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1977 r. 

 
Wraz z wprowadzeniem  nowego podziału administracyjnego kraju wzrasta równieŜ rola 
gminy w organizowaniu Ŝycia kulturalno-oświatowego na wsi. Głównym źródłem jego 
rozwoju mają być gminne ośrodki kultury. Placówki te mają być jednym z elementów 
centrów usługowo-kulturalnych gminy, w skład których będą wchodzić placówki 
handlowe, kina, kawiarnie, kioski "Ruch", biblioteki.  W celu realizacji powyŜszych 
zamierzeń planuje się wybudować  nowy GOK w WądroŜu Wielkim. 
 
W Gądkowie -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna zakończyła całość budowy kurników 
na 96 tysięcy sztuk drobiu. 
 

Styczeń 1977 r. - Sprzyjające warunki i rosnąca opłacalność powoduje, Ŝe wielu  
gospodarzy z terenu gminy myśli o poszerzeniu hodowli.  Z początkiem stycznia Jan 
Fedorczuk z Jenkowa wprowadza do nowej obory 60 bukatów. Wybudował ją w tamtym 
roku w ciągu 6 miesięcy.  Pierwszych 30 bukatów sprzeda jeszcze w tym roku.  
W Pawłowicach Henryk Kądziela buduje typową chlewnię na 20 macior. Zajmie się 
dostawą prosiąt, na które jest wyraźny popyt. Natomiast w Mierczycach Tadeusz 
Rosołowski kończy budowę obory na 120 sztuk bydła. 
 

Styczeń 1977 r. - W OSP Granowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na 
którym wybrano nowe władze. 
Naczelnikiem został - Szymański Marian, 
Sekretarzem             - Prudzienica Jan 
Prezesem                  - Sobiegraj Stanisław 
Gospodarzem           - Nabiałczyk Zygmunt 
Skarbnikiem             - Podmokły Józef  
 
W skład komisji rewizyjnej weszli: 
Przewodniczący - Tryka Jan 
Członek             - Jodłowski Franciszek 
Członek             - Rak Edward 
 
W tym roku powołano orkiestrę straŜacką, w skład której weszli członkowie OSP: 
                Walkiewicz Tadeusz  - perkusja 
                Boś Ryszard              - gitarzysta 
                Grygorcewicz Józef   - organy 
                Surmański Henryk     - gitara basowa 
                Piłciak Danuta          - wokalistka 
Orkiestra przygrywała podczas imprez straŜackich i państwowych. 
 

Luty 1977 r. - Dobiegają końca plenarne posiedzenia komitetów gminnych PZPR. 
Uczestniczą w nich równieŜ członkowie gminnych komitetów ZSL oraz czołowy aktyw 
partyjny i zeteselowski. 
Posiedzenia poświęcone są omówieniu sposobów realizacji uchwały VI plenum KC PZPR 
w sprawie intensyfikacji produkcji rolnej. W dyskusjach dominują dwa aspekty: ocena 
dotychczasowego stanu gospodarki w gminie oraz wytyczanie programów działania na 
najbliŜszy okres. 
Rolnicy z gminy WądroŜe Wielkie apelują, Ŝe chcą mniej radzić a więcej czasu poświęcać 
na konkretną robotę. Występują  tu przeciw nadmiernej ilości zebrań organizowanych 
zwłaszcza w okresie zimowym przez róŜne jednostki ( OSM,  spółdzielnię kółek 
rolniczych, bank spółdzielczy, GS ), a  przecieŜ hodowla wymaga jednakowego nakładu 
pracy przez cały rok.  Komitet Gminny zobowiązał więc Urząd Gminy do przestrzegania 



zasady, aby wszystkie jednostki załatwiały sprawy z gospodarzami na jednych wspólnych  
zebraniach. 
 
10 luty 1977 r. - Na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 
Legnicy kilkunastu działaczy udekorowano odznaczeniami państwowymi. Złotym 
KrzyŜem Zasługi udekorowano m.in. Stanisława Kąkola z Mierczyc.  
 
