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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2310 Wydział Powiatowy w Pińczowie 1922-1939 
9 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Pińczowie, akta za lata 1935-1938, kart 198 

[pojawiają się różnego rodzaju sprawy dotyczące osób wyznania mojżeszowego, są to m.in. 
prośby o umorzenie/rozłożenie na raty opłat za leczenie, prośba Dawida Mintza o zezwolenie 
na przeprowadzenie przepustu odwadniającego na rzece; prośby o umorzenie podatków (np. 
drogowych); pismo Abrama Sercarza z Miechowa w sprawie zmiany warunków umowy kupna 
kamieniołomu w Witowie].    

 
10 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Busku, akta za lata 1936-1938, kart ok. 200 

[pojawiają się różnego rodzaju sprawy dotyczące osób wyznania mojżeszowego, są to m.in. 
prośby o umorzenie/rozłożenie na raty opłat za leczenie, prośby o umorzenie podatków (np. 
drogowych)]. 

 
11 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Busku, akta za lata 1938-1939, kart ok. 200 

[pojawiają się różnego rodzaju sprawy dotyczące osób wyznania mojżeszowego, są to m.in. 
prośby o umorzenie/rozłożenie na raty opłat za leczenie, prośby o umorzenie podatków (np. 
drogowych)]. 

 
12 Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Busku, akta za lata 1937-1939, kart 192, 

[pojawiają się różnego rodzaju sprawy dotyczące osób wyznania mojżeszowego, są to m.in. 
prośby o umorzenie/rozłożenie na raty opłat za leczenie, prośby o umorzenie podatków (np. 
drogowych)].  

 
205 Wykaz właścicieli nieruchomości z miasta Pińczowa i z miasta Skalbmierza, akta za 1938 r., kart 

67 [w jednostce znajduje się rejestr nieruchomości z Urzędu Skarbowego w Pińczowie i w 
Skalbmierzu. W wykazie następujące informacje: liczba porządkowa; nazwisko i imię 
właściciela nieruchomości; miejscowość w której znajduje się nieruchomość ulica i numer; 
kwota państwowego podatku od nieruchomości; miejsce zamieszkania właściciela 
nieruchomości; uwagi. W rejestrach (zwłaszcza w obejmującym nieruchomości z Pińczowa) 
większość nazwisk należy do osób wyznania mojżeszowego].  

 
217 Lecznictwo, akta za lata 1922-1928, kart 65 [w jednostce znajdują się między innymi 

sprawozdania Przychodni Leczniczej Sejmiku Pińczowskiego w Wiślicy za 1924 r. W składanych 
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raportach pojawiają się informacje o liczbie przyjętych chorych z podziałem na chrześcijan i 
Żydów. Sprawozdania na kartach 5-25]. 

 
244 Sprawy różne, akta za 1935 r., kart 476 [w jednostce znajdują się między innymi karty 

rejestracyjne osób korzystających z opieki społecznej. W karacie występują następujące 
informacje: imię i nazwisko osoby korzystającej; wiek (data urodzenia); adres; zawód; ilość 
członków rodziny; korzysta z opieki: kto (sam względnie członek rodziny); z jakiej instytucji; 
jakiego rodzaju otrzymuje pomoc. Wśród wielu kart pojawiają się również takie na których 
figurują osoby wyznania mojżeszowego: Dwojra Rachela Zajd (k. 302), Szandla Nesia 
Kwaśniewska (k. 303), Hersz Abram Banach (k. 306), Josek Dawid Blatt (k. 307), Chana Bogucka 
(k. 308), Josek Czarny (k. 309), Luzer Czosnek (k. 310), Aron Chaim Chaimowicz (k. 313), Majer 
Dziewicki (k. 314), Szaja Fajgenblat (k. 316), Hersz Abram Goldbrum (k. 317), Szmul Goldbrum 
(k. 318), Szlama Goldbrum (k. 319), Aron Garbarz (k. 320), Lejb Hersz Majeranowski (k. 326), 
Zelman Pałasz (k. 329), Boruch Rajzman (k. 322), Joel Rozenblum (k. 333), Abram Zylber (k. 
337),     

 
250 Bezrobocie i Fundusz Pracy, akta za lata 1937-1939, karta 346 [w jednostce znajdują się między 

innymi wykazy (stan na 1 marca 1939 r.) warsztatów przemysłowych, zakładów handlowych i 
większych fabryk (przemysł fabryczny) z terenu powiatu pińczowskiego. W poszczególnych 
kolumnach: rodzaj rzemiosła/przemysłu/branża w handlu; ogółem zakładów; z czego w rękach: 
Polaków; Żydów; Niemców; Ukraińców; Innych. Wykazy na kartach 163-165. Co oczywiste duża 
cześć zakładów należała do osób wyznania mojżeszowego, a w niektórych grupach rzemiosła, 
przemysłu, handlu  była to znaczna większość (np. w cukiernictwie w powiecie istniało 14 
zakładów, z czego w rękach Żydów było 13, w cholewkarstwie 59 wszystkich i 55 w rękach 
Żydów, 6 zakładów skórzanych – wszystkie żydowskie)   

 
272 Godziny otwierania i zamykania zakładów handlowych, akta za lata 1923-1928, kart 187 [w 

jednostce znajdują się dokładne przepisy co do godzin otwarcia zakładów przemysłowych, 
rzemieślniczych i handlowych w powiecie pińczowskim. Ponadto w jednostce występują 
prośby właścicieli sklepów/zakładów o zmianę godzin ich otwarcia: prośba Abrama 
Chmielnickiego z Wiślicy właściciela sklepu tytoniowego (k. 20-21), prośba Arona Jansego i 
innych rzemieślników z Działoszyc (k. 92-93)]. 

 
614 Odwołania i zażalenia w sprawach danin komunalnych, akta za lata 1933-1935, kart 230 

[zażalenie Abrama Herszlewicza z Wiślicy  o zwolnienie z nałożonych opłat (k.19-20); prośba 
Jankla Lernela o umorzenie podatku wojskowego (k. 114-114c); prośba Judki Arkusza o 
umorzenie podatku wojskowego (k. 133, 135-136); prośba Gecela Bursztyna o umorzenie 
podatku wojskowego (k. 193-194)].  
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