
Białystok, dnia 26 sierpnia 1947 r.

DZIENNIK WOJEWÓDZK I
Nr. 8.

W OJEWODA BIAŁOSTOCKI 
Nr O, Org. 1/30/47,

Pow ołany  na  stanow isko W ojew ody B iałostockiego dekretem  M inistra A d
m inistracji Publicznej z dnia 2 lipca 1947 r. L. dz. Pers. 122/Kru/l /47 objąłem  
urzędow anie w  dniu 29 lipca 1947 r.

W O J E W O D A
(—) Stanisław Krupka

T  R  E  S  C :
D Z I A Ł  U R Z Ę D O W Y :  Str.

Poz. 50 — Rozporządzenie Wojewody Białostockiego z dnia 15 lipca 1947 r. w  sprawie zw alczania
wścieklizny . . . . . . . . . . . .  92

51 — Rozporządzenie W ojewody  Białostockiego z dnia 16 lipca 1947 r. w sprawie rejestracji
i znakowania psów . . . . . . . . . . .  92

52 — Zarządzenie Wojewody Białostockiego z  dnia 31 lipca 1947 r. o zapobieganiu powstawania
i rozszerzania się pożarów na obszarze województwa białostockiego . . . . 9 3

53 — Zarządzenie Wojew ody Białostockiego z, dnia 31 lipca 1947 r. o powołaniu gminnych
i gromadzkich komisyj przeciwpożarowych i o ustaleniu regulaminu oraz instrukcji dla 
tych komisyj . . . . . . . . . . . 100

54 — Zarządzenie Wojewody Białostockiego z dnia 4 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony nie
których roślin . . . . . . . . . . . .  105

55 — Zarządzenie Wojewody Białostockiego z dnia 5 sierpnia 1947 r. w sprawie podziału Wy
działu Aprowizacji w- Urzędzie Wojewódzkim na oddziały oraz szczegółowego podziału 
czynności w Wydziale . . . . . . . . . .  105

56 — Zarządzenie Wojewody Białostockiego z dnia 5 sierpnia 1947 r. w sprawie powołania
referatów aprowizacji w starostwach powiatowych . . . . . .  107

57 — Instrukcja Wojewody Białostockiego z dnia 28 lipca 1947 r. w sprawie przechowywania
i używania pieczęci urzędowych w starostwach powiatowych województwa białostockiego 108

58 — Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Ełku listy ławników dla rozpoznawania spraw
w postępowaniu doraźnym oraz spraw dotyczących przestępstw szczególnie niebezpiecz
nych w okresie odbudowy Państwa . . . . . . . .  109

59 — Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży listy ławników dla rozpoznawania spraw
w postępowaniu doraźnym oraz spraw dotyczących przestępstw szczególnie niebezpiecz
nych w okresie odbudowy Państwa . . . . . . . . 1 1 1

D Z I A Ł  N 1 E U R Z Ę D O W Y :
Ogłoszenie o zmianie nazwiska . . . . .. . . . . 1 12
Ogłoszenie o zagubieniu pieczęci . . . . . . . . . 1 1 2
Ogłoszenie o zamierzonym nabyciu dzienników urzędowych . . .  . . . 1 1 3
Ogłoszenie o zagubieniu dokumentów . . . . . . , . 1 1 3

BIAŁOSTOCKI



D Z I A Ł  U R Z Ę D O W Y
50 .

ROZPORZĄDZENIE

Wojewody Rialostockiego

z dnia 15 lipca 1947 

w sprawie zwalczania wścieklizny.

Na podstawie art. 70 rozporządzenia Pre
zydenta R . P. z dnia 22.VII. 1927 r. o zwal
czaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. 
U. R. P. Nr. 77, poz. 673), zmienionego usta
wą z dnia 25.11.1932 r. (Dz. U. R . P. Nr. 26, 
poz. 229) oraz § 331 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa z dnia 9.1.1928 r. (Dz.U.R.P. Nr. 19, 
poz. 167) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Całe terytorium województwa białostoc
kiego ogłaszam jako obszar zagrożony zara
zą wścieklizny.

§ 2 .

Wszystkie psy, znajdujące się na tym ob
szarze, winny być trzymane stale na uwięzi, 
a w razie prowadzenia ich, zaopatrzone w 
kagańce i trzymane na smyczy.

Powiatowe władze administracji ogólnej 
mogą czynić wyjątki, gdy chodzi o psy my
śliwskie, policyjne, owczarskie pod warun
kiem, że psy te w czasie nieużywania icli 
do pracy, będą trzymane na uwięzi lub za
opatrzone w bezpieczne kagańce i prowa
dzone na smyczy.

§ 3.

Wyprowadzanie i wywożenie psów z ob
szaru zagrożonego dopuszczalne jest tylko za 
zezwoleniem powiatowej władzy administracji 
ogólnej, po uprzednim uznaniu psa przez 
urzędowego lekarza weterynarii za niepodej- 
rzanego o wściekliznę, jeżeli pies ma być 
wywieziony do innego województwa, powia
towa władza administracji ogólnej winna
0 udzielonym zezwoleniu zawiadomić staro
stę (prezydenta miasta) tego powiatu, do któ
rego pies ma być wprowadzony. Powiatowe 
władze administracji ogólnej w porozumieniu 
z kierownikami stacji kolejowych, samocho
dowych względnie przystani wodnych zarzą
dzą, aby niedopuszczano do wywozu koleją, 
samochodem lub statkiem psów bez właści
wego pozwolenia, jak również aby przy wej
ściach do stacji kolejowych, samochodowych
1 przystani wodnych umieszczono w miejs
cach widocznych tablicę z trwałym i wyraź
nym napisem: „Wywóz psów bez zezwolenia 
Starosty (Prezydenta miasta) wzbroniony11.

§ 4. '

Winni przekroczenia postanowień niniej
szego rozporządzenia będą karani w drodze 
administracyjnej na podstawie art. 98 rozpo

rządzenia Prezydenta R.P. z dnia 22 sierpnia 
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób 
zwierzęcych — aresztem do 6-ciu tygodni lub 
grzywną do 10.000 zł. albo obu tymi karami 
łącznie.

§ 5.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.

p.o. Wojewoda 

(—) Mgr W. Białkowski.
Wicewojewoda

51.

ROZPORZĄDZENIE 

Wojewody Białostockiego

z dnia 16 lipca 1947 r. 

w sprawie rejestracji i znakow ania psó.w.

Na podstawie art. 70 rozporządzenia Pre
zydenta R. P. z dnia 22.VII. 1927 r. o zwalczaniu 
zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. 
Nr. 77, poz. 673), zmienionego ustawą z dnia 
25.11.1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229) oraz 
§ 331 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 9.1.1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 
167) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wszystkie psy na obszarze województwa, 
liczące powyżej 2-ch miesięcy, należy w ter
minie do dnia 1 października 1947 r. poddać 
rejestracji i oznakowaniu.

§ 2 .
Obowiązek zgłoszenia psa do rejestracji 

i wykupienia znaku rejestracyjnego winien 
być wykonany przez właściciela psa wzglę
dnie osobę, która nad psem sprawuje 
opiekę.

§ 3.
W celu zarejestrowania psa i wykupienia 

znaku rejestracyjnego należy zgłosić się do 
zarządu miejskiego względnie gminnego, wła
ściwego w/g miejsca stałego przebywania psa.

§ 4.
O każdej zmianie własności i o nowym 

miejscu przebywania psa należy w terminie 
dni 7-miu od chwili dokonanej zmiany infor
mować zarząd gminny, w którym pies był 
zarejestrowany oraz ten zarząd, w którym 
pies powinien być zarejestrowany ' z uwagi 
na nowe miejsce swego. przebywania.

§ 5.

Rejestracje i znakowanie psów należy w 
każdym roku kalendarzowym powtarzać.

§ 6 .
Winni przekroczenia postanowień niniej

szego rozporządzenia będą karani w drodze



administracyjnej na podstawie art. 98 rozpo
rządzenia Prezydenta R. P. z dnia 22 sierpnia 
1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób 
zwierzęcych — aresztem do 6-ciu tygodni lub 
grzywną do 10.000 zł. albo obu tymi karami 
łącznie.

§ 7.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia.

p. o. W O JEW ODA 
(—) Mgr. W. Białkowski

_____ Wicewojewoda

52.

ZARZĄDZENIE 
Wojewody Białostockiego

z dnia 31 l ipca 1947 r.

o zapobieganiu powstawania i rozszerzania się 
pożarów na obszarze województwa białostockiego

Opierając się na postanowieniach ustawy 
z dnia 13.111.1934 r. o ochronie przed poża
rami i innymi klęskami (Dz. L . R. P Nr. 41, 
poz. 365), oraz na rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 31.X. 1938 o za
pobieganiu powstawania i rozszerzania się po
żarów w budynkach (Dz. U. R P. Nr. 87, poz. 
590), tudzież na rozporządzeniu Min. S.praw 
Wewn. z dnia 6. IV. 1939 r. o obowiązkach 
ludności w wypadkach pożarów i innych 
klęsk (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 242) zarzą
dzam co następuje:

Obywatele Starostowie:

I. Zwrócą przede wszystkim uwagę bur
mistrzów miast i wójtów gmin wiejskich na 
ciążący na nich po myśli art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 13.III. 1934 r. jako organach wyko
nawczych rządowych władz administracji 
ogólnej, obowiązek spełniania zadań, zwią
zanych z ochroną przed pożarami i innymi 
klęskami, tudzież na stanowisko prawne, orga
nizację i uprawnienia straży pożarnych, oraz 
na postanowienia art. 25 powołanej ustawy.

II. Pouczą ludność za pośrednictwem bur
mistrzów miast i wójtów o uprawnieniach 
straży pożarnych wynikających z postano
wień art. 21 i 22 ustawy z 13.111.1934 r. przy
znających strażom pożarnym prawo korzy
stania i zajmowania dla przewozu członków 
straży i sprzętu technicznego wszelkich środ
ków przewozowych zarówno osobowych i to
warowych, tak publicznych jak i prywatnych 
oraz nakładających na każdą osobę przebywa
jącą w gminie obowiązek dostarczania posia
danych środków7 przewozowych i wszelkich 
przedmiotów koniecznych dla akcji ratun
kowej.

Postanowienia te, wTykonalne natychmiast 
w trybie art. 13 rozporządzenia Prezydenta
o postępowaniu przymusowym w admini
stracji, rozwiązują tak aktualną dla straży po
żarnych sprawę dostarczania koni do pożarów.

III. Dopilnują, aby niżej podane zarządze
nia i zakazy oparte na obowiązujących prze

pisach prawnych, były bezwzględnie w życie 
wprowadzone i przez ludność ściśle prze
strzegane.

Zapobieganiu powstawania i rozszerzaniu si^ 
pożarów. Przechowywanie mat erlrałów łatwo

palnych i innych.

Ustp. 1.

Zabrania się przechowywania i gromadze
nia na nieprzeznaczonych do zamieszkiwania 
częściach strychów budynków mieszkalnych 
oraz budynków przeznaczonych do użytku 
publicznego, mieszczących zakłady użytecz
ności publicznej oraz budynków mieszczą
cych lokale urzędowe, biurowe, przemysłowa, 
handlowe, składy i tp., jakichkolwiek mate
riałów łatwopalnych, a w szczególności: sło
my i trawy morskiej, drzewa, wełny drzew
nej, wiórów drzewnych, szmat, olejów, celu
loidu i tp. oraz przedmiotów wykonanych 
w całości lub w przeważającej części z ta
kich materiałów.

Ustp. 2.

Przepisy ust. 1 nie dotyczą budynków, 
jeżeli konstrukcje dachów tych budynków są 
wykonane z żelazobetonu o grubości płyty 
co najmniej 8 cm. lub z żelaza, pokryte pły
tami o tej samej wytrzymałości na przebicie, 
a stropy tych budynków są wykonane w ca
łości z materiałów ognioodpornych.

Ustp. 3.

Zabrania się przechowywania i gromadze
nia na nieprzeznaczonych do zamieszkiwania 
częściach strychów, wr korytarzach piwnicz
nych, klatkach schodowych, przejściach i prze
jazdach w budynkach wymienionych w ust. 1 
jakichkolwiek przedmiotów w sposób utrud
niający przejazd lub przejście.

Ustp. 4.

Wszelkie przedmioty, znajdujące się na 
nieprzeznaczonych do zamieszkiwania czę
ściach strychów w korytarzach piwnicznych, 
klatkach schodowych, przejściach i przejaz
dach w budynkach wymienionych w ust. 1, 
powinny być tak przechowywane, aby mogły 
być niezwłocznie usunięte z tych pomieszczeń 
do innych części budynków.

Ustp. 5.

Obowiązek przestrzegania przepisów ust. 1,
3 i 4 ciąży:

1) jeżeli chodzi o pomieszczenia, których 
używanie związane jest z jednym miesz
kaniem — na głównym lokatorze tego 
mieszkania,

2) we wszystkich innych wypadkach — na 
właścicielu budynku lub osobie zarzą
dzającej budynkiem, jeśli właściciel 
osobiście tego zarządu nie sprawuje.

Ustp. 6.

Materiały opałowe jak drzewo, węgiel, 
torf dla użytku domowego powinny być prze



chowywane w piwnicach murowanych, prze- 
sklepionych albo w specjalnie na ten cel 
przeznaczonych budynkach gospodarczych.

Ustp. 7.

Popiół i żarzące węgle można składać 
w budynkach tylko w naczyniach niewy- 
wrotnych z niepalnego materiału, szczelnie 
zamykanych. Popiół i żużel natychmiast po 
wysypaniu do naczyń zupełnie wygasić. Po
zostawianie naczyń z* popiołem w pomieszcze
niach o nieogniotrwałyeh podłogach jest za
bronione.

Poza obrębem budynków wolno składać 
popiół jedynie do specjalnie na ten cel prze
znaczonych zbiorników zamkniętych z ma
teriału ogniotrwałego i to w odległości przy
najmniej 4 m od budynków ogniotrwałych 
i 8 m. od budynków nieogniotrwałyeh.

Ustp. 8.

Nafta, benzyna itp. materiały łatwopalne 
jako też materiały wybuchowe, w ilościach 
dozwolonych w myśl przepisów obowiązują
cych do przechowywania poza zakładami 
przemysłowymi, winny być przechowywane 
zdała od palenisk. Poza tym obowiązują roz
porządzenia wydane odnośnie przechowywa
nia i magazynowania olejów mineralnych, 
przechowywania karbidu, przechowywania 
taśmy celuloidowej.

Ustp. 9.

Zabrania się w warsztatach stolarskich, 
kołodziejskich i w pomieszczeniach, w któ
rych dokonywuje się obróbka drzewa i in
nych materiałów palnych, gromadzenie wió
rów, trocin i odpadków ponad ilość otrzy
maną w ciągu dnia i przechowywania ich 
w tych warsztatach na noc.

Ustp. 10.

Czyściwo do maszyn, jako też wszelkie 
natłuszczone szmaty, po użyciu winny być 
składane do szczelnych naczyń blaszanych
i po pracy usuwane.

Ustp. 11.

Wapno palone, w ilości przekraczającej
0,5 tony, pozostawione bez przykrycia po
winno być składane w odległości, co najmniej 
4 m od budynków nieogniotrwałyeh i łatwo
palnych materiałów.

Zabrania się składania wapna palonego 
w budynkach ogniotrwałych, w których znaj
dują się łatwopalne przedmioty i w budyn
kach nieogniotrwałyeh.

Ustp. 12.

Stosy drzewa, chrustu lub tp. winny być 
oddalone od nieogniotrwałyeh budynków lub 
nieogniotrwałyeh części budynków co naj
mniej 8 m, a od ogniotrwałych co najmniej 
4 m. Stawianie skrzyń i ustawianie straga
nów na podwórzach w odległości mniejszej 
niż 6 m od budynków nieogniotrwałyeh i 3 m 
od budynków ogniotrwałych jest zabronione.

Stogi, sterty i kopy słomy, siana i innych 
winny być oddalone:

1) od budynków wszelkiego rodzaju przy
najmniej 40 m,

2) od torów kolei żelaznych 60 m,
3) od publicznych dróg i placów przynaj

mniej 30 m,
4) od lasów przynajmniej 80 m.
Przepis powyższy nie dotyczy paszy i ściół

ki w ilościach nieprzekraczających dziennego 
zapotrzebowania gospodarstwa.

Ustp. 13.

Zabrania się składania wzgl. przechowy
wania opału lub innych materiałów palnych 
w odległości mniejszej niż 50 cm. od otwo
rów palenisk przy piecach, od ścian pieców, 
drzwiczek wycierowych, blaszanych rur dy
mowych lub tp. Taką samą odległość należy 
przestrzegać przy ustawianiu łatwopalnych 
sprzętów domowych w pobliżu żelaznych 
części pieców i ich przewodów.

Suszenie bielizny, odzieży it.p. nie mo
że odbywać się na blaszanych rurach dymo
wych. W pomieszczeniach, posiadających 
ogniska otwarte, składanie materiałów pal
nych jest zabronione. Magazynowanie ma
teriałów opałowych ponad dzienne zapotrze
bowanie w pomieszczeniach przeznaczonych 
do parowania paszy i pieczenia chleba, jest 
zabronione.

