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1978 r.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom miejscowego społeczeństwa uzyskaniem
średniego wykształcenia, szkoła pod egidą Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
zorganizowała kurs eksternistyczny dla pracujących, z zakresu liceum ogólnokształcącego.
Po 2-letniej pracy, świadectwo ukończenia szkoły średniej z rąk dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego dla Pracujących otrzymały 42 osoby. Była to jedyna wtedy w
województwie szkoła gdzie taki kurs się odbył. Kierownikiem kursu był mgr Sławomir
Suchanowski, a kadrę w zdecydowanej większości stanowili pedagodzy szkoły w WądroŜu
Wielkim, którzy posiadali wyŜsze wykształcenie.

Styczeń 1978 r. - W gminie WądroŜe zakończył się cykl spotkań przedwyborczych. Na
ostatnim, w którym brało udział 6 kandydatów na radnych poruszano najwaŜniejsze
problemy wsi - siedziby gminy. Do najpilniejszych potrzeb mieszkańcy zaliczyli
utworzenie gminnego przedszkola, chociaŜby w budynku ośrodka zdrowia nie w pełni
wykorzystanym przez słuŜbę medyczną.

Styczeń 1978 r. - W przeddzień II Wojewódzkiej Konferencji Spawozdawczo Wyborczej PZPR, odbyło się w Legnicy w sali kina "Ognisko" spotkanie Sekretariatu KW
partii z przodującymi ludźmi pracy zagłębia miedziowego. Kulminacyjnym punktem
uroczystości było wręczenie legitymacji partyjnych 618 nowo przyjętym do partii
kandydatom. Ogromną większość wśród nich stanowili przedstawiciele młodego
pokolenia, członkowie ZSMP. Legitymacje przekazali im I sekretarz KW PZPR tow,
Stanisław Calik oraz sekretarz KW tow. Ryszard Romaniewicz. W trakcie spotkania
spośród nowo przyjętych kandydatów głos zabrał m.in. rolnik z gminy WądroŜe Wielkie Zdzisław Bielec.

5 luty 1978 r. - Wybory do Gminnej Rady Narodowej. Wybrano następujących
























radnych:
Tomaszewska Kazimiera
Mazur Władysław
Chruściński Stanisław
Kawalec Maria
Gwizdała Józef
Grabowski Józef
BroŜyna Małgorzata
Zawierucha Władysław
Filewski Jan
Korpaczewski Zbigniew
Kochan Mikołaj
Saj Władysław
Kowaluk Jan
Kądziela Marian
Poniewierka Franciszek
Młynarczyk Stanisław
Kumor Edward
Nowak Stanisław
Kąkol Stanisław
Piotrowicz Henryk
Emilianowicz Kazimierz
Rokita Józef
Król Bogdan











Wawro Zdzisław
Borowiec Rozalia
Frączek Edward
Chowaniec Helena
Tarnowski Tadeusz
Biliński Józef
Nartowski Andrzej
Kwaśniak Franciszek
Skowroński Jan

7 luty 1978 r. - Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Kosiskach ze sceną i
salą na 200 osób.

9 luty 1978 r. - Sesja GRN w WądroŜu.
Porządek posiedzenia:
1. Ślubowanie radnych
2. Wybory organów Gminnej Rady Narodowej :
- Przewodniczącym GRN został Tow. Zbigniew Korpaczewski
- I z-cą Przewodniczącego GRN wybrano Tow. Tadeusza Tarnowskiego
- II z-cą przewodniczącego GRN wybrano Tow. Józefa Grabowskiego
3. Powołanie stałych Komisji Gminnej Rady Narodowej :
- Komisja d/s rozwoju gospodarczego i zaopatrzenia - przewodniczący Tow. Józef
Biliński,
- Komisja d/s rolnictwa - przewodniczący Tow. Andrzej Nartowski,
- Komisja d/s oświaty, kultury i spraw socjalnych - przewodniczący Tow. Maria
Kawalec
- Komisja d/s ładu i porządku publicznego - przewodniczący Tow. Władysław Mazur