Marzec 1977 r.  - W WądroŜu Wielkim oddano do uŜytku piękny, dwukondygnacyjny 
gminny dom handlowy GS.  Na parterze umieszczono stoiska ze sprzętem gospodarstwa 
domowego, sprzętem RTV, rowerami i motorami,  a na piętrze  stoiska z odzieŜą, 
materiałami, obuwiem i dywanami. Uruchomienie domu handlowego pociągnie za sobą 
wiele zmian w dotychczasowej sieci placówek handlowych. Wybudowany wcześniej 
pawilon przeznaczony będzie w całości na sprzedaŜ artykułów spoŜywczych.  
W budowie jest równieŜ gminny dom usług GS. Będą tu warsztaty naprawy sprzętu RTV, 
gospodarstwa domowego, zakłady krawieckie, fryzjerskie, fotograficzne i inne. Planuje się 
oddanie go do uŜytku w połowie 1978 r.  
 
Bank Spółdzielczy buduje  dla siebie obszerne pomieszczenia. Piętrowy budynek osiągnie 
w tym roku stan surowy, a w 1978 r. nastąpi jego otwarcie.  
 
Do Zbiorczej Szkoły Gminnej w WądroŜu Wielkim dobudowuje się 8 sal lekcyjnych.  
Fundamenty wykonano społecznie, przy współpracy z Technikum Budowlanym. 
Rozbudowana szkoła będzie gotowa w 1978 r.  
 

Kwiecień 1977 r. -  W Legnicy odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu 
Wojewódzkiego TPPR poświęcone doskonaleniu form i metod pracy zarządów miejskich i 
gminnych oraz omówieniu programu obchodów 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej.  Podczas posiedzenia kilka zasłuŜonych działaczy organizacji 
udekorowano złotymi honorowymi odznakami TPPR.  Otrzymał ją m.in. Tadeusz 
Tarnowski z WądroŜa Wielkiego.  
 

28 kwiecień 1977 r. - Honorowy medal "Gazety Robotniczej" dla tych co Ŝywią kraj - 
uroczyście nadano Juliannie i Józefowi oraz Zofii i Zbigniewowi Samcom ze wsi Skała. 
Medaliści posiadają 9,36 ha gospodarstwo, z którego w roku 1976  sprzedali 26 tuczników 
na łączną wagę bitą - 3 012 kg i 1 949 kg Ŝywca wołowego oraz odstawili 17 670 l mleka.  
 

1 maj 1977 r.  - W tegorocznych obchodach  1 majowych szczególnie mocno zabrzmi 
głos polskiego  narodu, ludzi pracy w naszym kraju w obronie podstawowego prawa 
człowieka - " Prawa do Ŝycia w pokoju ". W treści tegorocznych obchodów Święta 1 Maja 
dominuje hasło - " Aby Polska rosła w siłę, a ludzie Ŝyli dostatniej ". 
Pochód 1- szo  Majowy otwiera Prezydium pochodu.  Na czele Prezydium, poczty 
sztandarowe Hufca ZHP przy Szkole Zbiorczej w WądroŜu Wielkim oraz RSP Bielany. 
Wśród Prezydium pochodu maszerują I Sekretarz KG PZPR Tow. Zbigniew 
Korpaczewski, Naczelnik Gminy Tow. Ignacy Brózda, Prezes GK ZSL kol. J. Grabowski, 
Przewodniczący GK FJN Tow.  A. Tomków, Przewodniczący ZG  ZSMP Tow. Krzysztof 
BroŜyna.  Za prezydium maszerują tegoroczni zasłuŜeni dla Gminy, oraz członkowie 
Egzekutywy KG PZPR.  Do Księgi Ludzi ZasłuŜonych wpisani zostali : Zdzisław Dziopa, 
Bronisław Prudzienica, Michał Tarnowski, Bogdan Król, Szczukiewicz Stefan, Kowaluk  
Jan, Traut Jan 
 
                                                  
 
 
 
 
 



 
                                                           Wystąpienie Naczelnika Gminy 
                                                  

 
                                                               Zawody straŜackie - ”Wozy na start”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Maj 1977 r. - W Granowicach, gospodarstwo o pow. 9,16 ha przejmują po rodzicach 
Władysława i Bogusław Zawieruchowie. Władysława Zawierucha zrezygnowała z pracy w 
Urzędzie Gminy, gdzie pełniła funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Bogusław 
Zawierucha był natomiast kierownikiem magazynu części zamiennych w POM -ie, gdzie 
pracował 19 lat. O powrocie na gospodarstwo zdecydowały dwa czynniki - dwie szanse - 
specjalizacja / specjaliści otrzymują przywileje, pasze, kredyty, maszyny /  i kooperacja / 
taką akcje prowadzi SKR w WądroŜu Wielkim /. Będą specjalizować się w chowie trzody 
chlewnej. 
 
