GMINA
WĄDROśE WIELKIE

KRONIKA
1975 - 1976

1975 r.
Styczeń 1975 r. - Z inicjatywy władz oświatowych zrodziła się akcja "Szkoła - szkole". W
ramach tej akcji dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w WądroŜu Wielkim oraz Technikum
Budowlanego w Legnicy planują podpisać umowę o współpracy. Najpierw odbyło się
spotkanie dyrekcji obu szkół, rad pedagogicznych i działaczy Związku Harcerstwa Polskiego.
Władze gminne postanowiły rozbudować szkołę w WądroŜu Wielkim do rozmiarów
pozwalających w niedalekiej przyszłości na naukę w 10-letniej szkole średniej. Technikum
Budowlane wzięło na siebie ten obowiązek.
Większość prac wykonają uczniowie w ramach warsztatów szkolnych. Naczelnik gminy
WądroŜe Wielkie zaapelował do społeczników na swoim terenie, by włączyli się do pracy na
rzecz nowej szkoły. Za łopaty i kilofy chwycili członkowie kółek rolniczych i rodzice,
których dzieci będą uczęszczać do tej szkoły.
Na styczniowej naradzie gminnej postanowiono rozszerzyć zakres robót. Uzyskano poparcie
KP PZPR i Urzędu Miasta i Powiatu w Legnicy. Po rozbudowie szkoła posiadać będzie 24
pomieszczenia dydaktyczne i zaplecze administracyjno-Ŝywieniowe.
Nowa szkoła będzie mieć dwie sale gimnastyczne i duŜy oszklony holl rekreacyjny. W
pobliŜu urządzony zostanie stadion sportowy i basen kąpielowy.
W tym roku Gminny Dyrektor Szkół Zbigniew Korpaczewski zostaje powołany do pełnienia
funkcji I Sekretarza Komitetu Gminnego w WądroŜu Wielkim a jego zastępca przechodzi do
pracy w ZNP w Legnicy. Funkcję Gminnego Dyrektora Szkół objął mgr Michał Juzak, a jego
zastępcami zostali mgr Maria Korpaczewska i mgr Sławomir Suchanowski.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w WądroŜu Wielkim otrzymała zadanie zagospodarowania
gruntów państwowych przejmowanych od rolników indywidualnych. Obfite dotacje udzielane
Spółdzielni na ten cel uzaleŜniły ją z kolei od administracji państwowej. Utworzono
Zespołowe Gospodarstwo Rolne uŜytkujące 85 ha gruntów ornych i prowadzące tucz trzody
chlewnej w kooperacji z rolnikami indywidualnymi na 2500 sztuk.

20 styczeń 1975 r. - Z okazji Międzynarodowego Roku Kobiet ( jakim jest rok 1975 )
otwarto w WądroŜu Wielki pierwszą w powiecie Szkołę Społeczno - Politycznego
Kształcenia Kobiet zorganizowaną za sprawą Powiatowego Związku Kółek Rolniczych. W
inauguracji zajęć uczestniczyli m.in. Stefania Cyran - przedstawicielka Wojewódzkiego
Związku Kółek Rolniczych we Wrocławiu , Brózda - naczelnik Gminy, Józef Grabowski prezes GK ZSL. Program szkoły przedstawił jej kierownik - Zbigniew Korpaczewski,
natomiast z pierwszym wykładem wystąpił kierownik Wydziału Rolnictwa Urzędu Miasta i
Powiatu w Legnicy M. Kołpak. Szkolenie kobiet będzie trwało do 24 marca i obejmie 6
wykładów po 5 godzin kaŜdy. Z zajęć w tej szkole korzystać będą przewaŜnie kobiety w
wieku 18-35 lat, rekrutujące się z PZPR, ZSL i ZSMW. Absolwentki szkoły po pomyślnym
zdaniu egzaminów - będą mogły być instruktorkami społeczno-politycznymi w kołach
gospodyń wiejskich.

4 luty 1975 r. - Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zbiorczą Szkołą Gminną a
Technikum Budowlanym w Legnicy.

14 luty 1975 r. - Sesja Gminnej Rady Narodowej odbyła się w WądroŜu Wielkim.
Porządek obrad obejmował:
•

Ocenę aktualnego stanu oraz perspektywy rozwojowe szkolnictwa,

•

Podjęcie uchwały w sprawie rozwoju oświaty i wychowania oraz zaktualizowanych zadań
inwestycyjnych,
Podjęto następujące wnioski:
• ustalenie wsi Bielany na gospodarza "Święta Ludowego" i wsi Mierczyce na gospodarza
"DoŜynek".

