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of individual organs of communal authority, census, files concerning trade and craft, social 
welfare and the matters related to forced labor during the war. Selected materials also refer to 
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CONTAINER LIST 
 

W zespole znajdują się cenne materiały, które mogą posłużyć do odtwarzania codziennej 
rzeczywistości społeczności żydowskiej w gminie Żarki w okresie międzywojennym i podczas II 
wojny światowej. Istotne informacje znajdują się przede wszystkim: w protokołach posiedzeń 



poszczególnych organów władzy gminnej, w spisach ludności, w aktach o handlu i rzemiośle, w 
sprawach opieki społecznej, w kwestiach robót obowiązkowych podczas działań wojennych. 
Wybrane materiały dotyczą także ludności polskiej podczas wojny i przed nią, mogą służyć do 
badań ludności żydowskiej na polskiej prowincji na tle historii ogólnej w każdym jej aspekcie. Z 
okresu okupacji niemieckiej są tu między innymi materiały dotyczące obowiązkowych 
kontyngentów czy pracy przymusowej. 
 
 
Zarząd Gminy II 
 
Dział Ogólno-Organizacyjny 
 
36 Uchwały, protokoły i inne sprawy z posiedzeń Rady Gminnej, akta za lata 1926-1927 
 
39 Statystyka, akta za lata 1918-1919 
 
40 Statystyka, akta za 1925 r. 
 
41 Statystyka, akta za 1926 r. 
 
42 Statystyka, akta za 1930 r. 
 
54 Zgromadzenia gminne, miejskie, posiedzenia Rady Gminnej, akta za lata 1926-1927, kart 

ok. 130 
 
55 O zgromadzeniach gminnych i posiedzeniach Rady Gminnej, akta za 1929 r. 
 
59 Informacyjne protokoły i sprawozdania z działalności urzędu gminy, akta za lata 1924-

1925 
 
60 Informacyjne protokoły i sprawozdania z działalności urzędu gminy, akta za 1926 r., kart 

ok. 50 
 
61 Informacyjne protokoły i sprawozdania z działalności urzędu gminy, akta za 1927 r., kart 

ok. 50 
 
62 Informacyjne protokoły i sprawozdania z działalności urzędu gminy, akta za 1928 r., kart 

ok. 50  
 
65 O wyborach do Sejmu i Senatu, akta za lata 1927-1928 
 
66 O wyborach do Sejmu i Senatu, akta za 1930 r. 
 
 



Dział Gospodarki Gminnej 
 
134 Spis piekarni i młynów, akta za lata 1933-1934 

 
150 O handlu i cenach i aprowizacji gminnej, akta za 1919 r.,  
 
151 Handel, ceny, przemysł, rzemiosło, akta za 1927 r. 
 
152 Handel, ceny, przemysł, rzemiosło, akta za lata 1928-1929 
 
153 Handel, ceny, przemysł, rzemiosło, akta za 1930 r. 
 
154 Handel, ceny, przemysł, rzemiosło, akta za lata 1931-1932 
 
155 Handel, ceny, przemysł, rzemiosło, akta za 1932 r. 
 
156 Handel i rzemiosło (wykaz budynków rzemieślniczych i handlowych), akta za lata 1937-

1938, kart ok. 80 
 
157 Popieranie przemysłu i handlu, akta za 1935 r. 
 
158 Popieranie przemysłu i handlu, akta za 1936 r. 
 
159 Popieranie przemysłu i handlu, akta za 1938 r.  
 
160 Popieranie przemysłu i handlu, akta za 1939 r. 
 
161 Wykaz zarejestrowanych rzemieślników w gminie i inne sprawy dotyczące rzemiosła, 

akta za lata 1924-1928, kart 61  
 
 
Dział Administracji Społecznej 
 
174 Szkolnictwo. Sprawy szkolne, wyznaniowe, dozór, opieka szkolna i oświata pozaszkolna, 

akta za lata 1932-1933 
  
178 Sprawy sanitarno-higieniczne, akta za 1929 r., kart ok. 160. 
 
179 O sprawach sanitarnych, akta za 1930 r., kart ok. 160. 
 
180 Zdrowotność – sprawy sanitarno-higieniczne, akta za 1932 r. 
 
181 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, akta za lata 1932-1934 
 



182 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, akta za lata 1936-1937 
 
183 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, akta za lata 1937-1938 
 
