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Józef Pietrzak 

 

 

Zadania samorz du miasta Ostrowa Wielkopolskiego  

i ich realizacja w latach 1945 – 1950  

wobec przemian w asno ciowych 

 

 

o zako czeniu okupacji hitlerowskiej w 1945 r. samorz d Ostrowa 

Wielkopolskiego przyst pi  do dzia alno ci w zakresie zaspokojenia 

potrzeb komunalnych. Kontrolowa  zbudowane wcze niej zak ady: 

Gazowni , Wodoci gi i Kanalizacj , Rze ni  oraz Elektrowni  Miejsk . Finanse miejskie 

prowadzi  z cz ciowym wykorzystaniem aktywów Komunalnej Kasy Oszcz dno ci 

(dalej – KKO) miasta Ostrowa. 

Ju  na pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w dniu 21 lutego 

1945  r.  po  wyborze  Prezydium  ustalono  ilo  i  sk ad  komisji.  By y  to  komisje:  

Bud etowa, Finansowa, Podatkowa, Opieki Spo ecznej, Aprowizacyjna, Szkolna, 

Przemys u i Handlu, Propagandy Kultury i Sztuki, Miejskich Zak adów Przemys owych, 

Mieszkaniowa oraz deputacji – budowlanej, rze ni miejskiej, kanalizacji i le nej.1 

Samorz d przyst pi  do realizacji za  podatkowych. Na rok 1945 by y to udzia y w 

podatkach pa stwowych: od nieruchomo ci, od wyrobu i przerobu spirytusu, od 

wyrobu dro y, od sprzeda y spirytusu i alkoholu, od psów oraz dodatki od 

pa stwowego podatku dochodowego i gruntowego. Dochodzi  równie  podatek miejski 

od publicznych: zabaw, rozrywek i widowisk. 

Prowadzone jeszcze dzia ania II wojny wiatowej nak ada y na miasto wiadczenie 

obowi zkowych dostaw na rok gospodarczy 1944/1945. Prowadzi o to do zmniejszenia 

asnych dochodów bud etowych. Gminny Komitet Dostaw Zbo a i Ziemiop odów na 

terenie Ostrowa zosta  rozliczony z obowi zkowych dostaw 870 korcy (kr. ) yta, 15 kr. 

                                                        
1 Archiwum Pa stwowe Kalisz, Akta miasta Ostrowa (dalej skrót: APK, A m O), sygn. 15. Protokólarz Rady 
Miejskiej, posiedzenie z dn. 21 II 1945. 
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pszenicy, 91 kr. j czmienia, 313 kr. owsa, 6 100 kr. kartofli, 120 kr. siana, 150 kr. s omy i 

10 kr. ubinu.2  

Intensywna eksploatacja przedsi biorstw komunalnych przez okupanta w zwi zku 

z wojn  totaln  prowadzon  od 1943 r. i nowe obci enia finansowe w 1945 r. 

powodowa y proces zad ania samorz du. Pierwsz  po yczk  miasto zaci gn o 9 VI 

1945 r. na inwestycje dla Miejskich Zak adów Przemys owych w Polskim Banku 

Komunalnym w odzi na kwot  2 940 000 z . Przeznaczona zosta a na: remont pieca 5-

komorowego w gazowni, budow  5 studni na wod  pitn , filtrowni  w Stacji Pomp i 4 

podstacje elektryczne. Nast pn , w wysoko ci 300 000 z . skierowano na inwestycje w 

Rze ni Miejskiej.3 Zaci gane by y równie  krótkoterminowe po yczki z Komunalnej 

Kasie Oszcz dno ci powiatu Ostrowskiego, np. w dniu 21 VIII 1945 r. w wysoko ci 350 

000 z . na zakup opa u dla 7 szkó  powszechnych, gimnazjum skiego i administracji. 

Ta tendencja spotyka si  ze stanowcz  krytyk  w adz pa stwowych. wiadczy o tym 

pismo z Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 5 XII 1945 r. do Zarz du Miasta:  
 

na podstawie otrzymywanych wiadomo ci Ministerstwo Administracji Publicznej 

stwierdzi o, e zwi zki samorz dowe nie stosuj  si  do tego zarz dzenia M. A. Publicznej 

i  zaci gaj  po yczki  w  K.K.O.  (...)  Tego  rodzaju  post powanie  ze  strony  zwi zków  

samorz dowych i niektórych ob. ob. Wojewodów jest niedopuszczalne i w przysz ci 

nie mo e mie  miejsca.4  

 

Próba gospodarowania dotychczasowym maj tkiem miasta w II po owie 1945 r. 

spotyka si  z nowym zjawiskiem, jakim jest proces przejmowania zak adów 

komunalnych przez pa stwo. Rezolucja MRN na posiedzeniu 25 IX 1945 r. rozpatruj ca 

zarz dzenie Urz du Wojewódzkiego Pozna skiego - Wydzia  Przemys owy z dnia 30 

VIII 1945 r., dotycz ca przej cia Elektrowni i Gazowni Miejskiej przez Zarz d 

Pa stwowy, stwierdza:  
 

MRN uwa a wspomniane zarz dzenie wobec podstaw prawnych za nies uszne i wyra a 

ostry protest przeciw takiemu uszczuplaniu maj tku samorz dowego Gminy Miejskiej w 