29 maj 1977 r.  -  Obchody Święta  Ludowego w Gądkowie. 
Porządek imprezy: 
• Rejonowe zawody straŜackie, 
• Wyścig kolarski, 
• Mecz piłkarski 
• Uroczyste otwarcie Święta Ludowego, 
• Występy artystyczne młodzieŜy szkolnej, 
• Zabawa Ludowa. 
                            

                 DoŜynkowe wieńce 
 
 
 

      Uroczyste otwarcie Święta Ludowego                                                  
 
      

 
 
 
 
 
( Na zdjęciu woźnica- Tadeusz Kurpisz 
od lewej: Czesław Kula, Józef 
Grygorcewicz, Jan Grygorcewicz) 
 
 
 
 

 



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zawody – Jan Grygorcewicz  
łącznik 

 
 
 
 
 
 
Sierpień 1977 r. - Do ZSRR uda się kolejny pociąg przyjaźni. 356 uczestników Pociągu 
Przyjaźni reprezentuje róŜne zawody i środowiska województwa legnickiego. DuŜą grupę 
stanowią robotnicy przodujących zakładów pracy. Z terenu gminy WądroŜe  Wielkie w 
Pociągu Przyjaźni uczestniczyli : Waldemar Huńczak, Adam Barna, Roman BroŜyna, 
Danuta Wawro, Gabriela Ostrouch, Józef Biliński i Kazimierz Burtny. PodróŜ do ZSRR 
jest formą wyróŜnienia za aktywną pracę społeczną i polityczną oraz uznanie za 
działalność w ramach Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Pobyt na terenach 
ZSRR - to jeden z punktów szerokiego programu uroczystych obchodów 60 rocznicy 
Wielkiego Października. W Mińsku, Moskwie i Leningradzie uczestnicy Pociągu Przyjaźni 
nie tylko zwiedzili muzea i zabytki, ale takŜe odbyli spotkania z ludźmi pracy , załogami 
przesiębiorstw przemysłowych co pozwoli  im nawiązać braterskie kontakty, wzbogacić 
wiedzę o ZSRR.  
 

Sierpień 1977 r. - Województwo legnickie, jak wiele innych dotknięte zostało 
powodzią. Padające ciągle deszcze spowodowały, Ŝe wody Wierzbiaka i Cichej Wody 
zalały ogromne połacie ziemi uprawnej. śniwa przebiegały w bardzo trudnych warunkach. 
Rolnicy zbierali zboŜe głównie snopowiązałkami.  Kombajny niejednokrotnie grzęzły w 
rozmiękłej ziemi. ZboŜe suszono gdzie się dało, bo kaŜdy kłos był na wagę złota. 
 
Dzięki ofiarności wielu 
rolników i dzięki załogom 
PGR - głównie kombajnistom 
oraz mechanikom czuwającym 
nad sprawnością sprzętu  coraz 
więcej zboŜa zaczęło powoli  
napływać do magazynów. 
StraŜacy z OSP Granowice 
brali czynny udział w akcji 
ratunkowej w Legnicy 
dotkniętej powodzią.  
                                          
 
                                                                        Powódź w Legnicy ul. Jaworzyńska  
 
 
 
 



18 wrzesień 1977 r. - Na boisku szkolnym w WądroŜu Wielkim zorganizowano 
"DoŜynki Gminne". 
Program imprezy obejmował: 
• Sportowe Zawody StraŜackie o przechodni puchar plonów ufundowany przez 

Naczelnika Gminy, 
• Drugi indywidualny Wyścig Kolarski na rowerach turystycznych trasą WądroŜe 

Wielkie- Mierczyce- Granowice - Gądków- Bielany- Budziszów Wielki – Postolice - 
Kępy-Biernatki- WądroŜe Wielkie- plac doŜynkowy o puchar plonów 1977 r. (Grupa 
wiekowa od 15 do 20 lat ), 

• Wyścig rowerowy dziecięcy od 6 do 7 lat na odcinku 300 m w centrum WądroŜa 
Wielkiego o trzy nagrody rzeczowe  

• Wręczenie pucharów, nagród i dyplomów za zawody sportowe,  wyścigi kolarskie, 
konkurs zespołów artystycznych zorganizowanych w dniu Święta Plonów, 

• Rozpoczęcie uroczystości doŜynkowych - (płyta boiska sportowego wypełniona 
barwnymi grupami młodzieŜy).  
- Przybycie Gospodarza DoŜynek, przedstawicieli Komitetu Gminnego Partii,  
   Gminnego Komitetu ZSL, władz państwowych oraz gości honorowych.  