Marzec 1978 r. - Radny Jan Filewski /ZSL/ ze Skały zdobył puchar przechodni mistrza
hodowli bydła mlecznego za rok 1977, ufundowany przez naczelnika gminy, sprzedał
bowiem państwu 28 000 litrów mleka. Jan Filewski wrócił wraz z Ŝoną na gospodarstwo w
1976 r. po 14,5 latach pracy w kółkach rolniczych. śona - młodsza księgową - pracowała
17 lat w księgowości w PGR. Mają teraz 11 ha gruntu, 15 szt. bydła /w tym 8 krów
mlecznych /, 12 świń, osiągnęli plon 50 q pszenicy z ha.
Wicemistrzem hodowli bydła został sześciokrotny zdobywca pucharu mistrza Stanisław
Rubik z Mierczyc, który dostarczył państwu 24 500 l. mleka.

10 marca 1978 r. - W Złotoryji odbył się I wojewódzki Sejmik Młodych Rolników i
Pracowników Rolnictwa, na którym podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i ustalono
kierunki dalszego rozwoju gospodarstw rolnych. W czasie obrad kierownik Wydziału
Rolnego KW PZPR w Legnicy tow. Tadeusz Bojarczuk i dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego tow. Wilowski uroczyście wręczyli 5-ciu przodującym
młodym rolnikom karty gospodarstw specjalistycznych . Między innymi otrzymali je
Stefan Wyszowski i Tadeusz Rosołowski z Mierczyc.
Marzec 1978 r. - W Jenkowie w zwolnionym po reformie oświaty budynku szkolnym
przystąpiono do remontu i adaptacji go na harcówkę. Będzie to właściwie harcerski
ośrodek wypoczynkowy na ok. 30 miejsc. Jeszcze w czasie tegorocznych ferii zostanie w
nim zorganizowana akcja tzw. nie obozowego lata przez Hufiec ZHP w WądroŜu Wielkim.
Marzec 1978 r. -

Gminna Spółdzielnia w WądroŜu Wielkim buduje w Postolicach dość duŜy
obiekt, który będzie słuŜył miejscowej ludności. W części urządzony zostanie sklep z
artykułami przemysłowymi, pozostałe pomieszczenia zajmie Klub Rolnika, prowadzony
takŜe przez GS. Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

16 marzec 1978 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się Sesja Gminnej Rady Narodowej,
w której uczestniczyli :
- z ramienia wojewody legnickiego - Tow. Andrzej Horodyński,
- przedstawiciel GK Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
- przedstawiciel GK FJN
- Naczelnik Gminy - Ignacy Brózda
- Kierownicy zakładów pracy
- sołtysi.

WaŜniejsze załoŜenia Sesji:
1. Zatwierdzenie planu społeczno-gospodarczego rozwoju: budŜetu gminy za rok 1977 i
1978.
2. Udział gminy w konkursie - "Gmina Mistrz Gospodarności" w latach 1974 -77.

22 marzec 1978 r. - Przy Zbiorczej Szkole Gminnej w WądroŜu Wielkim powołano
Klub "Sokół" składający się z sekcji piłkarskiej i sekcji kolarskiej zrzeszającej 30
zawodników.

2 kwietnia 1978 r. - Dolnośląscy kolarze zainaugurowali tegoroczny sezon szosowy
udziałem w wyścigu " Po ziemi wądroŜskiej ". Impreza była wzorowo zorganizowana, a
na starcie stanęło ponad 300 zawodników. Młodzicy mieli do pokonania jedno okrąŜenie
(27 km), juniorzy młodsi dwa okrąŜenia (54 km), juniorzy starsi - trzy (81 km), a seniorzy
cztery okrąŜenia (100 km).
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wieku oraz najlepsze kluby w punktacji
druŜynowej otrzymali puchary ufundowane m.in. przez I sekretarza Komitetu Gminnego
PZPR w WądroŜu Wielkim - J. Korpaczewskiego, naczelnika gminy - I. Brózdę, WRZZ w
Legnicy, LKS Legrol i zakłady pracy.