Ostrowie.  MRN  uchwala  zwróci  si  w  tym  stanie  rzeczy  do  Woj.  Rady  Narodowej  o  

spowodowanie wycofania nieprawnego i krzywdz cego zarz dzenia.5 

                                                        
2 Ibidem, posiedzenie z dn. 12 III 1945. 
3 Ibidem, posiedzenie z dn. 9 VI 1945. 
4 APK, A m O, sygn. 7. Okólniki, przepisy i zarz dzenia. Pismo z dn. 5 XII 1945. 
5 APK, A m O, sygn. 15. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 25 IX 1945. 
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Sprawa przejmowania mienia komunalnego, pojawia si  na kolejnym posiedzeniu 

MRN w dniu 27 X 1945, w zwi zku z brakiem odpowiedzi z WRN. Podj ta uchwa a 

wskazuje na determinacj  radnych w ratowaniu maj tku miasta.  
 

Równie  co do Elektrowni – do czasu ustawowego wyja nienia jest ona w asno ci  

miasta. MRN w cza elektrownie w ramy ogólnego bud etu tut. Gminy Miejskiej. (... ) 

Gmina Miejska, po pozbawieniu jej udzia u w podatkach pa stwowych, straci a 

wi kszo  dochodów, na których oblicza a swój bud et. Nale y si  liczy  z powa nym 

niedoborem, który w przybli eniu wyniesie 5 000 000 z .6  

 

Eliminacja niezale no ci finansowej samorz du w systemie bankowym znajduje 

potwierdzenie w procesie likwidacji Komunalnych Kas Oszcz dno ci. W tej sprawie 

radni,  po  cz ciowych  zmianach  personalnych,  nie  oponuj  i  w  dniu  29  XII  1945  r.  

podejmuj  uchwa  o wszcz ciu post powania likwidacyjnego KKO miasta, mianuj c 

likwidatorem Wand  Ziembiewiczówn . Równocze nie zosta a rozwi zana Komisja KKO 

miasta. Stan ten trwa  do 5 IX 1947 r. w zwi zku z wyborem likwidatorów i ostateczn  

likwidacj  KKO. Proces ten przebiega  zgodnie z postanowieniem Ministra Skarbu z 10 

III 1947 r.7  

Z zestawienia bilansu bud etu za 1945 r. wynika niedobór na sum  496 433,81 z ., 

stanowi o  to  5%  ogólnej  kwoty.  Spowodowane  by o  to  przej ciem  przez  miasto  

dodatkowych  zobowi za .  Jedno  z  nich  to  uczestnictwo  w  akcji  przesiedle czej  na  

tereny  Ziem  Odzyskanych  (dalej  –  ZO  )  od  1945  do  1949  r.  Ze  sprawozdania  z  akcji  

przesiedle czej na ZO z terenu powiatu ostrowskiego, od 1945 r. do ko ca 1949, 

dowiadujemy si  o przesiedleniu 5 237 rodzin (razem 6 898 osób). Zasiedlenia 

obejmowa y tereny Ziemi Lubuskiej: Gubin, Zielon  Gór , Pi , Wschow , Babimost, 

Sul cin i Rzepin, jak równie  upatrzone i zarezerwowane gospodarstwa. Ka dy 

przesiedleniec  otrzymywa  10  000  z .  bezzwrotnej  zapomogi  po  osiedleniu,  80  000z .  

po yczki na zakup krowy, 110 000 z . po yczki na zakup konia i 125 000 po yczki 

ugoterminowej na remont budynków. Po yczki te by y wyp acane przez Powiatow  

KKO na okres 3 lat.8 Kasa ta przej a kapita  KKO miasta Ostrowa w 1947 r., samo miasto 

otrzyma o patronat nad Babimostem – miastem i powiatem.  

                                                        
6 Ibidem, posiedzenie z dn.27 XI 1945. 
7 Ibidem, posiedzenie z dn. 5 IX 1947. 
8 APK, Starostwo Powiatowe w Ostrowie, sygn.45. Sprawozdanie z akcji przesiedle czej z dn. 15 X 1949. 
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Samorz d by  obci ony zobowi zaniami wynikaj cymi z odbudowy pa stwa. 

Wzi  udzia  w  Powszechnej  Po yczce  Odbudowy  Kraju  (8  293  500  z .),  przes  na  

Komitet Odbudowy Warszawy 394 985 z ., w grudniu 1946 r. z  Danin  Narodow  

na ziemie zachodnie 21 944 087 z ., wniós  udzia y do Banku Komunalnego w Poznaniu 

50 000 z ., do 21 sierpnia 1945 r. nadzorowa  Komitetowi Niesienia Pomocy dla 

Poznania.9 Informowa a o tych zobowi zaniach miejscowa prasa:  

 
W dniu 4 czerwca 1945 r. zorganizowa  si  na terenie naszego miasta Powiatowy 

Komitet Odbudowy Warszawy. W sk ad Komitetu Honorowego weszli przedstawiciele 

adz pa stwowych i samorz dowych, przedstawiciele Komendy Wojennej oraz liczni 

reprezentanci miejscowych organizacji polit. z ob. starost  Sawickim i burmistrzem 