      - Odegranie Hymnu Państwowego. 
• Powitanie Gospodarza DoŜynek, przedstawicieli władz politycznych, 

administracyjnych,  
      gości honorowych i uczestników. 
• Odśpiewanie pieśni " Gdy Naród do Boju ".  Widowisko taneczne - część  I -  pokazy 
      związane z pracą rolników - ( wykonane przez młodzieŜ Zbiorczej Szkoły Gminnej ). 
• Tradycyjna część wieńcowa : 
       - Polonez A-dur Fryderyka Chopina, 
       - Taniec chodzony, 
       - Rozbrzmiewa pieśń "Plon niesiemy plon". 
       - Przemówienie Starosty doŜynek, 
       - Uroczyste wręczenie symbolu plonów -  bochen chleba -  Gospodarzowi  doŜynek -  
         Zbigniewowi Korpaczeskiemu.  
      - Tradycyjne ośpiewanie i otańczenie uroczystego aktu doŜynkowego, 
       - ZłoŜenie wieńców - centralnego, zakładów rolnych i wsi. 
• Przemówienie Naczelnika Gminy - Ignacego Brózdy, 
• Wręczenie zasłuŜonym rolnikom, pracownikom zakładów pracy odznaczeń  

państwowych, dyplomów i nagród. 
• Widowisko taneczne - część II - praca rolników symbolizująca zakończenie Ŝniw, 
• Finał - manifestacja młodzieŜy Zbiorczej Szkoły  Gminnej, 
• Zabawa Ludowa. 
    

Wrzesień 1977 r. - Pod egidą Kuratorium Oświaty i Wychowania w Legnicy działa w 
WądroŜu Wielkim powszechny uniwersytet dla rodziców. Rok szkolny 1977 jest w 
województwie legnickim ostatnim rokiem dotychczasowego systemu edukacji przed 
reformą wprowadzającą powszechne nauczanie 10-letnie. Program tej placówki 
koncentruje się na formach pedagogizacji rodziców odpowiadających nowym warunkom i 
zasadom nauczania. 
 
Mając juŜ poszerzona bazę, obniŜono stopień organizacyjny szkół w Mierczycach i 
Kosiskach. MłodzieŜ z tamtejszych terenów  uczęszcza juŜ do szkoły w WądroŜu Wielkim. 
Te zmiany wiązały się ze zorganizowaniem dowoŜenia uczniów do szkoły. 
 

Październik 1977 r. - Spółdzielnia Kółek Rolniczych otrzymała "gorącą " przesyłkę z 
Fabryki Maszyn Rolniczych w Brzegu w postaci 5 rozsiewaczy do nawozów. Dotychczas 
spółdzielnia była w posiadaniu 17 rozsiewaczy nawozów, które nie mogły podołać 
zadaniu. Spółdzielcze koło ZSMP, poparte przez Zarząd Gminny tej organizacji 



zaapelowało do członków ZSMP przy Fabryce Maszyn Rolniczych  o wyprodukowanie 
dodatkowo 5 rozsiewaczy i sprzedanie ich spółdzielni. Po upływie 6 tygodni zamówione 
rozsiewacze dotarły do WądroŜa Wielkiego.  
 

10 październik 1977 r. - W Jaworze odbyło się podsumowanie konkursu na 
najlepszego Ŝniwiarza 1977 r., prowadzonego przez wojewódzki Związek Kółek 
Rolniczych w Legnicy. WyróŜniający się kombajniści oraz pracownicy obsługujący 
snopowiązałki otrzymali nagrody i dyplomy. W pracy na vistulach jednym z najlepszych 
okazał się Edward Soja z WądroŜa Wielkiego.  
 

