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1979 r.
Rok 1979 rozpoczął się dla gminy, podobnie jak dla całej Polski walką społeczeństwa z
szalejącą zimą. 2 stycznia w gminie nie było przejezdnej ani jednej drogi. Nie
funkcjonowała w ogóle komunikacja.
W związku z tym wystąpiły trudności z odbiorem mleka i Ŝywca oraz dowozem towarów
do placówek handlowych. Dzięki ofiarnej pracy słuŜb drogowych, pracowników zakładów
pracy i instytucji gminy oraz poszczególnych mieszkańców, trudności zostały
przezwycięŜone do dnia 11 stycznia. śycie w gminie wróciło do normy. Wszystkie
zakłady i instytucje zgodnie z opracowanymi wcześniej planami i harmonogramami pracy
przystąpiły do wykonywania swych statutowych obowiązków.
Po zmianie statutu w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gądkowie powołano do
działalności zakład remontowo-budowlany i zakład transportu.

15 styczeń 1979 r. - W OSP Granowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
w trakcie którego wybrano nowe władze.
Naczelnikiem został - Rak Edward
Z-cą Naczelnika
- Grygorcewicz Jan
Prezesem
- Szymański Marian
Sekretarzem
- Sobiegraj Stanisław
Gospodarzem
- Nabiałczyk Zygmunt
Skarbnikiem
- Grygorcewicz Antoni
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący
- Kądziela Marian
Członek
- Tryka Jan
Członek
- Skwark Zenon.

Kurs młodszych podoficerów w Chojnowie – 1979 r. – II rząd 3-ci z lewej Jan Grygorcewicz

27 luty 1979 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek dzienny obejmował:
1. Wnioski i interpelacje radnych.
1. Ocena realizacji planu społeczno-gospodarczego rozwoju, budŜetu i funduszu
gminnego
w 1978r.
2. Podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i wykonania zadań społecznogospodarczych, budŜetu i funduszu GRN w WądroŜu Wielkim za rok 1978, oraz w
sprawie przystąpienia Gminy WądroŜe Wielkie do konkursu "Gmina Mistrz
Gospodarności".

Luty 1979 r. - 25 zarządów terenowych Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w
woj. legnickim uczestniczyło w konkursie dla najlepiej pracujących. Aktualnie TKKŚ w
woj. Legnickim skupia 8.965 członków . W porównaniu do 1977 r. liczba członków
wzrosła o ponad 2300, kół o 45, a uniwersytetów powszechnych dla rodziców - o 20 . Za
szczególną aktywność społeczną i efekty działania nagrody indywidualne przyznano m.in.
Michałowi Juzakowi z Mierczyc a na najwyŜszą ocenę za efektywną pracę zasłuŜył m.in.
Zarząd w WądroŜu Wielkim.

20 marzec 1979 r. - W Urzędzie Stanu Cywilnego w WądroŜu Wielkim odbyła się
uroczystość 50-lecia poŜycia małŜeńskiego. Rocznicę tą obchodziło 5 par.
1. Michalina i Franciszek Nadworny
2. Genowefa i Antoni Bugaj
3. Maria i Sylwester Świątkowscy
4. Bronisława i Władysław Stachurscy
5. Marianna i Adam Walaszczyk
Podczas uroczystości jubilatom wręczono medale, kwiaty oraz okolicznościowe upominki.

Na zdjęciu jubilaci.

25 marzec 1979 r. - W Mierczycach obchodzono Święto "Powitanie Wiosny".
W programie: tradycyjne topienie marzanny na rzece Wierzbiak, zawody straŜackosportowe o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego Zw. OSP. oraz wyścig kolarski.

Tradycyjne topienie marzanny na rzece Wierzbiak.

Na zdjęciu zwycięzcy wyścigu kolarskiego z okazji „Powitania Wiosny”.

28 marzec 1979 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek obrad :
1. Wnioski i interpelacje radnych.
2. Stan sanitarny wsi w gminie.
3. Realizacja uchwały GRN z dnia 25.09.78 r. w sprawie zadań na okres jesienno-zimowy
w
rolnictwie 1978/79.
1. Podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia programu dalszej poprawy stanu
sanitarnego gminy na lata 1979-1985, oraz w sprawie zakazu sprzedaŜy napojów
alkoholowych /wtorki/ na terenie gminy.

