GMINA
WĄDROśE WIELKIE

KRONIKA
1960 - 1974

1960 r.
OSP Granowwice zwołało nadzwyczajne posiedzenie z powodu choroby komendanta
Pasternaka Teofila. Nowo wybranym komendantem został Grygorcewicz Antoni. W
szeregi OSP przyjęto teŜ nowych członków :
druha - Dudziaka Stanisława
druha - Wojciechowskiego Zygmunta
druha - Pasternak Zofię
druha – Prudzienice Jana
druha – Tęczę Franciszka
W kwietniu OSP zaczęła przygotowywać się na zawody powiatowe w Legnicy, a w
czerwcu zajęła I miejsce.

Styczeń 1960 r. - Gromadzka Rada Narodowa w Mierczycach na wniosek radnych i
społeczeństwa gromady, została w całości włączona do gromady WądroŜe Wielkie.

Luty 1960 r .

- Systematyczny wzrost uczniów i nauczycieli doprowadza do
wyjątkowej ciasnoty i znacznych trudności w realizowaniu procesu dydaktycznowychowawczego Szkoły w WądroŜu Wielkim. Problem ten nurtował przez kilka lat zespół
nauczycieli, jak równieŜ środowisko i władze polityczno-administracyjne gminy. Po
szeregu konsultacjach i przeanalizowaniu moŜliwości adaptacji na cele szkolne budynków,
postanowiono wniosek dyrektora Stefana Szczukiewicza o potrzebie budowy nowej szkoły
na Sesji Gminnej Rady Narodowej. W wyniku tych zabiegów oraz poparcia władz
powiatowych budowa szkoły weszła do planu inwestycyjnego Kuratorium we Wrocławiu.
Otwarcie nowej szkoły zaplanowano na 1 września 1959 r., jednakŜe z powodu opóźnień
w pracach budowlanych, naukę w nowym budynku rozpoczęto w lutym tego roku.
Budynek nowej szkoły został zbudowany wg typowego projektu szkół siedmioklasowych
o pięciu izbach lekcyjnych i sali gimnastycznej. Nowy obiekt jak na warunki wiejskie
posiadał bogate zaplecze i wyposaŜenie techniczne. Szkoła została zaopatrzona w
kompletny sprzęt i pomoce naukowe.
MłodzieŜ szkolna pod nadzorem Rady Pedagogicznej długo jeszcze pracowała przy
zagospodarowaniu otoczenia szkoły. Wokół ogrodzenia otaczającego posesję szkolną
posadzono drzewa, zrobiono alejki, zasiano kwiaty i trawę. Zadbano równieŜ o rozbudowę
zaplecza sportowego. Wykonano w czynie społecznym boisko do piłki siatkowej.
Początek lat sześćdziesiątych ustabilizował stan kadry nauczycielskiej w Szkole
Podstawowej w Budziszowie Wielkim na najbliŜsze lata, co miało pozytywny wpływ nie
tylko na atmosferę panującą w szkole, ale przyczyniło się do podniesienia wyników
nauczania, wychowania i integracji szkoły ze środowiskiem.
Od wakacji do końca listopada przeprowadzono remont kapitalny budynku nr 1.

1961 r.
Rok ten zapoczątkowuje działalność Banku Spółdzielczego w WądroŜu Wielkim i jego
Oddziału w Rui, w miejsce dotychczasowej Kasy Spółdzielczej i Punktu Kasowego.

Marzec 1961 r. - W OSP Granowice odbyło się walne zebranie, które obsługiwał por.
poŜarnictwa Komendy Powiatowej w Legnicy Morawiecki Artur. Przyjęto w poczet straŜy
nowych członków tj. Grabarczyka Mieczysława i Kolara Michała. Zorganizowano zabawę
taneczną, a dochód z niej przeznaczono na potrzeby straŜy.

1965 r.
Rok ten stanowił szczególnie waŜny etap rozwoju nie tylko dla szkoły w Budziszowie
Wielkim, ale całego szkolnictwa.
Dokonano zmian w sieci szkolnej i wprowadzono nowe programy nauczania dla kl. VII co
zakończyło okres przygotowań do przejścia z siedmioklasowego na ośmioklasowy system
nauczania w szkołach podstawowych.
Ostatnia faza tego cyklu przemian dotyczyła zmiany całokształtu nauczania, który miał
odtąd mieć charakter świecki i zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z 25 marca
1965 roku usunął religię ze szkół. W tym środowisku problem ten ostatecznie rozwiązano
w trzy lata później podczas zebrania rodziców. Odtąd dzieci chodziły na katechezę do
kościoła. Ponadto nauczycielom i rodzicom udało się pozyskać dla szkoły budynek
plebani, w którym po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych: przełoŜenia dachu, wykonania
elewacji, pomalowania ścian, załoŜeniu centralnego ogrzewania, zyskano dwie klasy i
mieszkania dla nauczycieli.
Szkoła w WądroŜu Wielkim jako szkoła wiejska nie posiadała dostatecznej liczby
wykwalifikowanych nauczycieli, co spowodowało pilną potrzebę budowy domu dla
nauczycieli. Przy poparciu władzy polityczno - aministracyjnej gminy i przy pomocy
młodzieŜy, rodziców oraz Komitetu organizacyjnego Wydział Oświaty i Wychowania w
Legnicy Zakładu
Usług Technicznych w WądroŜu Wielkim wybudował "Dom
Nauczyciela" o trzech mieszkaniach typu M-3. Wokół budynku usytuowano ogród i
posadzono drzewa owocowe.
W okresie wakacji, po zakończeniu roku szkolnego 1965/66, budynek szkolny został
odnowiony wewnątrz i na zewnątrz. Urządzono 3 klasopracownie: biologiczną,
geograficzną i historyczną. Zakupiono projektor do wyświetlania filmów.

Luty 1965 r. - Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP Granowice, na
którym wybrano nowe władze. Komendantem został powtórnie Grygorcewicz Antoni.
Prezesem – Dudziak Stanisław, sekretarzem - Kowalik Marian, a gospodarzem –
Nabiałczyk Zygmunt.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli :
przewodniczący - Prudzienica Jan
członek
- Wojciechowski Zygmunt.
Przyjęto takŜe nowych członków OSP:
Skowron Ryszard
Sufczyński Henryk
Grabarczyk Józef
Rak Edward
Wojtaś Jan
Sobiegraj Stanisław
Szymański Marian
OSP oddała do Komendy Powiatowej w Legnicy sikawkę celem przekazania jej do
muzeum , a w zamian otrzymała wóz konny do przewoŜenia sprzętu.