28 marzec 1975 r. - Sesja Gminnej Rady Narodowej.
Porządek obrad:
• Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, budŜetu
gminy i funduszu gminnego za rok 1974, przedstawione przez naczelnika gminy Ignacego
Brózdy,
• Przygotowania do akcji wiosennej
Podjęcie uchwał:
• Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju
gminy.
• Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budŜetu i funduszu gminnego za rok 1974.
• Zmiany w składzie Prezydium GRN i odwołania z funkcji przewodniczącego komisji.

17 maj 1975 r. – „ Święto Ludowe” we wsi Bielany.
W programie:
• zawody straŜackie,
• kiermasz ksiąŜek,
• uroczyste otwarcie Święta Ludowego:
• wiec ludności /na boisku sportowym/
• koncert Legnickiej Kapeli Podwórkowej "Felusie",
• występ uczniów szkół podstawowych,
• finałowy mecz piłki noŜnej o puchar GK ZSL,
• konkurs wiedzy rolniczej pomiędzy RSP Gądków i RSP Bielany o puchar gminnego
komitetu obchodów "Święta Ludowego",
• zabawa ludowa.

Uroczyste otwarcie Święta Ludowego na boisku sportowym w Bielanach.

30 maj 1975 r. - Sesja Gminnej Rady Narodowej.
Porządek posiedzenia:
1. Powołanie członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy,
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kolegium do Spraw Wykroczeń przy
Naczelniku Gminy,
3. Przedstawienie oceny pracy Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Działalność spółdzielni za rok 1974 oceniono - pomyślnie. Zadania w detalu wykonano
w 107,2%. Zysk wyniósł - 55 tyś. zł.

31 maj 1975 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dwustopniowości. Gmina
WądroŜe Wielkie wchodzi w skład województwa legnickiego.

Czerwiec 1975 r. - Zorganizowano współzawodnictwo między jednostkami OSP powiatu
legnickiego. I miejsce zajęła OSP z Granowic.
22 lipiec 1975 r. - Święto Odrodzenia PRL.
Program obchodu Święta:
• Gminny turniej piłki noŜnej o puchar Naczelnika Gminy,
• Zawody pływackie na basenie w WądroŜu Małym,
• Festyn sportowy,
• Zabawa ludowa.
14 wrzesień 1975 r. - Gminne DoŜynki w Mierczycach.
Program uroczystości:
• Sportowe zawody straŜackie o przechodni puchar plonów - I miejsce zajęła OSP z
Granowic,
• Powitanie Gospodarza DoŜynek, przedstawicieli władz politycznych, administracyjnych,
gości honorowych i uczestników,
• Odśpiewanie pieśni " Gdy naród do boju ",
• Korowód wieńcowy,
• Przemówienie Starosty DoŜynek,
• Wręczenie bochna chleba /symbolu plonów / Gospodarzowi DoŜynek,
• Wręczenie zasłuŜonym rolnikom pracownikom zakładów pracy odznaczeń państwowych,
dyplomów i nagród,
• Konkurs szkolnych zespołów artystycznych o puchar przechodni.

Przemówienie Starosty doŜynek

24 wrzesień 1975 r. - Sesja Gminnej Rady Narodowej.
Porządek obrad:
1. Ocena realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy za III kwartały 1975 r.
oraz budŜetu i funduszu gminnego,
2. Ocena przebiegu kampanii Ŝniwnej w gminie WądroŜe Wielkie w 1975 r.
śniwa w gminie rozpoczęły się 29 lipca br., o dwa dni wcześniej niŜ w roku ubiegłym
i trwały do 14 sierpnia 1975 r. Efektywna praca przy Ŝniwach wynosiła 14 dni.
Do zbioru zbóŜ przeznaczony był następujący sprzęt:
- kombajny Bizon
- 7 szt.
- kombajny Vistula - 25 szt.
- snopowiązałki
- 118 szt.