14 kwiecień 1979 r. - W WądroŜu Wielkim odbył się III Ogólnopolski wyścig kolarski
" Po ziemi wądroŜskiej". W zorganizowanej imprezie na trasie okręŜnej ze startem i metą
w WądroŜu Wielkim wzięła udział rekordowa ilość kolarzy - 504 z 38 klubów z całego
kraju. W grupie seniorów wystartowało 208 zawodników.

24 kwiecień 1979 r. - W Zbiorczej Szkole Gminnej w WądroŜu Wielkim odbyło się
spotkanie władz politycznych i administracyjnych gminy z ludźmi zasłuŜonymi dla gminy
WądroŜe Wielkie. Decyzją zespołu opiniującego, oraz po zatwierdzeniu przez Prezydium
GRN z okazji Święta Pracy zostali wpisani do Księgi oraz otrzymali tytuł "ZasłuŜony dla
Gminy" następujący obywatele:
1. Tow. Chlebowska Anna - były pracownik RSP
2. Tow. Królikowski Kazimierz - kierownik Gospodarstwa Rolnego w Budziszowie
Małym
3. Tow. Zienkiewicz Wiktor - pracownik Gospodarstwa Rolnego w Mikołajowicach
4. Ob. Koza Edmund - pracownik SKR
5. Ob. Styczeń Mieczysław - rolnik ze wsi Wierzchowice
6. Tow. Murdzia Eugeniusz - rolnik ze wsi Mierczyce
2. Ob. Tomaszewski Kazimierz - rolnik ze wsi Kępy

26 kwiecień 1979 r. - W Gminnym Ośrodku Pracy Ideowo-Wychowawczej odbyła się
uroczysta akademia 1-Majowa. Uchwałą Rady Państwa podczas akademii odznaczeni
zostali:
• Tow. Zienkiewicz Wiktor - KrzyŜem Kawalerskim OOP,
• Tow. Maruszczak Feliks - Złotym KrzyŜem Zasługi.

Kwiecień 1979 r. - W głogowskim Miejskim Domu Kultury odbyły się chorągwiane
eliminacje turnieju wiedzy obywatelskiej pod nazwą "Dzieciom uśmiech - światu pokój".
Pierwsze miejsce zajął zastęp "Kosmonautek" przy szkole nr 6 w Legnicy, drugie "Gwiaździstów" w Bieniowicach, a trzecie zastęp reprezentujący szkołę w WądroŜe
Wielkim. Nagrody dla zwycięzców ufundowały głogowskie zakłady pracy: Spółdzielnia
Mieszkaniowa "Nadodrze", POM, PGK i M oraz cukrownia Głogów; takŜe ZW TPD w
Legnicy. Turniejowi towarzyszyła aukcja przedmiotów dekoracyjnych i uŜytkowych
wykonanych przez harcerzy. Dochód w wysokości 5500 zł przekazano na budowę
Pomnika Dzieci Głogowskich oraz na Centrum Zdrowia Dziecka.

Maj 1979 r. - Ormowcy z WądroŜa Wielkiego w przeddzień 34 rocznicy zwycięstwa
nad hitlerowskimi Niemcami oddali honorowo prawie pięć litrów krwi dla potrzeb
warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Ponadto zobowiązali się zbudować w gminie
duŜą sportową strzelnicę.

24 maj 1979 r. - Pod Legnicą odbyły się wojewódzkie eliminacje druŜyn medycznosanitarnych , zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej i Zarząd
Wojewódzki Czerwonego KrzyŜa. Brały w nich udział najlepsze zespoły z województwa,
podzielone na pięć kategorii. W grupie druŜyn medyczno- sanitarnych terenowych
oddziałów samoobrony najlepszy okazał się zespół z gminy WądroŜe Wielkie, który
wyprzedził w punktacji ekipę gminy Krotoszyce.

31 maj 1979 r. - W Ruji odbyła się wspólna Sesja GRN w Ruji i GRN w WądroŜu
Wielkim.
Porządek dzienny obrad sesji:
1. Ocena realizacji Uchwały GRN w Ruji i WądroŜu Wielkim z dnia 3.X .1978 r. w
sprawie
poprawy funkcjonowania jednostek obsługujących rolnictwo obydwu gmin.
2. Dyskusja.

