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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach 
 
702 Gminna Rada Narodowa w Radoszycach powiat konecki, 1941-1955 
 
68 Akta tyczące się odbudowy spalonej osady Radoszyce i innych wsi w gminie Radoszyce przez 

okupanta hitlerowskiego, plany placów pożydowskich i zezwolenia na budowę domów w 
gminie Radoszyce powiatu koneckiego, 1945 r., kart 128 [wykaz nieruchomości (głównie 
placów) pożydowskich w Radoszycach. Spis obejmuje 25 nieruchomości; plan placów 
pożydowskich z osady Radoszyce; druga część wykazu obejmująca pozycje od 26 do 121; 
sprawa nieruchomości po Finklerach. Większą część dokumentacji stanowią materiały 
poświęcone odbudowie Radoszyc].  

 
69 Akta tyczące się majątków pożydowskich w gminie Radoszyce powiatu koneckiego, 1947 r., 

kart 27 [Tytuł z inwentarza nie jest tożsamy z zawartością jednostki. Sprawy nieruchomości 
pożydowskich stanowią w niej mniejszość i dotyczą: notatka o tym że Noma Wajnman z domu 
Grunwald córka Icka Majera i Fajgli ze Skałów urodziła się w 1896 r.; sprawa wniosku o 
sprostowanie świadectwa urodzenia Dawida Wajmana; sprawa nieruchomości po 
Proszowskich]. 

 
70 Wykaz mienia opuszczonego (pożydowskiego) w osadzie Radoszyce, 1948 r., kart 6 

[korespondencja urzędowa i wykaz nieruchomości pożydowskich z Radoszyc. Spis obejmuje 80 
nieruchomości. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; imię i nazwisko właściciela; 
plac lub grunt; powierzchnia; nieruchomości (liczba nieruchomości znajdujących się na placu); 
przeznaczenie nieruchomości (najczęściej informacja „na rozbudowę osady). Niemal zupełny 
brak budynków pożydowskich w Radoszycach jest spowodowany pożarem osady w 1944 r., 
podczas którego spaleniu uległo większość nieruchomości żydowskich.]   

 
71 Akta tyczące się podań o zezwolenie na budowę, roszczenia do spadku (pożydowskiego w 

gminie Radoszyce), 1947-1948, kart 40 sprawa nieruchomości Landaua; roszczenia Abrahama 
Finklera do nieruchomości w Radoszycach, po: Izraelu Josku Finklerze (ojciec wymienionego); 
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Lejzorze Dawidzie Finklerze (dziadku wymienionego); Chaimie Uszerze Finklerze (wuj 
wymienionego) i w Łodzi, po: Esterze Rywce Finkler z domu Chelemer (żonie wymienionego); 
Felicji Richter z domu Tenenwórcel (kuzynka). sprawa oszacowania wartości placu po Zendlu 
Berku Proszowskim].   

 
112 Akta tyczące się Stanu Cywilnego, sprawy wyznaniowe, akta zgonu z Niemiec Wincentego 

Jankowskiego, gmina Radoszyce, 1945 r., kart 39 [list Mordki Szmulewicza z prośbą o wydanie 
zaświadczenia urodzenia i korespondencja związana z tą sprawą (k. 30-33); sprawa metryki 
urodzenia Wajmana (k. 34-36)]. 

 
117 Ewidencja i kontrola ruchu ludności w gminie Radoszyce, powiat konecki, 1946 r., kart 118 

[zawartość patrz sygnatura 118]. W jednostce znajduje się jednak także inna dokumentacja 
(dot. przesiedleń za ziemie odzyskane, repatriantów, statystyki ludności]. 

 
118 Ewidencja i kontrola ruchu ludności, wykazy miesięczne o stanie ludności w gminie Radoszyce, 

powiat konecki, 1947 r., kart 128 [prośba o przesłanie aktu urodzenia Rywki Welrauch, córki  
Fajwla i Fajgi Perli z Niewiadomskich i odpowiedź (k. 18-19); prośba o przesłanie aktu urodzenia 
Chaji Sury Garncarskiej i odpowiedź (k. 20-21); prośba Sury Goldberg (k. 22); pismo, że w 
księgach ludności nie figurowali Szyja Henoch i Rywka Mychlowicz (k. 24-26); podanie Racheli 
Kluczewskiej i odpwiedź (k. 27-28). Właściwie cała jednostka składa się z korespondencji tego 
typu.    

 
350 Cmentarnictwo i grobownictwo, ewidencja cmentarzy związków wyznaniowych gmina 

Radoszyce, 1953 r., kart 11 [w jednostce informacje o cmentarzu żydowskim w Radoszycach; w 
kolumnach: właściciel cmentarza; powierzchnia i data założenia; lokalizacja; czy na terenie 
cmentarza są budynki; ilość grobów i stan ich utrzymania; czy cmentarz jest czynny (k. 11)]. 
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