Stropy na poddaszach.

Ustp. 14.
Stropy na poddaszach budynków partero

wych, wymienionych w ust. 1 winny posia
dać polepę z gliny grubości 8 cm. w budyn
kach piętrowych powinny posiadać stropy 
z cegły na zaprawie glinianej lub z innego 
materiału, równowartościowego. Stropy na 
poddaszach w istniejących budynkach winny 
otrzymać poprzednio określone zabezpieczenie 
w terminie, który wyznaczy miejscowa władza.

Piece i kominy.

Ustp. 15.

Przy piecach żelaznych najmniejsza od
ległość od drewnianych ścian otynkowanych 
powinna wynosić 25 cm., od niezabezpieczo
nych 50 cm.

Ustp. 16.

Piece żelazne powinny być wyłożone wy
prawą z gliny, w razie, gdy możliwe jest ze
tknięcie się materiałów palnych z piecem, 
winien on być otoczony mocną, na stałe przy
twierdzoną siatką metalową z drzwiczkami 
z tejże siatki.

Ustp. 17.
Piece ogrzewalne i paleniska, znajdujące 

się w pomieszczeniach z podłogą drewnianą, 
winny być ustawione na podstawach z ma
teriałów niepalnych o grubości co najmniej 
15 cm., zaś dla pieców żelaznych bez nóżek 
30 cm.

Nieogniotrwała podłoga przed paleniskiem 
pieca, jako też przed piecami żelaznymi na 
nóżkach winna być w skuteczny sposób za



bezpieczona grubą blachą, lub warstwą ce
gieł wystającą co najmniej 30 cm. poza kra
wędzią paleniska.

Ustp. 18.

Przewody dymowe winny posiadać u do
łu w miejscach dostępnych otwory do czy
szczenia, zaopatrzone w szczelne drzwiczki 
lub zasuwy ogniotrwałe.

Przy kominach przełazowych drzwiczki 
muszą być szczelne oraz ognioodporne. Nie 
wolno wbijać w ściany kominowe kołków 
drewnianych, haków, gwoździ, klamer i t p.,
o ile grubość ścianki komina wynosi półce
gły (13 cm.) Wszystkie kominy na poddaszu 
winny być co roku bielone, po uprzednim 
sprawdzeniu stanu wyprawy.

O ile budynki o pokryciu dachu materia
łem nieogniotrwałym nie posiadają odległości 
wymaganych prawem budowlanym, wyloty 
kominów wszystkich budynków nie posiada
jących wymaganej odległości, winny otrzy
mać odpowiednie zabezpieczenie, uniemożli
wiające wydobywanie się iskier poza komin.

Ustp. 19.

Blaszane przewody dymowe (rury) winny 
być oddalone od drewnianych konstrukcji 
nieosłoniętych ogniotrwałe o 50 cm. w wy
padkach gdy rury są izolowane cegłą na za
prawie glinianej, lub za pomocą innego rów
noznacznego materiału—wystarcza odległość 
13 cm. (szerokość cegły).

Rury dymowe piecyków żelaznych, wy
prowadzone przez ścianę lub okno, winny 
wystawać ponad dach i winny być zaopa
trzone w iskrochron.

Ustp, 20.

Dbałość o częste i należyte wycieranie 
kominów, w celu uniemożliwienia zapalenia 
się sadzy, jest obowiązkiem każdego posia
dacza lokalu.

Piece piekarskie.

Ustp. 21.

Otwory palenisk przy piecach piekarskich 
winny być zaopatrzone w żelazne drzwiczki, 
należycie zabezpieczające otwór paleniska.

Zabronione jest połączenie palenisk pie
ców piekarskich, znajdujących się w budyn
kach bezpośrednio z kominem. Przewody dy
mowe tych pieców winny być prowadzone 
nad sklepieniem paleniska, skąd dopiero win
ny być wpuszczane do komina.

Oddzielne piece piekarskie mogą być sta
wiane w odległości 10 m. od budynków ognio
trwałych 1.30 m. od budynków nieognio- 
trwałych.

Kuźnie.

Ustp." 22.

Kuźnie mogą się znajdować w budynkach 
krytych materiałem niepalnym, przy czym 
odległość budynku mieszczącego kuźnię od

granic sąsiedniej posesji i najbliższego bu
dynku, nie może być mniejsza niż 30 m.

Suszarnie i wędzarnie.

Ustp. 23.

Wszelkiego rodzaju suszarnie winny się 
znajdować w komorach ze ścianami ognio
trwałymi, z takimiż sufitami, podłogą i 
drzwiami.

W wędzarniach ściany, podłogi i sufity 
powinny być zbudowane (z materiału ognio
trwałego, drzwi zaś powinny być żelazne lub 
drewniane, obite blachą co najmniej 0,75 mm. 
grubości. Zabrania się urządzania wędzarni 
na poddaszach i w budynkach o pokryciu 
dachu nieogniotrwałym.

Piece gazowe, elektryczne i  inne.

Ustp. 24.

Piece gazowe, gazomierze można ustawić 
tylko w pomieszczeniach należycie przewie
trzanych i oświetlanych.

Połączenie większych pieców gazowych 
z przewodami winno być stałe i jest niedo
puszczalne za pomocą elastycznego wężyka.

Ustp. 25.

Żelazka do prasowania, grzejniki, ma
szynki spirytusowe, naftowe, palniki gazowe
i elektryczne winny być w czasie używania 
ustawiane na niepalnych podstawkach.

Kosze koksowe.

Ustp. 26.

W razie osuszania budynków za pomocą 
rozpalania Ognia z koksu lub innych materia
łów opałowych, takie rozpalanie ognia może 
być dokonywane tylko w żelaznych koszach 
ustawionych na ogniotrwałym podkładzie
o grubości co najmniej 10 cm, wystającym 
co najmniej 50 cm poza kosz. Na krawędzi 
podkładu winno być usypane obwałowanie 
z piasku o wysokości co najmniej 5 cm. 
Odległość kosza od nieosłoniętych drewnia
nych części budynku oraz przedmiotów pal
nych winny wynosić co najmniej 1 metr.

Palenie ognisk i innych

Ustp. 27.

Palenie ognisk, spalanie śmieci, odpadków 
oraz wypalanie beczek w obrębie zabudowań 
lub w sąsiedztwie stogów i stert jest bez
względnie wzbronione.

Powyższe czynności dozwolone są nie 
bliżej niż w odległości 100 m. od budynków 
lub stert, zaś wypalanie sitowia, łąk, traw, 
chwastów i tp. — tylko po uprzednim zawia
domieniu władzy gminnej i najbliższej straży 
pożarnej oraz braku sprzeciwu ze strony 
tych organów.

Ustp. 28.

Rozgrzewanie smoły, asfaltu itp. we
wnątrz budynku za pomocą otwartych pale
nisk i kotłów przenośnych jest zabronione.



Używanie wymienionych urządzeń poza 
budynkami może się odbywać w odległościach:

1) 5 m od budynków ogniotrwałych,
2) 15 m od budynków nieogniotrwałyeh,
3) 30 m od stogów, stert itp.
Podczas tych czynności kocioł winien być 

nakryty pokrywą, a obok winna być przygo
towana dostateczna ilość piasku do ugaszenia 
ew. powstałego pożaru.

Ustp. 29.-

Rozpalanie ognisk w lasach i w odleg
łości 100 m od lasów w czasie od 1 kwietnia 
do 1 listopada jest wzbronione. Wyjątek sta
nowią ogniska konieczne do ugotowania 
strawy dla osób pracujących w lasach. Og
niska te można rozpalać przy zachowaniu 
następujących ostrożności:

1. przed rozpaleniem ogniska winna być 
zgrabiona ściółka w promieniu 2 m od 
ogniska,

2. ogniska należy nieustannie pilnować,
3. przed opuszczeniem ogniska należy je 

ugasić i zasypać ziemią.
Palenie kory, gałęzi i odpadków, pozosta

łych po wyrębie i obróbce drzewa dozwolo
ne jest pod nadzorem' administracji leśnej 
z zachowaniem warunków przewidzianych 
dla wypalania łąk.

Palenie tytoniu w lasach w czasie od
1 kwietnia do 1 listopada jest wzbronione.

Każdy, kto zauważy pożar w lesie, winien 
bezzwłocznie starać się pożar ten ugasić.
O ile rozmiar pożaru nie pozwala na uga
szenie posiadanymi środkami, należy natych
miast zawiadomić najbliższą placówkę admi
nistracji leśnej, sołectwo wzgl. straż pożarną. 
Na wezwanie właściwych organów (wójta, 
sołtysa, komendanta placówki M. O., naczel
nika straży pożarnej, kierownika akcji 
przeciwpożarowej) okoliczni mieszkańcy win
ni stawić się na miejsce pożaru z łopatami, 
toporami i innymi potrzebnymi do tego celu 
narzędziami i przystąpić natychmiast do ga
szenia pożaru, nie oczekując przybycia stra
ży pożarnej.

Ustp. 30.

Palenie ogni sztucznych, puszczanie rakiet, 
fajerwerków w pobliżu osiedli wiejskich do
zwolone jest za uprzednim zezwoleniem za
rządów gminnych i w każdym razie nie bli
żej niż w odległości 200 m od najbliższych 
budynków, stert, lasów, zagajników itp. 
W  miastach i osadach powyższe czynności 
mogą być dokonywane za zezwoleniem za
rządu gminy w warunkach, uzależnionych 
od okoliczności miejscowych.

Ustp. 31.

Przenoszenie odkrytego ognia w obrębie 
budynków mieszkalnych i gospodarskich jest 
zabronione.

Używanie do rozpalania ognia wzgl. jego 
rozniecania, łatwopalnych płynów jak nafta, 
benzyna i tp. jest wzbronione.

Środki oświetleniowe

Ustp. 32.

Napełnianie zbiorników lamp naftowych 
itp. może odbywać się tylko wówczas, gdy 
lampy są zgaszone i palniki już ostygły.

Ustp. 33.

Zabronione jest stawianie i wieszanie lamp, 
palników gazowych, świec i podobnych urzą
dzeń, w pobliżu materiałów lub przedmiotów 
łatwopalnych.

Odległość palników od nietynkowanycli 
sufitów jak również od innych łatwopalnych 
przedmiotów winna wynosić co najmniej 
50 cm. O ile odległość palnika od sufitu wy
nosi mniej niż 1% m, winny być umieszczo
ne nad płomieniem daszki ochronne z metalu, 
porcelany, albo innego odpowiedniego ma
teriału o średnicy co najmniej 15 cm.

Ustp. 34.

Zabrania się używania światła otwartego 
w obrębie zabudowań gospodarczych, na 
poddaszach, w składnicach i miejscach ob
róbki materiałów łatwopalnych (młyny, tar
taki itp.). Szczególną ostrożność należy za
chować przy używaniu latarń (gospodarczych). 
Latarnie należy wieszać na silnie umocowa
nych hakach, łańcuchach, drutach itp. i to 
w odległościach podanych w ust. 33. Latar
nie te winny być należycie utrzymane, za
bezpieczone siatką drucianą przed stłucze
niem, posiadać całe klosze, nieuszkodzone 
palniki, nieuszkodzone daszki ochronne oraz 
przepisowe nakrętki do zamykania zbior
ników.

Ustp. 35.

Przy oświetlaniu elektrycznym, wszelkie 
zmiany i reperacje instalacji elektrycznej 
mogą być wykonywane tylko przez koncesjo
nowanego elektrotechnika. Naprawianie prze
palonych bezpieczników i ich ponowne uży
wanie jest zabronione.

Silniki parowe i inne.

Ustp. 36.

Lokomobile należy tak ustawiać poza ob
rębem budynków, aby kominy i paleniska 
lokomobili były oddalone co najmniej:

1) o 1 m od krawędzi okapu budynków 
ogniotrwałych, pokrytych materiałem 
ogniotrwałym, o ile nie mieszczą łatwo
palnych materiałów, natomiast o 3 m 
od krawędzi okapu, o ile mieszczą ta
kie materiały,

2) o 5 m od krawędzi okapu budynków 
nieogniotrwałyeh jak również drewnia
nych części budynków,

3) o 5 m od stogów, stert, zapasów drze
wa itp.

O ile kotłów lokomobili nie opala się 
koksem lub węglem, lecz drzewem, torfem, 
trocinami itp. materiałem opałowym, który 
wytwarza łatwo iskry, należy poprzednio 
określone odległości co najmniej podwoić.



Zabronione jest składanie łatwopalnych 
materiałów i przedmiotów w promieniu 1 m. 
od kotła.

Kominy lokomobili winny być zaopatrzo
ne w przepisowy i należycie działający iskro- 
chron ze zbiornikiem wodnym. Komin i ścia
ny dymnicy winny być nie uszkodzone, a po
krywa dymnicy winna szczelnie zamykać się. 
W czasie pracy lokomobili w pobliżu budyn
ków o nieogniotrwałym pokryciu, stogów, 
stert, lasów oraz innych palnych przedmio
tów7, należy w razie silnego wiatru wstrzymać 
ruch.

W razie pożaru należy natychmiast wstrzy
mać ruch lokomobili, ogień spod kotła usu
nąć i ugasić oraz wypuścić parę z kotła.

Ustp. 37.

Silniki spalinowe o mocy powyżej 25 K.M.
i generatory winny stać w osobnym pomie
szczeniu, dobrze przewietrzanym, posiadają
cym ogniotrwałe podłogi i ściany. Jeśli jest 
sufit drewniany, to winien być otynkowany. 
Rury wydechowe silników winny być wypro
wadzone na zewnątrz i zaopatrzone w garn
ki tłumikowe, należycie działające.

Silniki, generatory oraz zbiorniki, zawiera
jące materiały pędne należy ustawić w od
ległości co najmniej 1 m. od drewnianych 
części budynków. Większe zapasy materiałów 
pędnych zwłaszcza przekraczające dzienne za
potrzebowanie winny być przechowywane na 
zewnątrz budynków mieszczących silniki.

Ustp. 38.

Przenośne silniki spalinowe winny być sta
wiane co najmniej w odległości 6 m. cd bu
dynków krytych materiałem nieogniotrwałym, 
stogów, drzewa.

Garażowanie silników spalinowych, jak- 
również wszelkich pojazdów mechanicznych 
w pomieszczeniach, zawierających materiały 
łatwopalne w znacznej ilości, jest zabronione.

Do budynków nieogniotrwałyeh lub za
wierających łatwopalne materiały pojazdy 
mechaniczne mogą być wprowadzane oraz 
z tych budynków wyprowadzane tylko przy 
zgaszonym silniku. Uruchamianie silników w 
tych budynkach jest zakazane.

Lutowanie i spawanie.

Ustp. 39.

Lutowanie przedmiotów powinno odby
wać się na stołach obitych blachą lub na 
stołach metalowych.

Używanie aparatów do spawania, rozci
nania i lutowania jest niedopuszczalne w po
mieszczeniach, w których powstają palne 
gazy, kurz i wszelkiego rodzaju palne osady.

Lakierowanie

Ustp. 40.

Lakierownie powinny posiadać należytą 
wentylację, same zaś przewody wentylacyj

ne powinny być wykonane z materiału nie
palnego.

Wszelkie odpadki oraz szmaty używane 
przy lakierowaniu należy składać do szczel
nych naczyń blaszanych i codziennie oczy
szczanych.

Palenie tytoniu.

Ustp. 41.

Zabrania się palenia tytoniu w obrębie 
zabudowań gospodarczych, na poddaszach, 
w składnicach i miejscach obróbki materia
łów łatwopalnych.

Ustp. 42.

Zabrania się palenia tytoniu w teatrach, 
salach widowiskowych, poza przeznaczonymi 
na ten cel palarniami.

Nieostrożne obchodzenie się z ogniem
i światłem.

L stp. 43.

Zabrania się pozostawiania dzieci w bu
dynkach przy rozpalonych ogniskach bez do
zoru osób odpowiedzialnych, wzgl. okolicz
nościach, umożliwiających dzieciom wznie
cenie ognia, zabawę zapałkami, zapalnicz
kami itp.

Sprzęt poi»arniczy.

Ustp. 44.

W zakładach przemysłowych należy prze
widzieć dostateczną ilość środków gaśni
czych, przystosowanych do gaszenia tych 
materiałów jakie są produkowane wzgl. jakie 
znajdują się w magazynach lub składach. 
We wszystkich zakładach przemysłowych
i warsztatach przerabiających materiały 
łatwopalne, powinna znajdować się na każdej 
kondygnacji odpowiednia ilość beczek z wo
dą o pojemności co najmniej 100 litrów wraz 
z wiadrami oraz blaszanki z piaskiem. Prze
pis ten nie obowiązuje zakładów, w których 
znajdują się na każdej kondygnacji czynne 
przeciwpożarowe urządzenia wodociągowe. 
Posiadanie gaśnic nie z wialnia z obowiązku 
ustawiania beczek z wodą. Gaśnice winny 
być umieszczone w miejscach dostępnych
i odpowiednio kontrolowane (2 razy do roku).