215 Akta Gminnego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi, akta za 1934 r.  
 
216 Akta Gminnego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi, akta za 1935 r. 
 
 
Dział Administracyjny 
 
220 Paszporty i legitymacje, akta za 1926 r. 
 
221 Dowody osobiste, akta za lata 1934-1935 
 
227 Księga ludności stałej osady Żarki, t. I, w domu nr 1-57, akta za lata 1900-1924 
 
228 Księga ludności stałej osady Żarki, t. IV, w domu nr 177-253, akta za lata 1900-1924 
 
229 Księga ludności stałej osady Żarki, t. V, w domu nr 340-416, akta za lata 1900-1924 
 
230 Skorowidz do ksiąg ludności stałej osady Żarki, akta za lata 1910-1932 
 
235 Księga ludności stałej osady Żarki, akta za lata 1924-1932 
 
236 Księga ludności żydowskiej osady  Żarki, t. II, nr 60-102, akta za lata 1924-1932 
 
237 Alfabet do ksiąg ludności stałej gminy Żarki (oprócz miasta Żarki), akta za lata 1924-

 1932  
 
238 O powszechnym spicie ludności, akta za 1921 r. 
 
239 O II powszechnym spisie ludności, akta za 1931 r. 
 
244 Wykaz właścicieli domów i zajmujących mieszkanie w tych domach osada Żarki, akta za 

1931 r. 
 
248 Statystyka mieszkań i osób w nich mieszkających w gminie Żarki, akta za 1931 r. 
 
249 O korespondencji z Dozorem Bożniczym, akta za 1919 r. 
 
250 O Dozorze Bożniczym, akta za lata 1925-1927, kart 3 
 
255 Poszukiwanie oskarżonych, włóczęgów i innych osób, akta za 1926 r. 



 
256 O poszukiwaniu oskarżonych, akta za 1929 r. 
 
258 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta za lata 1932-1934 
 
259 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta za 1935 r. 
 
260 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta za 1938 r. 
 
261 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta za 1939 r. 
 
280 O korespondencji z urzędami sądowymi o areszcie gminnym i karalności osób, akta za 

1919 r.  
 
281 Wyroki karne i cywilne, akta za 1926 r. 
 
282 Sprawy sądowe, akta za 1938 r. 
 
 
Zarząd Gminy III 
 
Dział Ogólno-Organizacyjny 
 
299 Sprawozdanie opisowe gminy Żarki, akta za 1940 r. 
 
 
Dział Finansowo-Budżetowy 
 
300 Budżet gminy, akta za lata 1940-1941 
 
301 Budżet gminy, akta za 1944 r. 
 
302 Budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw, akta za lata 1938-1940 
 
303 Dochody obce, akta za 1943 r. 
 
304 Wykaz osób zobowiązanych do płacenia danin i inne sprawy z nimi związane, akta za lata 

1940-1941  
 
305 Listy rozkładu podatku gruntowego, akta za lata 1937-1940 
 
306 Księga biercza na państwowy podatek gruntowy, powiatowy, podatek drogowy, gminny 

podatek wyrównawczy, świadczenia w naturze, akta za lata 1941-1942 
 



307 Listy rozkładu podatku w poszczególnych wsiach, akta za lata 1943-1944 
 
308 Wykaz podatków od nieruchomości żydowskich, akta za 1944 r., kart 16 
 
309 Sprawy celne, akta za 1940 r. 
 
 
Dział Gospodarki Gminnej 
 
310 Wirtschaftssachen, akta za 1941 r. 
 
311 Sprawy dotyczące przymusowego odśnieżania dróg. Kary za nieprzestrzeganie zarządzeń 

Komitetu żydowskiego, akta za lata 1939-1940, kart 258  
 
312 Kontrola robotników zatrudnionych przy robotach publicznych, akta za 1940 r., kart 12 
 
313 Sprawy domu izolacyjnego zakaźnie chorych w Leśniowie, akta za lata 1940-1943  
 
314 Pomoc dla bezrobotnych w postaci różnych ofiar, akta za 1939 r. 
 
315 Pomoc dla biednych w postaci kart żywnościowych i nowych miejsc pracy, akta za lata 

1939-1940 
 
316 Bezrobocie (pomoc w postaci produktów żywnościowych), akta za lata 1939-1940 
 
317 Opieka społeczna zasiłki dla biednych, dożywianie dzieci szkolnych, akta za 1940 r. 
 
318 Opieka społeczna, spis bezrolnych i pomoc w postaci przydziału kart żywności, akta za 

1940 r. 
 
319 Opieka społeczna, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń 

społecznych, akta za 1941 r.  
 
320 Opieka społeczna, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń 

społecznych, akta za 1942 r.  
 
321 Wykaz bezrobotnych pracowników umysłowych i fizycznych, akta za 1939 r., kart 12 
 
322 Wykaz poległych żołnierzy i opieka nad ich grobami, akta za 1940 r. 
 
323 Rolnictwo (sprawy dotyczące kursów rolniczych dla młodzieży, ochrona zbóż), akta za 

1940 r.  
 



324 Rolnictwo (spis ludności zamieszkałej na terenie gminy, rejestracja i leczenie zwierząt 
 gospodarskich), akta za 1940 r.  