Zemskim.10  

 

Ostrów jako wa ny w ze  kolejowy le  na trasie przejazdu repatriantów, st d 

nowe zadania obci aj ce samorz d w 1945 r. Na opiek  nad przesiedle cami zwraca  

uwag  Pe nomocnik Rz du R.P. na Województwo Pozna skie, w pi mie z dn. 26 III 1945 

r. do burmistrza miasta Ostrowa:  
 

Nale y wykorzysta  wszelkie mo liwo ci i rodki, stoj ce do dyspozycji obywateli 

Starostów, by nie dopu ci  do przetrzymywania repatriantów w wagonach, na rampach, 

placach kolejowych itp. (... ) Za wiadczenia i karty ewakuacyjne repatriantów s  równie  

podstaw  do zameldowania si , jak te  uprawniaj  do korzystania z kart ywno ciowych 

i innych wiadcze , z których korzystaj  stali mieszka cy danej miejscowo ci.11  

 

Wg danych Komisji Mieszkaniowej MRN do miasta przybywa o ok. 600 osób 

miesi cznie. Komisja Opieki nad Repatriantami wspólnie z Komisj  Opieki Spo ecznej 

stara y si  zaj  przesiedle cami. Na podstawie relacji „G osu Ostrowskiego” 

dowiadujemy si :  
 

Zorganizowano dom noclegowy przy dworcu z 850 miejscami do spania, kuchnie ludowe 

przy ul. Kaliskiej 11, S dowej 8, wydaj c dziennie 2000 obiadów.12 

 

                                                        
9 APK, A m O, sygn. 17. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 3 VI 1950. 
10 „G os Ostrowski” 1945, nr 1, z 10 VI 1945. 
11 APK, A m O, sygn. 7. Okólniki, przepisy i zarz dzenia, pismo z dn. 26 III 1945. 
12 „G os Ostrowski”1946, nr 4, z 27 I 1946. 
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Kolejn  przyczyn  niedoboru bud etowego za 1945 r. by o przej cie cz ci 

maj tku miasta przez wkraczaj  Armi  Czerwon . Na przyk ad z zarekwirowanych 

przez  Rosjan  z  gospodarstwa  miejskiego  75  koni  w  lutym  1945  r.  na  akcj  siewn ,  po  

roku  wróci o  tylko  20.  Miasto  w  1945  r.  by o  miejscem  powtarzaj cych  si  grabie y  

mienia prywatnego, o czym informowa  Referent ledczy w Ostrowie, w sprawozdaniu z 

30 IV do Komendy Wojewódzkiej MO:  
 

Spo ecze stwo  polskie  odnosi  si  do  w adz  sowieckich  nieprzychylnie,  a  to  z  uwagi  na  

gwa ty i grabie e, dokonywane przez nierzy sowieckich przy wkraczaniu na tutejsze 

tereny,  które  nadal  si  powtarzaj .  (...)  W  dniu  27  IV  1945  r.  w  nocy  nierze  sow.  

wtargn li do kilku mieszka  polskich w Ostrowie, przy drodze Gorzyckiej pl drowali 

mieszkania i zabrali obywatelom polskim ubrania itp. Jak stwierdzono, nierze ci 

jechali poci giem na front i maj c postój w Ostrowie, udali si  na rabunek.13  

 

Zobowi zania materialne armii Czerwonej wobec miasta zosta y w pó niejszym 

czasie pomini te. Jako przyk ad mo e pos  pismo Ministra Administracji Publicznej 

do wojewody w Poznaniu z  9  VIII  1948 r.,  przes ane w formie okólnika do prezydenta 

miasta:  
 

Delegatura  Rz du  R.P.  przy  Dowództwie  Pó nocnej  Grupy  Wojsk  Armii  Radzieckiej  

zakomunikowa a Min.  Admin.  Publ.,  e  zg oszenia zwi zków samorz dowych o wyp at  

nale no ci, powsta ych z tytu u us ug, wiadczonych przez zwi zki samorz dowe na 

rzecz  jednostek  Armii  Radzieckiej,  wp ywaj  ze  znacznym  opó nieniem,  i  to  

niejednokrotnie wtedy, gdy jednostki wojskowe, których nale no  dotyczy, zosta y 

przeniesione w inne miejsce postoju lub te  rozwi zane. Taki stan rzeczy utrudnia b  

uniemo liwia dochodzenie i zlikwidowanie pretensji.14  

 

O dodatkowych zadaniach i obci eniach finansowych samorz du wiadczy liczba 

22 Komisji MRN, dzia aj cych na prze omie 1945/1946 r. By y to nast puj ce Komisje: 

Opieki na Repatriantami, Podatkowa, Aprowizacyjna, Badania Zbrodni Niemieckich, 

Gminny Komitet Dostaw Zbo a i Ziemniaków, Deputacja Rze ni Miejskiej, Obyczajowa, 

Kontroli Administracji Pa stwowej, Miejskich Zak adów Przemys owych, Kontroli 

Przedsi biorstw i Instytucji Publicznych, Przemys owa, Bud etowa, Kultury i Sztuki, 