Zakłady przemysłowe w czasie ruchu win
ny być stale pod dostatecznym fachowrym 
nadzorem, a pracownicy należycie obz.naj- 
mieni z użyciem urządzeń przeciwpożarowych.

W domach mieszkalnych o drewnianej 
konstrukcji dachów, może władza miejscowa 
zarządzić ustawienie na poddaszu beczek 
z wodą oraz wiadra.

Ustp. 45.

Właściciele budynków w gminach wiej
skich obowiązani są posiadać i przechowy
wać w miejscach łatwo dostępnych w stanie 
zdatnym do użytku natychmiastowego sprzęt 
pożarniczy, jak drabiny, bosaki, tłumnice, to- 
pory, wiadra, beczki z Avodą i t.p. Sprzęt



burzący i tłumiący oraz drabiny winny za
sadniczo znajdować się pod okapem.

Obowiązek posiadania sprzętu pożarni
czego w miastach wprowadzić mogą zarządy 
miejskie.

1Y . Polecam burmistrzom miast i wójtom 
gmin wiejskich pouczyć ludność, w sposób, 
który uważają za najbardziej wskazany,
o obowiązkach mieszkańców wynikających 
z postanowień art. 26. 27 ustawy z 13.111. 
1934 r, i wydanego na podstawie art. 28 usta
wy przez Min. Spraw Wewn. rozp. wykonaw
czego z dnia 6.1 V. 1939 r., traktującego o 
obowiązkach ludności w wypadkach pożaru 
lub innej klęski (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 
242).

§ 1.
Wykonanie tych obowiązków polega na:
1) dostarczaniu i podawaniu wody i in

nych środków ratowniczych do zapo
bieżenia rozszerzaniu się pożarów lub 
innych klęsk;

2) pracy ze sprzętem ratunkowym;

3) usuwaniu przedmiotów zagrożonych 
przez pożar lub inną klęskę;

4) dogaszaniu zgliszczy;

5) przenoszeniu z miejsca zagrożonego 
niebezpieczeństwem osób, które uległy 
nieszczęśliwym wypadkom;

6) zastosowaniu niezbędnych środków ra
towniczych:

7) wezwaniu pomocy lekarskiej i dostar
czeniu koniecznych środków przewo
zowych dla osób, które uległy nie
szczęśliwym wypadkom, jeżeli ze 
względu na życie i zdrowie tych osób 
okaże się to konieczne;

8) dostarczeniu pomieszczeń dla osób, 
które uległy nieszczęśliwym wypadkom 
na czas niezbędny dla udzielenia tym 
osobom pierwszej pomocy;

9) przyjęciu na przechowanie mienia po
szkodowanych;

10) pilnowanie mienia przed utratą lub 
zniszczeniem;

11) wykonywaniu prac koniecznych dla 
zapobieżenia rozszerzania się pożaru 
lub innej klęski.

§ 2 .

Każda osoba w gminie przebywająca, na 
wezwanie władz administracji ogólnej, prze
łożonego gminy, organów służby bezpieczeń
stwa publicznego lub kierownika akcji ra
towniczej, obowiązana jest w razie pożaru 
lub innej klęski, udzielić pomocy i współdzia
łać przy akcji ratowniczej w sposób i 
w miejscu przez te władze, organa lub kie
rownika akcji ratowniczej wskazany.

§ 3.

Osoby, które przybyły na miejsce pożaru, 
w razie braku odpowiedniego kierownika 
akcji ratowniczej, powinny niezwłocznie 
przystąpić same do niesienia pomocy i do 
akcji ratowniczej.

§ 4.

Osobom, zatrudnionym przy niesieniu po
mocy lub przy akcji ratowniczej, nie wolno 
zaniechać tych czynności przed ustaniem 
niebezpieczeństwa lub bez zezwolenia kierow
nika tej akcji.

§ 5.

Wykonanie obowiązku pełnienia wart dla 
ochrony przed powstaniem pożaru lub innej 
klęski polega na:

1) czuwaniu nad bezpieczeństwem miesz
kańców dla ochrony przed powstaniem 
pożaru lub innej klęski,

2) niezwłocznym alarmowaniu organów 
służby bezpieczeństwa publicznego, 
przełożonego gminy, sołtysa, straży po
żarnych i mieszkańców o powstałym 
niebezpieczeństwie.

Pełniący wartę powinni zwracać uwagę 
na przestrzeganie przez osoby w gminie 
przebywające przepisów o zapobieganiu pow
stawania i szerzenia się pożarów i innych 
klęsk, a w przypadkach spostrzeżenia uchy
bień powiadomić o tym przełożonego gminy.

§ 6.

Powołanemu do warty w gminie wiejskiej 
może być poruczone wykonanie tej warty 
jedynie na obszarze tej gromady, w której 
powołany zamieszkuje.

§ 7.

Pełniący wartę, w czasie wykonywania 
tego obowiązku, nie mogą oddalać się poza 
obszar, którego strzegą.

§ 8.
Pełniący wartę powinni być zaopatrzeni 

w odpowiednie oznaki i przyrządy alarmowe, 
dostarczone przez gminę.

§ 9.

Pełnienie wart (art. 28 ust. (2) pkt. 4 pow. 
ust.) wykonywa się kolejno, według rocznego 
planu powołania, ustalonego przez kolegium 
zarządu gminy. Plan powinien być wyłożony 
do publicznego wglądu najpóźniej do dnia 1 li
stopada każdego roku, a wyłożenife jego ogło
szone w sposób w gminie przyjęty.

W planie należy wymienić:
1) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania 

obowiązanego do pełnienia warty;
2) miejsce i czas wykonania obowiązku;
3) pouczenie o skutkach prawnych niesta

wiennictwa i niewykonania obowiązku 
(art. 47, ust. (1( pkt. 2 pow. ust.);

4) pouczenie o środkach prawnych.

§ 10.
Do pełnienia wart przełożony gminy wzy

wa obowiązanych w sposób w gminie przy
jęty co najmniej na 7 dni przed dniem peł
nienia warty.

§ 11.

Pełnienie wart dziennych może być za
rządzone przez przełożonego gminy, po uprzed
nim uzyskaniu zgody powiatowej włądzy ad
ministracji ogólnej.



§ 12.
Pełnienie obow iązków w strażach pożar

nych przymusowych (art. 28, ust. (2) pkt. 5) 
polezą na braniu czynnego udziału w:

1) tłumieniu pożarów lub zwalczaniu in
nych klęsk;

2) ćwiczeniach, szkoleniu i przeglądach 
straży, zarządzonych przez władze,
o których mowa w art. 43 ustawy, prze
łożonego gminy lub naczelnika straży 
pożarnej przymusowej.

§ 13.

Osoby powołane na stanowiska kierowni
cze w strażach pożarnych przymusowych nie 
mogą odmówić przyjęcia tych stanowisk, je
żeli w okresie trzech ostatnich lat nie pełniły 
obowiązków na stanowiskach kierowniczych 
w strażach pożarnych przymusowych.

§ 14.

Do pełnienia obowiązków w strażach po
żarnych przymusowych powołuje obowiąza
nych przełożony gminy w drodze pisemnej.

Wezwanie powinno zawierać:
1) nazwisko i imię powołanego do pełnie

nia obowiązku;
2) określenie obowiązku;
3) jakie narzędzia lub środki przewozowe 

powinna dostarczyc powołana osoba;
4) pouczenie o skutkach prawnych nie

stawiennictwa i niewykonania obo
wiązku (art. 47, ust. (1) pkt. 3);

5) pouczenie o środkach prawnych.
Warty nocne należy zorganizować w nie

przekraczalnym terminie jednomiesięcznym,
o ile one dotychczas nie funkcjonują.

V. Celem usprawnienia akcji ratunkowej 
należy zarządzić:

a) aby w każdej miejscowości znajdowały 
się w odpowiedniej ilości, w widocz
nych miejscach środki alarmowe.

Sprzęt alarmowy można używać je
dynie w wypadku pożaru lub na sku
tek alarmu, zarządzonego przez wójta, 
sołtysa, naczelnika straży pożarnej lub 
pożarniczego organu inspekcyjnego.

Osoby, instytucje, posiadające syre- 
reny fabryczne telefony, dzwony itp., 
obowiązane są na żądanie osób powo
łanych umożliwić alarm za pomocą te
go sprzętu.

b) Kierownictwo akcją ratowniczą do czasu 
przybycia na miejsce pożaru straży po
żarnej, należy do wójta, sołtysa lub 
milicji.

Wszystkie osoby biorące udział 
w akcji ratowniczej pogorzelcy i miesz
kańcy winni się bezwarunkowo pod
porządkować zarządzeniom kierownika 
akcji.

VI. Na straży bezpieczeństwa przeciwpo
żarowego stoją przepisy kodeksu karnego, 
prawa o wykroczeniach oraz ustawy o ochro
nie przed pożarami i innymi klęskami.

1). Art. 215 k. k. zagraża karą więzienia 
od 6 miesięcy do lat 15 temu, kto sprowadza 
niebezpieczeństwo pożaru. Jeżeli sprawca 
działa nieumyślnie podlega karze aresztu do

roku lub grzywny. O ile niebezpieczeństwo 
spowodowane zostało przez użycie materia
łów wybuchowych lub łatwopalnych albo 
gazu sprawca podlega tym samym karom na 
podstawie art. 216 k.k. Czyn karygodny jest 
dokonany z chwilą, gdy zaistniało niebezpie
czeństwo, bez względu na to, czy pożar na
stąpił, czy też nie. Karę wymierzają sądy 
okręgowe z oskarżenia publicznego,

2). W myśl art 39 prawa o wykrocze
niach, kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem 
materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi 
podlega karze aresztu do miesiąca lub grzyw
ny do 10 tys. złotych. Kto wykracza prze
ciw ostrzeżeniom lub przepisom dotyczącym 
zapobiegania pożarom podlega karze aresztu 
do 2-cli miesięcy lub grzywny do 20.000 zło
tych. Sprawca nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem i t.p. odpowiada na podstawie pra
wa o wykroczeniach tylko wówczas, jeżeli 
niebezpieczeństwa wywołane zagrażało tylko 
w stopniu nieznacznym i nie bezpośrednio. 
W przeciwnym wypadku grozi sprawcy kara 
w myśl postanowień kodeksu karnego. Wcho
dzenie do piwnicy, stodoły, magazynu, lub 
na strych z otwartym światłem stanowi oczy
wiste naruszenie art. 39 prawa o wykrocze
niach. Nie ugaszony popiół jest materiałem 
łatwopalnym w rozumieniu art. 39 prawa o 
wykroczeniach. Na podstawie tego samego 
art. prawa o wykroczeniach podlega ukara
niu niedopuszczenie kominiarza do przepro
wadzenia roboty kominiarskiej.

3). W myśl art. 47 ustawy o ochronie 
przed pożarami i innymi klęskami, kto:

a) w razie pożaru lub innej klęski żywio
łowej nie stosuje się do obowiązków 
określonych w art. 26, 27 i 28 tej usta
wy względnie w wydanych na ich pod
stawie rozporządzeniach, o ile nic jest 
od nich zwolniony,

b) wzbrania się pełnić wyznaczonej mu 
warty nocnej lub dziennej,

c) wprowadza w błąd straż (pogotowie)
. złośliwymi alarmami, albo nieprawnie
używa sygnałów, zastrzeżonych stra
żom pożarnym (pogotowiom),

d) jako członek straży pożarnej (pogoto
wia) nie wypełnia wynikających z tego 
tytułu obowiązków,

e) odmawia wykonania zarządzeń, wyda
nych w czasie akcji ratunkowej,

f) utrudnia lub uniemożliwia wykonanie 
zadań straży pożarnych,
ulegnie w drodze administracyjnej ka
rze grzywny do 10.000 zł. lub karze 
aresztu do miesiąca, albo, obu karom 
łącznie.

(2) Kto wykracza przeciwko innym posta
nowieniom tej ustawy lub rozporządzeń, wyda
nych na jej podstawie, — ulegnie w drodze 
administracyjnej karze grzywny do 5.000 zł., 
lub karze aresztu do dni czternastu, lub obu 
karom łącznie, o ile za czyn nie grozi kara su
rowsza.

Grzywny z kar wymierzanych na podsta
wie ustawy o ochronie przed pożarami i in-



nymi klęskami wpływają do kasy gminnej 
na cele przeciwpożarowe.

VII. Niezależnie od powyższych zarządzeń 
proszę Ob. Ob. Starostów o spowodowanie aby:

a) komendanci posterunków M. O. współ
działali z komisjami przeciwpożarowymi
i przez interesowanie się tymi sprawami 
pobudzali ich aktywność,

b) przy wszystkich obchodach służbowych 
podwładne organa M. O. zwracały pil
ną i bączną uwagę, czy ludność nie 
wykracza przeciwko przepisom o zapo
bieganiu pożarom, a w razie stwierdze
nia drobnych uchybień, nie wynikają
cych ze złej woli stosowały upomnienie, 
wyznaczając odpowiedni termin do ich 
usunięcia, a następnie kontrolowały ich 
wykonanie.

Mieszkańcy winni świadomego przekro
czenia przepisów o zapobieganiu pożarom 
mają być bezzwłocznie i surowo ukarani.

Przyczyny pożarów winny7 być szczegółowo
i wszechstronnie badane, aby winni podpaleń 
mogli być pociągnięci do odpowiedzialności.

W odniesieniu do winnych karygodnego 
niedbalstwa należy postępować z całą suro
wością prawa.

V£II. Wszelkie doniesienia karne o wykro
czenia przeciwpożarowe należy traktować ja 
ko sprawy pilne i rozpatrywać je nieszablo
nowo. Wnioski przełożonych gmin o wydanie 
orzeczeń na podstawie art. 380 prawa bu
dowlanego mają być załatwione z możliwym 
pośpiechem.

W końcu proszę Ob. Ob. Starostów, aby 
sprawami powyższymi poruszonymi w tym 
zarządzeniu osobiście się zainteresowali i przez 
swa ustawiczną ingerencję wpływali na po
budzenie żywotności straży pożarnych, oraz 
na stwarzanie coraz lepszych warunków umoż
liwiających strażom spełnianie ich obowiąz
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(—) Stanisław Krupka
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ZA R ZĄ D ZE N IE  

W ojewody Białostockiego

z dnia 31 lipca 1947 r.

o powołaniu gminnych i gromadzkich komisyj 
przecipożarowych i o ustanowieniu regulaminu 

oraz instrukcji dla tych komisyj 
Na podstawie art. 45 i 68 ustawy o częścio

wej zmianie samorządu terytorialnego (Dz. U. R. 
P. Nr 35 z dnia 13 maja 1933 r. poz. 294) powo
łuję do życia gminne i gromadzkie komisje prze
ciwpożarowe.

§ 1.
Gminne i gromadzkie komisje przeciwpożaro

we powołane są dla współdziałania z przełożony
mi gmin i sołtysami gromad przy spełnianiu za
dań, związanych z ochroną przed pożarami i in
nymi klęskami żywiołowymi (art. 1 i art. 2 usta
wy z dnia 13. III. 1934 r. — Dz. U. R. P. 
Nr 41, poz. 365).

Skład osobowy gminnych i gromadzkich komisji 
przeciwpożarowych:

§ 2. _
W skład gminnej komisji przeciwpożarowej

wchodzą następujące osoby: wójt gminy względ
nie wyznaczony przez niego urzędnik zarządu 
gminnego, członek gminnej rady narodowej, 
przedstawiciel MO i ‘przedstawiciel straży pożar
nej. Przewodniczącym gminnej komisji przeciw
pożarowej jest z urzędu członek gminnej rady 
narodowej.

§ 3.
W skład gromadzkiej komisji przeciwpoża

rowej wchodzą następujące osoby: jako przewod
niczący członek gromadzkiej rady narodowej, ja
ko członkowie, przedstawiciel gromadzkiej rady 
narodowej i naczelnik najbliższej straży pożarnej.

R E G U L A M IN  

§ 4.
Gminne komisje przeciwpożarowe mają 

obowiązek:
a) kontrolować czynności komisyj gromadzkich i 

należycie je pouczać;
b) dokonywać lustracji nieruchomości w wypad

kach powstania wątpliwości co do słuszności 
zarządzeń wydanych przez komisje gromadz
kie;

c) przygotowywać dla przełożonych gmin wnio
ski do powiatowej władzy administracji ogól
nej (Starostwa) bądź o pociągnięcie opornych 
właścicieli nieruchomości do odpowiedzialnoś
ci karno - administracyjnej, bądź o wydanie 
nakazu przebudowy wadliwie zbudowanych 
lub zniszczonych kominów itp.

d) rozpatrywać doniesienia komisji gromadzkich, 
skierowanych przeciwko uprawnionym komi
niarzom i przygotowywać dla przełożonego 
gminy odpowiednie wnioski.