 
325 Akta dotyczące kontyngentu ziemniaków, jęczmienia i owsa, akta za 1940 r. 
 
326 Gromadzka Księga Wytwórczości Rolniczej wieś Czatachowa i Wysoka Lelowska, akta za 

1940 r.  
 
327 Sprawy dotyczące kontyngentu mięsnego, akta za 1941 r. 
 
328 Rolnictwo (wykaz posiadaczy koni, właścicieli gospodarstw rolnych powyżej 4 ha, akta za 

1941 r.  
 
329 Kontyngent zbożowy, akta za 1942 r. 
 
330 Kontyngent mięsny, akta za 1942 r. 
 
331 Rolnictwo (spis zwierząt, ochrona drzew i warzyw), akta za 1942 r 
 
332 Wykaz rolników, którym zostało przydzielone zboże siewne, akta za lata 1940-1943 
 
333 Kontyngent bydła rzeźnego i płodów rolnych dla potrzeb wojska, akta za lata 1941-1943 
 
334 Sprawy dotyczące kontyngentu mięsa i żyta, akta za lata 19410-1943 
 
335 Wykaz użytków rolnych z wyszczególnieniem powierzchni zasiewów, akta za lata 1942-

1943 
 
336 Rolnictwo (sprawy dotyczące kontyngentów, spis zwierząt gospodarskich, ochrona 

warzyw i drzew owocowych, akta za 1943 r.  
 
337 Wykaz uprawy ziemniaków, akta za 1943 r. 
 
338 Obowiązkowe dostawy zboża, akta za lata 1941-1944 
 
339 Spis gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie gminy, akta za lata 1941-1944 
 
340 Kontyngent mięsa, akta za lata 1942-1944 
 
341 Kontyngent mięsa, akta za lata 1943-1944 
 
342 Spis użytków rolnych, akta za 1944 r. 
 
343 Wykaz użytków rolnych, akta za 1944 r. 



 
344 Obowiązkowe dostawy ziemiopłodów i włosia, akta za 1944 r. 
 
345 Sprawy dotyczące hodowli i weterynarii, akta za 1941 r. 
 
346 Weterynaria i hodowla, akta za 1944 r. 
 
347 Sprawy dotyczące zapotrzebowania na materiały opałowe, akta za 1941 r. 
 
348 Zapotrzebowanie na narzędzia rolnicze, deklaracje w sprawie nabycia kart przemysłowo-

podatkowych, akta za lata 1941-1944 
 
349 Przydział artykułów żywnościowych i materiałów opałowych dla pracowników, akta za 

1943 r. 
 
 
Dział Administracyjny  
 
351 Ogólno-administracyjne sprawy przedłużania przepustek i rozpatrywania podań od 

mieszkańców gminy, akta za 1940 r. 
 
352 Przepustki graniczne, sprawy pomocy społecznej, wykazy miejscowości oraz wykazy 

koni, akta za 1940 r. 
 
353 Wnioski o wystawienie kart rozpoznawczych dla mieszkańców Generalnego 

Gubernatorstwa nie będących Niemcami, akta za lata 1942-1943 
 
354 Wykaz osób powołanych na wojnę, którym przydzielono żywność oraz wykaz poległych 

żołnierzy i opieka nad ich grobami, akta za 1940 r. 
 
355 Sprawy dotyczące przydziału żywności, akta za 1944 r. 
 
356 Wykaz wypadków śmierci, terminy wywieszania gazetek, obwieszczeń i plakatów, 

załatwiania podań, akta za 1940 r., kart ok. 140 
 
357 Zwierzęta pociągowe i środki przewozowe, akta za lata 1939-1941 
 
358 Wykaz właścicieli koni podległych wywozowi drzewa, akta za 1944 r. 
 
359 Budowa budynków gospodarskich i gospodarka wodna, akta za lata 1940-1941 
 
260 Aprowizacja i walka z drożyzną, akta za1940 r. 
 
361 Aprowizacja, akta za 1942 r. 



 
362 Doniesienia i kary za przekraczanie przepisów prawnych, akta za 1940 r.  
 
363 Akta Sądu Grodzkiego w Żarkach, akta za 1941 r. 
 
364 Sprawy sądowe, akta za 1942 r. 
 
365 Sprawy dotyczące szkód wojennych, akta za 1939 r. 
 
366 Sprawy dotyczące poboru mężczyzn na roboty do Niemiec, akta za 1940 r., kart ok. 300  
 
367 Ogłoszenia dotyczące rejestracji pojazdów mechanicznych, akta za lata 1939-1944 
 
 
Zarząd Gminy IV 
 
Referat Ogólno-Administracyjny 
 
 
371 Szkody wojenne, akta za 1945 r. 
 
372 Sieroty w rodzinach zastępczych, akta za 1945 r., kart ok. 50 
 
 
Referat Spraw Socjalnych 
 
396 Sprawy lokalowo-mieszkaniowe, kart ok. 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