1966 r.
Po okresie stagnacji w działaczy i piłkarzy klubu sportowego z Granowic wstąpił "nowy
duch". Wybrano nowy zarząd w składzie:
prezes
- Sobiegraj Stanisław
w-ce prezes
- Wojtaś Jan
skarbnik
- Prudzienica Franciszek
sekterarz
- Dudziak Stanisław
trener
- Wojtaś Jan
członek
- Kopacz Bronisław
członek
- Nowicki Bronisław
Przyjęto nazwę "Rodło" Granowice, która zaproponował Wojtaś Jan. Po zwycięstwach z
okolicznymi druŜynami podjęto decyzję przystąpienia do rozgrywek piłkarskich w kl "D".
W WądroŜu Wielkim oddano do uŜytku budynek nowej szkoły wraz z salą gimnastyczną .

1967 r.
Przy granowickim klubie istniała silna sekcja szachowa w składzie: Sobiegraj Stanisław,
Sufczyński Czesław, Prudzienica Jan, Lech Edward, Skwark Edward. W 1967 r. sekcja ta
brała udział w zorganizowanym w Jaworze Turnieju szachowym o "Złotą WieŜę".

18 czerwiec 1967 r. - W WądroŜu Wielkim odbyły się gminne zawody straŜackie, w
których I miejsce zajęła OSP Granowice.

Od 1 września 1967 r. - w WądroŜu Wielkim i w Budziszowie Wielkim funkcjonuje
8-klasowa szkoła podstawowa.
Ostatnia faza cyklu przemian w szkolnictwie dotyczyła zmiany całokształtu nauczania ,
który miał odtąd mieć charakter świecki i zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z
25 marca 1965 roku usunął religię ze szkół. Problem ten rozwiązano w trzy lata później
podczas zebrania rodziców. Odtąd dzieci9 chodziły na katechezę do kościoła. Ponadto

1968 r.
28 styczeń 1968 r.

Przyjmując projekt nowego podziału administracyjnego
opracowany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Legnicy, Gromadzka Rada
Narodowa w WądroŜu Wielkim przyłączyła do siebie uchwałą 34/6/68 Gromadzką Radę
Narodową w Budziszowie Wielkim. Ukształtowana w ten sposób gromada WądroŜe
Wielkie przetrwała do kolejnej reorganizacji w latach 1972 - 1975.
W skład gromady wchodziło 18 wsi sołeckich: Bielany, Biernatki, Budziszów Mały,
Budziszów Wielki, Gądków, Granowice, Jenków, Kępy, Kosiska, Mierczyce, Pawłowice,
Postolice, Rabienice, Skała /wieś z powiatu Jawor/, Sobolew, WadroŜe Małe, WądroŜe
Wielkie i Wierzchowice /dawniej Wągrów/ oraz 5 przysiółków: do WądroŜa Wielkiego Augustów, do Mierczyc - Dobrzany, do Rąbienic- Dobrzęcin, do Pawłowic - Przybłędów i
do Budziszowa Małego - Ustków.
-

Na terenie gromady funkcjonują następujące spółdzielnie: Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska" w WądroŜu Wielkim, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. gen.
Karola Świerczewskiego w Bielanach, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 22-go Lipca
w Gądkowie i Bank Spółdzielczy w WądroŜu Wielkim.

Styczeń 1968 r. - W OSP Granowice odbyło się zebranie, na którym przyjęto nowych
członków : Grygorcewicza Jana , Grygorcewicza Józefa i Tarnowskiego Tadeusza.
Skierowano na kurs w zakresie obsługi motopomp prowadzonego przez Powiatową
Komendę StraŜy PoŜarnej w Legnicy druha: Skowrona Ryszarda i Tarnowskiego Adama.
Zaczęto organizować takŜe druŜyny młodzieŜowe.
Gromadzka Rada przydzieliła OSP ciągniki rolnicze z Kółka Rolniczego na przewóz
sprzętu gaśniczego w razie poŜaru. Odpowiedzialnym za ciągnik był druh Skwark Konrad.

1969 r.
W Granowicach postanowiono szkolić druŜynę trampkarzy. Trenerem został Wojtaś Jan.
Na efekty nie trzeba było długo czekać. W marcu rozpoczęły się rozgrywki piłkarskich
druŜyn LZS powiatu legnickiego. DruŜyna z Granowic po zwycięstwie nad TUR Golanka
6 : 2 (4:2) wysunęła się na pierwsze miejsce w tabeli i zdobyła mistrzostwo w powiecie.
DruŜyna grała w składzie: Nabiał Wiesław, Skwark Edward, Tęcza Edward, Doros Józef,
Łapka Adam, Telka Alfred, Długosz Henryk, Lech Edward, Jastrzębski Adam, Szyba
Ryszard, Skwark Zenon, Emilianowicz

1970 r.
Lata 70-te to pierwsze znaczące i odnotowane rezultaty pracy pedagogicznej szkoły w
Budziszowie Wielkim. Uczniowie licznie uczestniczą w konkursach i olimpiadach np.:
grupa uczniów pod opieką Pani Zofii Lorkiewicz zajmuje czołowe miejsca w gminnych
olimpiadach języka polskiego.
Działalność druŜyny ZHP zmienia swój charakter, gdy opiekunem zostaje druhna
Aleksandra Maruszczak. Druhny i druhowie wychodzą poza obręb szkoły i dają sił poznać
szerszej publiczności, występując przy okazji uroczystości regionalnych i państwowych.
Program zespołu harcerskiego utworzonego na wzór "Gawędy" cieszy się duŜym
powodzeniem. "Barwne stroje, wesołe piosenki i ciekawe układy taneczne" podobają się i
są nagradzane nie tylko brawami. O poziomie tych występów mogą świadczyć czołowe
miejsca zajmowane w rejonowych konkursach w Jaworze.