Finansowa, Opieki Spo ecznej, Mieszkaniowa, Kontrolna dla maj tków opuszczonych i 

                                                        
13 APK, Starostwo Powiatowe w Ostrowie, sygn.35. sprawozdanie z dn. 30 IV 1945. 
14 APK, A m O, sygn.7. Okólniki, przepisy i zarz dzenia, pismo z dn. 9 VIII 1948. 
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porzuconych, Kontrolna dla Urz du Bezpiecze stwa i MO, dla spraw volksdeutschów, 

Kontroli Administracji samorz dowej oraz deputacje – budowlana i kana owo-le na.15 

W miar  przejmowania maj tku samorz dowego przez pa stwo, zako czenia 

dzia  wojennych, likwidacji pluralizmu politycznego i niezale no ci podatkowej gminy 

miejskiej, ilo  Komisji MRN uleg a zmniejszeniu do 13. W 1950 r. dzia y nast puj ce: 

Kontroli Spo ecznej, Finansowo-Bud etowa, O wiatowa, Miejskich Zak adów 

Przemys owych, Budowlana, Miejski Komitet Biblioteczny, Przeciwpo arowa, Lokalowa, 

Zdrowia, Kwalifikacyjna, Podatku Gruntowego, Kontroli Cen i Weryfikacyjna.16  

Zmniejszenie liczby i kompetencji komisji MRN w ci gu analizowanego okresu 

wynika o z przejmowania ich dotychczasowych zada  przez Komitet Miejski PZPR. 

Potwierdzaj  to tematy poruszane podczas obrad Egzekutywy KM, np. z dnia 11 II 1949 

r.:  
 

Komisja  opracowa a  zmian  MRN  i  Zarz du  Kolegialnego,  jak  równie  bra a  udzia  w  

opracowaniu bud etu miejskiego. Tow. Adamus stawia wniosek, aby upowa ni  Komisj , 

by przeprowadzi a obni  diet Prezydium MRN i Komisji do 150 z . a radnym MRN bez 

diet, który to wniosek zosta  uchwalony. Zadania Komisji (Egzekutywy) celem 

przeprowadzenia zmian w poszczególnych Komisjach MRN. Egzekutywa K. M. stawia 

zadania  dla  tow.  tow.  przewodnicz cych  Komisji  MRN,  aby  sk adali  sprawozdania  na  

Egzekutywie. (...) Ze wzgl du odbywania si  posiedzenia MRN przerwano posiedzenie 

egzekutywy.17 

 

Proces przejmowania maj tku samorz dowego przez pa stwo rozpocz  si , co 

zosta o wcze niej zasygnalizowane, od likwidacji KKO miasta. Radni wybrali 5 IX 1947 r. 

likwidatorów i rozwi zali Komisj  KKO miasta. Natomiast dopiero dwa lata pó niej, na 

posiedzeniu MRN 6 VIII 1949 r.  przyj li  do wiadomo ci pismo Biura Komunalnych Kas 

Oszcz dno ci – Delegatury w Poznaniu Narodowego Banku Polskiego w sprawie 

likwidacji KKO miasta Ostrowa. Postanowienie Ministerstwa Skarbu z 10 III 1947 r. 

zosta o wykonane, by o ono zbie ne z polityk  tworzenia przez pa stwo NBP.18  

Kolejnym zak adem samorz dowym przej tym przez pa stwo by a elektrownia. 

Ta najwi ksza inwestycja miasta z 1927 roku, wzniesiona za kredyt z ameryka skiej 

                                                        
15 APK, A m O, sygn. 15. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 29 XII 1945. 
16 Ibidem, posiedzenie z dn. 24 I 1950. 
17 Archiwum Pa stwowe Pozna  (Dalej APP), KM PZPR w Ostrowie 1949 r. sygn. 94/III/1. Protokó  z dn. 
11 II 1949. 
18 APK, A m O, sygn.17.Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 6 VIII 1949. 
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firmy Ulen Company New York, stanowi a symbol nowoczesnego Ostrowa w II RP.19 Po 

zasygnalizowanych wcze niej problemach z Wydzia em Przemys owym w Poznaniu, na 

posiedzeniach MRN w II pó roczu 1945, proces przejmowania maj tku dokona  si  dwa 

lata pó niej. Na posiedzeniu MRN 9 VI 1947 r. zmieniona personalnie rada podejmuje 

uchwa  o przekazaniu terenu pod budow  stacji rozdzielczej dla Okr gowego Zak adu 

Energetycznego miasta Kalisza. Poprzedza j  etap gospodarowania tym zak adem 

miejskim, poprzez przeprowadzenie niezb dnych remontów silników, kredytowanych z 

Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu na sum  2 000 000 z . Po wybudowaniu 

stacji rozdzielczej w nast pnym roku bud etowym:  
 

Prezydent miasta zakomunikowa , e bud et miasta Ostrowa na rok 1949 zatwierdzony 

zosta  przez Wydzia  Wojewódzki. Poza tym poda  do wiadomo ci, e z dniem 6 X 1948 r. 

Elektrownia Miejska przechodzi na rzecz Zjednoczenia Energetycznego w odzi.20  

 

W  ten  sposób  w  20  lat  po  wybudowaniu  elektrowni  miejskiej  za  sum  120  000  

dolarów samorz d straci  kolejny obiekt na rzecz skarbu pa stwa. 