29 październik 1975 r. - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy.
Porządek obrad:
• Zatwierdzenie uchwały GRN w sprawie rozwoju gospodarki zwierzęcej
• Kierunki rozwoju gospodarki roślinnej i zwierzęcej w gminie na lata 1976-1980
• Informacja w sprawie włączenia do pracy w GRN WądroŜe Wielkie trzech radnych z
byłej Rady Narodowej Miasta i Powiatu w Legnicy (ob. Leśniak Czesław, ob. Chruściński
Stanisław i ob. Grabowski Józef ),

17 listopad 1975 r. - Spółdzielni produkcyjnej RSP Bielany i RSP Gądków przodującym
w województwie legnickim złoŜył gospodarską wizytę I sekretarz KW tow. Stanisław Cieślik
w towarzystwie sekretarzy KW. Goście zwiedzili obiekty gospodarcze i brojlernie. Obie
spółdzielnie osiągają bardzo dobre wyniki ekonomiczne. W roku 1974 spółdzielnia bielańska
zebrała średnio 38 q zbóŜ z ha, 365 q buraków i 250 q ziemniaków. Podobne wyniki uzyskała
RSP w Gądkowie.
Spółdzielnie realizują szeroki plan inwestycyjny. W Bielanach i Gądkowie dobiega końca
budowa czterech brojlerni, a w przygotowaniu jest kilka następnych. Docelowa kaŜda ze
spółdzielni będzie produkowała 100 tyś. brojlerów rocznie.
W siedzibie bielańskiej RSP goście spotkali się z prezesami i sekretarzami POP wszystkich
spółdzielni produkcyjnych województwa. Rozmawiano o dotychczasowych rezultatach
kolektywnego gospodarowania i o zamierzeniach na przyszłą 5-latkę. I sekretarz POP przy
bielańskiej RSP tow. Anna Chlebowska poinformowała o pracy partyjnej w RSP.
Do opracowania odpowiedniego programu na lata 1976-80 zobowiązano Urząd Wojewódzki
i Wydział Rolny i Gospodarki śywnościowej KW.

19 grudzień 1975 r. - Gmina WądroŜe Wielkie zajmuje jedno z czołowych miejsc w woj.
legnickim. Plan skupu zboŜa z gospodarki chłopskiej ( rolnicy indywidualni, kółka rolnicze i
spółdzielnie produkcyjne ) zrealizowano juŜ w 94%. Finisz skupowej kampanii rozpoczął się
w okresie przygotowań do VII Zjazdu partii. W dniach obrad zjazdu rolnicy dostarczyli do
magazynów GS 45 ton ziarna. WyróŜnili się zwłaszcza: Józef Garstka z WądroŜa Małego,
Marian Styczeń z Kosisk, Jan Piotrowicz z Postolic, Jan Fedorczuk z Jenkowa i Stanisław
Rubik z Mierczyc.

1976 r.
Jest to trzeci rok istnienia Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i stanowi potwierdzenie
Ŝe idea NFOZ spotyka się z aprobatą i poparciem przewaŜającej części społeczeństwa
województwa legnickiego. Największy udział w zbiórce mają pracownicy zakładów pracy,
instytucji i urzędów. W grupie gmin bardzo dobre wyniki w zbiórce uzyskała obok gminy
Miłkowice i Krotoszyce gmina WądroŜe Wielkie.

W Budziszowie Małym Karol Szwedo z synami Janem i Henrykiem załoŜyli zespół
hodowlany . Chcą się specjalizować w chowie trzody chlewnej. NajwaŜniejszym wspólnym
przedsięwzięciem jest budowa chlewni. W czterech przestrzennych halach stanie
jednocześnie 1200 świń. Chlewnie będą całkowicie zmechanizowane i wyposaŜone w
pomieszczenia socjalne, wanny, prysznice, pokój dla lekarza weterynarii i pomieszczenie do
uboju z konieczności. Oddzielny budynek będzie przeznaczony na paszarnię. Część
produkcyjna będzie gotowa w 1977 r. Szwedowie dysponują obecnie 45 ha gruntów . Aby
zabezpieczyć potrzeby paszowe hodowanej trzody chlewnej będą musieli zwiększyć areał do
100 ha. Władze gminne, jak zapewnił naczelnik gminy Ignacy Brózda pomogą im w
powiększeniu areału, bo będzie się to opłacało, poniewaŜ zespół z Budziszowa Małego będzie
dostarczał ponad 30% produkowanego w gminie Ŝywca wieprzowego.

27 luty 1976 r. – W WądroŜu Wielkim odbyła się Sesja Gminnej Rady Narodowej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i zatwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Informacje radnych,
4. Poprawa rozwoju produkcji roślinnej w gminie WądroŜe Wielkie w latach 76-80,
5. Dyskusja,

6. Zatwierdzenie uchwały Nr 36/76 w sprawie rozwoju produkcji roślinnej w latach 76-80.
7. Informacje o realizacji wniosków, postulatów zgłoszonych w kampanii wyborczej do
Rad Narodowych w 1973 r.
8. Informacja o pracy prezydium GRN w 1974 - 75 r.
9. Omówienie spraw związanych z wyborami do Sejmu i WRN.