W czerwcu druŜyna OSP z Granowic zajęła III miejsce na zawodach powiatowych w
Kunicach

( Na zdjęciu uczestnicy zawodów :
Od lewej w I rzędzie: Bronisław
Nowicki, Michał Tarnowski, Antoni
Grygorcewicz, Franciszek
Jodłowski, Zygmunt Nabiałczyk; w
II rzędzie Ryszard Skowron, Jan
Tryka, Henryk Sufczyński, Józef
Grabarczyk, ; w III rzędzie Michał
Sikora, J. Podmokły; na przyczepie
Wiesław Nabiałczyk, Edward
Jastrzębski, Grygoncewicz Henryk).

Młodzi chłopcy z Granowic sukcesywnie zasilają druŜynę seniorów i tworzą najsilniejszą
druŜynę w naszym rejonie. DruŜyna ta wygrywała wszystkie turnieje oraz dwukrotnie

zajmowała pierwsze miejsce w kl "C". Ograniczone moŜliwości transportowe
spowodowały, Ŝe druŜyna rezygnowała z występów w kl "B" na rzecz innych druŜyn.
Okres przypadający po roku 1970 charakteryzuje dynamiczny i wszechstronny rozwój
Spółdzielni w Bielanach we wszystkich jej dziedzinach. Znacznie powiększono zasięg jej
działania, organizując filię Spółdzielni w Motyczynie gmina Prochowice /utworzona w
1976, usamodzielniła się w roku 1981/, rozwijając hodowlę bydła, trzody chlewnej i
drobiu a takŜe budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie. Plony 4 zbóŜ wynoszą 53 q z
ha, obsada bydła na 100 ha UR wynosi 106 sztuk, a trzody chlewnej - 118 sztuk.

1971 r.
W lutym W OSP Granowice odbyło się zebranie, na którym podsumowano działalność za
1970 r. Ten rok obfitował w duŜą ilość wyjazdów do poŜaru oraz w czyny społeczne na
rzecz wsi. Członkowie OSP między inny wyróŜnili się duŜym zaangaŜowaniem w
utwardzaniu drogi łączącej wieś Granowice z Marcinowicami ( 1,5 km ).
W czerwcu odbyły się gminne zawody straŜackie , w których OSP Granowice zajęła II
miejsce.

1972 r.
Gromada WądroŜe Wielkie jest najlepsza w powiecie legnickim. Świadczą o tym
najwyŜsze plony zbóŜ ( 34 q z ha ) i wysokie nawoŜenie pól dochodzące do 310 kg
nawozów mineralnych na 1 ha.
Hodowla trzody chlewnej wzrosła od 1970 r. o ponad 1900 sztuk, bydła natomiast o około
300 sztuk.
W Gądkowie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna wybudowała nowoczesna oborę na 128
krów dojnych.
szkoły w Budziszowie Wielkim po śmierci Witolda
Obowiązki kierownika
Wasilewskiego obejmuje jego Ŝona Maria Wasilewska.
Luty 1972 r. – W OSP Granowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na
którym wybrano nowe władze OSP.
Naczelnikiem został - Franciszek Jodłowski
Z-cą naczelnika - Antoni Grygorcewicz,
Gospodarzem - Zygmunt Nabiałczyk,
sekretarzem - Jan Prudzienica
a prezesem - Stanisław Sobiegraj.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący - Józóf Podmokły
członkowie - Stanisław Dudziak Michał Tarnowski, Jan Tryka

29 listopad 1972 r. - ustawą o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych
/Dz. U. Nr 49, poz. 312/ stworzono nowe podstawy organizacji i funkcjonowania organów
władzy i administracji na stopniu gminnym. Rada Ministrów uchwaliła szereg aktów
prawnych, realizujących idee nowej koncepcji terytorialno - organizacyjnej gminy i
wykonujących postanowienia powyŜszej ustawy.

6 grudzień 1972 r. - w WądroŜu Wielkim odbyło się pierwsze w powiecie legnickim
ogólno gromadzkie zebranie sprawozdawczo-wyborcze PZPR. Uczestniczył w nim
sekretarz KP PZPR w Legnicy tow. Kryspin Szymański oraz przedstawiciel Oddziału
Organizacyjnego KW partii tow. Roman Smotylewicz. Zebraniu przewodniczył
pełnomocnik d/s przyszłego urzędu gminnego, członek egzekutywy Komitetu
Powiatowego Ignacy Brózda. Członkowie 21 podstawowych organizacji partyjnych z 15
wsi, 2 najstarszych i przodujących na Dolnym Śląsku spółdzielni produkcyjnej ( w
Bielanach i Gądkowie ), 5 PGR, gminnej spółdzielni, POM i kamieniołomu w
Mikołajowicach dyskutowali o najistotniejszych i najbliŜszych im sprawach gromady i
poszczególnych wsi. Jednym z problemów poruszanych w trakcie zebrania jest
niedostateczny w tym rejonie powiatu zasób wody. Tylko jej zwiększona produkcja w
sposób zasadniczy będzie decydować o realizacji ambitnych zamierzeń w zakresie
zwiększenia hodowli, zwłaszcza bydła.
Uczestnicy zebrania wybrali 13-osobowy Komitet Gminny PZPR. Pierwszym sekretarzem
został Stanisław Kąkol - dotychczasowy przewodniczący Prezydium Gromadzkiej Rady
Narodowej, a sekretarzami d/s organizacyjnych, propagandy i rolnych kolejno: Tadeusz
Dudkiewicz, Bogdan Król i Bazyli Myrna.

1973 r.
W województwie wrocławskim zamiast 254 gromad tworzy się 138 gmin.
Wojewódzka Rada Narodowa we Wrocławiu z dniem 1 stycznia 1973 r. nadaje akt
elekcyjny Gminie WądroŜe Wielkie w brzmieniu: " Na podstawie art.101 ust.1 ustawy z
dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych ( Dz..U. Nr 49 z 1972 r. poz.314), uchwałą
Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu Nr XIX/109/72 z dnia 13 grudnia 1972 r.
tworzy się w powiecie legnickim Gminę WądroŜe Wielkie". Akt podpisany został przez
Przewodniczącego Sesji mgr inŜ. Stefana Rylskiego i Przewodniczącego Prezydium inŜ.
Zbigniewa Nadratowskiego.
Gminna Rada Narodowa otrzymała z okazji I Sesji inauguracyjnej list z Komitetu
Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu o następującej treści:
" Reorganizacja władz terenowych na wsi i w małych miastach jest aktem o wielkiej
społecznej i politycznej dojrzałości.
Sprzyjać ono będzie wszechstronnemu socjalistycznemu rozwojowi wsi, postępowi w
produkcji rolnej, a takŜe unowocześnieniu systemu zarządzania i umacnianiu demokracji
socjalistycznej.
Społeczeństwo w pełni zaaprobowało te zmiany i wiąŜe z nimi duŜe nadzieje.
Szczególna rola przypada gminnej radzie narodowej i wszystkim radnym, których ofiarną
pracę w pełni doceniamy i szanujemy.
Z okazji Sesji inauguracyjnej Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu, Ŝyczy
Wysokiej Radzie i mieszkańcom pomyślnego wykonania wszystkich zadań związanych z
wszechstronnym postępem społeczno-gospodarczym i wzrostem poziomu Ŝycia obywateli
gminy".
I Sekretarz KW PZPR
Ludwik DróŜdŜ