§ 5-
Gminne komisje przeciwpożarowe prowadzą:

A. Protokóły z odbytych posiedzeń (w teczce)
B. Książkę protokółów lustracji nieruchomości.
C. Teczkę z aktami.
Wyżej wymienione dokumenty przechowywa

ne są w urzędzie gminnym.
Komisja gminna na swych posiedzeniach roz

patruje i kwalifikuje protokóły lustracyjne, na
desłane przez komisje gromadzkie oraz inne do
niesienia.

Z każdego odbytego posiedzenia komisja gmin
na sporządza protokół w 2-ch egzemplarzach 
(przez kalkę), z których jeden egzemplarz prze
syła do Inspektora Powiatowego PZUW, zaś dru
gi pozostawia w swoich aktach.

Każdy protokół z posiedzenia Komisji wi
nien być kolejno numerowany oraz w treści za
wierać datę posiedzenia, miejsce, skład osobowy 
obecnych członków komisji, następnie w k olejnoś
ci rozpatrywane sprawy oraz powzięte w związ
ku z nimi uchwały.
Stosownie do powziętych uchwał komisja gminna 

dokonywuje następujących czynności:
a) przygotowuje dla przełożonych gmin odpo

wiednie wnioski do Starostwa stosownie do §
4 pkt. c i d niniejszego regulaminu.
Do sporządzonych wniosków komisja załącza 

odnośne protokóły lustracyjne czy też doniesienia;
b) dokonywuje lustracji nieruchomości i w wy

padku stwierdzenia uchybień sporządza pro
tokół lustracyjny w 3-ch egzemplarzach, z któ
rych jeden doręcza właścicielowi nierucho
mości. drugi pozostawia miejscowej komisji



gromadzkiej, zlecając jej sprawdzenie wyda
nych zarządzeń, 3-ci zaś egzemplarz pozosta
wia w książce protokółów.

§ 6.
Gromadzkie komisje przótiwpożaroioe powołane 

są do spełniania następujących zadań:

a) dokonywania dwa razy do roku, najpóźniej 
do dnia 15 kwietnia i 15 października lustra
cji (kontroli), wszystkich nieruchomości gro
mady z punktu widzenia bezpieczeństwa po
żarowego, a przede wszystkim kominów i pa
lenisk, utrzymywania w należytym porządku 
poddaszy domów mieszkalnych, oddalenia stert
i stogów od "zabudowań itp.

b) sprawdzania czy ludność posiada przepisane 
narzędzia gaśnicze oraz czy narzędzia te są 
umieszczone w widocznym i dostępnym miej
scu;

c) czuwania nad zachowaniem środków ostrożno
ści, nakazanych zarządzeniem Wojewody Bia
łostockiego i nad należytym i częstym wycie
raniem kominów przez uprawnionych komi
niarzy;

d) uświadamiania ludności o przepisach prze
ciwpożarowych i o konieczności sumiennego 
ich przestrzegania oraz o potrzebie i korzyś
ciach racjonalnej ogniotrwałej budowy, budo
wy zbiorników wodnych dla celów gaśniczych, 
przebudowy wadliwie zbudowanych lub zni
szczonych kominów i palenisk oraz o akcji i 
pomocy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 

Wzajemnych.

§ 7.

Gromadzkie komisje przeciwpożarowe prowadzą 
według załączonych wzorów:

A. Książkę kontroli czynności i wykonania za
rządzeń.

B. Książkę protokółów lustracji nieruchomości.
Wyżej wymienione książki przechowywane są

u sołtysa danej gromady.
Książkę kontroli komisja gromadzka wypeł

nia w czasie dokonywania czynności kontrolnej w
Każdej nieruchomości w sposób następujący:
a) jeśli nie zostało stwierdzone żadne uchybienie 

przeciwko przepisom bezpieczeństwa pożaro
wego — wypełnia rubryki od 1 do 5 włącznie;

b) jeśli zostały stwierdzone uchybienia — wy
pełnia rubryki od 1 do 6 włącznie oraz spo
rządza w tym wypadku oddzielny protokół 
oględzin (lustracji) w 3-ch egzemplarzach 

(przez kalkę);
c) w czasie kontroli polustracyjnej, mającej na 

celu stwierdzenie wykonania wydanych po
przednio zarządzeń — wypełnia pod pozycją 
poprzednio kontrolowanej nieruchomości do
datkowo rubryki 7 i8;

d) w wypadku stwierdzenia w czasie kontroli po
lustracyjnej nie wykonania przez właściciela 
nieruchomości w oznaczonym terminie wyda
nych zarządzeń, komisja gromadzka wysyła do 
komisji gminnej 1 egzemplarz protokółu, spo
rządzonego podczas pierwszej kontroli, z za
znaczeniem o niewykonaniu przez właściciela 
wydanych zarządzeń.
Poza tym wypełnia dodatkowo w książce kon
troli rubrykę 9-tą przez wpisanie daty wysła

n ia  protokółu i ewentualne podanie innych

Protokóły z przeprowadzonych lustracji 
(oględzin) nieruchomości sporządza komisja 
gromadzka według instrukcji dokonywania 
kontroli nieruchomości.

IN S T R U K C J A
o lustracji nieruchomości pod względem stanu 
bezpieczeństwa pożarowego dla gminnych i gro

madzkich komisyj przeciwpożarowych.
§ 8.

Komisja ustala stan bezpieczeństwa pożarowe
go kontrolowanego obiektu według załączonego 
protokółu, który jednocześnie stanowi plan jej 
działania.

Po stwierdzeniu stanu bezpieczeństwa poża
rowego kontrolujący wpisuje do protokółu pod 
każdym punktem (określenie tego stanu — dobry 
lub zły) oraz zalecenie, dotyczące usunięcia stwier
dzonego złego stanu w określonym terminie.

§ 9.
Stosownie do punktu I-go niniejszej instruk

cji plan działania obejmuje następujące czynności 
komisj i przeciwpożarowej:

Przy dokonywaniu oględzin dziedzińca nale
ży zbadać:

a) czy nie jest nagromadzona słoma, siano, 
gałęzie, kłody drzewa itp. w stanie rozrzu
conym lub powodującym zawalenie przejść 
lub dostępów do budynków?

b) czy stogi, sterty słomy i siana nie są usta
wione w pobliżu budynków?

c) czy popiół i żużel z popielników nie jest 
wyrzucany pod płoty lub do śmietników7 
znajdujących się w pobliżu budynków?

Stwierdzony naprzykład na dziedzińcu nie
porządek, nieład (rozrzucona słoma, siano, gałę
zie, wióry i śmiecie) — określa się jako stan zły, 
który wpisuje się do protokółu. Po stwierdzeniu 
takiego stanu kontrolujący wydaje zarządzenie 
natychmiastowego uporządkowania dziedzińca z 
jednoczesnym zapisaniem zalecenia do protokółu.

Jeśli stan porządku na dziedzińcu jest dobry, 
to również zapisujemy ten stan do protokółu, na
tomiast w rubrykach zawierających zalecenie na
leży wstawić kreskę.

§ 10.
Przy oględzinach strychów i poddaszy domów 

mieszkalnych komisja bada:
a) czy na nich nie ma nagromadzonych: rupie

ci, słomy, siana, lnu; konopi, grochowin, gał- 
ganów itp.?

b) czy do przewodów kominowych ze wszyst
kich stron jest swobodny dostęp?

W razie stwierdzenia na strychu nagromadzo
nych rupieci zapisujemy w protokóle stan zły oraz 
dalej wypisujemy zalecenia natychmiastowego 
usunięcia rupieci.

Jeśli natomiast stwierdzono porządek na stry
chu to notuje się w protokóle stan dobry, a w za
leceniu stawia się kreskę.

§ U .
Przy oględzinach kominów, komisja bada czy 

kominy nie są popękane, czy są otynkowane i po
bielone.

Każde ujawnione pęknięcie komina należy 
zalecić natychmiast naprawić. Odnośne zapiski w 
protokóle należy wykonać tak jak w poprzed
nich punktach.

§ 12.
Przy oględzinach pieców (palenisk, popielni-



a) czy same piece lub paleniska nie są uszko
dzone?

b) czy piecyki żelazne bez nóżek są ustawione 
na podmurówce z cegły, zaś piecyki żelaz
ne na nóżkach — na ogniotrwałym podkła
dzie (blacha, podmurówka z cegły) wystają
cym na 50 cm. poza krawędzie piecyka z 
każdej strony?

c) czy żelazne rury (przewody) od tych piecy
ków, przechodzące przez ściany drewniane 
są dostatecznie oddzielone od niej cegłą na 
glinie?

d) czy w pobliżu pieców, piecyków i rur dymo
wych nie są nagromadzone materiały opało
we (drzewo, chrust) i inne materiały palne?

e) czy drzwiczki do palenisk i popielników nie 
są uszkodzone?

f) czy przed paleniskami (popielnikami) pie
ców i piecyków jest umieszczona na stale bla 
cha o wymiarach 50 na 70 centymetrów.

§ 13.

W odniesieniu do punktu 5 protokółu nale
ży zbadać:

Czy kominy są dostatecznie wycierane?
Czy nagromadzone sadze są pr^ez kominiarzy 

usuwane?
Po stwierdzeniu stanu należy wpisać go do 

protokółu oraz podać jak często są wycierane 
sadze.

Dla orientacji zaznacza się, że wycier komi
nów winien być dokonywany przez kominiarzy: 
w budynkach mieszkalnych co 4—6 tygodni, w pie 
karniach, przetwórniach i restauracjach co 2 — 3 
tygodnie. Wypalanie sadzy przez właściciela do
mu, bez udziału delegata straży pożarnej, jest 
zabronione.

Wszelkie uwagi dotyczące niedbałego wycieru 
przez kominiarza należy umieścić w oddzielnym 
krótkim protokóle, celem przedłożenia władzy 
przemysłowej (starostwo).

§ 14.
Jeżeli w budynkach kontrolowanych znajdu

je się wędzarnia lub suszarnia, to komisja bada 
jak są zbudowane (winny być całkowicie og
niotrwałe).

W razie stwierdzenia, że wędzarnia znajduje 
się na poddaszu lub w prowizorycznej szopie w 
pobliżu budynków, należy polecić bezzwłocznie 
ją skasować.

Jeżeli kontrolowana nieruchomość nie posia- 
dza wędzarni, to w protokóle pod p-ktem 6 w 
wierszach do wypełnienia stawia się kreski.

§ 15.
Jeśli w budynkach kontrolowanych znajdują 

się warsztaty takie .jak: stolarnia,' warsztat koło
dziejski, warsztat tkacki itp. należy zwrócić spec
jalną uwagę i zbadać:

a) czy są przestrzegane przepisy zabraniające 
palenie tytoniu?

b) czy wióry, kawałki drzewa i inne odpadki 
są codziennie przed zamknięciem warsztatu 
zebrane i usunięte?

c) czy piece i paleniska nie są uszkodzone?
d) czy są dozorowane?
e) czy ogniska (w paleniskach pieców) przed 

zamknięciem warsztatu, są dokładnie wy
gaszone?

fl czv iest rozmieszczony sprzęt lub urządzenia

gaśnicze (gaśnice, hydronetki, beczki z wo
dą, wiadra)?

Jeśli chodzi o kuźnie to winny one znajdować 
się w budynkach krytych materiałem niepalnym 
(blacha, dachówka) położonych w odległości co- 
najmniej 30 metrów od najbliższego budynku.

§ 16.
Przy oględzinach instalacji elektrycznej na

leży zwrócić uwagę:

a) czy przewodniki nie są uszkodzone?
b) czy są prawidłowo zabezpieczone (w rur

kach)?

c) czy bezpieczniki (korki) przepalone nie są 
reperowane?

d) czy wyłączniki i kontakty nie są uszko
dzone?

e) czy lampy elektryczne nie są osłonięte pa
pierami lub bibułką?

f) czy maszynki elektryczne posiadają pod
stawki niepalne?

Przy uszkodzeniach podanych w punktach a,
b, d, należy zalecić, by naprawa była dokonana 
przez fachowca elektryka.

Jeśli nie ma instalacji elektrycznej, to rub
ryki w protokóle wypełnić kreską.

§ 17.
Przy oględzinach instalacji piorunochronnej 

należy zwrócić uwagę, czy instalacja nie jest usz
kodzona, a specjalnie należy zwrócić uwagę, czy 
nie jest uszkodzone uziemienie.

§ 18
Przy oględzinach sprzętu pożarniczego (w o- 

siedlach wiejskich) należy zanotować w protokóle 
jaki jest sprzęt pożarniczy (podać ilość i stan je
go) a w aleceniu zanotować, jaki sprzęt winien 
być jeszcze umieszczony.

§ 19.
W punkcie 11-ym protokółu należy podać ist

niejące zbiorniki wodne (staw, sadzawka, studnia 
itp.) ich przydatność do akcji ratunkowej, nato
miast w zaleceniu należy naprzykład podać: wy
szlamować sadzawkę, pogłębić studnię, naprawić 
pompę itp.

§ 20 .
W punkcie 12-ym protokółu „środki alarmo

we" jeśli jest taki sprzęt to należy podać jaki,
i jego stan.

Jeśli nie ma żadnego środka alarmowego to 
należy zaznaczyć w pierwszej rubryce wyrazem 
„brak“, a w zaleceniu zaznaczyć o konieczności 
zainstalowania gongu (kawałek szyny, lemiesz 
itp.) na słupie przed domem mieszkalnym.

§ 21.
W punkcie 13-ym protokółu podać zalecenia, 

które nie zostały objęte punktami poprzednimi 
(np. dotyczące oświetlenia naftowego, przechowy
wania materiałów łatwopalnych i innych).

§ 22 .
Komisja gromadzka sporządza protokół w 

3-ch egzemplarzach pod kalkę, wypełniając pierw
szy egzemplarz ołówkiem chemicznym.

Po podpisaniu protokółu przez komisję oraz 
zainteresowanego właściciela nieruchomości, je
den z egzemplarzy otrzymuje do wykonania właś
ciciel nieruchomości, drugi pozostaje w książce 
komisji gminnej tylko w wypadku nie wykonania 
przez właściciela zarządzeń komisji gromadzkiej.

WOJEWODA 
(—) Stanisław Krupka







54.

ZARZĄDZENIE
W ojewody B iałostock iego

z dnia 4 sierpnia 1947 r.

w  sprawie ochrony niektórych roślin.

Na podstawie art. 5 § 1 ustawy z dnia 10 

czerwca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R . P. 
N r 31, poz. 274) i §§ 3 i 4 rozporządzenia M in i

stra Oświaty z dnia 29. V II. 1946 r. wydanego w 

porozum ieniu z M inistram i: Rolnictwa i Reform 

Rolnych i Leśnictwa w sprawie gatunkowej ochro

ny roślin (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 384) —  z a 

r z ą d z a m  co następuje:

§ I-
Niżej wyszczególnione dziko rosnące w  la 

sach państwowych rośliny uznaje się za gatunki 

chronione:

1. Mącznica garbarska

2. Marzanna wonna

3. Pokrzyk

4. M iłek wiosenny

5. Konwalia majowa

6. Rosiczki: okrągłolistna, .długolistna i pośred

nia

7. Przylaszczka

8. Zubrówka

9. W id łak i —  wszystkie gatunki, z wyjątkiem  

kłosów zarodnikowych

10. Pierwiosnka lekarska

11. Porzeczka czarna

12. Dziewięćsił bezłodygowy

13. Z im ow it jesienny

14. W awrzynek wilcze łyko

15. Grzebień biały

16. Paprotka pospolita

17. Sasanki wszystkie gatunki

18. Tysiącznik

19. Kosaćce —  wszystkie gatunki z wyjątkiem  

kosaćca żółtego

20. Pełnik europejski i pełnik siedmiogrodzki .

21. Goryczki —  wszystkie gatunki z wyjątkiem  

gentiana asclepiadae.

§ 2.
Zabrania się niszczenia, zrywania lub  usu

wania (wykopywania) wym ienionych w  § 1 roś

l in  oraz zbywania ich i nabywania w  stanie świe

żym  lub suszonym.

§ 3.
Wojewoda po zasięgnięciu opin ii Państwowej 

Rady Ochrony Przyrody ma prawo udzielania ze

zwoleń na zbieranie i przenoszenie wyszczególnio

nych roślin dla celów naukowych, medycznych i 

hodowlanych.

§ 4.

Zezwala się na zbiór konwalii majowej poza 

terenem Puszczy Białowieskiej, dokonywany w 

sposób zabezpieczający dalsze istnienie rośliny.

§ 5.

W strzymuje się wyrąb kruszyny. Zapasy ko

ry  kruszyny posiadane przez ludność należy prze

kazać w term inie dwutygodniowym od daty wej

ścia w  życie niniejszego zarządzenia intytucjom  

uprawnionym  do ich skupu, a mianowicie: Spół

dzie lniom  „Las“ i „Społem ” oraz Zw iązkow i Sa

mopomocy Chłopskiej. Ujawnione zapasy kory 
kruszyny nieprzekazane w tym terminie ulegną 
konfiskacie.