17 kwiecień 1978 r. - Rolniczą Spółdzielnię w Bielanach wizytował przybyły do
Legnicy minister pełnomocny, konsul generalny Związku Radzieckiego w Poznaniu.
25 kwietnia 1978 r. - Tradycyjnym juŜ zwyczajem przed Świętem Pracy członkowie
Egzekutywy KW PZPR w Legnicy odwiedzają na stanowiskach pracy przodujące załogi,
wyróŜniających się pracowników róŜnych branŜ przemysłowych i wybitnych specjalistów
rolnych.
Taką wizytę złoŜył Karolowi Szwedo , przewodniczącemu zespołu rolników w
Budziszowie Małym - wojewoda legnicki - Janusz Owczarek. Przodujący w gminie
specjalista rolny w dziedzinie hodowli trzody chlewnej, który gospodaruje wraz z dwoma
synami - Janem i Henrykiem, miał się czym pochwalić. Buduje on bowiem olbrzymią
chlewnię na 1200 szt. trzody. Zespół hoduje równieŜ własne maciory, więc hodowla
będzie prowadzona w cyklu zamkniętym, a docelowa produkcja tuczu wyniesie około
40%, jaką dała cała gmina w 1975 r.

1 maj 1978 r. – W WądroŜu Wielkim odbył pochód 1-majowy. Zorganizowano takŜe
zawody sportowo-poŜarnicze między jednostkami gminy. I miejsce zajęła OSP z
Granowic.

Pochód 1-majowy

Harcerze w pochodzie

4 maj 1978 r. - W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bielanach odbyła się
uroczystość poświęcona dekoracji sztandaru spółdzielni odznaką "Za zasługi dla
województwa legnickiego".
Aktu dekoracji dokonał sekretarz KW PZPR w Legnicy - tow. Piotr Wieczysty.
RSP Bielany jest najstarszą spółdzielnią w Zagłębiu Miedziowym, uzyskującą najwyŜsze
wskaźniki w produkcji rolniczej. Specjalizują się w produkcji brojlerów.
W czasie uroczystości przewodniczący RSP tow. A. Dziopa wpisany został do Księgi
ZasłuŜonych dla gminy i złoŜył meldunek o podjętym zobowiązaniu skrócenia cyklu
budowy 4 hal produkcyjnych o 2 miesiące.
Odznakę "Za zasługi dla województwa legnickiego" otrzymała równieŜ tow. Anna
Chlebowska -członek zarządu spółdzielni.

14 maj 1978 r. - W Rąbienicach zorganizowano "Święto Ludowe"
Porządek imprezy:
1. Uroczyste otwarcie "Święta Ludowego"
2. Zawody straŜackie
3. Wręczenie dyplomów
wzorowym mieszkańcom wsi.
4. Występy artystyczne zespołów
szkolnych
5. Zabawa Ludowa.

Wręczanie
dyplomów
mieszkańcom wsi.

wzorowym

Zawody straŜackie - Druh Marian Szymański uruchamia
motopompę

Na zdjęciu: Przy motopompie druh Marian Szymański,
obok idący druh Czesław Kula

28 maj 1978 r. - W WądroŜu Wielkim obradowała konferencja prezesów zarządów
gminnych Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, na której zapoznano się z
działalnością ideowo- wychowawczą prowadzoną we wzorcowej gminie. Prezesi
uczestniczyli takŜe w posiedzeniu prezydium Zarządu Gminnego TKKŚ poświęconemu
ocenie przebiegu kampanii sprawozdawczo- wyborczej w kołach i ich udziałowi w
konkursie na najlepiej prowadzony Zarząd Towarzystwa w woj. legnickim w roku
bieŜącym. Uczestnicy konferencji zwiedzili na koniec wielkoprzemysłową fermę tuczu
drobiu w Gądkowie.