Z dniem 1 stycznia 1973 r. Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
we Wrocławiu inŜ. Zbigniew Nadratowski (na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29
listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych -DZ.U. Nr 49,
poz. 312) powołał na Naczelnika Gminy WądroŜe Wielkie w powiecie legnickim Obywatela Ignacego Brózdę. Ignacy Brózda dotychczas był głównym księgowym
spółdzielni produkcyjnej. Stanowisko sekretarza gminy objął Jerzy Nogaj.
Nad organizacją i realizacją zadań oświatowych i dydaktyczno-wychowawczych sprawują
pieczę : od 1973-1975 r. Gminni Dyrektorzy Szkół - Zbigniew Korpaczewski i Stefan
Szuszkiewicz.
Nowo utworzona Gmina WądroŜe Wielkie - to gmina wiejska posiadająca 8.900 ha w tym
7.807 ha uŜytków rolnych. Liczba mieszkańców - 4 800.
Wsi sołeckich jest 18: Bielany, Budziszów Mały, Budziszów Wielki, Biernatki, Gadków,
Granowice, Jenków, Kępy, Kosiska, Mierczyce, Pawłowice, Postolice, Rąbienice, Skała,
Sobolew, WądroŜe Małe, WądroŜe Wielkie, Wierzchowice,
przysiółków 5: Augustów, Dobrzany, Dobrzęcin, Ustków, Przybłędów.
Na terenie gminy prowadzą działalność następujące instytucje:
• Urząd Gminy - WądroŜe Wielkie
• Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - WądroŜe Wielkie
• Bank Spółdzielczy - WądroŜe Wielkie
• Posterunek MO - WądroŜe Wielkie
• Państwowy Ośrodek Maszynowy - WądroŜe Wielkie
• Siedem Kółek Rolniczych - prowadzących działalność mechanizacyjną - Granowice,
Mierczyce, Kępy, Rąbienice, Skała, WądroŜe Małe, WądroŜe Wielkie,
• Międzykółkowa Baza Maszynowa - Budziszów Wielki, Kosiska
• Państwowe Gospodarstwa Rolne - zespół Budziszów Mały, Mierczyce,
• Spółdzielnie Produkcyjne - Bielany, Gądków
• Lecznica weterynaryjna - Budziszów Wielki, WądroŜe Małe,
• Siedem szkół podstawowych - Budziszów Mały, Budziszów Wielki, Granowice,
Jenków, Mierczyce, Kosiska, WądroŜe Wielkie,
• Ośrodek Zdrowia - WądroŜe Wielkie,
• Punkt felczerski - Budziszów Wielki,
• Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny - Budziszów Wielki, WądroŜe Wielkie,
• Biblioteka.
Urząd Gminy mieści się w nieduŜym, ale nowo wyremontowanym, ładnie i funkcjonalnie
urządzonym budynku.
W posiadaniu rolników indywidualnych jest 120 ciągników. Na początku roku w całej
gminie jest jedna dojarka elektryczna a w połowie roku jest juŜ 20.

2 styczeń 1973 r. - Nominację na Gminnego Dyrektora Szkół, podpisaną przez
ówczesnego Inspektora Szkolnego otrzymał mgr Zbigniew Korpaczewski. Zastępcą zaś
zostaje Stefan Szuszkiewicz.

3 styczeń 1973 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się inauguracyjna sesja Gminnej Rady
Narodowej.
Porządek obrad :
1. Wybór radnego Bolesława Kraseckiego na przewodniczącego GRN,
2. Wybór radnego Tadeusza Cieślikiewicza na zastępcę przewodniczącego GRN,
3. Powołanie 4 stałych komisji GRN
- planu budŜetu finansów oraz spraw komunalnych i zaopatrzenia - Bogdan Król
- rolnictwa - Zdzisław Dziopa,
- oświaty, kultury i spraw socjalnych - Stefan Szuszkiewicz
- ładu i porządku publicznego - Jan Kowaluk
4. Wręczenie pisma w sprawie wytypowania gminy WądroŜe Wielkie do gmin
wzorcowych,
5. Wręczenie odznaki zasłuŜonego dla rad narodowych byłemu przewodniczącemu GRN
tow. Stanisławowi Kąkolowi.

Styczeń 1973 r. - Przewodniczący Zarządu Gminnego w WądroŜu Wielkim - Józef
Rokita będzie reprezentował legnicką organizację młodzieŜy wiejskiej na V Krajowym
Zjeździe ZMW. Jest to młody rolnik prowadzący 10 hektarowe gospodarstwo rolne,
sekretarz koła ZSL, bibliotekarz i uczeń Zaocznego Technikum Rolniczego w Chojnowie.

29 kwiecień 1973 r. - Na terenie gminy zorganizowano gminny czyn społeczny, w
trakcie którego:
- wykonano remont dróg polnych,
- remont basenu kąpielowego we wsi WądroŜe Małe,
- urządzono publiczną szachownicę we wsi Mierczyce.
1 maja 1973 r. - W Mierczycach odbyły się zawody sportowo-straŜackie. I miejsce w
grupie M. zajęła OSP z Granowic.

