GMINA
WĄDROśE WIELKIE

KRONIKA
1 9 8 0 -1 9 8 4

1980 r.
Rozpoczynając 1980 r. gmina WądroŜe Wielkie, jak i cały kraj wkroczyła w ostatni rok
obecnej 5-latki. Jest to rok duŜych zmian w polityce międzynarodowej . W kraju 11 lutego
rozpocznie obrady VIII Zjazd PZPR a 23 marca odbędą się wybory do Sejmu i
Wojewódzkich Rad Narodowych.
Po wyjeździe z Granowic Jana Wojtasia druŜyna sportowa obniŜyła loty. Postanowiono
więc wybrać nowy zarząd w składzie:
prezes
- Grygorcewicz Jan
w-ce prezes
- Prudzienica Roman
skarbnik
- Szyba Wiesław
sekretarz
- Sobiegraj Andrzej
gospodarz
- Szyba Kazimierz
członek
- Skwark Zenon
członek
- Jodłowski Jan
Wybrany zarząd opracował program przezwycięŜenia trudności finansowych i
organizacyjnych, systematycznie wprowadzając do planu pracy nowe inicjatywy i imprezy
sportowe. Od razu odbiło się to pozytywnie na wynikach sportowych. DruŜyna znowu
okazała się najlepszą na terenie.
W sezonie 1980/81 "Rodło" Granowice awansowało do klasy "B" tracąc zaledwie 4
punkty. Start w "B" klasie wypadł bardzo okazale, po 5 meczach druŜyna miała 10
punktów i bardzo dobry stosunek bramkowy. Największym osiągnięciem było dwukrotne
zajęcie drugiego miejsca w kl "B".
Na stanowisku Zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół następuje zmiana, a obowiązki te
obejmuje Stanisława Kolar.

17 styczeń 1980 r. - W Skale odbyło się otwarte zebranie POP poświęcone ocenie
przebiegu dyskusji nad wytycznymi na VIII Zjazd PZPR. Wziął w nim udział I Sekretarz
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy, delegat na VIII Zjazd tow. Stanisław Cieślik.
W swej wypowiedzi poruszył on problem wyŜywienia narodu oraz wskazał na duŜą rolę
rolnictwa legnickiego zajmującego 4-te miejsce w kraju w produkcji towarowej z 1 ha.
W dalszej części zebrania rolnicy ze Skały postanowili sprzedać w 1980 r. ponad 360 tyś.
Litrów mleka, odchować 110 - 120 cieląt oraz zwiększyć pogłowie krów o 20 - 25 sztuk.

18 styczeń 1980 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się Sesja GRN.
Porządek dzienny sesji:
1 Wręczenie odznaczeń państwowych.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Przedstawienie projektu planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, budŜytu i
funduszu gminnego na rok 1980.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał.
6. Ocena działalności placówek słuŜby zdrowia w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa
gminy.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał.
9. Informacja o rozdysponowaniu przez Naczelnika Gminy w 1979 r. nadwyŜki
budŜetowej z 1978 r.
10. Informacja o GKKS.
11. Podjęcie uchwały.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa GRN w 1979 r.,
13. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych.

W trakcie sesji Złote KrzyŜe Zasługi otrzymali długoletni działacze partyjni i społeczni,
towarzysze: Rudnik Stefan, Szwajka Bolesław, Dorosz Piotr, Pluta Jan, Zabłocki Henryk,
Kądziela Bolesław, Kumor Edward.
Odznakę "ZasłuŜony Działacz FJN" otrzymała Saj Władysława - sołtys wsi Wierzchowice.
Uchwały w sprawie planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy na 1980 r., w sprawie
budŜetu i funduszu gminnego na 1980 r., w sprawie oceny działalności gminnych
placówek SłuŜby Zdrowia i w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Gminnego
Komitetu Kontroli Społecznej w WądroŜu Wielkim - poddane głosowaniu zostały przez
radnych przyjęte jednomyślnie..