3. Podjęcie uchwały: w sprawie rekontroli działalności jednostek gospodarczych
obsługujących rolnictwo obydwu gmin.

3 czerwiec 1979 r. - We wsi Wierzchowice odbyły się tradycyjne - coroczne obchody
"Święta Ludowego".

Czerwiec 1979 r. - Gminna Spółdzielnia w WądroŜu Wielkim przeznaczyła swoje
dotychczasowe pomieszczenia administracyjne na powiększenie restauracji. Obecnie
prowadzi prace adaptacyjne. Otrzyma się dodatkowo 40 miejsc konsumpcyjnych. Po
remoncie odnowiona restauracja otrzyma teŜ nową nazwę - "Spółdzielcza".

Lipiec 1979 r. - W Zakładzie Rolnym w WądroŜu Wielkim odbyła się rejonowa narada
członków ORMO, której tematem było zabezpieczenie przed kradzieŜami,
marnotrawstwem i poŜarami dobytku państwowych gospodarstw rolnych, szczególnie w
okresie Ŝniwno-omłotowym.
W obradach uczestniczyli ormowcy poszczególnych gospodarstw podległych zakładowi i
komendanci posterunków milicji. Obecny był takŜe komendant wojewódzki ORMO w
Legnicy - płk. Kazimierz Gacki oraz przedstawiciele KW MO.
20 lipiec 1979 r. - W WądroŜu Wielkim odbyła się wspólna sesja GRN i GK FJN.
Porządek dzienny obrad sesji:
1 Wystąpienie Przewodniczącego GRN
2. Wystąpienie Przewodniczącego GK FJN.
3. Wręczenie odznaczeń, odznak i wyróŜnień.
4. Podjęcie uchwały: w sprawie nadania Sztandaru StraŜackiego dla Zarządu Gminnego
Zw. OSP.
Podczas sesji odznaczenia państwowe nadane przez Radę Państwa otrzymali:
1. Zgrzebnicki Michał - KrzyŜ Kawalerski OOP
2. Sobiegraj Józef - Złoty KrzyŜ Zasługi
3. Tarka Tomasz - Złoty KrzyŜ Zasługi
4. Stachurski Tadeusz - Srebrny KrzyŜ Zasługi
5. Danilewicz Krystyna - Brązowy KrzyŜ Zasługi
6. Król Bogdan - Brązowy KrzyŜ Zasługi
7. Marczyk Jakub - BrąŜowy KrzyŜ Zasługi
8. Krystyna Danilewicz - Brązowy KrzyŜ zasługi.
Odznakę "Za zasługi dla województwa legnickiego" Prezydium WRN przyznało - ob.
Murdzi Eugeniuszowi - rolnikowi ze wsi Mierczyce. Ponadto Główny Urząd Statystyczny
przyznał honorowe odznaki swoim stałym korespondentom :
1. Złotą Honorową Odznakę - Edwardowi Pietrzykowi
2. Brązową Honorową Odznakę - Jakubowi Marczykowi
3. Brązową Honorową Odznakę - Tadeuszowi Rosołowskiemu.

22 lipiec 1979 r. - Z okazji 35 rocznicy PRL w WądroŜu Wielkim odbyła się
uroczystość - Aktu Nadania Sztandaru dla Zarządu Gminnego OSP.

Na zdjęciu: odznaczeni medalami za zasługi – II z lewej Jerzy Nabiałczyk , IV z lewej
Edward Rak

Sierpień 1979 r. - W WądroŜu Wielkim rozegrano kolarskie mistrzostwa okręgu
legnickiego w jeździe parami. Była to impreza otwarta, w której startowali takŜe
zawodnicy z innych dolnośląskich województw. Ogółem uczestniczyło 114 kolarzy.
Mistrzostwa były sprawnie przeprowadzone. Obowiązki sędziego głównego pełnił H.
Herbeć.

Sierpień 1979 r.

- Wiejskie jednostki ochotniczej straŜy poŜarnej skupiają
najaktywniejszych społecznie mieszkańców wsi . StraŜacy ochotnicy zajmują się nie tylko
gaszeniem poŜarów i działalnością profilaktyczą lecz takŜe wiele pracują społecznie na
rzecz swoich wsi i gmin. Do ich stałych obowiązków weszło juŜ budowanie i konserwacja
wiejskich zbiorników przeciwpoŜarowych i remiz straŜackich. W wielu miejscowościach
zbudowali około 50 km lokalnych dróg m.in w WądroŜu Wielkim, Mierczycach i w
Budziszowie Wielkim. Uczestniczą teŜ stale w pracach przy porządkowaniu wsi.