2 czerwiec 1973 r. - W WądroŜu Wielkim zorganizowano drugą niedzielę czynów, w
trakcie której pracowało 165 osób i 24 ciągniki. Wysypano Ŝwirem pobocza drogi,
wywieziono gruz i posadzono kwiaty.
9 czerwiec 1973 r. - W parku w WądroŜu Wielkim trwa budowa podestu na zabawę z
okazji Święta Ludowego.
W Granowicach buduje się zbiornik przeciwpoŜarowy, w WądroŜu Małym wznosi się
ośrodek rekreacyjny z basenem ( trzypoziomowym z miejscem na skoki do wody, do
pływania dla starszych i brodzikiem dla dzieci, kaŜda część pomalowana zostanie na inny
kolor ). Obok basenu powstaną rozbieralnie i szalety.
MłodzieŜ z koła ZSMW w Postolicach przeprowadza kapitalny remont klubu rolnika.

10 czerwiec 1973 r. - Wojewódzkie uroczystości Święta Ludowego w WądroŜu
Wielkim. JuŜ od autostrady witano gości zielonymi, czerwonymi i biało-czerwonymi
flagami. W uroczystościach wzięli udział sekretarz Rady Państwa Ludomir Stasiak oraz
przedstawiciele kierownictwa KW PZPR z II sekretarzem, tow. Zygmuntem Bartosikiem,
Komitetu Wojewódzkiego ZSL, z prezesem Bernardem Roskiewiczem, WK SD z
przewodniczącym Władysławem Brodzikiem i Wojewódzkiej Rady Narodowej z
wiceprzewodniczącym Prezydium Stefanem Nowotnikiem.
Obecni byli członkowie powiatowych władz partyjnych i administracyjnych z I
sekretarzem KP PZPR tow, Marianem Kotem a takŜe przedstawiciele wojewódzkich
organizacji i instytucji wiejskich.
Miejscem uroczystości był rozległy plac obok szkoły, na którym ustawiono trybunę
honorową z herbami Wrocławia, Dolnego Śląska i Legnicy oraz estradę dla zespołów

artystycznych. Nieco dalej na boisku stanęły samochody kilkunastu sekcji straŜy poŜarnej,
które pokazem sprawności w walce z ogniem rozpoczęły obchody Święta Ludowego.
Wiec otworzył prezes PK ZSL, rolnik ze Szczedrzykowic - Jan Mulka, przemawiali takŜe :
tow. Zygmunt Bartosik i prezes Bernard Rośkiewicz.
Po wiecu w części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Wrocław", zespół
akordeonistów oraz zespoły wojskowe i kolejowe. Sportowcy z legnickiego LZS
zaprezentowali podnoszenie cięŜarów i rozegrali czwórmecz piłki noŜnej.
Imprezy towarzyszące to : kiermasze ksiąŜki rolniczej i społeczno-gospodarczej, wystawa
maszyn rolniczych z prototypem hali udojowej i przyczepą zbierającą oraz stoiska gminnej
spółdzielni i spółdzielni mleczarskiej.

27 maj 1973 r. - DruŜyna LZS "Rodło" Granowice wygrała mecz z druŜyną z
Budziszowa Małego 10 : 1 . W meczu brali udział: Skwark Edward, Kopacz Bronisław,
Szyba Ryszard, Telka Alfred, Łapka Adam, Jastrzębski Adam, Skwark Zenon, Skowron
Ryszard, Doros Józef.

1 wrzesień 1973 r. - Rok 1973/74 był przełomowym okresem w dziejach szkoły w
WądroŜu Wielkim - powstała Zbiorcza Szkoła Gminna. Posiadała ona wówczas 8 klas
podstawowych, wprowadzono po raz pierwszy siódmą klasę uzawodowioną, stałe ognisko
przedszkolne oraz I klasę Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Szkole podlegały następujące
placówki: ośmioklasowa szkoła w Mierczycach, Kosiskach i Budziszowie Wielkim, Punkt
Filialny w Jenkowie, Przedszkole PGR w Budziszowie Małym. Powstanie zasadniczej
Szkoły Rolniczej jak i klasy uzawodowionej zmusiły dyrekcję do zmodernizowania bazy
szkolnej.
Przy osobistym zaangaŜowaniu i pełnej poświęcenia pracy Gminnego Dyrektora Szkół
mgr Zbigniewa Korpaczewskiego i Stefana Szuszkiewicza postanowiono rozpocząć w
najbliŜszym czasie rozbudowę szkoły.

9 wrzesień 1973 r. - W Granowicach odbyły się I gminne uroczystości doŜynkowe,
połączone ze spotkaniem Ŝniwiarzy wszystkich wądroŜskich wsi. Gmina WądroŜe
Wielkie, jedna z siedmiu wzorcowych gmin województwa wrocławskiego, radośnie
obchodziła to święto plonów.
Uczestników doŜynek witały wielkie transparenty. Na trybunie honorowej stanęli
przedstawiciele miejscowych i
powiatowych władz : gospodarz
doŜynek tow. Stanisław Kąkol - I
sekretarz Komitetu Gminnego
PZPR, sekretarz powiatowej
instancji partyjnej - tow. Maria
Kustasz,
wiceprzewodniczący
Prezydium M. i Prezydium RN
w Legnicy mgr inŜ. Bolesław
Rostkowski, naczelnik gminy
WądroŜe Wielkie - Ignacy
Brózda , przedstawiciele PK ZSL
- Franciszek Poniewierka, GK
FJN - Andrzej Tomków.
Na doŜynki przybyli takŜe przedstawiciele Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.
Uroczystości otworzył przewodniczący Gminnej Rady Prezesów Kółek Rolniczych,
przodujący rolnik z WądroŜa Małego, Adolf Szwajka.

Dorodny bochen chleba z tegorocznych zbiorów wręczyli gospodarzowi doŜynek
starostowie: Irena Łapka - gospodyni z Granowic i Stanisław Rubik – rolnik z Mierczyc
(odznaczony na doŜynkach Srebrnym KrzyŜem Zasługi).
W trakcie części oficjalnej były wręczane dyplomy i nagrody pracownikom KR i ZUM, za
bardzo dobrą pracę podczas akcji Ŝniwnej.
Pod względem towarowości produkcji rolnej i inicjatyw społecznych gmina WądroŜe
Wielkie naleŜy do przodujących w powiecie legnickim. W tym roku rolnicy zebrali tu
przeciętnie 38 q zbóŜ z ha . W porównaniu z rokiem 1972 pogłowie bydła wzrosło o 639
sztuk, czyli o ponad 18%. Plany produkcji rolnej i zwierzęcej bieŜącej pięciolatki są
realizowane ze znacznym wyprzedzeniem . Szczególny powód do zadowolenia mają
równieŜ załogi PGR w Mierczycach i członkowie spółdzielni produkcyjnej w Bielanach.
W części artystycznej uroczystości doŜynkowych na uwagę zasługiwał występ uczniów ze
szkoły podstawowej a o zmierzchu rozpoczęła się wesoła doŜynkowa zabawa.

