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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach 
 
534 Akta gminy Pianów z siedzibą w Słupi Koneckiej, 1873-1945 
 
 
190 Akta Urzędu Gminy Pianów. Akta dotyczące spraw wyznaniowych, dozorów kościelnych, 
świątyń itp., 1931 r., kart 32 [Pisma wzywające do przygotowania ewidencji członków gmin 
wyznaniowych. Wykaz członków GWŻ w Radoszycach a zamieszkujących gminę Pianów]. 
 
191 Akta dotyczące wydawania dowodów osobistych (podania), 1929 r., kart 145 [Podanie o 
wydanie dowodu osobistego (ze zdjęciem) Estery Lang (k.43-44)].  
 
192 Akta dotyczące wydawania dowodów osobistych (podania), 1930 r., kart 53 [Podanie Srula 
Spirytusa o wydanie dowodu osobistego (ze zdjęciem) i wyciąg z księgi ludności (k. 46-48)]. 
 
195 Emigracja i kontrola ruchu ludności. Sprawy poruczone. Dowody osobiste (podania), 1936 r., 
kart 35 [Podanie o wydanie dowodu osobistego (ze zdjęciem) Estery Spirytus (k. 38).  
 
196 Akta dotyczące wydawanych dowodów osobistych (podania), 1937-1938, kart  
 
199 Akta gminy Pianów. Dział Administracyjny. Ewidencja stanu ludności, 1942 r., kart 50 
[Informacja, że w gminie znajdowało się 132 Żydów. Wykaz liczby mieszkańców w gminie w latach 
1938-1941 z uwzględnieniem Żydów (w 1938 r. - 146, 1939 r. -  132, 1940 r. - 176, 1941 r.-176). 
Wykaz Żydów zamieszkujących gminę Pianów  obejmujący 131 osób].  
 
251 Akta dotyczące statystyki (ceny drewna opałowego, zapotrzebowanie na narzędzia 
 rolnicze, stan gminy-ilość mieszkańców, narodowość, występowanie zakładów 
 przemysłowych, kościołów, urzędów), 1927 r., kart  
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252 Akta dotyczące statystyki (warsztaty rzemieślnicze, ceny drewna opałowego, sprawy 
 wodne, wykazy kopalni, sprawy oświaty, wykazy majątków prywatnych), 1927 r., kart 80 
 
253 Akta dotyczące statystyki (ceny drewna opałowego, wykaz warsztatów  rzemieślniczych, 
większej własności, kopalni, gospodarstw rybnych, informacje o inwestycjach budowlanych i inne), 
1928 r., kart 97  
 
254 Akta Urzędu Gminy Pianów dotyczące statystyki, 1929 r., kart 141 [W wykazie  mleczarni 
wśród właścicieli widnieje Najech Mendlowicz, który prowadził taki zakład w Skąpej. Wykaz 
narodowościowy według którego w 1929 r. gminę Pianów zamieszkiwało 167 Żydów. W wykazie 
młynów i wiatraków wśród właścicieli  widnieje Wólf Spirytus. Ta sama osoba widnieje w wykazie 
właścicieli ziemskich  posiadających ponad 50 ha (Wólf Spirytus posiadał 172 morgi ziemi). W tym 
samym  wykazie został również uwzględniony Dawid Rajzman, który posiadał 125 morgi. 
 
256 Akta Urzędu Gminy Pianów. Akta dotyczące statystyki, 1932 r., kart 43 [Spis  handlarzy i 
przemysłowców znajdujących się na terenie gminy Pianów. Wśród właścicieli wymienieni: B. 
Weltman (piekarnia w Mninie); Zysman Frajman (sklep  spożywczy w Mninie); Hinda Rozenblat (sklep 
spożywczy w Wólce); Jankiel Spirytus  (młyn w Mninie]. 
 
259 Abecadłowy spis wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 1935 r., kart 49 
 [Standardowe informacje jak dla tego typu dokumentacji. W spisie wyborców zostali 
 również ujęci żydowscy mieszkańcy miejscowości Mnin]. 
 
264 Spis osób zamieszkałych w gminie i posiadających majątek według stanu z dnia 1 lipca 1923 
r., kart 69 [W wykazie pojawiają się osoby wyznania mojżeszowego posiadające majątek w gminie. 
Szczególnie ciekawe informacje w przypadku wymienionych już wcześniej Wólfa Spirytusa i Dawida 
Rajzmana. Wymiony obszar pól, łąk, lasów. Rajzman prowadził ponadto kamieniołom a Spirytus 
młyn.  Wymienione ich domostwa (liczba pokoi, w jakim stanie), posiadali bryczki, srebrną zastawę, 
lichtarze itp.].   
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