Chc c unikn  utraty kolejnego zak adu komunalnego, MRN na posiedzeniu 24 IX 

1946 r. podj a uchwa :  
 

przej  w administracj  miasta, a w przysz ci na w asno  przedsi biorstwo 

poniemieckie pod nazw  ”Browar Ostrowski”, a b ce obecnie pod zarz dem 

pa stwowym. (...) przez podniesienie jako ci i wydajno ci produkcji uzyska równie  

miasto odpowiednie korzy ci materialne.21 

 

Zgodnie z ustaw  KRN o nacjonalizacji z 3 I 1946 browar Waltera Hirscha zosta  

upa stwowiony. Natomiast starania samorz du o przej cie budynków poniemieckich, 

zgodnie z ustaw  o nacjonalizacji, zako czy y si  sukcesem. W ten sposób miasto 

uzyska o nast puj ce nieruchomo ci, przeznaczaj c je na wskazane cele: 

 

Karl Nasarek - bursa szkolna 

Edmund Gehliek - rodek zdrowia 

Emma Schulz - wirownia miejska 

                                                        
19 Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu. Pozna  1990, s. 253. 
20 APK,A m O, sygn.16. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 11 IX 1948. 
21 Ibidem, posiedzenie z dn. 24 IX 1946. 
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Artur Klintsch - Miejski Przytu ek dla Starców 

Gustaw Sinner - Miejskie Przedszkole 

Józef Schudobayn 
- przeznaczone na wymian  i odszkodowania dla 

obywateli Polaków 
Walter Hirsch 

Fryderyk Spiler i in. 

Osiedle Robotnicze - mieszkania komunalne.22 

 

MRN  czyni a  bezskuteczne  starania  o  przej cie  w  administracj  miasta  Drukarni  

Miejskiej pod zarz dem pa stwowym, stanowi cej mienie porzucone po Niemcu 

Alfredzie Hoffmanie. 

Reforma rolna równie  stanowi a podstaw  do powi kszenia uszczuplonego 

maj tku gminy miejskiej. Miasto otacza y maj tki ziemskie rodzin: Lipskich, 

Radziwi ów, Szembeków, Poni skich i innych. Cz  znajdowa a si  w obr bie granic 

administracyjnych miasta. Najwi ksze powierzchnie ogólne maj tków zajmowa y: 

Przygodzice – 9 753,74 ha, Karski – 754,90 ha, Wysocko Wielkie – 677, 45 ha, Z bców – 

343,74 ha, Kamienice Stare – 241,23 ha oraz Gorzyce Wielkie – 205,61 ha.23  

W zwi zku z przybyciem Pe nomocnika Rz du do spraw reformy rolnej na powiat 

ostrowski, dzia acza PPR Andrzeja Madeja, w dniu 15 III 1945 r. MRN sk ada wniosek:  
 

o nadaniu ziemi Gminie Miejskiej Ostrów na wieczyst  w asno  36 ha z folwarku 

bców na nowe osiedle podmiejskie i ogródki dzia kowe; 26, 5 ha z folwarku Kamienice 

Stare przeznaczone na ziele ce i zalesienie.24  

 

Równie  w nast pnym roku samorz d podejmuje uchwa  o przekazaniu na cele 

rozbudowy 124,88 ha z by ych dóbr Przygodzice w obr bie dzielnic: Kr pa i Zacharzew. 

Z powodu przej cia obszarów le nych przekraczaj cych 25 ha przez pa stwo, MRN 

podejmuje na posiedzeniu 23 XII 1946 r. uchwa  o przyznaniu miastu, zabranych przez 

administracj  pa stwow  lasów. S  to lasy: Lewkowiec i Szczygliczka z przeznaczeniem 

na podmiejski teren wycieczkowo-wypoczynkowy oraz las Wtórek na rozbudow  

wodoci gów miejskich.25 Zako czeniem procesu przejmowania ziem wg art. 15 dekretu 

o reformie rolnej by o przekazanie po 3 latach stara  Gminie Miejskiej Ostrów 

                                                        
22 Ibidem, posiedzenie z dn. 22 III 1948. 
23 Kszta towanie w adzy ludowej w Ostrowskiem w latach 1945-1949. Wydano z okazji XXX rocznicy 
powstania Polskiej Partii Robotniczej. Red. T. Kaczmarek. Ostrów Wielkopolski 1974, s. 68. 
24 APK, A m O, sygn.15.Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 21 VIII 1945. 



 9

nast puj cych terenów: z folwarku Kamienice Stare - 26 ha, z Z bcowa – 36 ha, z gminy 

Przygodzice – 2 ha. Wszystko zosta o zatwierdzone ostatecznie uchwa  11 IX 1948 r.26 

Powi kszenie w asno ci miejskiej obejmowa o dotychczasowy obszar w granicach 

administracyjnych, który wynosi  niezmiennie 2 903 ha. Dotyczy o to tylko terenów 

rolnych i lasów. 