§ 6.
Winni naruszenia niniejszego zarządzenia bę

dą karani w drodze administracyjnej na podsta
wie art. 23 ustawy z dnia 10. III. 1934 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 31, poz. 274) oraz zgodnie z art. 1, 2,
3 i 4 dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pie
niężnych, kar porządkowych z dn. 16. XI. 1945 r. 
(Dz. U. R. P. Nr 56 poz. 312) aresztem do 3-ch 
miesięcy, grzywną do 30 000 zł. lub obu karami 
łącznie.

§ 7.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia,
WOJEWODA

(—) Stanisław Krupka

55.

ZARZĄDZENIE 

Wojewody Białostockiego

z dnia 5 września 1917 r.

w sprawie podziału Wydziału Aprowizacji w 
Urzędzie Wojewódzkim na oddziały oraz szcze

gółowego podziału czynności w Wydziale.

Na podstawie art. art. 29, 35 i 36 rozporzą
dzenia Prezydenta Rz P z dnia 19 stycznia 1928 r.
o organizacji i zakresie działania władz admini 
stracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 80 poz. 555 z 
1936 r.), §§ 4, 5 40 i 41 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 1931 r. 
w sprawie organizacji urzędów wojewódzkich, 
oraz trybu załatwiania spraw w tych urzędach 
(Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 611), oraz § 3 zarzą
dzenia Ministrów: Administracji Publicznej i 
Ziem Odzyskanych z dnia 30 czerwca 1947 r. 
wydanego w porozumieniu z Ministrem Aprowi
zacji, w sprawie utworzenia wydziałów aprowi
zacji w urzędach wojewódzkich, oraz referatów 
aprowizacji w starostwach powiatowych, ustalam 
następujący podział Wydziału Aprowizacji w 
Urzędzie Wojewódzkim na oddziały oraz szcze
gółowy podział czynności:

§ I-
Pracami Wydziału Aprowizacji (znak Apr.) 

kieruje i za nie odpowiada Naczelnik Wydziału.

§ 2.
Wydział Aprowizacji dzieli się na oddziały:

1. Oddział Ogólny (znak Apr. I ) .
2. Oddział Planowania (znak Apr. II)
3. Oddz. Artykułów Spożywczych (znak Apr. III)
4. Oddział „ Przemysłowych (znak Apr. IV)
5. Oddział Rozrachunkowy (znak Apr. V)
8. Oddział Inspekcji (znak Apr. VI)

§ 3.
Do zakresu działania każdego oddziału nale

żą sprawy:

ODDZIAŁ OGÓLNY (Znak Apr. I.) 
Sekretariat:

a) załatwia sprawy informacji,
b) załatwia sprawy przyjmowania i kierowania 

osób interesowanych,



c) załatwia sprawy specjalnie zlecone. 
Kancelaria:

a) przyjmuje, rejestruje i wysyła korespondecję,
b) prowadzi ewidencję wydanych przez Wydział 

okólników i instrukcyj.
Referat Organizacyjny:

a) opracowuje plany prac Wydziału,
b) koordynuje prace Wydziału i referatów apro

wizacji w starostwach powiatowych,
c) nadzoruje system prac referatów powiatowych 

oraz organizacyj powołanych dla celów zao
patrzenia reglamentowanego (RCA itp.) w po
rozumieniu z Oddziałem Inspekcji,

d) opracowuje na podstawie doświadczeń z pra
cy w terenie wnioski w przedmiocie uspraw
nienia organizacji i pracy Wydziału i refera-

. tów powiatowych oraz kieruje je do Mini
sterstwa,

e) prowadzi pomocniczą kartotekę pracowników 
Wydziału i referatów powiatowych,

f) przygotowuje materiały do listy płacy i list 
związanych z zaopatrzeniem pracowników,

g) przygotowuje materiały do preliminarzy bud
żetowych Wydziału i referatów powiatowych,

h) opracowuje ogólne sprawozdania z prac Wy
działu z uwzględnieniem sprawozdań refera
tów powiatowych,

i) załatwia sprawy zażaleń.
Referat Gospodarczy:

s) rozdziela materiały pisemne, druki, maszyny; 
urządzenia biurowe itp. poszczególnym od
działom,

b) zarządza wewnętrznym taborem samocho
dowym,

c) rozdziela przydzielone przez Ministerstwo ma
teriały pędne i pomocnicze.
Referat Listów Przewozowych: 

wydaje i kontroluje listy przewozowe. 
ODDZIAŁ PLANOWANIA (znak Apr. II.) 
Referat Ekonomiczny:

a) przeprowadza ocenę sytuacji aprowizacyjnej 
województwa,

b) grolnadzi dane statystyczne, dotyczące stanu 
zagospodarowania województwa w artykuły 

produkcji rolniczej,
c) gromadzi materiały w zakresie cen i kosztów 

obrotu reglamentowanego, względnie w ra
mach zarządzeń Ministerstwa, ustala ceny i 
koszty tego obrotu j ia  obszarze Województwa,

d) ustala w ramach globalnego zwolnienia Mini
sterstwa na województwo kolejność zwolnień 
na powiaty,

e) stawia wnioski do Ministerstwa o pokrycie 
norm dla grup zagwarantowanych w przypad
ku pominięcia ich w planie zaopatrzenia, 
względnie braku pokrycia w ramach planu 
zaopatrzenia.
Referat Uprawnień:

a) prowadzi stałą ewidencję zarządzeń i instruk
cyj, dotyczących norm i uprawnień do zaopa

trzenia,
b) ustala liczby uprawnionych do zaopatrzenia i 

przesyła je do Ministerstwa,
c) sporządza zapotrzebowania Województwa na 

karty zaopatrzenia i przesyła je do Minister
stwa.
Referat Kart Zaopatrzenia:

a) prowadzi magazyn kart zaopatrzenia,

b) wydaje dyspozycje rozdziału kart zaopatrzenia 
na pow iaty i m iasta wydzielone,

c) nadzoruje funkcjonowanie b iu r wydawania 

kart zaopatrzenia w  prozum ieniu z Oddziałem 
Inspekcji,

d) przeprowadza rozliczenia z pow iatam i i m ia 

stami wydzielonymi, oraz z Ministerstwem, z 

rozdanych kart zaopatrzenia i wpływów  pie
niężnych za karty.

O D D Z IA Ł  A RT Y K U ŁÓ W  SPO ŻYW C ZYC H  

(znak Apr. III)
Referat Ziem iopłodów:

a) organizuje g o s p o d a r k ę  zasobami w ra 

mach globalnych zwolnień Ministerstwa,

b) wydaje zezwolenia na pow iaty (w ramach glo

balnego zwolnienia M inisterstwa na woje
wództwo),

c) prowadzi ewidencję zwolnień (otrzymanych i 
wydanych),

d) nadzoruje organizację i magazyny sieci roz

dzielczej oraz rozdział artykułów , wchodzą

cych w  zakres kompetencji Referatu w  poro

zum ieniu z Oddziałem Inspekcji,

e) organizuje gospodarkę artykułam i zepsu

tymi, psującym i się i zagrożonymi zepsuciem

—  w  miejscach centralnego zamagazynowania.

Referat Produktów  Zwierzęcych: 

j/w . —  odnośnie produktów zwierzęcych.

Referat Różnych A rtyku łów  Spożywczych: 

j/w . —  odnośnie różnych artykułów  spożywczych. 

O D D Z IA Ł  A RT Y K U ŁÓ W  P R ZE M Y SŁO W YC H  

(znak Apr. IV).

Referat A rtyku łów  W łękienniczych i Obuw ia:

a) organizuje gospodarkę zasobam i w  ra

mach globalnych zwolnień Ministerstwa,

b) wydaje zwolnienia na pow iaty (w ramach g lo 

balnego zwolnienia M inisterstwa na W oje

wództwo),

c) prowadzi ewidencję zwolnień (otrzymanych i 

wydanych),

d) nadzoruje organizację i magazyny sieci roz

dzielczej oraz rozdział artykułów , wchodzą

cych w  zakres kompetencji Referatu —  w  po

rozum ieniu z Oddziałem Inspekcji.

Referat Opału  i Różnych A rtyku łów  P rze

mysłowych:

j/w . —  odnośnie opału i różnych artykułów  prze

mysłowych.

O D D Z IA Ł  RO ZR A C H U N K O W Y  (znak Apr. V). 

Referat Ew idencji ^Towarowej:

a) prowadzi ewidencję artykułów  zaopatrzenia, 

znajdujących się na obszarze W ojewództwa da 

dyspozycji Ministerstwa,

b) prowadzi ewidencję wykonania zwolnień M i

nisterstwa.
Referat Księgowości Towarowej:

a) przy jm uje raporty składowe od składów kon

sygnacyjnych i hurtowni,

b) sporządza zbiorcze sprawozdania składowe i 

przesyła do Ministerstwa.

c) potwierdza rachunki instytucyj gospodarczych 

za t. zw. koszty zwrotne.

Referat Rozliczeń z Rozdziału:

a) przeprowadza rozliczenia artykułów  zwolnio

nych do dyspozycji Województwa, według ar

tyku łów  i powiatów, przez porównanie otrzy

manych do rozdziału artykułów  z ilością ku 



ponów kart zaopatrzenia, zrealizowanych w 
sieci rozdzielczej,

b) przesyła do Ministerstwa ogólne zestawienia 
rozliczeń Województwa.

ODDZIAŁ INSPEKCJI (znak Apr. VI.)

załatwia sprawy:
a) utrzymywania w ciągłej aktualności ewidencji 

zarządzeń, okólników, instrukcyj, wydanych 
przez Ministerstwo dla urzędów podległych, a 
stanowiących podstawę dla działalności in 
spekcji,

b) nadzorowania i instruowania władz I instan
cji i- instytucyj gospodarczych w zakresie wy
konania planu zaopatrzenia w terenie,

•c) nadzorowania i instruowania władz I instan
cji i sieci rozdzielczej w zakresie prawidłowo
ści i terminowości rozliczeń towarowych,

d) nadzorowania biur kartkowych i sieci roz
dzielczej w zakresie prawidłowości rozdziału 
kart i stosowania przepisów o uprawnieniach 
do kart,

e) nadzorowania instytucyj gospodarczych w za
kresie magazynowania artykułów, zwolnionych 
przez Ministerstwo do dyspozycji Województwa

f) nadzorowania i instruowania władz I instan
cji w zakresie spraw organizacyjnych i wyko
nywania budżetu,

g) wykonywania inspekcyj specjalnie zleconych 
przez Naczelnika Wydziału,

h) opracowywania zagadnień powstałych w wy
niku inspekcji.

§ 4.
Co do zakresu aprobaty, tj. spraw zastrzeżo

nych do ostatecznej decyzji mojej, Wicewojewody, 
Naczelnika Wydziału i Kierowników Oddziałów— 
obowiązują dotychczas wydane przepisy, doty
czące organizacji Urzędu Wojewódzkiego i sposo
bu załatwiania spraw.

§ 5.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia.
WOJEWODA

(—) Stanisław Krupka

56.

ZARZĄDZENIE 
Wojewody Białostockiego

z dnia 5 września 1947 roku 

w sprawie powołania referatów aprowizacji 
w starostwach powiatowych.

Na podstawie art. 69 rozporządzenia Prezy
denta R. P z  dnia 19 stycznia 1928 r. o organiza
cji i zakresie działania wrładz administracji ogól
nej (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 555 z 1936 r.), §§
6, 8 i 40 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz 
nych z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie we
wnętrznej organizacji starostw, oraz trybu ich 
urzędowania (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 464), oraz 
§ 4 zarządzenia Ministrów: Administracji Pub
licznej i Ziem Odzyskanych z dnia 30 czerwca 
1947 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem 
Aprowizacji, w sprawie utworzenia wydziałów 
aprowizacji w urzędach wojewódzkich oraz refe
ratów aprowizacji w starostwach powiatowych, 
zarządzam co następuje:

§ 1-
D la załatw iania spraw w zarządzeniu n in ie j

szym ustalonych powołane są w starostwach po

wiatowych referaty aprowizacji.

§ 2.
Referatem aprowizacji kieruje odpowiedzial

ny za jego pracę kierownik referatu.

§ 3.
Referat aprowizacji obejmuje następujące 

grupy spraw (podreferaty):

1 —  podreferat ogólny

2 —  „ planowania

3 —  ,, artykułów  spożywczych

4 —  „ artykułów  przemysłowych

5 — ,, rozrachunkowy.

§ 4.
Do zakresu działania podreferatów należą na

stępujące sprawy:
1. PODREFERAT  OGÓLN Y.

a. przyjmowanie i kierowanie osób interesowa

nych,

b. udzielanie informacji,

c. przyjmowanie, rejestracja i wysyłka korespon

dencji,

d. prowadzenie ewidencji wydanych okóln ików  i 

instrukcyj,

e. opracowywanie planów prac referatu, sporzą

dzanie sprawozdań miesięcznych z jego dzia

łalności dla Urzędu Wojewódzkiego,

f. sporządzanie wykazu zm ian pracowników re

feratu dla Urzędu Wojewódzkiego.

2. PODREFERAT  PLA N O W A N IA .

a. ocena sy tuac ji' aprowizacyjnej powiatu,

b. gromadzenie danych statystycznych, dotyczą

cych zaopatrzenia pow iatu w artykuły produk

cji rolniczej,
c. gromadzenie materiałów  w zakresie cen i kosz

tów  obrotu reglamentowanego,

d. prowadzenie stałej ewidencji zarządzeń i in 

strukcyj, dotyczących norm  i uprawnień do 

zaopatrzenia,

e. ustalanie liczby uprawnionych do zaopatrzenia 

dla Urzędu Wojewódzkiego,

f. sporządzanie zapotrzebowania pow iatu na kar

ty zaopatrzenia dla Urzędu Wojewódzkiego,

g. prowadzenie ewidencji kart zaopatrzenia, roz

dzielanie ich na gm iny i rozliczanie się wo

bec Urzędu Wojewódzkiego.

3. PODREFERAT  A RT Y K U ŁÓ W

PRZEM YSŁOW YC H .

a. organizowanie gospodarki zasobami w ramach 

globalnych zwolnień Urzędu Wojewódzkiego 

(artykuły włókiennicze, obuwie, opał i  różne 

artykuły przemysłowe),

b. prowadzenie ewidencji zwolnień (otrzymanych

i wydanych),

c. nadzorowanie organizacji i magazynów sieci 

rozdzielczej.

4. PODREFERAT  A RT Y K U ŁÓ W  SPO ŻYW C ZYC H

a. organizowanie gospodarki zasobami w  ramach 

zwolnień Urzędu Wojewódzkiego (ziemiopłody, 

produkty zwierzęce i różne artykuły spożyw

cze),

b. prowadzenie ewidencji zwolnień (otrzymanych

i wydanych)

c. nadzorowanie organizacji i  magazynów sieci 

rozdzielczej na terenie powiatu.



5. PODREFERAT ROZRACHUNKOWY.

a. prowadzenie ewidencji artykułów zaopatrzenia, 
znajdujących się na terenie powiatu do dyspo
zycji Urzędu Wojewódzkiego,

b. prowadzenie ewidencji wykonania zwolnień 
powiatu,

c. przyjmowanie raportów składowych od skła
dów konsygnacyjnych i hurtowni dla Urzędu 
Wojewódzkiego,

d. sporządzanie zbiorczych sprawozdań składo
wych dla Urzędu Wojewódzkiego,

e. przeprowadzanie rozliczeń artykułów zwolnio
nych do dyspozycji powiatu, w/g artykułów i 
gmin przez porównanie otrzymanych do roz
działu artykułów z ilością kuponów kart zao
patrzenia zrealizowanych w sieci rozdzielczej,

f. przesyłanie do Urzędu Wojewódzkiego ogól
nych zestawień rozliczeń powiatu.

§ 5.
Zakres aprobaty spraw referatu aprowizacji 

normują przepisy cytowanego rozporządzenia Mi
nistra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 
1930 r. w sprawie wewnętrznej organizacji sta
rostw oraz trybu ich urzędowania.

§ 6.
Zarządzenie niniejsze obowiązuje z dniom 

ogłoszenia.
WOJEWODA

(—) Stanisław Krupka

57.

INSTRUKCJA
Wojewody Białostockiego

z dnia 28 lipca 1947 r.

w sprawie przechowywania i używania pieczęci
urzędowych w starostwach powiatowych 

województwa białostockiego.

§ 1.
Pieczęcie urzędowe należy trzymać pod zamk

nięciem.
§ 2 .

Pieczęć okrągła z napisem „Starosta Powia- 
towy“ winna być w przechowaniu Starosty, a w 
czasie jego nieobecności — Wicestarosty.

Pieczęcią tą należy zaopatrywać wszystkie do
kumenty o charakterze publicznym, wydawane w 
myśl przepisów przez Starostę.

Do dokumentów o charakterze publicznym na
leżą wszelkiego rodzaju zaświadczenia i akta, na

WZOR EW IDENCJI:

mocy których osoby fizyczne i prawne nabyły 
pewne uprawnienia (np. uprawnienia wod
no - prawne, p r z e m y s ł o w e ,  zatwierdze
nie projektów urządzenia zakładów przemysło
wych, koncesje, karty rybackie, wędkarskie i ło
wieckie, delegacje służbowe urzędników Staro
stwa itp.).

