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II wojna światowa przyniosła
wielką zmianę dla tych obszarów,
nr
na których leżała dzisiejsza Gmina
Oleśnica.
Z chwilą włączenia okolic Oleśnicy do Polski zaprowadzono tutaj
samorząd gminny, wzorowany na
przedwojennych polskich rozwiązaniach, ze zmianami wprowadzonymi przez nowe władze.
Wiosną i latem 1945 roku polskie władze administracyjne rozpoczęły przygotowania do powołania
gmin wiejskich na wzór rozwiązań
z pozostałej części kraju. Każdy
powiat miał swojego pełnomocnika rządowego, który pełnił rolę
Informator Samorządowy nr 2
kwiecień
podobną2015
do starosty. To właśnie ci
pełnomocnicy tworzyli gminy. Nie
było żadnych dokładnych wytycznych. W okolicy Oleśnicy powstały
Nie, nie chodzi wcale o to, że - gruntowy lub od budynku (mini- cztery gminy wiejskie. Były to: Soma swoją historię tak jak każda mum 3 marki rocznie) lub płacili kołowice, Jenkowice, Solniki Wielgmina w Polsce. Gmina Oleśni- podatek osobisty w wysokości kie i Brzezia Łąka.
ca może pochwalić się swoją hi- co najmniej czterech marek roczSokołowice obejmowały gromastoryczną monograﬁą, wydaną nie. Tylko członkowie gminy mieli dy (sołectwa): Boguszyce, Brzeprzez lokalny samorząd. „Histo- czynne i bierne prawo wyborcze zinka, Cieśle, Miodary, Ostrowina,
ria samorządu
Gminny Ośr i administracji w w danej gminie. Dodatkowo, opła- Poniatowice, Rataje, Sokołowice,
Gminie Oleśnica 1945 - 2015” to cając wyższe podatki, mogli mieć Spalice i Suchynia oraz Ligota
wydawnictwo, które lada dzień po kilka głosów - aż do czterech. Polska. Solniki Wielkie to gromapojawi się w Urzędzie Gminy. I Na przykład właściciel gruntu o dy: Bogusławice, Gręboszyce,
rozpocznie z kolei swoją własną obszarze od 20 do 50 mórg miał Kijowice, Ligota Wielka, Nowa Lihistorię, trafiając „pod strze- 2 głosy.
gota, Nowoszyce, Smolna, Solniki
chy”, zapewne nie tylko w GmiKadencja władz gminy trwała Małe, Solniki Wielkie, Strzałkowa,
nie Oleśnica...
wtedy 6 lat. A w większych gmi- Świerzyna, Wądoły, WszechświęSkąd się wziął pomysł na takie nach nawet 12 lat. Sołtys był za- te, Wyszogród, Zarzysko, Zawidowydawnictwo?
wodowym urzędnikiem i nie musiał wice, Zbytowa.
- Postanowiłem wydać mono- być mieszkańcem gminy.
Na zachodzie położona była
graﬁę, ponieważ chciałem, aby zorozległa gmina Jenkowice. Pierstały opisane dzieje administracji i Diet radnych w II RP nie maj
wotnie
2015 w jej skład wchodziły grosamorządu Gminy Oleśnica na tle było
mady: Borowa, Byków, Dąbrowa,
przemian administracji w czasach
A co się zmieniało? Ano np, to, Dąbrowica, Dobra, Dobroszów
powojennych. Uznałem, że brakuje że w czasach II Rzeczpospolitej Oleśnicki, Dobrzeń, Jaksonowice,
takiej publikacji, bo nikt do tej pory mandat radnego nie wiązał się z Januszkowice, Jenkowice, Lucień,
jej nie wydał. Mając na uwadze żadnym wynagrodzeniem. Według Łosice, Smardzów i Stępin. Siedziprężny rozwój gminy, chciałem, ustawy gminnej gminy dzieliły się bą gminy był Stępin.
aby nasze dzieje, nasza historia wtedy na gromady (odpowiednik
Na południu położona była gmiZaledwie
1 na kartach książki. dzisiejszych sołectw). Funkcje na Brzezia Łąka. Obejmowała
została
spisana
Gmina Oleśnica na to zasługuje - uchwałodawcze posiadała rada gromady: Bielawa, Blizbórz, Brzemówi wójt Marcin Kasina.
gminy. Wyboru radnych dokony- zia Łąka, Bystre, Kamień, Kątna,
wało kolegium złożone z delega- Ligota Mała, Niecieszów, OlePewne i niezmienne są
tów rad gromadzkich, sołtysów i śniczka, Piecowice, Pietrzykowice,
śmierć i podatki
podsołtysów wszystkich gromad. Piszkowa, Raków, Śliwice, Zimnica
Monograﬁa jest prawdziwą ko- Istniał cenzus wieku przy prawie i Krzeczyn.
palnią faktów, wydarzeń i nazwisk. wyborczym czynnym 25 lat i w
Sięga lata, kiedy okolice Oleśni- prawie wyborczym biernym wyno- Pionierskie czasy
o głodzie i chłodzie
cy należały do księstw śląskich. szący 30 lat.
W gminach do 5.000 mieszkańPrzez następne stulecia związaCzasy były szalenie trudne, a
ne były z państwami niemieckimi ców radnych było 12. Kadencja działalność samorządowców au(Królestwo Prus, Cesarstwo Nie- wynosiła 5 lat. W gromadach orga- tentycznie pionierska....
nem uchwałodawczym było zebramieckie).
W latach 1945 - 1951 sekreCo było w gminie zawsze? Po- nie gromadzkie. Gromada wiejska tarzem gminy Sokołowice był
miała własny budżet. Wybory za- Adam Miszkiewicz pochodzący z
datki, niestety...
Mieszkańcy tej ówczesnej nie- twierdzał starosta powiatowy. Każ- Kresów. W zachowanych aktach
mieckiej gminy samorządowej dy mieszkaniec wsi - w przypadku znajduję się taki oto opis sekretadzielili się na dwie kategorie: przy- zgłoszenia go na sołtysa lub pod- rza Miszkiewicza:
należnych do gminy i członków sołtysa - miał obowiązek sprawo„Okolica tutejsza w momencie
gminy. Członkostwo wynikało ze wania funkcji do końca kadencji.
przejmowania Ziem Odzyskastatusu majątkowego. Musieli to
nych przez administrację polską
być posiadacze nieruchomości, Po wojnie powstają
przedstawiała stan rozpaczliwy.
za którą płacili właśnie podatek cztery gminy
Ogólne zniszczenie materialne
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Gminy Oleśnica