Luty 1980 r. - W Budziszowie Wielkim dla Zakładu Rolnego PGR w WądroŜu Wielkim
buduje się duŜą fermę bydła. Ferma obliczona jest na 600 krów i 800 cieląt. Obok nowej
fermy powstaje małe osiedle mieszkaniowe. Buduje się dwa pierwsze domy. W
najbliŜszej przyszłości rozpoczną się roboty przy następnych dwóch. W kaŜdym zamieszka
16 rodzin. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Przemysłowego Budownictwa
Rolniczego z Legnicy.

29 luty 1980 r.

W WądroŜu Wielkim odbyła się coroczna narada hodowców krów i
producentów mleka. W minionym roku 50 rolników z gminy sprzedało państwu ponad
855 tysięcy litrów mleka, czyli 36 proc. ogólnej jego ilości sprzedanej we wszystkich
gospodarstwach gminy. Z owych 855 tyś. litrów 536 tysięcy dostarczyło 25 gospodarstw
specjalistycznych .
Rekordzistami okazali się: Jan Filewski ze Skały (ponad 54 tyś. litrów) oraz Stanisław
Rubik i Stanisław Kułaga z Mierczyc (kaŜdy ponad 31.440 litrów). Oni teŜ zdobyli
przechodnie puchary naczelnika gminy.
-

30 kwiecień 1980 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
W trakcie sesji dokonano zmiany w składzie GRN, i tak w miejsce radnego Piotrowicza
Henryka wszedł radny Bielecki Zdzisław, który złoŜył równieŜ ślubowanie.
Podjęto uchwały w sprawie:
- potrzeb i kierunków działania w dziedzinie opieki nad ludźmi w wieku poprodukcyjnym
w latach 1980 - 1985 ,
- w sprawie rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie na lata 1980 - 1985.

1 maj 1980 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się 1-majowa manifestacja. W prezydium
pochodu maszerowali członkowie Egzekutywy Komitetu Gminnego, Prezydium GRN oraz
zasłuŜeni dla gminy w 1980 r. - ob. Chruściński Stanisław, Szarota Regina, Lorkiewicz
Zofia, Kądziela Henryk, Szwed Bronisław i Brózda Ignacy.

Rolnicy indywidualni w pochodzie 1-majowym

25 maj 1980 r. - W Budziszowie Małym obchodzono "Święto Ludowe". Tradycyjnie w
festynie udział wzięli mieszkańcy całej gminy. W trakcie imprezy odbywały sie zawody
straŜackie / I miejsce zajęła OSP z Granowic / i sportowe - m.in. wyścig kolarski.
18 lipiec 1980 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się wspólna sesja GRN i GKFJN. Sesja
z okazji Świąt Odrodzenia Polski poświęcona była osiągnięciom PRL
powstania. W czasie sesji odznaczenia państwowe otrzymali:
1. Złoty KrzyŜ Zasługi - Tkaczyk Stanisław
2. Brązowy KrzyŜ Zasługi - Eugeniusz Bogubowicz

od dnia jej

Odznaczenia Zarządu Głównego ZW OSP otrzymali:
1. Srebrny Medal za Zasługi dla PoŜarnictwa - Skura Wł.
2. Srebrny Medal za Zasługi dla PoŜarnictwa - Staroń B.
3. Brązowy Medal za Zasługi dla PoŜarnictwa - Bugaj Adam.
4. Brązowy Medal za Zasługi dla PoŜarnictwa - Doliwa St.
Społeczny Komitet ORMO w Legnicy przyznał odznakę Specjalną ORMO dla Ob. Nowak
Władysław.
Wojewódzki Komitet FJN przyznał Odznakę ZasłuŜony Działacz FJN następującym Ob.
1. Tarasiewicz Alicja
2. Koronowicz Krystyna
3. Hawran Dymitr
4. Śliwa Janusz
Na zakończenie sesji dokonano zmiany w składzie GRN, w miejscu radnej Wawro
Zdzisławy
radni wybrali Zawadzkiego Bolesława, który złoŜył ślubowanie.