Występy uczniów ze szkoły podstawowej.

27 wrzesień 1973 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się Sesja GRN. Porządek obrad
obejmował m.in. zatwierdzenie sprawozdania Naczelnika Gminy w sprawie realizacji
zadań społeczno- gospodarczych za trzy kwartały 1973 r. obrazujące wysoką dynamikę
wzrostu produkcji rolnej w stosunku do roku 1972.

Październik 1973 r. - Na kolejnym posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej dokonano oceny realizacji prac porządkowych w mieście i w powiecie
legnickim za trzy kwartały br. Na przykład w gminie WądroŜe Wielkie wartość czynów
społecznych wykonanych przez mieszkańców w akcji " Dolny Śląsk piękny, czysty,
gospodarny " wyniosła 2,5 miliona złotych.

Uporządkowano prawie 700 gospodarstw indywidualnych, a 435 obiektów mieszkalnych i
gospodarczych wyremontowano. Siłami społeczeństwa gminy wyremontowano takŜe 12
km dróg, basen i świetlice w Postolicach, Granowicach i Budziszowie Wielkim. W roku
przyszłym, w związku z obchodami 30-lecia Polski Ludowej, wszystkie wsie tego powiatu

zakończą kompleksowe porządkowanie, a gmina WądroŜe Wielkie będzie się ubiegać o
miano wzorcowej gminy pod względem estetyki, schludności i gospodarności wszystkich
18 wsi wchodzących w jej skład.

Listopad 1973 r. - MłodzieŜ z ZSMW zorganizowała pierwsze w powiecie, Dyskusyjne
Forum MłodzieŜy Wiejskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele gminy i powiatu na
czele z przewodniczącym miejskiej i powiatowej rady narodowej w Legnicy - Janem
Binkiem oraz liczna reprezentacja miejscowej młodzieŜy. W trakcie trwania forum padło z
ust młodzieŜy wiele postulatów. Mówiono m.in. o konieczności usprawnienia usług w
gminie, zorganizowaniu zasadniczej szkoły rolniczej dla młodzieŜy, utworzeniu gminnej
spółdzielni mieszkaniowej dla młodych nabywców ziemi, którzy nie posiadają zabudowań
gospodarskich. Na koniec spotkania organizacja gminna ZSMW zwróciła się do całej
młodzieŜy w powiecie z apelem o porządkowanie, utrzymanie czystości i schludności
gospodarskich obejść w ramach młodzieŜowego konkursu pod hasłem " Najpiękniejsza
wieś na 30-lecie PRL ". Kilka gminnych organizacji ZSMW w powiecie podjęło to hasło,
a młodzi z WądroŜa Wielkiego mimo zimy zabierają się juŜ do współudziału w
generalnych porządkach.
6 grudzień 1973 r. - W gminie powstała ostatnia, czwarta organizacja spółdzielcza Spółdzielnia Kółek Rolniczych w WądroŜu Wielkim. W trakcie przeprowadzania reformy
gminnej w 1972 r. rzucono hasło socjalizacji wsi, tworzenia właśnie spółdzielni kółek
rolniczych, które przejęły praktycznie całą działalność gospodarczą kółek rolniczych
reaktywowanych w latach 1956 - 1957 po rozpadzie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
i prawnej likwidacji Związku Samopomocy Chłopskiej.
Z 18 kółek rolniczych
działających w 1972 r. jedynie Kółko we wsi Rąbienice nie przystąpiło do spółdzielni i
funkcjonowało samodzielnie.

9 grudzień 1973 r. - Na terenie gminy odbyły się wybory do Gminnej Rady
Narodowej.
Wybrano 30 radnych:
1. Arendarska Władysława
2. Biliński Józef
3. Bogubowicz Andrzej
4. Cieślikiewicz Tadeusz
5. DróŜdŜ Zofia
6. Dudziak Stanisław
7. DzierŜak Longin
8. Filewski Jan
9. Frukacz Jan
10. Gajecka ElŜbieta
11. Gonciarz Józef
12. Kąkol Stanisław
13. Kolar Katarzyna
14. Korpaczewski Zbigniew
15. Król Wacław
16. Kumor Edward
17. Marczyk Jakub
18. Piotrowicz Jan
19. Poniewierka Stanisław
20. Saj Bronisław
21. Saj Władysława
22. Skowroński
23. Skwark Celina
24. Stasiuk Henryk

25. Szwedo Bronisław
26. Szymaniak Jan
27. Szynalski Józef3
28. Tarka Bolesław

18 grudzień 1973 r. - Kolejna sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek obrad:
1. Ślubowanie radnych,
2. Wybór na przewodniczącego GRN radnego Zbigniewa Korpaczewskiego,
3. Wybór na zastępców przewodniczącego GRN radnych Józefa Bilińskiego i Jana
Kowaluka,
4. Powołanie stałych komisji GRN.
- rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia - przewodniczący Bogdan Król
- rolnictwa - przewodniczący - Jan Filewski,
- oświaty, kultury i spraw socjalnych - Jan Frukacz
- ładu i porządku publicznego - Jan Skowroński.

Grudzień 1973 r. - W gminie jest 5 wiejskich klubów kultury - 2 "Ruchu" i 3 "Rolnika".
Kluby i świetlice świetnie pracują ale brak tu koordynującego centrum, które by w pracy tych
placówek pomagało. Dlatego został powołany komitet budowy gminnego ośrodka kultury,
inwestycji śmiałej, piętrowej, z biblioteką, czterema salami dla kół zainteresowań i poradnią
oraz salą widowiskowo-kinową. Na piętrze zlokalizowana zostanie dochodowa kawiarnia
stanowiąca konkurencję dla kawiarni prowadzonej przez GS. Ogólny koszt budowy obliczony
jest na 4,5 miliona zł.

