednim władzom celem 
naprawiania zła.

Nowy Zarząd Pińskiego Oddziału Kresowego Związku Ziemian.

Podajemy do wiadomości Panów Członków 
naszego Oddziału, że wybrany w dniu 29 lipca 
r. b., a uzupełniony na podstawie Uchwały Wal-

Prezes — — — — —
VPrezes — — — — —
Sekretarz — — — —
Skarbnik — — — —
Członkowie Zarządu: — — —

»

Vice prezesi z

Będziemy usiłowali dać z siebie jak naj
więcej i apelujemy gorąco do wszystkich Panów 
Ziemian pow. Pińskiego Stolinskiego i Łuniniec- 
kiego by nam tą prace ułatwili. Niech jednogłośna 
uchwała Walnego Zebrania tutejszego Oddziału 
z dnia 29-go lipca r. b. o utrzymaniu i reorgani
zacji Związku nie pozostanie Uchwałą papierową.

Po siewach jesiennych odbędzie się Walne 
Zebranie w Stolinie dla Członków naszego Od
działu zamieszkałych w powiatach Stolińskim i Lu- 
ninieckim.

W okresie zimowym zostanie zorganizowany 
Zjazd Ziemian. Funkcją referenta Zjazdowego 
obarczyliśmy p. Tadeusza KRZESZOWIECK1EGO 
(maj. KURZEL1CZYN poczta Janów koło Pińska 
skrzynka pocztowa 24). Prosimy Panów Ziemian 
o porozumienie się zawczasu z Referentem Zja
zdowym w sprawie przydziału referatów.

Z dniem 12-go września b. r. zaangażowaliśmy 
w charakterze sekretarza Oddziału p. B. Zienie- 
wicza, który będzie urzędować codziennie od 
godz. 9 rano do 15-ej przy ul. Nadbrzeżnej 39 
w Pińsku. Do tego czasu obowiązki sekretarza 
pełnić będzie członek zarządu p. Bogdan Orda. 
Do obowiązków sekretarza Oddziału będzie na
leżało między innemi udzielanie Członkom czyn
nym wszelkich informacyj.

Na terenie informacyj udzielać będą miej
scowi vice-prezesi w których posiadaniu znajdują 
się obchodzące Panów Okólniki.

Do przyjmowania składek upoważniliśmy 
członka Zarządu p. Bogdana ORDĘ i sekretarza 

nego Zebrania z dnia 26-go sierpnia tegoż roku, 
nowy Zarząd rozpoczął urzędowanie i ukonsty
tuował się jak następuje:

p. KACPER SKIRMUNTT.
hr. KRZYSZTOF BREZA.
p. ANDRZEJ LIPKOWSKI.
p. TADEUSZ KRZESZOW1ECKI.
p. ALEKSY CHOMĘTOWSKI.
p. BOGDAN ORDA.

na walnem Zebraniu w Stolinie.

Oddziału p. B. Z1EN1EW1CZA. Pozatem zostało 
otworzone w Państwowym Banku Rolnym w Pińsku 
konto czekowe Nr. 96.

Za czynnych Członków w myśl Okólnika 
Centralnego Zarządu uważamy TYLKO tych PA
NÓW ZIEMIAN KTÓRZY WYBRALI lub w NAJ
BLIŻSZYM CZASIE ZGŁOSZĄ SIĘ PO LEGITY
MACJE CZŁONKOWSKIE NASZEGO ZWIĄZKU.

Składki Członkowskie zostały zniżone do 
sumy wynoszącej 15% zasadniczego podatku 
gruntowego bez dodatków. Członkowie wspiera
jący z głosem doraczym płacą 10 zł. rocznie.

Zaległe składki po złożeniu należycie umo
tywowanych podań na ręce miejscowego Zarządu, 
i dokonaniu chociaż częściowej wpłaty mogą być 
rozłożone na raty.

Prosimy Panów naszych dotychczasowych 
Członków o niezwłoczne wyjaśnienie swego sto
sunku do Kresowego Związku Ziemian, gdyż 
wszelkie informacje, nowe biuletyny i okólniki 
będą wysyłane TYLKO DO CZYNNYCH CZŁONKÓW 
którym przysługuje prawne i moralne prawo do 
korzystania z wyjednanych ulg, sekretarjatu Od
działu, i obrony swych interesów przez przedsta
wicieli Związku Ziemian w organizacjach publiczno
prawnych.

Lista Panów Członków którzy do dnia 15-go 
października b. r. nie wyjaśnią swego stosunku do 
Kres. Z. Ziemian zostanie przedłożona Centralnym 
Władzom celem skreślenia Ich z list Organizacyj 
Ziemiańskich.

Z poważaniem

ZARZĄD KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 
Oddział w Pińsku

pow. Stolińskiego i Łuninieckiego zostaną wybrani

Pińsk, we Wrześniu 1934 r. (-) Kacper SKIRMUNTT 
(—) Krzysztof BREZA.
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DRUK.
Opłata pocztowa uiszczona gotówką 60®/(k

JWielmożny Pan

poczta ........................

majątek 