21 lipiec 1978 - W WądroŜu Wielkim odbyła się Sesja Gminnej Rady Narodowej, w
której uczestniczyli:
- z ramienia wojewody legnickiego - Tow. Adam Horodyński
- z ramienia Prezydium WRN - Tow. Danuta Barcza
- z ramienia Naczelnika Gminy - Ob. Dymitr Hawran
- Przewodniczący GK FJN - Tow. Andrzej Tomków
Ponadto zostali zaproszeni i uczestniczyli w uroczystej sesji przedstawiciele dowództwa
Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej pułkownik - Tow. Mackiewicz oraz
p.pułkownik Tow. Siemionow.
Podjęte waŜniejsze wnioski:
1. Zatwierdzenie uchwały w sprawie przeznaczenia nagrody uzyskanej w konkursie
"Gmina
Mistrz Gospodarności",
2. Wręczenie odznaczeń państwowych, wyróŜnień, dyplomów
Na wniosek Naczelnika Gminy zostali odznaczeni następujący pracownicy Urzędu Gminy:
- sekretarz Biura - Ob. Dymitr Hawran
- referent d/s podatków - Tow. Teresa Tarnowska
- kierownik Gminnej SłuŜby Rolnej - Ob. Kazimierz Burtny

26 czerwiec 1978 r. - Z okazji zakończenia roku oświaty partyjnej 1977/1978 w
gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy odbyło się uroczyste spotkanie
Egzekutywy KW partii z grupą czołowych lektorów, wykładowców i hospitantów
szkolenia partyjnego. I sekretarz KW PZPR tow. Stanisław Cieślik wysoko ocenił
osiągnięcia minionego roku szkoleniowego. W masowych szkoleniach uczestniczyło w
woj. legnickim ponad 44 tysiące osób. WUML ukończyło 700 absolwentów. Ponad około
4.800 kandydatów przygotowano do wstąpienia w szeregi PZPR.

I sekretarz KW wręczył 60 towarzyszom listy gratulacyjne przyznane w dowód uznania za
zaangaŜowanie i ofiarność w krzewieniu marksizmu - leninizmu.
Doświadczeniami w pracy szkoleniowej podzieliła się m.in. tow. Zuzanna Wojciechowska
- wykładowca szkolenia w Komitecie Gminnym PZPR w WądroŜu Wielkim.

30 czerwiec 1978 r. - W WądroŜu Wielkim spotkali się najlepsi hodowcy bydła i
producenci mleka w województwie legnickim. Podsumowano konkursy i wręczono
nagrody zwycięzcom. We współzawodnictwie gminnych kół producentów bydła,
prowadzonym przez Wojewódzką Spółdzielnię Mleczarską, zwycięŜyła / wśród 31
rywalizujących jednostek / gmina WądroŜe Wielkie. Wraz z dyplomem koło producentów
bydła z WądroŜa Wielkiego otrzymało nagrodę w wysokości 15 tyś. zł.
Czerwiec 1978 r.
- W województwie legnickim podsumowano wyniki
ubiegłorocznego konkursu pn. "Gmina - Mistrz Gospodarności", organizowanego
corocznie przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu. Komisja pod
przewodnictwem dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu
Wojewódzkiego Kazimierza Szczepańskiego przyznała pierwsze miejsce gminie WądroŜe
Wielkie. Zdobycie nagrody "Mistrz Gospodarności" gmina zawdzięcza wynikom
uzyskanym we wzroście pogłowia zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej i
owiec, wysokim udziałem mieszkańców w pracach społecznych wyraŜających się kwotą
613 zł na jednego mieszkańca, a takŜe poprawie wyglądu i estetyki wsi.
12 lipiec 1978 r. - W Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie
pn. "Gmina - Mistrz Gospodarności " za rok 1977. W imieniu organizatorów konkursu
powitał zebranych wiceprzewodniczący OK FJN, Wit Drapich. Wyniki konkursu omówił
przewodniczący Głównego Sądu Konkursowego - Mieczysław Solecki. Uroczystości
odbywały się z udziałem premiera Piotra Jaroszewicza, który w trakcie przemówienia
przekazał osobiste, gorące pozdrowienia i gratulacje od I sekretarza KC PZPR - Edwarda
Gierka. W konkursie wzięły udział 1764 gminy.
Nagrody i wyróŜnienia otrzymało 181 gmin. Gmina WądroŜe Wielkie jako jedna z
laureatek czterech województw dolnośląskich otrzymała nagrodę pienięŜną w wysokości 1
mln zł.