16 wrzesień 1979 r. - W Skale zorganizowana została uroczysta Sesja DoŜynkowa. W
programie tradycyjny korowód doŜynkowy i składanie wieńców oraz wręczenie
symbolicznego bochna chleba Gospodarzowi DoŜynek - Zbigniewowi Korpaczewskiemu.
W dowód ofiarnej pracy zostały wręczone odznaczenia państwowe. Rada Państwa
przyznała:
- KrzyŜ Kawalerski OOP - Stefanowi Lipińskiemu z Jenkowa
- Brązowy KrzyŜ Zasługi - Tow. Annie Łuczce
- Brązowy KrzyŜ Zasługi - Wernerowi Doliwie
- Brązowy KrzyŜ Zasługi - Mieczysławie Kowalik.
Minister Rolnictwa nadał odznaki "ZasłuŜony Pracownik Rolnictwa" dla:
- Jana Filewskiego ze wsi Skała
- Zdzisława Basy ze wsi Mierczyce
- Jana Frukacza z PPGR w Budziszowie Małym.
Prezydium WRN w Legnicy przyznało odznaki "Za Zasłgi dla Województwa
Legnickiego" dla:
- Mariana Jaworskiego - pracownika PGR w Budziszowie Małym
- Krzysztofa BroŜyny - rolnika ze wsi WądroŜe Wielkie.

Za najwyŜszą wydajność z 4 podstawowych zbóŜ w roku 1979 naczelnik Gminy przyznał
dyplomy dla:
1. Filewskiego Jana ze wsi Skała
2. Banasia Andrzeja ze wsi Skała
3. Świątkowskiego Stefana ze wsi Budziszów Mały
4. Niewadzi Marii ze wsi Biernatki
5. Gawendy CzesŁawa ze wsi Jenków
6. BroŜyny Krzysztofa ze wsi WądroŜe Wielkie
7. Gospodarstwa Rolnego w Mierczycach.
Zostały równieŜ wręczone Karty Gospodarstw Specjalistycznych nowym wzorowym
rolnikom. Otrzymali je:
1. Rokita Józef ze wsi Budziszów Wielki
2. Sobiegraj Stanisław ze wsi Granowice
3. Czupak Dymitr ze wsi Budziszów Mały.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Gminnych w WądroŜu Wielkim.
W trakcie imprezy odbyły się zawody sportowo-poŜarnicze, w których I miejsce zdobyła
OSP z Granowic.

Korowód doŜynkowy

Wręczenie tradycyjnego bochna chleba.

Odznaczeni odznakami państwowymi.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Gospodarności za rok 1978 r.

26 wrzesień 1979 r. - Sesja GRN w WądroŜu Wielkim.
Porządek posiedzenia:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym GRN.
2. ZłoŜenie ślubowania przez nowych radnych.
3. Wnioski i interpelacje.
4. Ocena działalności terenowej administracji państwowej.
5. Dyskusja.
6. Ocena realizacji Uchwały GRN i KW PZPR z maja 1978 w sprawie dalszego
umacniania
organizacyjno - kontrolnej funkcji rady narodowej.
7. Podjęcie uchwał :
- w sprawie doskonalenia form i metod pracy terenowej administracji państwowej,
- w sprawie przekazania kredytów z rezerwy pochodzącej z ponadplanowych dochodów i
niewykorzystanych kredytów budŜetowych za rok 1978,
- w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury wraz ze statutem,
- w sprawie podziału nadwyŜki budŜetowej,
- w sprawie powołania Gminnej Społecznej Komisji Pojednawczej,
- w sprawie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji GRN,

- w sprawie przydzielenia nowych radnych GRN - do pracy w poszczególnych komisjach.
Zmiany w składzie osobowym GRN:
- w miejsce Ob. Kochana Mikołaja oraz Piotrowicza Henryka wstępują Ob. Szwajka Adolf
i Bielec ZdzisŁaw.
Wszystkie uchwały poddane głosowaniu przyjęto jednogłośnie.