Marzec 1976 r. - Dyrektorem PGR w Mierczycach naleŜącego do Kombinatu PGR w
WądroŜu Wielkim a zaliczanego do przodujących został Wojciech Krasecki - absolwent
Akademii Rolniczej. Przez 30 lat kierował tym gospodarstwem jego ojciec - Bolesław
Krasecki - rolnik z krwi i kości. Za wybitne osiągnięcia zawodowe i gospodarcze
udekorowano go Orderem Sztandaru Pracy II kl, KrzyŜem Oficerskiego Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym KrzyŜem Zasługi a takŜe wpisano do Księgi ZasłuŜonych dla Województwa
Legnickiego. W tej rodzinie wszyscy związani są z rolnictwem. Starszy syn jest lekarzem
weterynarii i pracuje w legnickiej Lecznicy dla Zwierząt.
To 900 ha gospodarstwo w Mierczycach zatrudnia tylko 47 pracowników. Wysokie
kwalifikacje pracowników i wysoki stopień mechanizacji umoŜliwia osiąganie wysokich
plonów. Gospodarstwo dysponuje trzema " bizonami super ", nowiutkim francuskim
siewnikiem do buraków i paszozbieraczami Zbiory zbóŜ wynoszą tu od dawna 40-42 q z ha a
dojność krów kształtuje się na poziomie 4400 l. mleka. Ogółem w gospodarstwie jest 1100
sztuk bydła w tym 250 krów. Brygadzistą - mistrzem upraw polowych jest Józef
Piwowarczyk związany z tym gospodarstwem od 25 lat.

7 kwiecień 1976 r. - Sesja Gminnej Rady Narodowej w WądroŜu Wielkim.
W sesji udział wzięli:
- Naczelnik Gminy,
- Sekretarz Biura Urzędu Gminy,
- Prezes WZKR - przedstawiciel Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego, opiekun z
ramienia Wojewody,
- Radny do WRN,
- Radni / 22 osoby /,
- Sołtysi / 8 osób /,
- Zaproszeni goście / 9 osób /, między innymi:
- Jan Kwiatkowski,

- Jan Tersa,
- Bazyli Hawran i inni.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
3. Interpelacje radnych,
4. Ocena wyborów do Sejmu i WRN,
5. Wręczenie podziękowań i dyplomów za pracę podczas wyborów,
6. Program wykorzystania rezerw w produkcji rolnej na terenie gminy WądroŜe Wielkie na
rok 1976,
7. Dyskusja,
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu wykorzystania rezerw w gminie.

Kwiecień 1976 r. - Na jednym z zebrań aktywu partyjnego, któremu przewodniczył I
sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w WądroŜu Wielkim - tow. Zbigniew Korpaczewski,
pod wpływem rosnącego zainteresowania sukcesem sportowym Wojciecha Fibaka w tenisie
ziemnym – pada hasło, aby w WądroŜu Wielkim wybudować dla najmłodszych kort
tenisowy.
To rzucone hasło znalazło grono zwolenników i juŜ w najbliŜszą niedzielę ogólnopolskiego
czynu społecznego przystąpiono do realizacji tego przedsięwzięcia. Na terenie przyszłego
kortu połoŜonego przy Zbiorcze Szkole Gminnej pracowało około 80 osób, a wśród nich
wszyscy kierownicy instytucji gminnych. Jeszcze jedna niedziela czynu i kort jest gotowy.
Zaczynają trenować starsi i młodsi. Wszyscy uczą się przepisów i zasad gry.

Maj 1976 r. - Wiele inicjatywy wykazują gospodarze gminy zwłaszcza w samym centrum
jej siedziby. Zabrano się przede wszystkim za przebudowę drogi biegnącej przez wieś. Prace
przy prostowaniu zakrętów połączono z przesuwaniem ogródków warzywno-kwiatowych
przy wielu gospodarstwach. Droga otrzyma nawierzchnię asfaltową ( wykonano juŜ 3 211
metrów asfaltu ).
Roboty prowadzi Rejon Dróg Publicznych w Legnicy. Ich łączny koszt - z załoŜeniem
kanalizacji burzowej i wybudowaniem chodników - wyniesie 5,5 mln. zł.
Zaawansowana jest budowa gminnego domu towarowego i przylegającego doń gminnego
pawilonu usługowego, które Gminna Spółdzielnia uruchomi w czwartym kwartale 1976 r. W
pierwszym prowadzona będzie sprzedaŜ artykułów przemysłowych a w drugim ulokowane
zostaną najpotrzebniejsze warsztaty usługowe. Ponadto w WądroŜu Wielkim buduje się
pomieszczenia dla Banku Spółdzielczego.
W Budziszowie Wielkim przebudowuje się budynek gospodarczy na salę gimnastyczną dla
tamtejszej szkoły ośmioklasowej, a w Kosiskach powiększa się dotychczasową świetlicę
wiejską by przekształcić ją następnie w wiejski ośrodek kultury.
6 czerwiec 1976 r. - Obchody Święta Ludowego w Kosiskach.
Program Święta:
• Zawody straŜackie
• Finałowy mecz piłki noŜnej o Puchar Naczelnika Gminy,
• Wiec mieszkańców gminy,
• Otwarcie uroczystości,
• Wystąpienie okolicznościowe Prezesa Gminnego Komitetu ZSL,
• Wręczenie dyplomów przodującym mieszkańcom gminy,
• Występy artystyczne amatorskich zespołów Zespołu Szkół Gminnych w WądroŜu
Wielkim,
• Zabawa ludowa.