17 lipiec 1978 r. - W Postolicach otwarto w pawilonie wybudowanym przez Gminną
Spółdzielnię nowy sklep z artykułami spoŜywczymi i przemysłowymi oraz "Klub
Rolnika". Sklep przyda się, bo Ŝniwiarzom będzie bliŜej po zakupy. Klub natomiast będzie
słuŜył mieszkańcom Postolic w jesienno-zimowe wieczory, gdy uporają się juŜ z
głównymi robotami w polu.

Lipiec 1979 r. - Druh Jan Grygorcewicz z OSP Granowice jako pierwszy podjął pracę w
StraŜy Zawodowej i został skierowany na kurs podoficerów w Chojnowie.

20 lipiec 1978 r. - Niektórzy rolnicy indywidualni, a takŜe uspołecznione zakłady rolne
rozpoczęły w gminie małe Ŝniwa. We wsi Mierczyce np. skoszono juŜ jęczmień ozimy.
Inni rolnicy jeszcze czekają, bo zboŜe jeszcze nie w pełni dojrzałe. Do skoszenia jest tu
3313 hektarów zbóŜ, z tego u rolników indywidualnych - 2172 ha. Rzepak takŜe jeszcze
dojrzewa.
W te Ŝniwa będzie lepsze zaopatrzenie sklepów w podstawowe artykuły Ŝywnościowe i
napoje chłodzące. Magazyny GS czekają na ziarno. Sprzęt jest gotowy do wyjścia w pole.
W tym roku w gminie jest do dyspozycji 20 bizonów, w tym 2 - u rolników
indywidualnych, 16 vistul (połowa w rękach rolników) oraz 18 praszozbieraczy.

16 sierpień 1978 r. - śniwa w gminie nabierają rozmachu. Do tej pory zebrano zboŜe z
ponad 550 ha, co stanowi ok. 30%. Jak twierdzi sekretarz gminy - Dymitr Hawran - " z
kaŜdym dniem efekty pracy rolników powinny być lepsze". śniwiarze bardzo duŜo
zawdzięczają legnickiemu "Legmetowi", sprawującemu od 3 lat patronat nad gminą. Na
czas bieŜących Ŝniw "Legmet" oddelegował do miejscowej SKR swego mechanika, Jana
Raja, który dzięki swym umiejętnościom jest bardzo pomocny przy usuwaniu awarii
sprzętu Ŝniwnego. Załoga "Legmetu" pomaga rolnikom w zbiórce słomy, a ponadto
zobowiązała się wykonywać w swym zakładzie części zamienne do maszyn rolniczych.