29 grudzień 1973 r. - W Gminnym Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się pierwsza
uroczystość nadania imienia
Magdalenie-Beacie Rysz, córce Andrzeja i Barbary,
pracowników Kombinatu PGR Mikołajowice. W uroczystości obok opiekunów dziecka,
uczestniczyli sekretarz KG partii Stanisław Kąkol i naczelnik Urzędu Gminnego, Ignacy
Brózda.

1974 r.
Styczeń 1974 r. - Drugi rok pracy w nowym układzie administracji państwowej i drugi
rok władania Naczelnika Gminy Ob. Ignacego Brózdy. Naczelnik Gminy wraz z
kierownikiem Gminnej SłuŜby Rolnej - Ob. Kazimierzem Burtnym analizują produkcyjne
moŜliwości gospodarstw. W siedemnastu wsiach gminy trwają teraz zebrania wiejskie. To
najlepsza okazja do przedyskutowania programów na dziś i na jutro.
Szkoła w Budziszowie Wielkim staje się szkołą "zbiorczą", po likwidacji czteroklasówki w
Budziszowie Małym i obniŜeniu stopnia organizacyjnego w Jenkowie /najpierw do klas I-VI,
aŜ po całkowitą likwidację tejŜe szkoły/. Obwód szkoły w Budziszowie Wielkim obejmuje 6
wiosek : Budziszów Wielki, Budziszów Mały, Jenków, Gądków, Rąbienice i Bielany.
Przybycie dzieci z sąsiednich szkół jeszcze bardziej spotęgowało istniejący od lat problem
niedostatecznej ilości klas. Umieszczenie ponad 200 dzieci w nielicznych klasach o małym
metraŜu (20 - 22 m2) nie było łatwe. Zrezygnowano nawet z gabinetu dyrektora i kuchni
przeznaczając je na klasy. Mieszkańcy wsi często mogli oglądać "wędrówkę ludów" z
jednego budynku szkolnego do drugiego.
Dodatkowy problem stanowiły dzieci dojeŜdŜające, nad którymi, ze względu na brak
dodatkowych pomieszczeń, nie w pełni moŜna było zapanować. NaraŜone były one na róŜne
niebezpieczeństwa, choćby ze względu na usytuowanie szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie
ulicy.

11 styczeń 1974 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
WaŜniejsze załoŜenia :
• wzrost plonów 4 zbóŜ z 38 q /w roku 1973/ na 42 q,
• wzrost pogłowia bydła o167 szt. w tym krów o 154 szt,.

•
•
•
•
•
•

wzrost pogłowia trzody chlewnej o 471 szt.,
wzrost pogłowia owiec o 133 szt.,
uruchomienie punktów sprzedaŜy detalicznej we wsiach: Rąbienice i Sobolew
załoŜenie chodników bitumicznych we wsiach Granowice, Gądków i Kępy,
załoŜenie oświetlenia ulicznego we wsiach: Jenków, Kępy, WądroŜe Małe, Biernatki,
adaptacja budynku gospodarczego we wsi Budziszów Wielki na salę gimnastyczną.

Luty 1974 r. - Gmina WądroŜe Wielkie startuje do tegorocznego konkursu o tytuł "Mistrza
Gospodarności". Rolnicy sprzedali państwu w roku ubiegłym 5.600 ton zbóŜ. Na wysokim
poziomie stoi tu teŜ produkcja zwierzęca. Dowodzi tego fakt sprzedania przez
indywidualnych gospodarzy 600 ton Ŝywca wieprzowego i 450 ton wołowego.
W WądroŜu Wielkim odbyła się pierwsza w powiecie narada aktywu społecznogospodarczego poświęcona sposobom realizacji zadań planowych i moŜliwości ich
przekroczenia. Naradzie przewodniczył I sekretarz KG PZPR - Stanisław Kąkol. Dyskusji
przesłuchiwali się : przedstawiciel KC partii ( zarazem Ministerstwa Rolnictwa ) - Stanisław
Maryniak, przedstawiciel KW PZPR kierownik Oddziału Produkcji Zwierzęcej Prezydium
WRN - dr Bolesław Dąbrowski, sekretarz KP Kryspin Szymański i wiceprzewodniczący
Prezydium Legnickich Rad Narodowych - inŜ. Bolesław Rostkowski.
Wiele indywidualnych gospodarstw, takich właścicieli jak: Tadeusz Rosołowski z Mierczyc,
Jan Fidurek z Jenkowa, Jan Kowaluk z WądroŜa Małego, Franciszek Ciupek, Władysława
Saja, Stanisława Rubika i innych, jest świadectwem wysokiej kultury rolnej. Tutejsi rolnicy
zobowiązali się zwiększyć hodowlę bydła o 8,5% w tym krów o 10%, hodowlę trzody o 11%
a owiec o 14%. Dostarczą 100 tyś. sztuk drobiu rzeźnego ( połowę z ferm spółdzielni
produkcyjnych ). Wszyscy gospodarze - członkowie partii zwiększą tegoroczne zbiory zbóŜ o
2 q ( w całej gminie średnia plonów wyniesie 34,5 q ). Na szczególne podkreślenie zasługuje
indywidualne zobowiązanie Stanisława Rubika ze wsi Mierczyce. Zadeklarował on
dostarczyć państwu 2300 kg Ŝywca i 12 tyś. litrów mleka ( o 10% więcej niŜ w roku ubiegłym
). Wartość ponadplanowych dostaw artykułów rolnych z gminy wyniesie 1.460 tyś. zł.
W rolniczym przyśpieszeniu rozwoju gminy przewidziano utworzenie spółdzielni kółek
rolniczych oraz nawiązanie współpracy produkcyjnej między Kombinatem PGR
Mikołajowice i indywidualnymi rolnikami. W zamian za prosięta do chowu, PGR będzie
świadczył wsi usługi mechanizacyjne, zwłaszcza w okresie zbiorów plonów.
Produkcyjna aktywność idzie w parze ze społeczną. Mieszkańcy gminy wyremontowali 8 km
dróg.
Aktualnie pracują na trasach Mierczyce – Jenków - Gądków, Budziszów - Ujazd Górny.
Wykonują teŜ wiele robót komunalnych i porządkowych. Gminie przybędą 4 wiaty i jedna
poczekalnia PKS.
W ramach konkursu "Najpiękniejsza wieś na 30-lecie PRL" w trakcie remontu znajduje
się pałacyk w WądroŜu Małym, w którym na miejscu dawnej świetlicy, znajdzie
pomieszczenie wiejski klub kultury i biura zakładu usługowego kółek rolniczych.
Podejmuje się takŜe remont kapitalny obiektu w Kosiskach, w którym znajduje się duŜa sala
widowiskowa. Przede wszystkim zostanie tu załoŜone centralne ogrzewanie, pozwalające na
korzystanie z sali zimą.