29 lipiec 1980 r. - W gminie rozpoczęły się małe Ŝniwa. Skoszono juŜ ponad połowę pól
obsianych jęczmieniem ozimym. Miejscowy SKR ma pełne obłoŜenie sprzętu
zamówieniami.
Usługi niewątpliwie utrudnia fakt, Ŝe nie wszystkie przyczepy, jakimi dysponuje, będzie
moŜna uŜyć do transportu, bo brakuje ogumienia. Na terenie gminy jest do zbioru około
3000 ha zbóŜ oraz około 400 ha rzepaku.
Zakład Rolny Legnickiego Kombinatu Rolnego w gospodarstwie Mierczyce na 80 ha
groszku pozostawił 17 ha na nasiona, poniewaŜ groszek przejrzał i juŜ nie nadaje sił do
przetwórstwa. Teraz trwa zbiór groszku w gospodarstwie Budziszów Wielki, gdzie
uprawia się odmiany późniejsze i rośnie tam na lŜejszych glebach. Rolnicy w Małym
WądroŜu, Skale oraz w innych wsiach zapomnieli juŜ o zbiorze jęczmienia ozimego i
rzepaku, a przystąpili do duŜych Ŝniw.

19 wrzesień 1980 r. - W Legnicy odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich
eliminacji konkursu na najlepszy budynek inwentarski 1980 roku pn. "Złota Wiecha".
Zgłoszono do niego w sumie 224 obiekty w tym 52 nowe i 172 zmodernizowane. Podczas
uroczystości ogłoszono wyniki konkursu, a jego laureatom wręczono nagrody pienięŜne.
Wśród róŜnych typów nowo wybudowanych chlewni dla trzody nagrodę otrzymała m.in.
rodzina Szwedów z Budziszowa Małego za chlewnię z obiektami towarzyszącymi na 1200
tuczników. Budynki inwentarskie rodziny Szwedów komisja konkursowa postanowiła
przedstawić do oceny na szczeblu centralnym XVI Ogólnopolskiego Konkursu "Złota
Wiecha".
23 wrzesień 1980 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się uroczysta sesja doŜynkowa i
GRN w WądroŜu Wielkim. Sesję rozpoczęła tradycyjna część doŜynkowa z przekazaniem
bochenka chleba i montaŜem słowno - muzycznym.
Po dyskusji wręczono:

1. Odznakę "Za zasługi dla woj. legnickiego" - Ob. Józefowi Grabowskiemu oraz odznaki
"ZasłuŜony Pracownik Rolnictwa" dla Ob. Wysokińskiej BoŜeny, Bogubowicza
Andrzeja, Skwark Konrada.
Na zakończenie sesji podjęto uchwałę w sprawie nadania sztandaru dla GORMO w
WądroŜu Wielkim.

1981 r.
21 styczeń 1981 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się nadzwyczajna sesja GRN, na
której odwołano ze stanowiska Naczelnika Gminy Ignacego Brózdę i poddano pod
głosowanie dwie kandydatury: Jana Małko i Tadeusza Tarnowskiego. W wyniku tajnego
głosowania na stanowisko Naczelnika Gminy wybrany został Tadeusz Tarnowski.

26 luty 1981 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek dzienny:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Prezydium GRN.
2. Wręczenie odznaczeń państwowych.
3. Wnioski i interpelacje radnych.
4. Zatwierdzenie projektu planu społeczno-gospodarczego rozwoju, budŜetu i funduszu
gminnego na rok 1981.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia planu społeczno-gospodarczego na 1981 r.
- w sprawie budŜetu i funduszu gminnego na rok 1981.
7. Informacja w sprawie ochrony zdrowia.
8. Informacja o rozdysponowaniu nadwyŜki budŜetowej z 1979 r. przez Naczelnika Gmin
w roku 1980.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w 1980 r.
10. Podjecie uchwał :
- w sprawie zmiany w składzie osobowym zespołu wstępnie opiniującego wnioski o
nadanie
odznaczeń państwowych i odznak regionalnych,
- w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej.
11. Odpowiedzi w sprawie interpelacji.