21 sierpień 1978 r. - Uczniowie Zbiorczej Szkoły Gminnej w WądroŜu Wielkim
rozpoczęli naukę w nowym roku szkolnym w rozbudowanym obiekcie. Dotychczas było tu
8 niezbyt funkcjonalnych izb lekcyjnych. Wykopy pod fundamenty i piwnice wykonali
mieszkańcy WądroŜa Wielkiego i sąsiednich wsi w czynie społecznym. Pozostałych robót
podjęli się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy w ramach akcji "szkoła szkole"-. Szkoła otrzymała 8 nowych sal lekcyjnych, przystosowanych na gabinety
przedmiotowe. Obecnie jest ich 14, w tym dwie z zapleczem na pomoce naukowe.
Przybyła teŜ świetlica, dobudowano drugą klatkę schodową, jest nowa szatnia i
pomieszczenia dla szczepu harcerskiego oraz administracji.

4 wrzesień 1978 r. - Uroczysta, wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się w
Zbiorczej Szkole Gminnej w WądroŜu Wielkim. Przybyli na nią m.in.: kierownik
Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR tow. Mirosław Eder, wice wojewoda
legnicki Edmund Halamski, przewodniczący WRZZ Piotr Czaja oraz przewodniczący
Rady Wojewódzkiej FSZMP Zygmunt Bober. Podczas uroczystości kurator Tadeusz
Podpiwiński wręczył przedstawicielom zakładu rolnego PGR w WądroŜu Wielkim
przyznany przez ministra oświaty i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej za
dotychczasową pomoc i opiekę nad miejscową szkołą.

6 wrzesień 1978 r. - Sesja Gminnej Rady Narodowej w WądroŜu Wielkim.
W sesji uczestniczyli:
- z ramienia wojewody legnickiego - Tow. Adam Horodyński
- z ramienia Prezydium WRN - Tow. Roman Szałęga
- Naczelnik Gminy - Tow. Ignacy Brózda
- przewodniczący GK FJN - Tow. Andrzej Tomków
- radny WRN - tow. Kobielarz
- przedstawiciel WK ZSL - Ob. Władysław Kopeć
Podjęto następujące wnioski i interpelacje:
1. Zatwierdzenie Regulaminu Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej.
2. Ocena realizacji Uchwały GRN z 1976 r. w sprawie rozwoju rolnictwa i gospodarki
Ŝywnościowej w gminie.
3. Zatwierdzenie "Programu zabezpieczenia rolnictwa gminy w pasze własne".

20 wrzesień 1978 r. - W siedzibie KW PZPR w Legnicy odbyło się spotkanie
wojewódzkich władz politycznych z przodującymi rolnikami i pracownikami rolnictwa
oraz uczestnikami tegorocznej akcji Ŝniwnej. W spotkaniu uczestniczyli sekretarze KW
partii tow. Henryk Kubiak
i tow. Piotr Wieczysty, który z rąk Kazimierza
Królikowskiego, kierownika PGR w Budziszowie Małym, przyjął symboliczny bochen
chleba upieczony z tegorocznej mąki.

25 wrzesień 1978 r. - Sesja Nadzwyczajna - DoŜynkowa GRN w WądroŜu Wielkim.
W Sesji uczestniczyli:
- z ramienia Komitetu Wojewódzkiego PZPR - Tow. Józef Jarosz
- z ramienia Prezydium WRN - Tow. Wiktor Lombardo
- Naczelnik Gminy - Tow. Ignacy Brózda
- Radni WRN - Tow. NiŜniak Emil, Tow. Jan Tersa
- przedstawiciel WK ZSL - Ob. Władysław Kopeć
- przewodniczący ZG ZSMP
- przedstawiciel Zbiorczej Szkoły Gminnej
Porządek dzienny Sesji:
- wręczenie Przewodniczącemu GRN - symbolicznego bochna chleba,
- wystąpienie Przewodniczącego GRN,
- wręczenie odznaczeń i dyplomów,
- Podjęcie uchwały w sprawie zadań na okres jesienno - zimowy 1978/79.
W części oficjalnej nastąpiło wręczenie Przewodniczącemu GRN przez rolników ze wsi
Skała - Franciszka Patrzałka i Annę śyłę bochna chleba, ustawienie wieńca oraz
przekazanie wiązanek zbóŜ zaproszonym gościom oraz członkom Prezydium GRN.
Następnie głos zabrał - Tow. Ignacy Brózda.
W wystąpieniu swym podsumował on cały przebieg tegorocznych Ŝniw, zwracając
szczególną uwagę na występujące w tym roku trudności w zbiorze zbóŜ. W dalszej części
sesji przystąpiono do wręczenia odznaczeń oraz dyplomów i nagród dla przodujących
rolników i zakładów pracy.
Srebrne KrzyŜe Zasługi otrzymali:
- Karol Szwedo - sołtys wsi Budziszów Mały
- Jan Fedorczuk - rolnik z Jenkowa
- Stanisław Kułaga - rolnik z Mierczyc
Brązowe KrzyŜe Zasługi otrzymali:
- Henryk Szwajka - sołtys wsi WądroŜe Małe
- Józef Gwizdała - rolnik z Kosisk, radny GRN
Odznaki "Za zasługi dla województwa legnickiego" otrzymali:
- Andrzej Urban
- Andrzej Bogubowicz
- Stanisław Rubik
- Jan Kowaluk