W Postolicach młodzieŜ z koła ZSMW wyremontowała w czynie społecznym świetlicę.
Urząd Gminy zapewnił odpowiednie materiały do remontu, a młodzi na czele ze swym
przewodniczącym, od niedawna radnym gminnej rady narodowej - Henrykiem Stasiukiem
otynkowali pomieszczenie i odmalowali. Podobnie postąpiła młodzieŜ w Budziszowie
Wielkim i Granowicach.
W Jenkowie młodzi wygospodarowali salę widowiskowo-teatralną w budynku starej szkoły,
która po odnowieniu przydaje się całej wsi.

W gminie na stanowisku referenta d/s oświaty, kultury i zdrowia pracuje Krzysztof BroŜyna,
pełniący jednocześnie funkcję wice przewodniczącego Zarządu Gminnego ZSMW. To on jest
głównym łącznikiem pomiędzy gminą a młodymi we wspólnym pomnaŜaniu dorobku gminy.
Brygady Legnickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego rozpoczynają w WądroŜu
Wielkim budowę 3 domów mieszkalnych dla 48 rodzin.
Koszt tej inwestycji wyniesie 9 mln. zł.
Przewiduje się oddanie do uŜytku nowych mieszkań w drugiej połowie 1975 r.

29 kwiecień 1974 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek obrad:
• Omówienie planu skupu produktów rolnych ze zbiorów 1974 r.:
a/. zboŜa ogółem: wzrost o 396 ton
buraki cukrowe: wzrost o 4.100 ton
ziemniaki:
wzrost o 258 ton
b/ zwierzęcych:
- Ŝywiec ogółem:
wzrost o 27,3 ton
w tym: wieprzowy: wzrost o 24,0 ton
wołowy:
wzrost o 2,0 ton
- mleko:
wzrost o 200 tyś. .litrów.

2 czerwiec 1974 r. - W Kępach zorganizowano "Święto Ludowe".
Program imprezy :
• Przemówienie Prezesa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,
• Pokazy sprawności straŜackich,
• Imprezy artystyczne,
• Imprezy sportowe,
• Zabawa ludowa.
28 czerwiec 1974 r. - W Bielanach odbyły się zawody sportowo - poŜarnicze. I miejsce
zajęła OSP z Granowic.

1 lipiec 1974 r. - W wyniku połączenia z Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopską" w
Rui, powstała duŜa organizacja spółdzielcza, osiągającą roczne obroty w kwocie 3,0 mld. zł.
Działalność swoją prowadzi ona na terenie dwóch gmin i obsługuje 31 wsi sołeckich. Posiada
1.482 udziałowców i zatrudnia 185 pracowników.
Na terenie gminy WądroŜe Wielkie spółdzielnia dysponuje 18 sklepami spoŜywczymi i
spoŜywczo- przemysłowymi, domem handlowym, wiejskim domem towarowym, sklepem do
produkcji rolnej, składnicami materiałów budowlanych, opału, pasz i nawozów sztucznych,
masarnią o miesięcznym przerobie 50 ton masy mięsnej i piekarnią o dziennej zdolności
produkcyjnej pieczywa róŜnego asortymentu 2,5 tony. Prowadzi usługi dla ludności w
zakresie naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego,
fryzjerstwa damskiego i męskiego. Posiada zakład remontowo-budowlany, hydrauliczny,
murarski, malarski i elektromechaniczny. Świadczy usługi młynarskie i transportowe.
W strukturze spółdzielni funkcjonuje ośrodek "Nowoczesna Gospodyni", w czterech wsiach
istnieją "Kluby Rolnika" a w trzech zakłady gastronomiczne.

19 sierpień 1974 r. - Wzorcowa Gmina WądroŜe Wielkie jako jedna z pierwszych
melduje o zakończeniu Ŝniw. Trwa zbieranie z pól słomy po kombajnach i zwózka zbóŜ.
Rozmachu zaczynają nabierać omłoty. Snopowiązałki, które odegrały tak waŜną rolę w
początkach kampanii, z powodu ładnej pogody ustępują pola cięŜkiemu sprzętowi. To co
pozostało zbierają kombajny. Kółka rolnicze starają się maksymalnie wykorzystać czas.

W dzień pracują przy zbieraniu zboŜa, wieczorem kiedy kombajny przerywają pracę, ciągniki
kieruje się do podorywek.
22 wrzesień 1974 r. - Gminne doŜynki w WądroŜu Małym wieńczą trud rolnika. W
części oficjalnej zostały wręczone odznaczenia państwowe, dyplomy i nagrody dla
wyróŜniających się rolników i pracowników Kółek Rolniczych i ZUM.
Tradycyjnie przed trybuną przemaszerował korowód doŜynkowy, a w części artystycznej
wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Korowód doŜynkowy

7 październik 1974 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się III Sesja GR, na której
dokonano oceny realizacji planu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy za III kwartał br.:
• przekroczenie planu z 4-ch zbóŜ o 1,5 q, a w stosunku do 1973 r. wzrost o 5,5 q.
• wzrost pogłowia bydła o 173 szt.
• wzrost pogłowia trzody chlewnej o 256 szt.
• realizacja zadań w zakresie inwestycji, remontów kapitalnych, bieŜących oraz
mechanizacji i procesów produkcyjnych,
• mechanizacja obory u Ob. Adolfa Tomaszewskiego zam. w Kępach,
• załoŜenie 15 dojarek elektrycznych w róŜnych wsiach
• rozpoczęcie budowy 2-ch kurników w Budziszowie Wielkim i Jenkowie.
• oddanie do eksploatacji kurnika na 4 tyś. sztuk u Ob. Ciąpały Władysława zam.
w Kosiskach
Wręczone zostały równieŜ dyplomy Mistrzom i Vice Mistrzom Gospodarności za rok 1973.