W przypadku zak adów komunalnych samorz d w tym okresie nadal by  

pozbawiany  w asno ci  i  samodzielno ci.  Gazownia  miejska  wybudowana  w  1867  roku  

stanowi a najstarszy zak ad samorz dowy. Dostarcza  on miastu w 1946 r. oprócz gazu 

(1 460 000 m³) koks (2 266 000 kg.), i smo  (99 000 kg.). W roku 1948 miasto 

przyst pi o do rozbudowy sieci miejskiej (w ci gu 5 lat tylko 600 m. gazoci gu). Mo liwe 

by o to dzi ki po yczce rednioterminowej uzyskanej w Komunalnym Banku 

Kredytowym w Poznaniu, na sum  7 100 000 z . W lutym 1949 r.:  
 

na  skutek  ujednolicenia  cen  gazu  w  ca ym  kraju,  tutejsza  gazownia  ograniczy a  si  do  

mechanicznego przej cia na wy sz  taryf , obliczaj c nale no ci za konsumpcj  gazu 

wed ug nowej taryfy.27  

 

Mieszka cy  odczuli  to  poprzez  podwy  cen  gazu,  a  zak ad  zosta  w czony  w  

1950  r.  w  system  dotowanych  przez  pa stwo  przedsi biorstw  komunalnych  

(wodoci gów i kanalizacji oraz zak adu oczyszczania miasta).28  

Ostatnim zak adem komunalnym przej tym przeze pa stwo by a rze nia miejska. 

By  to obiekt zbudowany jeszcze przez zarz d niemiecki przed I wojn wiatow . Proces 

przejmowania w asno ci, uwidoczni  si  w po owie 1946 r., w zwi zku ze zwi kszeniem 

wymiaru podatku obrotowego i dochodowego za Miejskie Zak ady Przemys owe. 

Dyrekcja  rze ni,  tak e  poprzez  MRN,  zwraca a  si  do  Ministerstwa  Skarbu  z  pro  o  

wstrzymanie podwy ki, do czasu przeprowadzenia napraw. Podwy ka podatków 

przyspiesza a proces likwidacji zak adu. Proponowane podatki to: 15% - od badania 

zwierz t, 61% - za u ytkowanie urz dze  w rze ni, 20% - za u ytkowanie ch odni i 4% 

od u ywania wagi. Po zastosowaniu domiaru podatkowego nast pi a fala powszechnej 

krytyki kierownictwa rze ni. Na sesji MRN 9 IV 1949 r.:  
 

                                                                                                                                                                             
25 Ibidem, posiedzenie z dn. 23 XII 1946. 
26 Ibidem, posiedzenie z dn. 11 IX 1948. 
27 Ibidem, posiedzenie z dn. 16 II 1949. 
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zabierali g os radni (...), którzy w swoich przemówieniach poparli ca kowicie wyg oszon  

przez ob. Adamusa krytyk  odno nie prowadzenia gospodarki przez kierownictwo 

Rze ni Miejskiej (...) gospodarka prowadzona by a chaotycznie, a jej ywotne interesy 

omawiane by y nieraz przy kawie i kieliszku.29  

 

W lad za tym „Gazeta Ostrowska” z 21 IV donosi a:  
 

Ostatnie 51 posiedzenie MRN w Ostrowie by o bardzo o ywione i wywo o ogólne 

zainteresowanie w mie cie. Na posiedzeniu tym mia a bowiem miejsce generalna 

krytyka dzia alno ci gospodarki miejskiej. By o bardzo du o g osów krytycznych, które 

dopatrywa y si  w tej gospodarce du o rozrzutno ci i nieraz nieumiej tno ci w 

prowadzeniu poszczególnych dziedzin administracji miejskiej.30  

 

W dniu 7 IX 1949 r., zgodnie z pismem Centralnego Zarz du Przemys u Mi snego 

rze nia miejska zosta a przej ta przez pa stwo. Od tej chwili rozpocz  si  okres 

opotów zaopatrzeniowych w mi so.  

Tematyka zaopatrzenia by a cz sto omawiana na posiedzeniach egzekutywy KM 

PZPR:  
 

tow.  Zemski  wiceprezydent  miasta  Ostrowa  mówi,  e  zosta  poinformowany,  i  sp d  

ostrowski  idzie  poza  powiat,  to  znaczy  na  inne  tereny,  a  natomiast  do  Ostrowa  zostaje  

przekazywany  sp d  spoza  powiatu,  a  dok adnie  z  Konina  i  sp d  ten  zazwyczaj  

przychodzi  w  terminie  pó niejszym.  (...)  Ponadto  wskazuje  na  fakt,  e  rozdzielana  

robotnikom  s onina  jest  tak  mocno  solona,  e  wiat  pracy  kupuj c  s onin  p aci  za  co  

najmniej 10 % soli, gdy  tyle soli odchodzi ze s oniny po strz ni ciu...31 

 

Proces przejmowania zak adów komunalnych przez pa stwo doprowadzi  po 

okresie 5 lat, oprócz zmian formy w asno ci i zasad gospodarowania, do podwy ek cen: 

gazu, pr du, wody oraz pogorszenia jako ci zaopatrzenia: mi so, przerwy w dostawach 

pr du. Za to powi kszy  si  obszar terenów b cych w asno ci  miasta na skutek 

reformy rolnej (przej cie 64 ha). Zak ady komunalne, maj ce obok systemu podatków 

przynosi  dochód samorz dowi, zosta y przej te przez pa stwo w opisywanych tu 

latach 1945–1950. Pod koniec omawianego okresu miasto zosta o z 6 dotowanymi przez 