25 wrzesień 1978 r. - W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej - odbyła się narada
aktywu partyjno - gospodarczego RSP województwa legnickiego. Wzięli w niej udział
m.in. I sekretarz KW PZPR - tow. Stanisław Cieślik, wiceminister rolnictwa, prezes
Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - tow. Franciszek Tekliński,
wojewoda legnicki - tow. Janusz Owczarek i prezes WK ZSL tow. Bolesław Rostkowski.
Obrady były poświecone ocenie dotychczasowej działalności i nakreśleniu dalszych zadań
spółdzielczych gospodarstw rolnych zagłębia miedziowego zmierzających do zwiększenia
produkcji roślinnej i zwierzęcej.

3 październik 1978 r. - Wspólna Sesja Nadzwyczajna GRN w Ruji i GRN w
WądroŜu Wielkim. W Sesji uczestniczyli:
- Z-ca przewodniczącego WRN - Tow. Bolesław Rostkowski
- Z-ca dyr. biura WRN - Tow. Arkadiusz Grzelak
- Z-ca przewodniczącego woj. Komisji Planowania - A. Horodyński
- Z-ca dyr. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu - R. Stachura
- Prezes Woj. Związku Kółek Rolniczych - Tow. Marian Nowosiadły
- Dyr. Banku Gospodarki śywnościowej w Legnicy - Michał Pasek
- Naczelnik Gminy - Tow. Ignacy Brózda.
Pierwsza w woj. legnickim wspólna sesja obu gminnych rad narodowych poświęcona była
ocenie pracy i funkcjonowania jednostek obsługi rolnictwa - wspólnych dla obu gmin, a
więc Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Spółdzielni Kółek Rolniczych i Banku
Spółdzielczego, a których siedzibą jest WądroŜe Wielkie. Zadaniem nadrzędnym sesji
było zaciśnięcie współpracy między radami, prezydiami i komisjami GRN obu gmin.

29 grudzień 1978 r. - Sesja zwyczajna Gminnej Rady Narodowej w WądroŜu
Wielkim.
W Sesji uczestniczyli:
- Tow. Witek - przedstawiciel Prezydium WRN
- Tow. Adam Horodyński - przedstawiciel wojewody
- Ob. Jan Tersa - radny GRN
- Tow. Ignacy Brózda - Naczelnik Gminy
- sekretarz Biura Urzędu Gminy,
- kierownik Gminnej SłuŜby Rolnej, kierownicy, dyrektorzy jednostek działających na
terenie
gminy.
Porządek dzienny:
1. Wnioski i interpelacje radnych.
2. Informacja o realizacji wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w 1978 r.
3. Zatwierdzenie planu pracy GRN na 1978 r.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy na rok 1979,
b) w sprawie budŜetu i funduszu gminnego na rok 1979,
c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy GRN na rok 1979.