Gmina Oleśnica
ma
swoją
historię
DOBROSZYCE - Dobre życie
Oni uwierzyli w siebie!

NASZ BIERUTÓW
Informator Samorządowy nr 4

Drogi, czyli złoty środek
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Samorząd po przełomie 1989 roku, gdy wójtem był Andrzej Proszkowski

Sołtysi w czasie samorządowych obrad

obiektów przemysłowych i wsi,
zdewastowanie rolnictwa, połączeń komunikacyjnych i telegraﬁcznych sięgały prawie 70%.
Zdemolowane albo zniszczone
całkowicie drukarnie, zrujnowane
budynki szkolne, brak urządzeń
i pomocy naukowych, spalone
biblioteki, przedstawiały obraz
braków podstaw technicznych
pracy kulturalno-oświatowej na tle
ogólnego zniszczenia materialnego. Wśród tych ruin i pustkowia,
zaludnionych około 50 rodzinami
osadnika polskiego, rozpoczął 10
czerwca 1945 roku gorączkową
pracę nad zorganizowaniem administracji gminy Sokołowice (Zaklau) z siedzibą w Sokołowicach
– ob. Miszkiewicz Adam – repatriant zza Buga, skierowany na
stanowisko sekretarza tej gminy.
Pierwsze poczynania państwowości polskiej na tym terenie były
bardzo trudne i ciężkie, często o
głodzie i chłodzie, wymagające
od pracownika administracyjnego
nadzwyczajnego pionierskiego
wysiłku i ofiarności, pomimo to,
że w okresie 6 miesięcznego do
daty zorganizowania gminy nie
było mowy o możliwości uzyskania gotówki na wypłatę należności
personelowi gminnemu”.
Z akt gminy wynika, że stopniowo odsyłano do Niemiec dawnych
mieszkańców. W 1947 roku zostało ich zaledwie 60 osób (mieszkali
w państwowym majątku Brzezie).
W 1948 roku nie było ich już wcale i wójt pisał w raporcie „śladów
niemczyzny brak”.

