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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2120 Wydział Powiatowy w Busku 1922-1939 
58 Opisy powiatu stopnickiego, akta za lata 1927-1936, kart 170 [w jednostce pojawiają się 

informacje dotyczące ludności wyznania mojżeszowego zamieszkującej powiat stopnicki, np. 
informacja o liczbie Żydów na 100 mieszkańców powiatu, o spółdzielczych bankach 
żydowskich, o bibliotekach żydowskich i innych instytucjach, wykaz ludności poszczególnych 
miast i gmin w powiecie stopnickim (z uwzględnieniem Żydów i innych mniejszości), w 
jednostce znajduje się również opis powiatu Kamionka (załączony jako wzór dla osób 
przygotowujących opis powiatu stopnickiego), w którym także pojawiają się informacje o 
ludności żydowskiej (np. dokładny opis bożnicy wybudowanej w 1627 r.)].   

 
59 Dane o powiecie stopnickim, akta za lata 1937-1938, kart 63 [notatka informacyjna majątku 

Ząbiec, który były własnością Mordki Warmana (k. 27-28), notatka informacyjna o Folwarku 
Chomentowek – własność hipoteczna Jakuba Rafałowicza, Blimy Rafałowiczowej oraz 
spadkobierców Banysia Horowicza (k. 30-33)   

 
126 Różne, akta za 1938 r., kart 90 [w jednostce znajdują się przede wszystkim sprawy dłużników i 

kwestie ściągania długów przez komorników. Wśród tych przeważają te dotyczące osób 
wyznania mojżeszowego]. 

 
128 Akta sądowe Cukiermana, akta za lata 1927-1937, kart 140 [materiały sądowe będące 

wynikiem sporu (rachunki, umowy na wykonanie robót, wezwania sądowe, zaświadczenia itp.) 
pomiędzy Cukiermanami a Wydziałem Powiatowym w Busku]   

 
129 Umowy Cukiermana, akta za lata 1922-1931, kart 16 [w jednostce znajdują się następujące 

materiały: zestawienie rachunku przedsiębiorcy drogowego Zysi Wajsberga; wyciąg z ksiąg 
„Dłużników i Wierzycieli na lata 1927-1930 rachunek Zysi Wajsberga z Chmielnika; umowa na 
dostawę tłucznia na rok 1928/1929 na potrzeby dróg bitych powiatu stopnickiego pomiędzy 
Zarządem Drogowym powiatu stopnickiego a przedsiębiorcą Zysią Wajsbergiem; warunki 
dostawy materiału kamiennego do budowy i konserwacji dróg bitych powiatu stopnickiego; 
świadectwo przemysłowe dla przedsiębiorstwa handlowego, którego właścicielem był Zysia 
Wajsberg].  
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137 Akta kosztów leczenia należnych szpitalom obcym, akta za lata 1938-1939, kart 75 [w jednostce 
znajduje się wykaz chorych, którzy byli leczeni w szpitalach poza powiatem stopnickim. Wykaz 
postaci tabeli. w poszczególnych kolumnach: imię i nazwisko leczonego; nazwa szpitala; okres 
leczenia; należności; uwagi. Ponadto w teczce znajduje się korespondencja w sprawach osób 
wymienionych w wykazie. W jednostce występują materiały dotyczące osób wyznania 
mojżeszowego].  

 
301 Zestawienie rachunków Symchy Cukiermana, akta za 1934 r., kart 184 [poza rachunkami 

Symchy Cukiermana w jednostce znajduje się również orzeczenie w sprawie powództwa 
Chaima Cukiermana przeciwko Wydziałowi Powiatowemu Sejmiku Stopnickiego w Busku; 
umowy na dostawę szabru w 1926 r. na potrzeby dróg bitych powiatu stopnickiego zawarta 
pomiędzy Zarządem Drogowym powiatu stopnickiego a przedsiębiorcą Symchą Cukiermanem; 
oświadczenie Dawida Lewkowicza w sprawie wypłacanych mu sum na rachunki Symchy 
Cukiermana; oferta Symchy Cukiermana na dostawę szutru w 1922 r. skierowana do Wydziału 
Sejmiku Powiatowego w Busku i podobna oferta na 1924 r. i 1925 r.]   
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