                                                                                                                                                                             
28 E. Kwieci ska-Boczy o, Gospodarka komunalna i mieszkaniowa Ostrowa Wielkopolskiego w XXX-leciu 
Polski Ludowej, „Rocznik Kaliski” 1978, t. XI, s.150. 
29 APK, A m O, sygn. 16. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 9 IV 1949. 
30 „Gazeta Ostrowska” 1949, nr 107, z 21 IV 1949. 
31 APP, KM PZPR w Ostrowie 1949r. sygn. 94/III/1. Protokó  z dn. 14 X 1949. 
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pa stwo przedsi biorstwami. By y to: Gazownia, Wodoci gi, Kanalizacja, Zak ad 

Oczyszczania Miasta, Zarz d Nieruchomo ci i Przedsi biorstwo Remontowo-Budowlane. 

Do tego posiada o 3 zak ady u yteczno ci publicznej: Dom Opieki dla Doros ych, obek 

Dzienny, Bibliotek  i Czytelni  Miejsk .32  

Pierwsza po wojnie Miejska Biblioteka Publiczna zosta a otwarta 16 I 1949 r. 

Liczy a 867 ksi ek i 359 czytelników. W pierwszym roku powi kszy a zbiory kosztem 

bibliotek: TCL, Spó dzielni Ksi garsko-Papierniczej i Towarzystwa Czytelni Kobiet. Jej 

kierownikiem by  Jan Szubert. Ambitne cele otwartej placówki nakre li  zast pca 

przewodnicz cego MRN Leon Karasiewicz na ostatniej sesji 3 VI 1950 r.:  
 

Biblioteka propaguje biblioteczki ideologiczne by klasie robotniczej da  podwaliny 

ideologiczne, uzbroi  j  w niezwyci ony or  w walce z reakcj  w umocnieniu 

sprawiedliwo ci spo ecznej...33  

 

Mija o si  to z prawd , gdy  podstaw  biblioteki stanowi y powie ci - 2 107 sztuk, 

dzie a marksistowskie liczy y tylko 202 sztuki (dane z II 1950).  

Najwi kszym jednak sukcesem samorz du by o rozpocz cie budowy szko y 

powszechnej, i to pomimo pocz tkowej odmowy Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu – 

Wydzia  Odbudowy z 21 V 1948 r. Jako powód podano szpecenie adu 

architektonicznego w s siedztwie bry y ko cio a katolickiego. Dopiero w czenie 

budowy do Pa stwowego Planu Inwestycyjnego i przyj cie patronatu przez (za one w 

1949 r.) Towarzystwo Przyjació  Dzieci, przyspieszy o inwestycj . Jak donosi a prasa:  
 

W  5  rocznic  og oszenia  Manifestu  PKWN  odby a  si  w  Ostrowie  uroczysto  

wmurowania aktu erekcyjnego w buduj cy si  gmach szko y powszechnej TPD przy ul. 

skiej.  Budow  szko y rozpocz to w lipcu 1947 r.,  na mocy uchwa y MRN z dnia 24 

wrze nia  1946,  (...)  szko a  TPD  b dzie  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  

najnowocze niejszego budownictwa szkolnego. Powierzchnia jej obejmie 36 tys. m. kw., 

24 du e jasne klasy, aul , pi kne sale gimnastyczne, szatnie, gabinety naukowe...34  

 

Inicjatyw  samorz du przej o pa stwo, a obiekt mia  s  planowej laicyzacji 

odzie y we wzorcowej szkole TPD.  

                                                        
32 APK, A m O, sygn. 17. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 25 IV 1950. 
33 Ibidem, posiedzenie z dn. 3 VI 1950. 
34 „Gazeta Ostrowska” 1949, nr 200, z 26 VII 1949. 
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Pocz wszy od 1949 r., po przej ciu dochodowych zak adów komunalnych przez 

pa stwo, samorz d zajmowa  si  ju  tylko uchwalaniem wniosków do Pa stwowego 

Planu Inwestycyjnego, Natomiast na sesji 6 VIII 1949 r. przeg osowa :  
 

uchwa  w sprawie gospodarki komunalnej w 6–cio letnim Planie Rozwoju i Przebudowy 

Gospodarki Polski dla miasta Ostrowa, w ramach wyznaczonego przez Prezydium W.R.N. 

rzeczowego podzia u nak adów inwestycyjnych, na ogóln  sum  111 850 000 z .35  

 

By  to  koniec  okresu  samodzielno ci  gospodarczej  miasta.  Z  wymienionych  na  

pocz tku  artyku u  podatków  lokalnych  w  1949  r.  pozosta y  tylko:  gruntowy,  od  

nieruchomo ci, od lokali, od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk, od psów, 

hotelowy oraz od plakatów i szyldów.  