27 marzec 1981 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek dzienny:
1. Wnioski i interpelacje radnych.
2. Informacja o telekomunikacji w gminie.
3. Sprawozdanie z realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju, budŜetu i
funduszu gminnego w 1980 r.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał:
- rozwoju, budŜetu i funduszu gminnego w 1980 r.
- w sprawie przystąpienia gminy do konkursu "Gmina Mistrz Gospodarności" na rok
1981 .
- w sprawie podziału nadwyŜki budŜetowej w 1980 r.
6. Ocena realizacji wniosków i interpelacji radnych, wniosków komisji GRN oraz
wniosków
z zebrań wiejskich.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

26 kwiecień 1981 r. - W Legnicy odbył się ZałoŜycielski Zjazd Związku Hodowców i
Producentów Bydła. Powołano Zarząd Wojewódzki, na czele którego stanął Henryk
Szwajka - hodowca i działacz spółdzielczy z WądroŜa Wielkiego. Wybrano równieŜ
trzech delegatów, którzy reprezentować będą region legnicki na zbliŜającym się I
krajowym zjeździe w początkach maja.
W trakcie dyskusji podnoszono konieczność:
• większej produkcji przemysłowej na rzecz rolnictwa,
• przestrzegania zasady opłacalności produkcji mleka i masła,
• zapewnienia odpowiednio wysokich dostaw węgla za mleko,
• sprzedaŜy i dzierŜawy ziemi rolnikom indywidualnym,
• ochrony środowiska i regulacji stosunków wodnych.
Wnioski z obrad przekazano władzom wojewódzkim i instytucjom pracującym na rzecz
rolnictwa.
8 maj 1981 r.

W WądroŜu Wielkim na boisku odbyły się zawody sportowopoŜarnicze, a po zawodach turniej gminny LZS. DruŜyna Granowic startowała w
zawodach w mundurach straŜackich i zajęła I miejsce.
-

19 maj 1981 r. - W Legnicy w Akademii Rycerskiej

dobyło się uroczyste
podsumowanie wyników współzawodnictwa p-poŜ. I miejsce zajęła OSP Granowice.
Nagrodę za I miejsce
odebrała delegacja OSP
Granowice
z
Komendantem Gminnym
OSP
Eugeniuszem
Bogubowiczem na czele.

7 czerwiec 1981 r. - We wsi Jenków odbyły sił tradycyjne coroczne obchody Święta
Ludowego. W części oficjalnej referat wygłosił Prezes GK ZSL Dymitr Hawran. Po części
oficjalnej wręczono Dyplomy "Mistrzów Gospodarności " najlepszym rolnikom z
poszczególnych wsi. W części artystycznej wystąpiła kapela podwórkowa "Felusie" z
WDK Legnica. Odbył się takŜe turniej piłki noŜnej z udziałem czterech druŜyn LZS Granowice, Mierczyce, WądroŜe Wielkie i Jenków.
Festyn zakończył się zabawą ludową.
25 czerwiec 1981 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek dzienny:
1. Usprawiedliwienie nieobecności większości radnych na zwołanej na dzień
10.06.1981r.
Sesji GRN. Ze względu na niską frekwencję sesja ta nie odbyła się.
2. Wnioski i interpelacje.
3. Gospodarka ziemią w gminie.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwał w sprawie działalności administracji gminnej w zakresie gospodarki
ziemią.

6. Ocena działalności Gminnej SłuŜby Rolnej i Spółek Wodnych w zakresie melioracji i
łąkarstwa w gminie.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności GSR i Spółek. Wodnych .
9. Wprowadzenie zmian do Uchwały GRN nr 29/79 z dnia 28.03.1979 r. w sprawie
realizacji
programu dalszej poprawy stanu sanitarnego gminy na lata 1979 - 1985.
10. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przejęcia gruntów z mienia gminnego na PFZ,
- w sprawie zmiany uŜytkownika ziemi.