§ 3.

Pieczęć okrągła z napisem „Starostwo Powia
towe" winna być w przechowaniu kierownika 
kancelarii.

Pieczęć tę należy umieszczać na dokumentach
i zaświadczeniach mniejszego znaczenia jak np. le
galizacja pism urzędowych, które potwierdza kie
rownik kancelarii (klauzula „za zgodność odpisu"), 
legalizacja odpisów dokumentów osobistych pra
cowników Starostwa itp.

Stemplowania dużej ilości druków lub za
świadczeń może dokonywać niższy funkcjonariusz 
w obecności kierownika kancelarii.

§ 4.
Pieczęć do laku przechowuje kierownik kan

celarii.

§ 5.
Pieczęcie okrągłe urzędników fachowych (le

karz powiatowy, lekarz weterynarii, architekt po
wiatowy, komisarz ziemski) należy anoiogicznie 
używać na dokumentach ważniejszych, jak świa
dectwa względnie poświadczenia urzędowe, wy
stawianych przez wyżej wymienionych w grani
cach ich kompetencji. Pieczęcie te przechowują 
osobiście urzędnicy fachowi.

§ 6.
Przekazywanie pieczęci okrągłych osobom in

nym nie wymienionym w niniejszej instrukcji jest 
niedopuszczalne.

§ 7.
Za właściwe przechowywanie i używanie pie

częci są odpowiedzialni osobiście funkcjonariusze, 
w których posiadaniu znajdują się one.

Do odciskania pieczęci urzędowych należy 
używać wyłącznie tuszu koloru czerwonego.

§ 9.

Dla ułatwienia kontroli przechowywania i u- 
żywania pieczęci należy założyć i prowadzić wed
ług niżej podanego wzoru aktualną ewidencję 
osób, w' posiadaniu których wymienione pieczęcie 
się znajdują. — Ewidencję tę winien prowadzić 
Wicestarosta.

L.p.
Nazwisko i imię 
oraz stanowisko 

urzędnika

Rodzaj

pieczęci

Data
otrzyma

nia
pieczęci

Podpis
otrzymują

cego
pieczęć

Data

zwrotu
pieczęci

Podpis
zwracają

cego
pieczęć

U W A G I

p. o. WOJEWODA 
(—) Mgr Wacław Białkowski 

Wicewojewoda
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O g ł o s z e n i e
P r e z e sa S ą d u  O k r ę g o w e g o uj E ł k u  

z dnia 8 lipca 1947 r.
listy ławników dla rozpoznania spraw w postępowaniu doraźnym oraz spraw dotyczących 

przestępstw szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.

Na podstawie § 7 ust. I rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada
1945 r. (Dz. Ust. R.P. poz. 303/45) ogłaszam listę ławników Sądu Okręgowego w Ełku dla 
rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnym oraz spraw o przestępstwa szczególnie 
niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa:

L. p. Nazw isko i imię Miejsce zamieszkania

1 Aleksandrowicz Antoni Suwałki, Ciesielska 23.
2 Anuszkiewicz Wacław Utrata Długa 22.
5 Arasimowicz Piotr Mikołajówka, gm. Zaboryszki pow. suwalski.
4 Awiuski Henryk Gizy, gm. Swietowo, pow. olecki.
5 Bączkowską Anna Suwałki, Kościuszki 18.
6 Bartoszewicz Stanisław Olecko, Kamienna 1.
7 Batus Antoni Augustów, żymierskiego 13.
8 Bekier Aleksander Netta I, gm. Kolnica, pow. augustowski.
9 Bielawski Witold Ełk, Elektrownia.

10 Borodziewicz Wincenty Swietowo, pow. olecki.
11 Bugieda Antoni Bortniki, gm. Lipsk, pow. augustowski.
12 Bujnowski Feliks Kolnica, pow. augustowski.
15 Capałło Regina Suwałki, Noniewicza 18.
14 Chomiczewski Bolesław- Lipsk, pow7. augustowski.
15 Chrulski Wawrzyniec Gatne 1, gm. Szczebro—Olazanka, pow. augustowski.
16 Cieślukowski Zygmunt Pomiany. gm. Bargłów, pow. augustowski.
17 Czajkowski Wacław Ełk, Gdańska 48.
18 Danikowski Stefan Olecko, Przytorowa 5.
19 Dąbrowski Jan Ełk. Zarząd Miejski.
20 Dobrowolski Jerzy Ełk, Wy lotna 2.
21 Docha Henryk Olecko. Żeromskiego 6.
22 1 )re"ka Jadwiga Suwałki, 1 maja 5t>.
25 Dubnicki Wincenty 1 maja 16.
24 Dyczewski Józef Augustów, Sienkiewicza 4.
25 Dziemian Wacław Olecko, PI. Wolności 41.
26 Dzienisiewicz Antoni Jaski, gm. Swietowo, pow. olecki.
27 Filar Paweł Olecko, Zamkowa 17.
28 Frąckowrski Józef Suwałki, Kościuszki 5.
29 Gaglewski Aleksander Kościuszki 50.
30 Gawroński Roman Gołdap
31 Gibel Leon Ełk, Wojska Polskiego 124.
52 Giedrojć Feliks Osowy Gront, gm. Kolnica, pow. augustowski.
35 Giegienio Michał Klonowa Góra, gm. Wólka, pow. suwalski.
54 Godlewski Jan Suwłaki, Sejneńska 24.
35 Grygo Józef Bargłów, pow. augustowski.
36 Grzechnik Emilian Ełk, Mazurska 3.
37 Izdebski Tadeusz Suwałki, Ciesielska 5.
38 Jagielnicki Anatol Ełk, Wasilewskiej 8.
39 Jankowski Antoni Olecko, Poznańska 26.
40 Jankowski Jan Polemonie, gm. Zaboryszki, pow. suwalski.
41 janorawski Wacław Elk, 6-go Kwietnia 6.
42 Jaroszewski Mieczysław Bolki, gm. Sokółka, pow'. olecki.
43 Jaskółowska Bronisława Suwałki. 3-go Maja 2.
44 Jaworowski Kazimierz Zajdy, gm. Swietowo, pow. olecki.
45 Jędras Antoni Ełk, Korsaka 15,
46 Jurczak Józef Olecko, Kolejowa 17.
47 Kochnowski Czesław Suwałki, Kościuszki 29.
48 Kamiński Franciszek Polkowa, gm. Dębowa, pow. augustowski.
49 Kanclerz Mieczysław Ełk, Moniuszki 5.
50 Kanclerz Zenon »» »»
51 Karczmarek Józef „ Osóbki-Morawskiego 1.
52 Kiersztynowski Bronisław' Bargłów Kość., pow. augustowski.
53 Kondracki Józef Krasnoburki, gm. Sztabin, pow. augustów.
54 Konopko Władysław Suwałki, Wigierska 65.
55 Korejwo Jan „ Kościuszki 60
56 Korsak Tadeusz Suwałki, Kościuszki 108.
57 Kozłowski Edward Swiętowo, pow. olecki.
58 Kozłowski Stefan Suwałki, Emilii Plater 42.
59 Krasnołucki Stanisław „ Kościuszki 10.
60 Krasko Wacław Ełk, Kościuszki 9.
61 Kryszpin Zygmunt „ Orzeszkowej 22.
62 Krzywkowski Mieczysław „ Zarząd Miejski. 

Suwałki, Noniewicza 18.65 Kubrak Teofil
64 Kuczyński Józef Rumiejki, gm. Bargłów, pow. augustowski.
65 Kucharzewski Jan Ełk, Wojska Polskiego 70.
-66 Kuligawczyk Antoni Olecko, ul. Poznańska.
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l :  p.

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

Kuprewicz Stanisław 
Kurnatowski Jerzy 
Kwieciński Wiktor 
Lackorzyński Teodor 
Laudański Teodor 
Lipiński Stanisław 
Lutyński Stanisław 
Laguna Henryk 
Łapiński Józef 
Łosiewicz Kazimierz 
Łue Irena 
Majkowski Józef 
Makal Aleksander 
Malarewicz Wacława 
Malinowski Wacław 
Małecki- Edward 
Małachowski Wiktor 
May Zbigniew 
Mikulski Marian 
Mirynowski Konrad 
Modzelewski Stanisław 
Mularenko Ludwik 
Myszkowski Kazimierz 
Naumowicz Jan 
Nejfert Bolesław 
Nowicki Oleg 
Okuniewicz Piotr 
Openchowski Antoni 
Ozłowski Tadeusz 
Ostapowicz Wincenty 
Ostrzycki Zbigniew 
Owczarkowski Władysław 
Pachucki Władysław 
Paczyński Wacław 
Paprocki Tadeusz 
Parfińczyk Stanisław 
Piechowski Henryk 
Piotrowski Albin 
Podchul Bogusław 
Pokorski Leon 
Popowski Mieczysław 
Radaszkiewicz Piotr 
Radomski Józef 
Raducha Jan 
Rainko Jadwiga 
Rant Antoni 
Rant Franciszek 
Romiński Aleksander 
Równicki Stefan 
Ruczko Wacław 
Rubczak Józef 
Rzodkiewicz Władysław* 
Sadowski Antoni 
Sabas Romuald 
Sala Stanisław 
Salik Stanisław 
Sawicki Stanisław 
Senderacki Stanisław 
Sienkiewicz Stelan 
Sawicki Edmund 
Smrża Józef 
Sokołowski Jan 
Sokołowski Józef 
Stromich Kaiol 
Strukowski Emilian 
Suchocki Władysław 
Swieżyński Feliks 
Szczech Franciszek 
Szelewski Antoni 
Szukajt Piotr 
Szylko Anna 
Szymański Władysław 
Szymański Czesław 
Taraszkiewicz Antoni 
Taraszkiewicz Jan 
Taraszkiewicz Paweł 
Tiunajtis Czesław 
Tolne Józef 
Tomaszewski Adam 
Tomaszewski Józef

Szczebro. pow. augustowski,
Olecko, Słowackiego 10.
Bargłów Kośc. pow. augustowski.
Elk, Ogrodowa 28.

„ Moniuszki 16.
Augustów, Kopernika.
Suwałki, Kościuszki 48.
Ełk, Szopena 14-a.
Seski, gm, Wieliczki, pow. olecki.
Ełk, Gdańska 47.
Suwałki, Polna 9.
Olecko, PI. Wolności.
Ełk, Wojska Polskiego.
Suwałki, Konopnickiej 1.
Stocen, gm. Sokółka, pow. olecki.
Ełk, Moniuszki 5.
Augustów, Limanowskiego 2,
Stacen, gm. Sokółka, pow. olecki.
Olecko, Witoldowa 1.
Elk, Kościuszki 9.
Olecko, Lakowa 1.
Suwałki, Ciesielska 25.
Olszanka, pow. augustowski.
OJecko, Kolejowa 31.
Mała Huta, pow. suwalski.
Olecko, Kwiatowa 2.
Ełk, Słowackiego 19.
Olecko. Jagiellońska 1.
Elk, Szopena 14.
Kamień, gm. Sztabin, pow. augustowski.
Ełk, Kościuszki 34.
Gołdap.
Leśnictwo Wigry, Gaworzec, pow. suwalski.
Raczki, gm. Dowspuda, pow. augustowski.
Olecko, Kwiatow-a 11.
Rogożyn Nowy. gm. Lipsk, pow. augustowski.
Gołdap.
Suwałki, Kościuszki 25.
Gołdap.
Jabłońskie, pow. gołdapski.
Augustów Ks. Skorupki 12,
Jaski, gm. Dowspuda, pow. augustowski.
Ełk, Kościuszki 9 a.
Cisów, gm. Sztabin, pow. augustowski.
Suwałki, Konopnickiej 7.

Ciesielska 4.
Emilii Plater 43.

Dolny Las, gm. Szczebra-Olszanka, pow. augustowski. 
Olecko, Przytorowa 4.

Suwałki, Kościuszki 60.
Lipówka, gm. Dowspuda, pow. augustowski.
Gatne II, gm. Szczerba-Olszanka, pow. augustowski. 
Olecko, Zamkowa 4.
Ełk, Prostki-Tartak.
Augustów, NadrzecznaT_2.

„ Grodzieńska 100.
Ełk, Moniuszki 1.
Olecko, Słowackiego 2.
Krasne, gm. Lipsk, pow. augustowski.
Olecko, Gołdapska 36,
Zalesie, pow. Olecko.
Olecko, Witoldowa 1.

Sadowa 4.
„ Gimnazjum.

Ełk, Kolejowa 43.
Moczydły, gm. Dowspuda, pow. augustowski. 
Pawłówka, pow. suwalski.
Ełk, Wojska Polskiego 17.
Gołdap.
Suwałki, Kościuszki 57.
Ełk, Wawelska 12.

Moniuszki 16.
Grabowo, pow. gołdapski.
Suwałki, Kalwaryjska 38.
Wieliczki, pow. olecki.
Ełk, 1 Maja 7.
Olecko, Kwiatowa 9.
Suwałki, 1 Maja 75.
Ełk, Kościuszki 12.



L. p. Nazwisko i im ię Miejsce zamieszkania

f'47 Toczyłowski Piotr Krukowo, gm. Bargłów, pow. augustowski.
148 Topolski Czesław Suwałki, Sejneńska 12.
149 Uszyński Henryk Ełk, Suwalska 3.
150 Wasilewska Anastazja Suwałki, Kościuszki 48.
151 Wasilewski Jan Augustów, Żarnowa 1.
152 Wasilewski Władysław Gruszki, gm. Lipsk, pow. augustowski.
153 Waszkiewicz Ludwik Mogielnica, gm. Dębowo, pow. augustowski.
154 Waszczuk Leon Olecko, Poznańska 3.
155 Wawiórka Jan Ełk, 6 Kwietnia 5.
156 Węglicki Franciszek Kurianki, gm. Lipsk, pow. augustowski.
157 Wierzbicki Romuald Gołdap.
158 Wilczewski Maciej Flisty, pow. gołdapski.
159 Wisłocki Ryszard Olecko, Przytorowa 8.
160 Wojciechowski Antoni Ełk, Ogrodowa 30.
161 Woźnicka Janina Suwrałki, Ciesielska 18.
162 Wronowski Czesław Grabowo, pow. gołdapski.
163 Wysocki Aleksander Planta, gm. Dowspuda, pow. augustowski.
164 Zagórski Czesław Janowsk, gm. Sztabin, pow. augustowski.
165 Zawistowski Władysław Sztabin, pow. augustowski.
166 Zdrodowski Stanisław Suwałki, Żeromskiego 10.
167 Zowczak Antoni Ełk, Szopena 20.
168 Żeno Czesław ., Moniuszki 5.
169 Żyliński Wacław Olecko, Kolejowa 15.

Lista niniejsza obowiązuje na rok 1947. „  e ,
J n J p. o. Prezes Sądu

______ (—) Ifł. Wilanowicz

59.

Ogłoszenie
P r e z e s a  S ą du  O k r ę g o w e g o  tu Ł o m ż y  

z dnia 10 lipca 1947 r.
listy ławników dla rozpoznawania spraw w postępowaniu doraźnym oraz spraw dotyczących 

przestępstw szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa.
Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada

1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 303) ogłaszam ogólną roczną listę ławników Sądu Okrę
gowego w Łomży na rok 1947 dla rozpoznania spraw w postępowaniu doraźnym oraz 
spraw o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.