7 czerwiec 1976 r. - W Mierczycach w gospodarstwie Stanisława Rubika - wzorowego
rolnika, zdobywcy pucharu dla najlepszego hodowcy w gminie ( hoduje 13 sztuk bydła w tym
6 krów ) z inicjatywy Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Legnicy odbył się,
poprzedzony wykładem lekarza weterynarii, pokaz pielęgnowania racic i skóry bydła oraz
higieny doju. Pokaz, który zgromadził bardzo wiele okolicznych hodowców, miał na celu
poza czysto fachowym poradnictwem udowodnienie, Ŝe zmechanizowana hodowla .. popłaca.

22 lipiec 1976 r. - W dniu narodowego święta odbywają się pierwsze gminne zawody w
tenisa ziemnego o puchar naczelnika gminy. Do konkurencji staje 10 osób w wieku 14-48 lat.
Najlepszym tenisistą gminy zostaje 23-letni Jan Małko, drugie miejsce zajął 46-letni
Krzysztof Dziewoński a trzecie - 14-letni Andrzej Szczegodziński. Zwycięzcy otrzymali
puchary, pamiątkowe nagrody i dyplomy.

Sierpień 1976 r. - 440 rolników z województwa legnickiego zgłosiło udział w konkursie
"Złota Wiecha" . Społeczne komitety gminne zaproponowały do nagród i wyróŜnień
wojewódzkich 27 obiektów (15 nowych i 12 zmodernizowanych) . Komisja wojewódzka
postanowiła: w grupie nowych obiektów inwentarskich nie przyznawać pierwszej nagrody.
Laureatką drugiej została Maria Fidurek z Jenkowa, inwestorka obory o 16 stanowiskach. W
obiekcie tym zainstalowany jest mechaniczny zgarniacz obornika typu "Lubin", mechaniczne
poidła, wózek paszowy i dojarka.

12 wrzesień 1976 r. - Gminne " DoŜynki " zorganizowano w Budziszowie Wielkim.
Porządek "DoŜynek":
• Sportowe zawody straŜackie o przechodni puchar plonów ufundowany przez Naczelnika
Gminy,
• Pierwszy indywidualny wyścig kolarski na rowerach turystycznych o puchar plonów 76 r.
• Powitanie Gospodarza doŜynek i przedstawicieli władz politycznych, administracyjnych,
gości honorowych i uczestników doŜynek,
• Odśpiewanie pieśni "Gdy naród do boju",
• Widowisko taneczne
• Tradycyjna część wieńcowa:
- Polonez A-dur Fryderyka Chopina,
- Taniec chodzony - pieśń "Plon niesiemy plon",
- Przemówienie Starosty doŜynek,
- Uroczyste wręczenie symbolu plonów - bochna chleba gospodarzowi doŜynek
Zbigniewowi Korpaczewskiemu,
- Tradycyjne ośpiewanie i otańczenie uroczystego aktu doŜynek,
- ZłoŜenie wieńców - centralnego, zakładów rolnych i wsi,
• Przemówienie Naczelnika Gminy,
• Wręczenie odznaczeń państwowych, dyplomów i nagród,
• Widowisko taneczne symbolizujące zakończenie prac Ŝniwnych,
• Manifestacja młodzieŜy oraz defilada OSP Gminy WądroŜe Wielkie,
• Konkurs zespołów szkolnych o puchar przechodni Naczelnika Gminy,
• Występ zespołu muzycznego z Wrocławia,
• Zabawa ludowa.

Uroczyste wręczenie bochna chleba.

Występy artystyczne zespołów amatorskich Zbiorczej Szkoły Gminnej w WądroŜu Wielkim.