11 wrzesień 1981 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek dzienny:
1. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji GRN w dniu 25.06.1981 r.
2. Wnioski i interpelacje radnych.
3. Wręczenie odznak "Za zasługi dla województwa legnickiego".
4. Wybory.
- przewodniczącego GRN - Bogdan Król
- zastępcy przewodniczącego GRN - Zbigniew Mazur
- przyjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy GRN w
WądroŜu Wielkim.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany w składzie Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej,
- w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu d/s Odznaczeń Państwowych i
Odznak Regionalnych.
7. Zatwierdzenie składu Komisji d/s rozdziału ziemi i środków do produkcji rolnej w
gminie.
7. Odpowiedzi Naczelnika Gminy na zgłoszone wnioski i interpelacje.

Październik 1981 r. - Na punktach skupu GS w WądroŜu Wielkim spadła ilość
sprzedanej przez rolników trzody chlewnej. Kierownik działu kontraktacji i skupu Zbigniew Mazur uwaŜa, Ŝe spadek w hodowli trzody jest związany z obniŜeniem ilości
pasz naleŜnych dla zakontraktowanych świń do 80 kg na sztukę. W porównaniu do roku
poprzedniego za trzy kwartały tego roku skupiono tu tylko 70% trzody.

13 grudzień 1981 r. - Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadziła w kraju
stan wojenny. W godzinach rannych w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie władz gminy,
mające na celu wyznaczenie osób odpowiedzialnych za rozplakatowanie Dekretu o Stanie
Wojennym jak równieŜ osób dyŜurujących w Urzędzie Gminy i w większych zakładach
pracy.

1982 r.
Styczeń 1982 r. - Do urzędu przybyła terenowa grupa operacyjna działająca na terenie
gminy WądroŜe Wielkie i gminy Ruja - dwóch ppŁk i jeden chorąŜy. .Z samego rana ppłk.
Bolesław Patela - na spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy powiedział, Ŝe nie ma
mowy o jakimkolwiek ingerowaniu grupy w uprawnienia i obowiązki administracji. Są tu
po to, aby pomóc, zorientować się w sytuacji gminy, poznać problemy rolników, skupu
handlu wiejskiego i nastrojów ludności. W towarzystwie władz wojskowi zwiedzali
gminę, gminne instytucje i przedsiębiorstwa.
Główny temat rozmów w gminie to oczywiście polityka i spekulacje, czy rządzi jeszcze
naczelnik czy juŜ wojsko.

W 1982 r. GRN w WądroŜu Wielkim na sesjach zajmowała się m.in.:
- Planem społeczno - gospodarczego rozwoju gminy,
- BudŜetem gminy i funduszem gminnym,
- Wykonaniem zadań w 1981 r.,
- Ogólnym i szczegółowym zagospodarowaniem przestrzennym wsi WądroŜe Wielkie,
- Rozwojem rolnictwa i gospodarki Ŝywnościowej na lata 1982-1985,
- Kierunkami działań w zakresie rozwoju kultury i sportu w gminie do roku 1985
- Powołała Społeczny Komitet Budowy Przedszkola w WądroŜu Wielkim
- Wyborem 10 Ławników ludowych Sądu Rejonowego w Jaworze, oraz 35 członków
Kolegium Do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy.

Urząd Gminy w WądroŜu Wielkim do roku 1982.

Urząd Gminy w WądroŜu Wielkim po rozbudowie.

DruŜyna "Rodło" z Granowic zdobyła po zwycięskim meczu z Krzeczynem Małym 4 : 0
"Puchar Województwa Legnickiego" organizowany przez zarząd ZMW . Mecz odbył się
na stadionie K.S. "Miedź". W następnej edycji tego pucharu druŜyna awansowała do
finału, ale przegrała z druŜyną "Sparta" Grębocice.