Bilans bud etów w opisywanym okresie przedstawia  si  nast puj co (dane w 

otych):36  
 1945 1946 1947 1948 1949 

dochody 9 355 472,06 20 253 535,93 66 990 146,62 112 884 588,92 163 221 419,60 

wydatki 9 851 905,87 18 263 528,05 67 431 568,46 119 750 087,36 143 364 290,36 

niedobór/ 
nadwy ka 

-496 433,81 1 990 007,88 -441 421,84 -6 852 498,44 19 857 129,24 

 

Niedobory z 1945 r. spowodowa o uczestnictwo miasta w procesie odbudowy 

kraju  ze  zniszcze  wojennych,  ujemny  bilans  bud etu  z  lat  1947  i  1948  to  nast pstwo  

przej cia przez pa stwo dochodowych zak adów gospodarki komunalnej. 

Opisywany okres, ze wzgl du na brak porównawczych danych statystycznych, 

bilansuje nast puj ce zestawienie. 

 
 Jednostka miary Stan w 1945 Stan w 1950 

ugo  sieci wodoci gowej km 33 35,5 

ugo  sieci kanalizacyjnej km 31,6 31,6 

ugo  sieci gazowej km 23,4 24 

Produkcja gazu tys. m ³ 1 628,0 1 479,0 

ugo  ulic ogó em km 120 120 

w tym o nawierzchni ulepszonej km 13,6 14,2 

Ilo  budynków mieszkalnych budynek 2 428 2 483 

Ilo  mieszka  mieszkania 7 600 7 560 

                                                        
35 APK, A m O, sygn. 17. Protokólarz Rady Miejskiej, posiedzenie z dn. 6 VIII 1949. 
36 Ibidem, posiedzenie z dn. 3 VI 1950. 
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Ilo  izb mieszkalnych pomieszczenie 22 120 22 382 

Ilo  ulicznych punktów wietlnych punkt wietlny 163 210 

Powierzchnia ogródków dzia kowych ha 15,54 29,33 

Ilo  szkó  podstawowych szko a 7 7 

Wydatki inwestycyjne tys. z . brak danych 1 547,9 

Wydatki bie ce tys. z . brak danych 5 202,0 

Ilo ek w szpitalach ko 140 145 

Liczba przedszkoli37 przedszkole 3 3 

 

W przedstawionej cz ci, dotycz cej zada  samorz du na etapie zmian 

asno ciowych, mo na wyró ni  trzy fazy. 

Okres 1945 – 1946 to uznanie dotychczasowych form w asno ci gminy miejskiej, 

spowodowany chwilow  jeszcze niezale no ci  MRN. Wymiana osobowego sk adu rady 

i ostateczne przej cie inicjatywy przez powsta y w grudniu 1948 r. klub radnych PZPR 

ko czy ten etap. Towarzyszy temu procesowi chwilowego uznania w asno ci okres 

wa nych rozstrzygni  w walce z podziemiem, referendum i wybory do sejmu.  

Okres 1947-1949, pokrywaj cy si  z planem 3–letnim, oznacza  równie  

przebudow  struktury gospodarczej samorz du. Pa stwo dokona o akumulacji kapita u, 

pos uguj c si  m. in. zak adami komunalnymi o wysokiej dochodowo ci (elektrownia, 

gazownia, rze nia).38 Zasobna i solidna Wielkopolska wnios a, na przyk adzie 

samorz du Ostrowa, wk ad w proces integracji ziem odzyskanych i przemieszczania 

repatriantów. System bankowy zosta  zunifikowany przez w czenie KKO miasta do 

KKO powiatu, a nast pnie zlikwidowany. Has a odbudowy ze zniszcze  wojennych 

mo na odnie , w przypadku ocalonego od zniszcze  miasta, do najwi kszej inwestycji – 

budowy szko y powszechnej (do 1950 r. oddano tylko stan surowy). Do pozytywnych 

zmian nale y równie  zaliczy  wprowadzenie po wyzwoleniu 7-letnich szkó  

podstawowych w mie cie oraz walk  z analfabetyzmem. W tym czasie powsta a Miejska 

Biblioteka Publiczna. 

Rok 1945 rozpocz  wprowadzenie odgórnie sterowanej i kontrolowanej przez 

Prezydium WRN w Poznaniu oraz Komitet Miejski PZPR gospodarki municypalnej, 

zgodnie z wytycznymi Pa stwowej Komisji Planowania. Niestety nie mia o to ju  nic 

                                                        
37 ród o: Miasto Ostrów Wielkopolski w latach 1945-1967: osi gni cia i wyniki dzia alno ci . Red. T. Fuda a. 
Ostrów Wlkp. 1968, s. 66 – 69; E. Kwieci ska – Boczy o, op. cit., s. 136-165. 
38 S. Jankowiak, Wielkopolska w okresie stalinizmu. Pozna  1995, s. 114. 
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wspólnego z przedwojenn  ide  samorz du, opart  na gospodarczej podmiotowo ci i 

niezale no ci. 

Symbolem zmian tego okresu dla miasta mo e by  wspomniana wcze niej 

przebudowa w stylu barokizuj cym ratusza, rozpocz ta w 1948 r., wg projektu in . K. 

Ulatowskiego z Poznania.39   

                                                        
39 Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu, op. cit., s. 611; Ostrów Wielkopolski w dawnej pocztówce. 
Ostrów Wlkp. 1998, s. 11. 