L. p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

1 Baczewski Józef Łomża, Senatorska 26
2 Bruliński Czesław Przedm. Łomżyca
3 Bączek Stanisław Nowogród, pow. łomżyński
4 Białuk Adam Łomża, Szosa Obwodowa

• 5 Blusiewicz Stanisława Łomża
6 Boć Franciszek Kisielnica i
7 Borawski Antoni Trzaski
8 Batus Mieczysław' ^  Wysokie-Mazowieckie
9 Czechmański Szczepan Łomża, Plac Zambrowski Nr 5

10 Chojnowski Józef Łomża
11 Czajkowski Tadeusz Łomża, Al. Legionów
12 Czerwonko Czesław » Dworna 46
13 Czarnowski Szczepan wieś Chojany-Sierocińce, pow. wysoko-mazow.
14 Czarnowski Wacław » Czarnowo-Piki, pow. wysoko-mazow.
15 Dobrenko Michał Łomża, Mikołaja 17
16 Dolinkiewicz Mikołaj » Polowa Nr. 3
17 Dmochowski Stanisław Ratowo Piotrowo, pow. łomżyński
18 Dobrenko Jadwiga Łomża
19 Frąckiewicz Kazimierz » Wiejska
20 Grzybiński Stanisław Sulimy, pow. łomżyński
21 Grudziński Andrzej Łomża, Kierzkowa 3
22 Gąsiewski Klemens Karwowo Polki, pow. łomżyński
23 Gołaszewski Ignacy Kalinowo Stare, gm. wys. maz.
24 Iwanowski Aleksander Zambrów
25 Jachimowicz Waleria Łomża, Al. Legionów
26 Just Józef Kupiski Stare, pow. łomżyński
27 jerusel Józef Łomża, Senatorska
28 Jabłecki Tomasz Pęsy Lipno, pow. łomżyński
29 Kruczyński Marian Łomża, Woziwodzka Nr 1



L. p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania

30 Kołomyjski Jan Łomża Mikołaja 15
31 Krupka Aleksander » Bernatowicza
32 Kuleszewski Mieczysław » Ostrołęcka
33 Kłeczek Jadwiga » Dworna
34 Krawczykowa Zofia »
35 Kulesza Czesław wieś Niziołki-Stare, gmina Wys. Maz.
36 Kostro Kazimierz » Moczydły-Stanisławowięta, gm. Szepietowo,

pow. wys. maz.
37 Kaczyński Paweł » Kaczyn-Herbasy, gm. Szepietowo, pow. wys. m az.
38 Lewartowski Zygmunt 

Lewuszkin Wawrzyniec
Łomża, 3-go Maja

39 »
40 Lisiecki Władysław i  Długa 8
41 Lebensztejn Zdzisław » Obwodowa 50
42 Łapiński Aleksander wieś Włosty-Ols?anka, gm. Wys. Maz.
43 Maciejewski Zdzisław Łomża, ul. Dworna
44 Małachowski Stefan j> Woziwodzka 6
45 Miecznikowska Helena » Kierzkowa 36
46 Mizerek Jan » Szosowa 20
47 Mielnik Konstanty Kolno, pow. łomżyński
48 Mickalczuk Jan Łomża, Al. Legionów
49 Maciejewski Leon Jeżewo, gm. Tykocin, pow. wys. maz.
50 Mikołajczyk Albin Mazury, gm. Sokoły
51 Narolewski Józef Łomża, Polowa 8
52 Nierwiński Kazimierz Łomża, Piłsudskiego 44
53 Nosek Stefania » Zdrojowa 112
54 Ochiński Jan wieś Gierałty Stare, gm. Szepietowo, pow. wys. maz.
55 Pietuehowski Jan Łomża, Polowa 6
56 Prusiński Witold Łomża
57 Parszuto Leon Łomża, Al. Legionów
58 Poreda Bolesław »
59 Pogroszewska Maria > Zielona 5
60 Poredo Bolesław wieś Giętki, gm. Czerwone, pow. łomżyńskiego

» Gierałty Stare, gm. Szepietowa, pow. wys.-mazow.61 Płoński Aleksander
62 Rybicki Wincenty Łomża, Ostrołęcka Nr 18
63 Rogiński Hieronim Łomża, ul. Nowa
64 Tybicki Teodor
65 Rawski Stanisław >
66 Rafałowicz Mieczysław > Droga do Koszar Nr 12
67 Rożnowska Genowefa Wysokie-Mazowieckie
68 Szymborski Julian Przedmieście Łomżyca
69 Swięciński Wacław Łomża, Senatorska 26
70 Skaradziński Teofil wieś Rakowo Nowe
71 Szabela Józef Łomża, ul. Dworna 10
72 Szostak Jan » ul. Dworna 47
73 Siejko Michał » ul. Woziwodzka 5
74 Toński Stanisław Nowogród, powiat łomżyński
75 Trokienhajm Franciszka Łomża, Nowogrodzka
76 Wieczorek Stanisław wieś Konty, pow. łomżyński
77 Wykowski Władysław Łomża, Ogrodowa Nr 4
78 Wróblewski Władysław Stawiski, powiat łomżyński
79 Waniewski Rajmund wieś Bronowo, powiat łomżyński
80 Zduńczyk Władysław Łomża, ul. Długa Nr 6
81 Zwierzyński Władysław Łomża, Zjazd 15
82 Zauska Józef wieś Grochy Łętownica
83 Złoch Celina Łomża, Dworna 8
84 Zajkowski Marian Łomża, Dworna 43

& Prezes Sądu
(—) S. Sadkowski

D Z I A Ł  N I E U R Z Ę D O W Y
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

o zmianie nazwiska o zagubieniu pieczęci

Urząd Wojewódzki Białostocki podaje do w ia
domości, że na mocy orzeczenia Wojewody Bia
łostockiego z dnia 24 lipca 1947 r. za Nr 
AC—6'17/47, nazwisko obywatela polskiego Mi
kołaja Isajewa, syna Michała i Zofii z Wysoc
kich, urodzonego dnia 24 listopada 1910 roku we 
wsi Kołłontaje gm. Biskupice pow. wołkowyskie- 
go, zamieszkałego w Białymstoku przy ul. So
wiej Nr 7, zostało zmienione na Wysocki.

Nowe nazwisko zastępuje dotychczasowe.

Zarząd gminy Przerośl powiatu suwalskiego 

województwa białostockiego zawiadamia o zagu

bieniu w dniu 13 czerwca 1947 r. okrągłej pie

częci urzędowej z godłem państwowym i napisem: 

„Wójt gminy Przerśl pow. suwalskiego".

Dokumenty ostemplowane wyżej wymienioną 

pieczęcią po dniu 13 czerwca 1947 r. uważane bę

dą za nielegalne.



OGŁOSZENIE 

o zamierzonym nabyciu dzienników 

urzędowych

Urząd Wojewódzki Białostocki zakupi roczni
ki Dziennika Ustaw z lat 1919 — 1939, Dzienni
ki Urzędowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
skorowidze Hausnera oraz roczniki Białostockie
go Dziennika Wojewódzkiego z lat przedwojen
nych. Zgłoszenia ustne lub pisemne przyjmuje 
Oddział Organizacyjny Urzędu Wojewódzkiego, 
pokój Nr 59, Nr tel. 103.

Zagubienia dokumentów zgłosili:

1) Antończuk Stanisław, zam. we wsi i gmi
nie Kowalewszczyzna powiatu wysoko-mazowiec- 
kiego województwa białostockiego — zaświadcze
nia o zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. przez Re
jonową Komendę Uzupełnień w Bielsku-Podla- 
skim województwa białostockiego.

2) Antoniak Bolesław', zam. we wsi Żabiniec 
gminy Klukowo powiatu wysoko-mazowieckiego 
województwa białostockiego — zaświadczenia o 
zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. przez Rejonową 
Komendę Uzupełnień w Bielsku-Podlaskim woje
wództwa białostockiego.

3) Balcer Piotr, zam. w m. Gołdapie woje
wództwa białostockiego — książeczki świadczeń 
lekarskich Nr 0262, wyd. przez Wojewódzką Ko
mendę MO w Białymstoku.

4) Banach Henryk, zam. we wsi i gminie 
Czerwone powiatu łomżyńskiego województwa bia
łostockiego — tymczasowego dowodu tożsamości 
konia, wyd. przez Zarząd Gminy Czerwone; za
świadczenia o zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży.

5) Bartnik Witold, zam. we wsi Józefowo gmi
ny Koniecbór, powiatu suwalskiego wojewódz
twa białostockiego — karty powołania, wyd. przez 
Rejonową Komendę Uzupełnień w Suwałkach; 
dowodu tożsamości, wyd. przez Zarząd Gminy 
Koniecbór.

6) Borowik Julia, zam. w m. Łomży woje
wództwa białostockiego przy ul. Polowej Nr 8 — 
dowodu osobistego, wyd. przez b. wdadze okupa
cyjne niemieckie we wsi i gminie Drozdowo po
wiatu łomżyńskiego.

7) Brzezińska Maria, zam. w m. Świnoujściu 

powiatu i województwa szczecińskiego przy ul. 

Piastowskiej Nr 24 — tymczasowego zaświadcze

nia tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski m. 

Łomży województwa białostockiego.

8) Busma Grzegorz, zam. we wsi Kostry-Pod- 
setkowięta gminy Klukowo powiatu wysoko-ma- 
zowieckiego województwa białostockiego — za
świadczenia o demobilizacji, wyd. przez Do
wództwo 2 PAL im. H. Dąbrowskiego.

9) Butarewicz Kazimiera, zam. w Białymsto
ku przy ul. Sosnowej Nr 8a — dowodu osobiste
go, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie

w m. Michałowie powiatu i województwa biało
stockiego.

10) Chalecki Aleksander, zam. w m. Suwał
kach województwa białostokiego przy ul. Kolejo
wej Nr 6 — zaświadczenia o zgłoszeniu się do re
jestracji Nr 5882; dowodu osobistego, wyd. przez
b. władze okupacyjne niemieckie.

11) Chojnacki Jan, zam. we wsi Klimasze, 
gminy Długobórz powiatu łomżyńskiego woje
wództwa białostockiego — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie; za
świadczenia o zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży 
w 1944 roku.

12) Chomko Bolesław, zam. w Białymstoku 
przy ul. Częstochowskiej Nr 14 m. 1 — książki 
samochodu Nr 404 oraz czerwTonego prawa jazdy 
samochodem Nr 1105, wydanych przez Okręgowy 
Urząd Samochodowy w Białymstoku; dowodu 
osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie
mieckie w Białymstoku.

13) Ciborowska Kazimiera, zam. w Białym
stoku przy ul. Czystej Nr 12 — dowodu osobiste
go, wyd. przez b. wiadze okupacyjne niemieckie 
w m. Zawadach powiatu łomżyńskiego woje
wództwa białostockiego.

14) Cielesta Wincenty, zam. na st. kol. „Sze
pietowo" (gmina Szepietowo powiatu wysoko-ma- 
zowieckiego województwa białostockiego) — le
gitymacji służbowej Nr 1730 serii E, wyd. przez 
Wojewódzką Komendę MO w Białymstoku.

15) Czarniecki Edward, zam. w os. Niemi- 
rów gminy Mielnik powiatu bielskiego wojewódz
twa białostockiego — legitymacji tymczasowej, 
wyd. przez Zarząd Gminy Mielnik.

16) Czarniecki Y^incenty, zam. w Białymsto
ku przy ul. Mazowieckiej Nr 4 m. 6 — dowodu 
osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie
mieckie w Białymstoku.

17) Czentorycka Izabela, zam. w m. Ełku wo
jewództwa białostockiego przy ul. Wawelskiej 
Nr 5 — książeczki wojskowej na nazwisko Czen- 
toryckiego Kazimierza, wyd. przez Rejonową Ko
mendę Uzupełnień w Wilnie; arkusza ewakuacyj
nego Nr 1, wyd. przez Pełnomocnika PKWN w 
m. Bucławie powiatu mołodeczańskiego woje
wództwa wileńskiego; tymczasowego zaświadcze
nia tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski m. 
Ełku; metryki urodzenia córki Ireny.

18) Czerniawski Józef, zam. w Białymstoku 
przy I Komisariacie MO — legitymacji służbo
wej Nr 324/A serii E ocaz legitymacji służbo
wej na nazwisko Czerniawska Helena Nr 4 — 
cyw, wydanych przez Wojewódzką Komendę 
MO w Białymstoku.

19) Czupryński Józef, zam. we wsi i gmi

nie Krasnopol powiatu suwalskiego województ

wa białostockiego — tymczasowego zaświad

czenia tożsamości Nr 121, wyd. przez Zarząd 

Gminy Krasnopol w dniu 17 maja 1946 r.



20) Dąbrowski Leon, zam. w m. Łomży 
województwa białostockiego przy ul. Kieszkowej 
Nr 15 — zaświadczenia o zgłoszeniu się do re
jestracji, wyd. przez Rejonową Komendę Uzu
pełnień w m. Suwałkach województwa biało
stockiego.

21) Denysenko Sulima, zam. w m. Olecku 
województwa białostockiego przy ul. Syrokomli 
Nr 7 — dowodu osobistego, wyd. przez Staro
stwo Grodzkie Warszawa — Południe, zaświad
czenia Nr 248113 z grudnia 1946 r., wyd. przez 
UBP w Dziedzicach; zaświadczenia, wyd. przez 
UNRRA w obozie przejściowym w m. Stutgar- 
cie w 1946 r.

22) Dębiec Genowefa, zam. w Białymstoku 
przy ul. Dobrej Nr 14 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
Warszawie

23) Dobrowolski Tadeusz, zam. w m. Olecku 
województwa białostockiego (Starostwo Powia
towe) — legitymacji urzędniczej, wyd. przez 
Urząd Wojewódzki w Białymstoku; świadectwa 
metrycznego, wyd. przez Urząd Parafialny w 
m. Wasilkowie powiatu i województwa biało
stockiego; zaświadczenia o zgłoszeniu się do re
jestracji wojskowej, wyd. przez Zarząd Miejski 
m. Olecka; zaświadczenia o ukończeniu 2-ej kla
sy gimnazjum, wyd. przez Dyrekcję Gimnazjum 
w Olecku; dowodu osobistego, wjjd- przez b. wła 
dze okupacyjne niemieckie w Wasilkowie.

24) Domurat Czesław, zam. we wsi Ruś gmi
ny Bożejewo powiatu łomżyńskiego województ
wa białostockiego — książeczki, wojskowej 
Nr 064994, wyd. przez Rejonową Komendę Uzu
pełnień w Łomży.

25) Doroszkiewicz Kazimierz, zam. w m. 
Łomży województwa białostockiego przy Powia
towej Komendzie MO — legitymacji służbowej 
Nr 2296, wyd. przez Wojewódzką Komendę MO 
w Białymstoku; zaświadczenia o zgłoszeniu się 
do rejestracji, wyd. przez Rejonową Komendę 
Uzupełnień w Białymstoku.

26) Drągowska Józefa, zam. w Białymstoku 
przy ul, Wysoki-Stoczek Nr 9 — dowodu oso
bistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie
mieckie w Białymstoku

27) Drewnowska Nina, zam. w Białymstoku 
przy ulicy Nowowarszawskiej Nr 99 — dowodu 
osobistego na nazwisko Sielewończuk Nina wyd. 
przez b. władze okupacyjne niemieckie w Białym
stoku.

28) Dyrekcja Ceł w Warszawie, ul. Inflanc
ka Nr 6 — legitymacji dla żony, wystawionej 
na nazwisko Nowosielskiej Anny, zam. w Cze
remsze powiatu bielskiego województwa biało
stockiego, za Nr 29 przez Dyrekcję Ceł w War
szawie.

29) Grabowska Maria, zam. w Białymstoku 

przy ulicy Czystej Nr 5 — dowodu osobistego, 

wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 

m. Łomży województwa białostockiego.

30) Grabowski W ładysław, zam. w m. Łom
ży województwa białostockiego przy ulicy Kiesz
kowej Nr 24 — dowodu osobistego, wyd. przez 
Zarząd Miejski m. Łomży w 1946 roku.

31) Grygieńć Leon, zam. w m. Suwałkach 
województwa białostockiego przy ulicy Zastawie 
Nr 3 — dowodu tożsamości konia, wyd. przez 
Zarząd Miejski m. Suwałk.

32) Guzowska Kazimiera, zam. w Białym
stoku przy ulicy Radzymińskiej Nr 9 — orze
czenia na prawo pobierania zasiłku wojskowe
go Nr 142/223, wyd. przez Zarząd Miejski m. 
Białegostoku.

33) Hamrol Sylwester, zam. w Białymstoku 
przy Komendzie Wojewódzkiej MO — legity
macji służbowej Nr 1410 serii E koloru zielone
go wyd. przez Komendę Wojewódzką MO w 
Białymstoku.

34) Jankowski Leon, zam. we wsi Wście- 
klice gminy Mały - Płock powiatu łomżyńskiego 
województwa białostockiego — legitymacji służ
bowej Nr 94, wyd. w dniu 4. VII 1946 roku 
przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bia
łymstoku.

35) Jaroszewicz Genowefa, zam. w m. Su
chowoli powiatu sokolskiego województwa bia
łostockiego — dowodu osobistego, wyd. przez,
b. władze okupacyjne niemieckie w Suchowoli.

36) Kaczanowska Wiera, zam. w os. Kopna- 
Góra, gm. Szudziałowo powiatu białostockiego—• 
legitymacji rodzinnej Nr 335, wyd. przez Dyrek
cję Lasów Państwowych w Białymstoku.

37) Kawecka Sabina, zam. w Białymstoku 
przy ulicy Wąskiej Nr 23 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
Białymstoku.

38) Kleszczewski Stanisław, zam. we wsi 
Borowskie - Żaki gminy Zawyki powiatu i wo
jewództwa białostockiego—zaświadczenia o zgło
szeniu się do rejestracji, wyd. przez Rejonową 
Komendę Uzupełnień w Białymstoku; zaświad
czenia o zwolnieniu ze służby wojskowej, wyd. 
przez Komisję Poborową w Białymstoku.

39) Komendant Stanisława, zam. w Bia

łymstoku przy ulicy Śledziowej Nr 9 m. 5 —  

dowodu osobistego, wyd. przez b. władze okupa

cyjne niemieckie w m. Suchowoli powiatu so

kolskiego województwa białostockiego.

40) Kondej Helena, zam. w Białymstoku 

przy ulicy Elektrycznej Nr 4 — dowodu osobi

stego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie

mieckie w Białymstoku.