1 maj 1982 r. - Z okazji święta ludzi pracy do księgi zasłuŜonych dla gminy zostali
wpisani:
- Makowski Jan - rolnik ze wsi Skała
- Mazur Zbigniew - pracownik GS
- Frączek Edward - pracownik PGR
- Tarka Olga - członek RSP Bielany
- Lipiński Stefan - rolnik ze wsi Jenków
- Frukacz Jan - pracownik PGR

19 czerwiec 1982 r. - Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania nr 10/82 z dnia
18 czerwca 1982 r. na wniosek Dyrekcji Szkoły, nadano Zbiorczej Szkole Gminnej w
WądroŜu Wielkim imię Jana Kochanowskiego. Natomiast Komitet Fundacji Sztandaru
powołany z inicjatywy Gminnego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego
ufundował dla Gminnej Szkoły sztandar, który miał wzbogacać ceremoniał szkolny i
jednoczyć młodzieŜ i nauczycieli w pracy nad kształtowaniem młodych charakterów dla
dobra kraju.

1983 r.
We wsi Postolice od nowego roku działa z inicjatywy mieszkańców zespół folklorystyczny
"Postoliczanki". Patronat nad zespołem objął GOK w WądroŜu Wielkim . Kierownikiem
artystycznym zespołu został dyrektor GOK Zdzisław Kosiorowski.

Zespół „Postoliczanki”

Do ksiąg zasłuŜonych dla gminy wpisani zostali:
- Rosołowska Maria - pracownik GS
- Bogubowicz Andrzej - rolnik z Biernatek
- Dołchańczyk Jan - pracownik PGR
- Korpaczewski Zbigniew - I sekretarz KG PZPR
- Derda Aleksy - pracownik PGR
- Stępień StanisŁaw - rolnik z Mierczyc
- Suchanowski Sławomir - nauczyciel
- Szwajka Henryk - rolnik z WadroŜa Małego
- Pic Kazimierz - pracownik PGR

24 luty 1983 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się sesja zwyczajna GRN, na której
ustalono dochody i wydatki budŜetu GRN, w kwotach 20.189.000 zł., plan przychodów
funduszu gminnego w kwocie 1.082.000 zł i rozchodów 1.582.000 zł oraz uchwalono
fundusz zasobów budŜetu gminy w wysokości 5% wydatków bieŜących.
Ponadto:
- zatwierdzono plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy WądroŜe Wielkie, który
przewiduje na 1983 r. :
• plony 4 zbóŜ – 42 q/ha
• plony buraków cukrowych - 320 q/ha
• plony ziemniaków –200 q/ha
• skup zbóŜ - 3.300 t.
• skup buraków cukrowych - 21.000 t.
• skup ziemniaków - 350 t.
• skup Ŝywca - 1.000 t.
• skup mleka - 2.500 t.
• budowę przedszkola,
• budowę 3 domków dla nauczycieli
• budowę świetlicy wiejskiej w Mierczycach
• budowę zbiorników p.poŜ w Wierzchowicach i Kosiskach

3 wrzesień 1983 r. - W Urzędzie Stanu Cywilnego w WądroŜu Wielkim odbyła się
miła uroczystość. Tadeusz Tarnowski naczelnik gminy wręczył dwom parom medale z
okazji 50-lecia poŜycia małŜeńskiego. Otrzymali je Stefania i Bolesław Kuzniecowowie
oraz Anna i Franciszek Stachniukowie.

14 grudzień 1983 r. - Podsumowano w Legnicy konkurs na "Mistrza Produkcji
Zwierzęcej".
- W produkcji mleka "Mistrzem Województwa" został Jan Filewski ze Skały, który
dostarczył do skupu 3384 l z jednego ha przeliczeniowego
- W produkcji mięsa wieprzowego "Mistrzem Województwa" został Józef Sprysak z
Kosisk, dostarczając 1416 kg z 1 ha.