Jak to z aferą
Szkudlarka było...
Stalinizacja kraju to czas stopniowego ograniczania samorządu,
aż do jego zniesienia w 1950 roku.
W 1954 roku przeprowadzono nieudaną reformę podziału kraju na
gromadzkie rady narodowe (1954
– 1972).

Panorama Oleśnicka nr 20

Radni obradują. Na pierwszym planie Tadeusz Kunaj i Stefania Krzemińska

Dawne granice gmin miały się
zmienić. Gminy miały zastąpić
mniejsze jednostki – gromady.
Zlikwidowano już samorząd gminny, teraz likwidacji miały ulec także gminy. Kraj miał ulec zupełnej
przebudowie. Gromady miał y
stać się zalążkiem dużych, kolektywnych gospodarstw rolnych, na
kształt radzieckich kołchozów
Dopiero od 1973 roku zaczęto
naprawiać błędy i ustanowiono
większe gminy. To wtedy powstała
współczesna Gmina Oleśnica. Od
1990 roku funkcjonuje według nowych norm prawnych ustalonych
w ustawie z 8 marca 1990 roku „o
samorządzie gminnym”.
Jak wspomnieliśmy, książka jest
też kopalnią nazwisk. Przewijają
się w niej setki osób, radnych, sołtysów, wójtów, przewodniczących.
Od 1945 do 2015 roku. Mnóstwo
tu ciekawostek, jak np. ta o „aferze
Szkudlarka”.
„Latem 1957 roku wybuchła afera
z udziałem przewodniczącego Stefana Szkudlarka. Pojawiły się różne zarzuty wobec jego osoby. Była
nawet audycja radiowa oskarżająca
go o różne malwersacje. Z drugiej
strony wielu mieszkańców gromady było przekonany o jego niewinności. Podczas głosowania 27 lipca
1957 roku GRN pozostawiła go na
stanowisku. Szkudlarek kierował
gromadą do końca kadencji”....
********
- Nad wstępną korektą pracowali byli i obecni pracownicy Urzędu
Gminy Oleśnica. Duży udział miała
była sekretarz gminy Daniela Buraczewska oraz obecni pracownicy Referatu Promocji. Swoje archiwalne zdjęcia udostępniła nam
Panorama Oleśnicka. Liczę, że
publikacja będzie ciekawą lekturą
i przyczyni się do rozwoju badań
nad historią Gminy Oleśnica - konkluduje wójt Marcina Kasina.
AUTOR
Autorem książki jest Leszek
Zugaj. Urodził się w 1977 roku w
Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest
absolwentem Wydziału Politologi
i Nauk Społecznych UMCS w Lublinie. Swoją pracę dyplomową,
którą obronił w 2001 roku, zatytułował „Samorząd szlachecki
w Polsce w latach 1569 - 1717”.
Zugaj od 1996 roku mieszka w
Lublinie. Autor monografii Gminy Oleśnica
wcześniej
zajmował
20-26 maja
2015
się już wykonaniem opracowania
historycznego monografii wielu
samorządów, m.in. gmin: Nur,
Lubotyń Wielki, Szumowo, Zambrów, Rutki, Czyżew, Wysokie
Mazowieckie, Klukowo, Kobylin
Borzymy, Kulesze Kościelne,
Nowe Piekuty, Wyszki, Brańsk,
czy Dziadkowice.