41) Konopko Eugeniusz, zam. we wsi Że- 

lazki gminy Stawiski powiatu łomżyńskiego wo

jewództwa białostockiego — dowodu osobistego.



wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie; 
zaświadczenia o zgłoszeniu się do rejestracji 
z dnia 12 marca 1945 roku, wyd. przez Rejonową 
Komendę Uzupełnień w Łomży; świadectwa 
szkolnego, wyd. w czerwcu 1946 roku przez 
Kierownictwo Kursów Nauczycielskich w Łomży.

42) Kownacki Franciszek, zam. we wsi Szur- 
piły gminy Jeleniewo powiatu suwalskiego wo
jewództwa białostockiego — książeczki wojsko
wej, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień 
w  Suwałkach.

43) Korsak Henryk, zam. we wsi —Ratowo- 
Piotrowo gminy Śniadowo powiatu łomżyńskie
go województwa białostockiego — zaświadczenia 
wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w 
Białymstoku.

44) Krajewski Wacław, zam. we wsi Ćwikły- 
Rupie gminy Kołaki powiatu łomżyńskiego wo
jewództwa białostockiego — dowodu osobistego, 
wyd. przez Zarząd Gminy Kołaki.

45) Krysztop Jan, zam. w Białymstoku przy 
ulicy Sienkiewicza Nr 128 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
m. Goniądzu powiatu i województwa białostoc
kiego; zaświadczenia o zgłoszeniu się do reje
stracji, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupeł
nień w Białymstoku.

46) Kulikowska Elwira, zam. w Białymsto
ku przy ulicy Żwirki i Wigury Nr 14 — dowodu 
osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne 
niemieckie w B iałymstoku.

47) Kulikowski Stanisław, zam. we wsi 
Modzele Stare gminy Puchały powiatu łomżyńo- 
skiego województwa białostockiego — zaświad
czenia o zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. przez 
Rejonową Komendę Uzupełnień w m. Łomży; 
dowodu osobistego wyd. przez Zarząd Gminy Pu
chały.

48) Kusideł Władysława, zam. w Białym
stoku przy ul. Sosnowej Nr. 8 m. 4 — dowodu 
osobistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie
mieckie v/ Białymstoku.

49) Lenkiewicz Jan, zam. w Białymstoku 
przy ul. Mickiewicza Nr. 39 m. 4 — zaświadcze
nia o majątku opuszczonym Nr. 886 z dnia 20
VIII. 1945 r., wyd. przez Wojewódzki Oddział 
PUR w Białymstoku.

50) Lulewicz Zygmunt, zam. we wsi Kuni- 
cha gm. Sztabin powiatu augustowskiego wo
jewództwa białostockiego — zaświadczenia o 
zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. przez Rejono
wą Komendę Uzupełnień w m. Suwałkach woje
wództwa białostockiego.

51) Łapińska Eugenia, zam. w m. Łomży 
województwa białostockiego przy ul. Senator
skiej Nr. 31 — legitymacji służbowej Nr. 220, 
wyd. przez Inspektorat Szkolny w Łomży.

52) Łapiński Wacław, zam. we wsi Podgó

rze gminy Kupiski powiatu łomżyńskiego woje

wództwa białostockiego — dowodu osobistego,

wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie 
w Łomży w dn: 24.X:1942 r.; zaświadczenia 
o zgłoszeniu się do rejestracji; wyd. przez Rejo
nową Komendę Uzupełnień w Łomży w dn.16. 
X1.1946 r.

53) Łobacz Tadeusz, zam. w Białymstoku przy 
ul. Przejazdowej Nr 2 — zaświadczenia o zgłosze
niu się do rejestracji, wyd. przez Rejonową Ko
mendę Uzupełnień w Białymstoku; zaświadcze
nia repatriacyjnego, wyd. przez Państwowy 
Urząd Repatriacyjny w m. Międzylesiu.

54) Malinowski Stanisław, zam. we wsi Okó
łek gminy Giby powiatu suwalskiego wojewódz
twa białostockiego — karty powołania, wyd. 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień w m Su
wałkach w 1945 r.

55) Markiewicz Leon, zam. w Białymstoku 
przy ul. Krzywej Nr 14 — tymczasowego za
świadczenia o demobilizacji, wyd. przez Rejonową 
Komendę Uzupełnień w Białymstoku.

56) Masłowski Franciszek, zam. we wsi No- 
wosady gminy Brańsk powiatu bielskiego woje
wództwa białostockiego — tymczasowego zaświad
czenia tożsamości Nr 114, wyd. przez Zarząd Gmi 
ny Brańsk; zaświadczenia o zgłoszeniu się do re
jestracji, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupeł
nień w Bielsku - Podlaskim; zaświadczenia o 
ujawnieniu się, wyd. przez Komisję Powiatowe
go Urzędu BP we wsi Boćkach powiatu bielskiego

57) Matei Czesław, zam. w Białymstoku 
przy ul. Odległej Nr 3 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
Białymstoku; świadectwa metrycznego, wyd. 
przez parafię w Białymstoku.

58) Matyjaszuk Michał, zam. w Białymstoku 
przy ul. Młynowej Nr 56 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
m. Michałowie powiatu białostockiego.

59) Mileszkiewicz Aleksander, zam. w Bia
łymstoku przy ul. Brukowej Nr 26 — tymczaso
wego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Za
rząd Miejski w Białymstoku; legitymacji, wyd. 
przez Oddział Związku Byłych Więźniów Politycz
nych w Białymstoku; legitymacji Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, wyd. w Białymsto
ku; zaświadczenia o zgłoszeniu się do rejestracji, 
wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w 
Białymstoku; świadectwa metrycznego, wyd. przez 
parafię w m. Narwi pow. bielskiego w czerwcu
1946 roku.

60) Mordasiewicz Stanisław, zam. w os. i 
gminie Radziłów powiatu szczuczyńskiego woje
wództwa białostockiego — tymczasowego za
świadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Gmi
ny Radziłów; zaświadczenia o zgłoszeniu się do 
rejestracji, wyd. Rejonową Komendę Uzupełnień 
w Grajewie województwa białostockiego; zaświad
czenia o ujawnieniu się, wyd. przez Urząd Bez
pieczeństwa Publicznego w Grajewie.

61) Nietupski Antoni, zam. w os. Radziłów 

powiatu szczuczyńskiego województwa białostoc

kiego — zaświadczenia o zgłoszeniu się do reje-



11 6•i i ■

stracji, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupeł
nień w Grajewie; prawa jazdy samochodem cię
żarowym wyd. w 1938 r. przez władze wojskowe 
w Grodnie.

62) Niewińska Maria, zam. w Bielsku-Pod- 
laskim województwa białostockiego przy ul. 11 L i
stopada Nr 12 — tymczasowego dowodu tożsa
mości, wyd. przez Zarząd Gminy Wyszki powia
tu bielskiego; świadectwa metrycznego, wyd. przez 
parafię w Bielsku-Podlaskim.

63) Okurowski Stanisław, zam. we wsi i gm i
nie Czerwone powiatu łomżyńskiego województwa 
białostockiego — tymczasowego zaświadczenia 
tożsamości Nr 195 z dnia 10. VIII. 1946 r. oraz 
tymczasowego dowodu tożsamości konia Nr 768 
z dnia 28. IV. 1946 r:( wydanych przez Zarząd 
Gminy Czerwone.

64) Oponiewicz Stefania, zam. w Białymsto
ku przy ul. Bagnowskiej Nr 17 — dowodu osobi
stego, wyd. przez b. władze okupacyjne niemiec
kie w Białymstoku.

65) Orłowski Stanisław, zam. we wsi Czarno
wa - Dąb gminy Kołaki powiatu łomżyńskiego 
województwa białostockiego — tymczasowego za
świadczenia tożsamości wyd. przez Zarząd Gmi
ny Kołaki.

{86) Parniewicz Zofia, zam. w Białymstoku 
przy ul. Równoległej Nr 13 — dowodu osobiste
go z przed roku 1939, wyd. przez Zarząd Miejski 
m. Wilna; karty repatriacyjnej, wyd. przez Wo
jewódzki Oddział PUR w Białymstoku; świadec
twa metrycznego na nazwisko Parniewicz Jan, 
wyd. przez parafię w Wilnie.

67) Piotrowska Jadwiga, zam. w Białymsto
ku przy ul. Rabińskiej Nr 7 — opisu mienia po
zostawionego, wyd. przez Pełnomocnika PKWN w 
m. Grodnie na nazwisko Piotrowskiej Jadwigi.

68) Ponichter Jan, zam. w Białymstoku przy 
ul. Fabrycznej Nr 115 — dowodu osobistego, wyd. 
przez b. władze okupacyjne niemieckie w Warsza
wie; legitymacji służbowej, wyd. przez Urząd Wo
jewódzki w Białymstoku; zaświadczenia o demo
bilizacji, wyd. przez Rejonową Komendę Uzupeł
nień Warszawa-Praga; legitymacji związkowej, 
wyd. przez Zarząd Główny Związku Walki Zbroj
nej o Niepodległość i Demokrację w Warszawie; 
dowodu zwolnienia z obozu jeńców wojennych, 
wyd. przez władze niemieckie w mo. Woldenberg; 
charakterystyki służbowej, wyd. przez jednostkę 
wojskową Nr 83933.

69) Pruszkowski Jerzy, zam. w m. Zambro- 
powiatu łomżyńskiego województwa białostockie
go przy ul. Białostockiej Nr 14 m 1—zaświadczenia

-o zgłoszeniu się do rejestracji wojskowej.
70) Rakowska Stanisława, zam. w m. Łomży 

województwa białostockiego przy ul. Zjazd Nr 5
— zaświadczenia repatriacynego, wyd. w dniu 
27. III. 1946 r. przez Komisję Mieszaną Polsko- 
Radziecką do spraw ewakuacji.

71) Robaczewski Stanisław, zam. we wsi i 

gminie Kołaki powiatu łomżyńskiego wojewódz

twa białostockiego — tymczasowego dowodu toż

samości, wyd. przez Zarząd Gminy Kołaki.
72) Roszkowska Ludwika, zam. w Białymsto

ku przy ul. Malinowskiego Nr 29 — dowodu oso
bistego, wyd. przez b. władze okupacyjne nie
mieckie w Białymstoku.

73) Rutkowski Edward, zam. w Białymstoku 
przy ul. Trochimowskiej Nr 11 — tymczasowego 
zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd 
Miejski m. Białegostoku; zaświadczenia o zgłosze
niu się do rejestracji, wyd. przez Rejonową Ko
mendę Uzupełnień w Białymstoku; legitymacji 
służbowej Nr 982, wyd. przez Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku.

74) Salejko Kazimierz, zam. w Białymstoku 
przy ul. Zamenhofa Nr 33 — dowodu osobiste
go, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie 
w Białymstoku.

75) Saładonis Bronisław, zam. we wsi Rorne- 
le gminy Kadaryszki powiatu suwalskiego woje
wództwa białostockiego — zaświadczenia o zgło
szeniu się do rejestracji, wyd. przez Rejonową 
Komendę Uzupełnień w Suwałkach.

76) Sasinowski Stanisław, zam.. w Białym
stoku przy ul. Szosa Wschodnia Nr 132 m. 1 — 
tymczasowego zaświadczenia tożsamości, wyd. 
przez Zarząd Gminy Kołaki powiatu łomżyńskie
go województwa białostockiego.

77) Sawicka Waleria, zam. w Białymstoku 
przy ul. Św. Rocha Nr 19 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w  
Białymstoku.

78) Selwestrowicz Władysława, zam. we wsi 

Słochy gminy Siemiatycze powiatu bielskiego 

województwa białostockiego — dowodu osobiste

go, wyd. przez Zarząd Gminy w Siemiatyczach, 

zaświadczenia o zgłoszeniu się do rejestracji, 

wyd. przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Biel

sku-Podlaskim; legitymacji, wyd. przez Koło Zw. 

Zaw. Pracowników Drogowych w Bielsku-Podla

skim.

79) Słowikowski Jan, zam. we wsi i gminie 
Jeleniewo powiatu suwalskiego województwa bia
łostockiego — tymczasowego dowodu tożsamości 
konia Nr 656 wyd. przez Zarząd Gminy Jele
niewo.

80) Sobolewska Dorota, zam. w Białymstoku 
przy ul. Gdańskiei Nr 9a — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
Białymstoku; metryki ślubu, wyd. przez parafię 
rzymsko-katolicką w m,._Mariinsku (ZSRR Sy
beria).

81) Sołomianko Janina, zam. w os. Korycin, 
gminy Bacieczki powiatu i województwa biało
stockiego — zaświadczenia obywatelstwa polskie
go, wyd. przez Starostwo Powiatowe w Białym
stoku.

82) Stankiewicz Kamila, zam. w Białymstoku 
przy ul. Żelaznej Nr 39 — karty ewakuacyjnej, 
wyd. przez Głównego Pełnomocnika dó spraw 
ewakuacji w m. Słonimie; metryki urodzenia, 
wyd. przez parafię rzymsko-katolicką w Słonimie.



83) Stodolnik Ludwik zam, we wsi Jezierskie, 
gminy Krynki powiatu sokolskiego województwa 
białostockiego — tymczasowego zaświadczenia toż
samości, wyd. przez Zarząd Gminy Krynki w
1946 r; książeczki wojskowej, wyd. przez Rejono
wą Komendę Uzupełnień w Sokółce w 1944 roku

84) Sznajder Anczul, zam. w Białymstoku 
przy ul. Kupieckiej Nr 39 — tymczasowego do
wodu tożsamości, wyd. przez Zarząd Miejski w 
m. Choroszczy powiatu białostockiego; tytułu wy
konawczego na nazwiska Sznajder Izaak i Sznaj
der Andrzej, wyd. przez Sąd Grodzki w Białym
stoku.

85) Tarcicki Bronisław, zam. w m. Łomży 
województwa białostockiego przy ul. Obwodowej 
Nr 137 — dowodu osobistego, wyd. przez b. wła
dze okupacyjne niemieckie w Łomży; zaświadcze
nia o Ogłoszeniu się do rejestracji, wyd. przez Re
jonową Komendę Uzupełnień w m. Ostrowi-Ma- 
zowieckiej województwa białostockiego; legity
macji wyd. przez Zarząd Stronnictwa PPS w 
Łomży.

83) Trawiński Józef Jan, zam. we wsi Sie
mień gminy Kupiski powiatu łomżyńskiego wo
jewództwa białostockiego — dowodu osobistego, 
wyd. przez Komisariat MO w Łomży; zaświadcze
nia o zgłoszeniu się do rejestracji, wyd. przez Re
jonową Komendę Uzupełnień w Łomży.

87) Trzaska Stefan, zam. we wsi Strzeszewo 
gminy Śniadowo powiatu łomżyńskiego wojewódz
twa białostockiego — książeczki wojskowej, wyd. 
przez Rejonową Komendę Uzupełnień w Łomży

88) Urbanowicz Tomasz, zam. w Białymstoku 
przy ul. Wiejskiej Nr 67 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
m. Oświęcimie.

89) Waluś Bolesław, zam. we wsi Kukowo 
gminy Wieliczki powiatu oleckiego województwa 
białostockiego zaświadczenia o zgłoszeniu się do

rejestracji, wyd. przez Rejonową Komendę Uzu
pełnień w m. Suwałkach województwa białostoc
kiego.

90) Wasilewska Józefa, zam. w Białymstoku 
przy ul. Wiejskiej Nr 47 — dowodu osobistego, 
wyd, przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
m. Mońkach powiatu i województwa białostoc

kiego.

91) Wiszniewska Maria, zam. w Białymsto
ku przy ul. Harcerskiej Nr 5 m. 1 — tymczaso
wego zaświadczenia tożsamości, wyd. przez Za
rząd Miejski m. Białegostoku.

92) Właszkowska Anna, zam. w Białymstoku 
przy ul. Traugutta Nr 21 — dowodu osobistego, 
wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie w 
Białymstoku.

93) Worona Olga, zam. w Białymstoku przy 
ul. Krańcowej Nr 26a — dowodu osobistego, wyd. 
przez b. władze okupacyjne niemieckie w Bia
łymstoku.

94) Wroceński Adolf, zam. w Białymstoku 
przy ul. Stołecznej Nr 53 — tymczasowego za
świadczenia tożsamości, wyd. przez Zarząd Gmi
ny Jaświły powiatu i województwa białostockiego.

95) Zawadzka Anna, zam. w Białymstoku 
przy ul. Wiatrakowej Nr 28 — dowodu osobiste
go, wyd. przez b. władze okupacyjne niemieckie 
w m. Siemiatyczach powiatu bielskiego woje
wództwa białostockiego.

96) Zygmunt Stanisław, zam. we wsi i gmi
nie Zaboryszki powiatu suwalskiego województwa 
białostockiego — książeczki wojskowej, wyd. przez 
Rejonową Komendę Uzupełnień w Suwałkach.

97) Życzkowski Jan, zam. w m. Suwałkach 
województwa białostockiego przy ul. Szkolnej 
Nr 22 — zaświadczenia o zgłoszeniu się do reje
stracji Nr 789 z dnia 26. IV. 1947 r., wyd. przez 
Rejonową Komendę Uzupełnień w Suwałkach.