1984 r.
W Pucharze Polski druŜyna "Rodło" Granowice dotarło do III rundy, wygrywając z
"Czarnymi " Rokitki 4 : 3 i z Prochowiczanką 1 : 0. Odpadli jednak po poraŜce z
"Konfleksem" Legnica.
Za działalność sportową i społeczną LZS z Granowic otrzymał z Rady Głównej
Zrzeszenia LZS w Warszawie "Złoty Znak Jakości OMEGA" - najwyŜsze wyróŜnienie
LZS.
Dzięki wysiłkowi i zaangaŜowaniu działaczy i piłkarzy wybudowano społecznie w
Granowicach przy boisku szatnię dla zawodników. Za zarobione pieniądze został
zakupiony samochód marki "śuk". W ten sposób rozwiązano problem transportu.
Natomiast po sprzedaniu "śuka" klub zakupił w Cukrowni Jawor autobus marki "San".
Kierowcą autokaru został Grygorcewicz Jan, pełniący w klubie jednocześnie funkcję
prezesa.

Styczeń 1984 r. - Działający od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w WądroŜu
Wielkim nie ma odpowiedniej bazy lokalowej, a jego jedynym pracownikiem jest
dyrektor, który ma biurko w siedzibie Urzędu Gminnego. Kilka klubów "Ruchu"
istniejących kiedyś na wsi przestało działać.
NajbliŜsza przyszłość rysuje się jednak w jaśniejszych barwach. We wsi Mierczyce
znaleziono odpowiedni budynek, który zaczęto adoptować na gminny dom kultury.

Będzie on jeszcze tej zimy przekazany do uŜytku. Wewnątrz znajdą pomieszczenia: sala
widowiskowa, klub z kawiarnią i róŜne sekcje.

20 styczeń 1984 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się Nadzwyczajna Sesja GRN, na
której
wydano pozytywną opinię w sprawie obywatela Józefa Popławskiego jako kandydata na
stanowisko naczelnika gminy.

21 styczeń 1984 r. - Wojewoda Legnicki - Ryszard Jelonek powołuje z dniem 23
stycznia 1984 r. obywatela Józefa Popławskiego na stanowisko Naczelnika Gminy w
WądroŜu Wielkim.

22 marzec 1984 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się Nadzwyczajna Sesja GRN ostatnia przed wyborami do rad narodowych. Po wysłuchaniu przemówienia z okazji 40lecia PRL zostały wręczone odznaczenia państwowe:
- Ob. Stanisław Kąkol - KrzyŜ Kawalerski OOP
- Ob. Bogdan Król - srebrny krzyŜ zasługi
- Ob. Bronisław Szwed - brązowy krzyŜ zasługi
oraz odznaki "Za zasługi dla województwa legnickiego":
- Ob. BroŜyna Małgorzata
- Ob. Chwalińska Stefania
- Ob. Kluczka Teodor
- Ob. Rokita Józef
- Ob. Pasternak Henryk
Do księgi zasłuŜonych dla gminy w roku 1984 zostali wpisani:
- JaŜdzewska Bernadeta - pracownik GS
- Stawarz Adam - pracownik PGR
- Wasilewska Maria - nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych
- Laska Mieczysław - kierownik ZUM
- Hawran Dymitr - Sekretarz Urzędu Gminy
- Trzyna Jan - rolnik z Budziszowa Wielkiego
- Tarnowski Stefan - emeryt z PGR
- Witczak Tadeusz - Rolnik z WądroŜa Małego
- Kuza Edward - traktorzysta PGR
- Kumor Edward - emeryt z Budziszowa Wielkiego
- Zgrzebnicki Tadeusz - emeryt z RSP Bielany

4 maj 1984 r. - Z okazji "Dnia StraŜaka" w Urzędzie Gminy w WądroŜu Wielkim
odbyło się spotkanie członków OSP, w którym uczestniczył przedstawiciel Komendy
Rejonowej w Jaworze Jan Serafin. W trakcie spotkania wręczył on zasłuŜonym dla
poŜarnictwa srebrne medale zasługi.