29 wrzesień 1979 r. - W WądroŜu Wielkim
odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego
Banku Spółdzielczego. Przecięcia wstęgi dokonał
Naczelnik Gminy - Ignacy Brózda w obecności I
Sekretarza
KG
PZPR
Zbigniewa
Korpaczewskiego.

Na zdjęciu uroczyste przecięcie wstęgi .

8 paŜdziernik 1979 r. - Zakład Rolny PGR w WądroŜu Wielkim, który w 1973 r.
zbudował na swoich terenach zbiornik przeciwpoŜarowy o powierzchni 65 arów, zasilany
w wodę przez potok i zdecydował się na hodowlę karpia, właśnie przeprowadza odłowy.
Od kilku lat odławia się tu po ok. 1000 kg tej ryby. Zdarzają się bardzo dorodne okazy,
przeznaczone głównie na zaopatrzenie własnej załogi.

Październik 1979 r. - Wojewódzki sąd konkursowy, powołany przez wojewodę
legnickiego, podsumował wyniki konkursu pn. "Mistrz produkcji zwierzęcej". Do
wojewódzkich eliminacji gminne sądy konkursowe zgłosiły w sumie 307 uczestników
specjalizujących się w hodowli. W produkcji Ŝywca wołowego wojewódzki sąd
konkursowy przyznał tylko jedną nagrodę. Otrzymał ją Jan Fedorczuk z Jenkowa
prowadzący 21-hektarowe gospodarstwo i produkujący rocznie 30 tyś. kg Ŝywca
wołowego. Posiada nowoczesną bukaciarnię, w której trzyma 66 sztuk bydła.
Dysponuje kompletem maszyn i sprzętu do upraw polowych i obsługi hodowli. Jego
gospodarstwo ma charakter wdroŜeniowy.

28 listopad 1979 r. - Do WądroŜa Wielkiego przybyła w towarzystwie kierownika
Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KW PZPR tow. Mirosława Edera i
wicewojewody legnickiego tow. Zdzisława Barczewskiego - bułgarska delegacja z okręgu
Stara Zagora. Delegacja w składzie: II sekretarz Komitetu Okręgowego KPB tow. Nikołaj
Kosew, sekretarz KM KPB tow. Iwan Bakojew oraz sekretarz Komitetu Zakładowego
przy zakładach dziewiarskich "Natalia" w Starej Zagorze tow. Katia Popowa. Goście
wzięli udział w sesji Gminnej Rady Narodowej, poświęconej świadczeniu usług dla
ludności.

Porządek dzienny sesji obejmował:
1. Wręczenie odznaczeń państwowych i dyplomów.
2. Wnioski i interpelacje radnych
3. Ocena realizacji Programu rozwoju usług dla ludności przyjętego na lata 1976-80.
4. Dyskusja
5. Informacja o realizacji wniosków Prezydium i Komisji GRN oraz interpelacji radnych
przez administrację terenową.
6. Sprawozdanie z działalności Prezydium GRN w 1976 r. oraz zamówienia na rok 1980
7. Informacja o osiągniętych efektach w pracy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia realizacji Programu rozwoju usług,
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady na 1980 r.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
W trakcie sesji wręczono "Złoty KrzyŜ Zasługi" - długoletniemu działaczowi partyjnemu tow. Franciszkowi Saj z Budziszowa Małego, oraz dyplomy uznania FJN za owocne
krzewienie idei NFOZ: Ob. Ignacemu Brózdzie - Naczelnikowi Gminy, Ob. Krystynie
Trzeciak - pracownicy Banku Spółdzielczego, pracownikom SKR i ZR w WądroŜu
Wielkim.
Po zakończeniu sesji delegacja z zagranicy zwiedziła brojlernię w Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Bielanach. RSP w Bielanach specjalizuje się w chowie drobiu dla
Prochowickich Zakładów Drobiarskich. Gości interesowały zarówno warunki pracy załogi
jak i problemy paszowe.

29 grudzień 1979 r. - W Urzędzie Stanu Cywilnego w WądroŜu Wielkim odbyło się
uroczyste nadanie imienia Izabeli - Urszuli Dołchańczyk, córki Bogusławy i Jana
Dołchańczyka - Naczelnika OSP w WądroŜu Wielkim. Honorowymi opiekunami dziecka
zostali Anna Dołchańczyk i ogniomistrz poŜarnictwa Andrzej Nowak - przedstawiciel
Komendy Rejonowej.