16 październik 1977 r. - Po raz pierwszy w historii województwa legnickiego gmina - 
WądroŜe Wielkie zdecydowała się na zorganizowanie duŜej imprezy kolarskiej. W tym 
dniu /niedziela/, rozegrano tutaj między wojewódzki wyścig kolarski na zakończenie 
sezonu tej dyscypliny na Dolnym Śląsku. Na starcie stanęło prawie 200 zawodników z 
czterech województw dolnośląskich. Wyścig odbył  się na trasie okręŜnej ze startem i metą 
w WądroŜu Wielkim w trzech kategoriach: seniorów na dystansie 81 km, juniorów 
starszych na tym samym dystansie, juniorów młodszych na 54 km i młodzików na 27 km. 
W punktacji klubów zwycięŜył Dolmel przed Legrolem i Moto Jelczem. Organizacja 
imprezy była sprawna, sędzią głównym był Henryk Knop. 
Najbardziej fascynujący był dodatkowy wyścig zorganizowany na Ŝyczenie naczelnika 
gminy Ignacego Brózdy. Było to ściganie się na dystansie 15 km - 11 uczniów miejscowej 
Zbiorczej Szkoły Gminnej. Jechali na rowerach turystycznych, a mimo to osiągnęli czasy 
mieszczące się w granicach kategorii młodzików oficjalnie zrzeszonych w PZK. AŜ 8 z 
nich zdołało dojechać do mety, zlokalizowanej tuŜ obok siedziby Urzędu Gminy.  
           Wyścig władze gminne potraktowały jako doskonałą okazję do spopularyzowania 
kolarstwa w gminie. Na przełomie listopada i grudnia br. ma powstać w WądroŜu Wielkim 
klub sportowy LKS "Sokół", w którym wiodącą sekcją będzie właśnie kolarstwo. 
 

17 październik 1977 r. - W Legnicy odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim sesja  
Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przedmiotem obrad była m.in. ocena działalności i 
zamierzeń Gminnej Rady Narodowej i jej organów w WądroŜu Wielkim.  
 

Październik 1977 r. - Gmina WądroŜe Wielkie wytypowana została do grona 100 
gmin wzorcowych w kraju. Na sukces ten złoŜyły się przede wszystkim osiągnięcia w 
rolnictwie. M.in. w ciągu trzech ostatnich lat WądroŜe Wielkie osiągnęło najwyŜszą w 
województwie wydajność czterech podstawowych zbóŜ - 44 q z ha. Gmina ponadto dobrze 
realizuje program odbudowy stada trzody chlewnej i bydła.  
WądroŜe Wielkie dba takŜe o czystość i estetykę, a władze gminy przywiązują duŜą wagę 
do ogólnego jej uporządkowania. Świadczy o tym kompleksowe uporządkowanie siedmiu 
wsi, załoŜenie oświetlenia w ośmiu miejscowościach oraz wybudowanie przystanków PKS 
we wszystkich wsiach. Realizacja wniosków GRN przyczyniła się  m.in. do usprawnienia 
pracy trzech wiejskich Klubów Młodego Rolnika  i Ludowych Zespołów Sportowych. 
Na przyjętym przez GRN planie pięcioletnim gmina zamierza m.in. zwiększyć sprzedaŜ 
Ŝywca wołowego i wieprzowego o 85%, mleka o 40%, a plony zbóŜ podnieść do 45 q z ha. 
 

20 październik 1977 r. - Podsumowany został konkurs na najlepszy budynek 
inwentarski "Złota Wiecha 77", organizowany przez Wydział Rolnictwa , Leśnictwa i 
Skupu Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych . W tym 
roku zgłoszono 332 obiekty inwentarskie. Wojewódzka Komisja Oceny wyłoniła spośród 
wszystkich kandydatur 15 obiektów. W świetlicy cementowni w Raciborowicach 
ogłoszone zostały ostateczne wyniki i wręczone nagrody. W grupie inwestycji nowych 
zostały wyłonione trzy równorzędne nagrody . Jedną z nich otrzymał Jan Fedorczuk z 
Jenkowa za wybudowaną bukaciarnię na 60 stanowisk. 
 



20 listopad 1977 r. - Sesja w Urzędzie Gminy w WądroŜu Wielkim. Tematem sesji -  
ocena efektywności działania GRN i jej organów w minionej kadencji oraz wkładu 
radnych w realizację rozwoju gospodarczego gminy.  
 
W sesji uczestniczyli: 
        z ramienia wojewody        - Adam Hordyński 
        Dyrektor Biura WRN        - Jan Kurasz 
        Radny WRN                      - Jan Tersa 
        Przewodniczący  GK FJN   - Andrzej Tomków 
        sekretarz Biura UG             - Dymitr Hawran 
        przedstawiciele organizacji młodzieŜowych  ZHP,  ZSMP, LZS oraz sołtysi.  

 