8 maj 1984 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się z okazji 40-lecia Polski Ludowej
uroczystość odsłonięcia pamiątkowego obelisku, połączona z obchodami dnia zwycięstwa.
Obelisk odsłonił pionier ziemi wądroŜskiej, jeden z organizatorów władzy ludowej w
gminie Edward Koza.
Uroczystość zbiegła się z zakończeniem "V Samochodowego Rajdu Spółdzielców"
szlakiem II Armii Wojska Polskiego, organizowanego przez Związek Ligi Obrony Kraju w
Legnicy.

17 czerwiec 1984 r. - Kolejne wybory w PRL do Rad Narodowych. Radnymi GRN w
WądroŜu Wielkim zostali:
1. Baran Zbigniew z Budziszowa Wielkiego
2. Bogubowicz Roman z Biernatek
3. Emilianowicz Kazimiera z Budziszowa Wielkiego
4. Frączek Gertruda z Bielan

5. Gawenda Krystyna z Jenkowa
6. Frączek Edward z WądroŜa Wielkiego
7. Jaworski Marian z Budziszowa Wielkiego
8. Kąkol Stanisław z Mierczyc
9. Kluczka Teodor z Kęp
10. Kowaluk Jan z WądroŜa MaŁego
11. Król Bogdan z Kosisk
12. Kwaśniak Franciszek z Mierczyc
13. Kumor Edward z Budziszowa Wielkiego
14. Miszczyk Teresa z Jenkowa
15. Mazur Zbigniew z Mierczyc
16. Nartowski Andrzej z WądroŜa Wielkiego
17. Pakuła Zbigniew z Postolic
18. Pawelczyk Roman z Mierczyc
19. Poniewierka Roman z Mierczyc
20. Rak Edward z Granowic
21. Saj Władysława z Wierzchowic
22. Sobiegraj Andrzej z Granowic
23. Suchanowski SŁawomir z WądroŜa Wielkiego
23. Szwed Bronisław z Postolic
24. Szwajka Adolf z WądroŜa Małego

27 czerwiec 1984 r. - Podczas inauguracyjnej sesji GRN na nową kadencję zostali
wybrani :
- Ob. Król Bogdan - przewodniczący GRN
- Ob. Emilianowicz Kazimiera - z-ca przewodniczącego GRN
- Ob. Mazur Zbigniew - z-ca przewodniczącego
- Ob Nartowski Andrzej - przewodniczący komisji samorządowej
- Ob. Szwajka Adolf - przewodniczący komisji rolnictwa
- Ob. Kąkol Stanisław - przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu
- Ob. Baran Zbigniew - przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia
- Ob. Poniewierka Franciszek - przewodniczący komisji przestrzegania prawa i porządku.

20 lipiec 1984 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się uroczysta sesja GRN z okazji 40lecia PRL. Referat okolicznościowy wygłosił przewodniczący RG PRON Ob. Werner
Doliwa.
Rada Państwa przyznała:
KrzyŜ Partyzancki
- Szwajka Celina
- Sobiegraj Józef
- Bugaj Mieczysław
Medal 40-lecia PRL

- Szwedo Karol
- Bogubowicz Andrzej
- Rubik StanisŁaw
- Kądziela Henryk
Srebrny KrzyŜ Zasługi - Hawran Dymitr
Brązowy KrzyŜ Zasługi - Pasternak Stanisława
- Gołębiowska Czesława , Juzak Stefania

1 wrzesień 1984 r. - Utworzono stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania w
Urzędzie Gminy, które objął Gminny Dyrektor Szkół mgr Michał Juzak. Szkoły stały się
samodzielnymi placówkami oświatowymi, podległymi bezpośrednio inspektorowi.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w WądroŜu Wielkim została Kolar Stanisława.

