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INVENTORY 
 
Archiwum Państwowe w Kielcach  
 
2692 Akta Gminy Mirzec 1932-1950 
13 Księga uchwał Zarządu Gminnego gminy Mirzec, akta za lata 1934-1939, kart 105

 [podczas jednego z zebrań rozpatrywano między innymi  podanie Berka Flanebauma z Miraca 
o zmniejszenie podatków od prowadzonego przez niego handlu. Prośba została załatwiona 
negatywnie, ze względu na uchylanie się zainteresowanego od płacenia podatków w latach 
wcześniejszych (k. 74v)] 

 
14 Księga uchwał Rady Gminnej gminy Mirzec, akta za lata 1932-1937, kart 210 [wśród podań 

mieszkańców gminy informacja o prośbach Chila Guthaina i Berka Flanebauma o umorzenie 
podatku wyrównawczego od handlu, które zostały załatwione odmownie (k. 48v i 49v)] 

 
140 Księga ludności stałej wsi Tychów Stary, akta za lata 1937-1950, kart 160 [Informacje zawarte 

w tabeli (obejmuje dwie sąsiednie strony). W poszczególnych kolumnach następujące 
informacje: nr porządkowy; nazwisko i imię, imiona rodziców i panieńskie nazwisko matki; Data 
i miejsce urodzenia; zamieszkuje w charakterze lokatora głównego, członka rodziny, 
sublokatora, pracownika; zawód i stanowisko w zawodzie stanowiące główne źródło 
utrzymania; wyznanie; stan cywilny i imię drugiego z małżonków oraz data i miejsce 
sporządzenia odpowiedniego aktu; stosunek do obowiązku wojskowego; dowód osobisty, 
nazwa dowodu, numer, data i urząd, który dowód wystawił (najczęściej niewypełniona; 
przynależność państwowa ; poprzednie miejsce zamieszkania; prawne miejsce zamieszkania; 
data zamieszkania w gminie; nr księgi kontroli ruchu ludności, data zapisania do rejestru; 
następne miejsce zamieszkania; data opuszczenia gminy, numer księgi kontroli ruchu ludności, 
data skreślenia z rejestru; adnotacja o karach; uwagi. W księdze występują nazwiska osób 
pochodzenia żydowskiego, jednak są one w zdecydowanej mniejszości i występują jedynie  na 
kartach: 96v-97.   

 
153 Rejestr mieszkańców wsi Gadka, kart 201 (zapisanych)  [Rejestr sporządzony jest w postaci 

tabeli, która obejmuje dwie sąsiadujące ze sobą strony. W poszczególnych kolumnach znajdują 
się następujące informacje: numer porządkowy; nazwisko i imię; imiona rodziców i nazwisko 
panieńskie matki; data i miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, względnie kraj); 
zamieszkuje w charakterze lokatora głównego, członka rodziny, sublokatora, pracownika; 
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zawód i stanowisko w zawodzie stanowiącym główne źródło utrzymania; stosunek do 
obowiązku wojskowego (najczęściej niewypełnione); dowód osobisty, nazwa dowodu; numer 
i nazwa urzędu, który wydał dokument (najczęściej niewypełnione); przynależność państwowa, 
nazwa dokumentu potwierdzającego narodowość (najczęściej niewypełnione); poprzednie 
miejsce zamieszkania; prawne miejsce zamieszkania (najczęściej niewypełnione); data 
zamieszkania w gminie; następne miejsce zamieszkania (lub informacja o tym, że dana osoba 
zmarła); data opuszczenia gminy (ewentualnie zgonu); adnotacja o karach (najczęściej 
niewypełnione); uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, są 
one jednak w zdecydowanej mniejszości i występują jedynie na następujących kartach: 70v-71, 
105v-106,  

 
160 Księga stałej ludności wsi Gadka, od karty 101 do 1509 + 235 załączników = 1643 karty [Akta 

sporządzone w język rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie 
sąsiadujące strony). W poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; 
Imię i nazwisko (mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia 
głównego domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; 
Wyznanie; Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób 
pochodzenia żydowskiego, są one jednak w zdecydowanej mniejszości i występują jedynie na 
następujących kartach: 1441v, 1442, 1442a, 1442b, 1442c, 1442v, 1443, 1447v, 1448, 1444a, 
1448b, 1449v, 1450, 1451v, 1452, 1452a, 1452b, 1452c, 1452d] 

 
163 Księga stałej ludności wsi Mirzec, ok. 700 kart (razem z załącznikami) [Akta sporządzone w język 

rosyjskim i polskim. Informacje zawarte w tabeli (obejmuje dwie sąsiadujące strony). W 
poszczególnych kolumnach następujące informacje: Nr porządkowy; Imię i nazwisko 
(mężczyzn/kobiet zamieszkujących dom); Imiona rodziców; Data urodzenia głównego 
domownika (dzień/miesiąc/rok); Miasto pochodzenia; Stan cywilny; Pochodzenie; Wyznanie; 
Zajęcie; Miejsce zameldowani; Uwagi. W jednostce znajdują się nazwiska osób pochodzenia 
żydowskiego, są one jednak w zdecydowanej mniejszości i występują jedynie na następujących 
kartach: 604v-605, 606v-607, 611v-612, 646v-647, 653v-656, 660v-661v, 679.  Karty 660, 661v, 
679 znajdują się w teczce dołączonej do jednostki, są one w bardzo złym stanie technicznym].  

 
168 Skorowidz do ksiąg ludności gminy Mirzec, kart 254 [Skorowidz sporządzony alfabetycznie. W 

postaci tabeli. W poszczególnych kolumnach: liczba porządkowa; tom; strona; miejscowość; 
imię i nazwisko; imię ojca, względnie matki (często niewypełnione; uwagi (najczęściej 
informacja, że dana osoba zmarła lub przeniosła się do innej miejscowości). W skorowidzu 
występują nazwiska osób pochodzenia żydowskiego, jednak są to pojedyncze przypadki. W 
akcji mikrofilmowania należałoby uwzględnić następujące strony: k. 44, k. 55, k. 87, k. 173v, k. 
193]. Niestety powyższy skorowidz nie odnosi się do żadnej z powyższych ksiąg ludności. 
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