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I.  Osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia słuŜby i 
wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP 

 
W 1987 r. otrzymaliśmy samochód Nysa z 

Komendy Wojewódzkiej Milicji w Krakowie, który 

we własnym zakresie przezbroiliśmy na samochód 

poŜarniczy. W 1989 r. 

ufundowaliśmy 

Sztandar dla naszej 

Jednostki. W tym 

samym roku wybudowaliśmy całkowicie w czynie 

społecznym basen przeciwpoŜarowy o pojemności 

1200 metrów sześciennych. Jest to obecnie jedyny 

basen przeciwpoŜarowy na terenie naszej gminy. W 

1994 r. druh Krzysztof Palus zakupił podwozie 

samochodu marki Star 266, który wymagał 

przezbrojenia. Wiązało się to  z duŜym kosztem 

finansowym. Z pomocą przyszła gmina Alwernia, 

która pokryła 25 % kosztów, a pozostałą część 

uzupełnił druh Cyganik, druh Palus, Zarząd Główny 

Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w 

Warszawie i inni liczni sponsorzy. Wtedy powstał 

problem z garaŜowaniem samochodu. Podjęliśmy 

wówczas decyzję o 

budowie nowej remizy. 

Rozpoczęliśmy budowę 1 maja 1996 r. a zakończyliśmy 30 

kwietnia 1997 r. a więc budowa remizy trwała równy rok. 

Trzeba zaznaczyć, Ŝe wszystkie prace zostały wykonane w 

czynie społecznym przez straŜaków. Materiały w duŜej części 

zostały zakupione przez Gminę Alwernia oraz sponsorów, a druh 

Krzysztof Palus dostarczył je na plac budowy swoimi środkami 

transportu. W 2003 roku zostało wykonano ocieplenie naszej 

remizy -  równieŜ w czynie społecznym. Pieniądze na materiał 

otrzymaliśmy  z  Rady Sołeckiej.  
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W 2004 roku zakupiliśmy dwie pompy, z czego jedna „Tohatsu” naleŜała do  

najlepszych w powiecie. W tym samym roku zainstalowaliśmy elektryczne ogrzewanie 

budynku. Niestety 29 czerwca 2005 roku  naszą jednostkę dotknął duŜy cios. Złodzieje skradli 

nam najlepszy sprzęt wraz z nową pompą. Straty oszacowano na 60 tys. zł. Była to duŜa 

strata, zwaŜywszy Ŝe sprzęt ten był kupiony w znacznej mierze przez sponsorów.  Musieliśmy 

odtworzyć utracony sprzęt. Pieniądze dostaliśmy od firm ubezpieczeniowych, z Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a takŜe od prywatnych sponsorów. Gmina Alwernia 

zakupiła dla nas sprzęt za kwotę 5 tys. zł.  

Pod koniec ubiegłego roku zaczęliśmy się starać o 

nowy lekki samochód poŜarniczy. W 2006 roku 

otrzymaliśmy z budŜetu gminy kwotę 50 tys. zł, była 

to zaledwie połowa wartości samochodu. 

Zaczęliśmy wtedy pozyskiwać pieniądze od 

sponsorów i dzięki temu zostały zgromadzone środki 

na zakup tego samochodu. A oto darczyńcy: 

- Zarząd Główny Z.O.S.P w Warszawie – 15 tys. zł 

- Komeda Główna P.S.P w Warszawie 10 tys. zł 

- Rada Sołecka w Grojcu 10 tys. zł  

- Bank Spółdzielczy w Alwerni 8 tys. zł 

- Zakłada Gospodarki Komunalnej w Alwerni 3 tys. zł 

- P.Z.U. Inspektorat w Olkuszu 2 tys. zł 

- Zakładowa StraŜ PoŜarna Rafinerii Trzebinia 1 tys. zł 

11 tys. zł to pieniądze nasze ze zbiórek kalendarzy i składek członkowskich. I tak w wielkim 

mozole uzbieraliśmy środki, za które został zakupiony nowy samochód.  

 

W związku z zakupem samochodu zaistniała 

potrzeba wybudowania garaŜu, i znowu dzięki 

hojności  sponsorów udało się wybudować nowy 

garaŜ. A oto darczyńcy:  

Pan Bronisław Cyganik, Jacenty Bielawski, Leszek 

Kukla z synem, Sławomir Mazur, Pani Koźbiał 

Halina. Rok później lekki samochód poŜarniczy 

„Gazela” został wyposaŜony w dodatkowy specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego 

oraz aparaty powietrzne. W rezultacie samochód ten jest warty ok. 200 tys zł i jest jedynym 
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samochodem tej klasy wśród OSP Powiatu 

Chrzanowskiego. Dodatkowo kaŜdy straŜak 

uczestniczący w akcjach poŜarniczych posiada 

specjalistyczny mundur. W 2007 roku druhowie z 

OSP Grojec wykonali w czynie społecznym 

modernizację ogrodzenia oraz posadzili drzewa 

wokół basenu p. poŜ. 

 

 

II Współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym 

 

Przejawem owocnej współpracy z mieszkańcami, sołectwem, samorządem gminnym, 

parafią oraz klasztorem w Alwerni jest udział w 

wielu przedsięwzięciach oraz inicjatywach 

lokalnych. OSP Grojec w duŜym stopniu 

współpracuje z organizacjami działającymi 

zarówno na terenie naszej wsi jak i gminy, takimi 

jak: „Stowarzyszenie Sympatyków Grojca”,  

„Koło Gospodyń Wiejskich”, Sołtysem i Radą 

Sołecką, Gminą Alwernia, SOK, MGBP oraz 

jednostkami OSP z terenu gminy i powiatu. 

Współpraca OSP Grojec z mieszkańcami wsi 

Grojec jak równieŜ gminy Alwernia układa się 

bardzo dobrze. Nasi straŜacy zabezpieczają róŜne 

imprezy na terenie gminy oraz biorą udział w 

obchodach świąt państwowych i religijnych. 

Druhowie z naszej jednostki kaŜdego roku 

przepracowują kilkaset godzin w czynie 

społecznym zarówno przy pracach w kościele w Grojcu jak równieŜ w klasztorze w Alwerni 

oraz w pracach porządkowych na terenie sołectwa Grojec i Cmentarza Komunalnego w 

Grojcu. To zaangaŜowanie przekłada się na wysoki prestiŜ i duŜe zaufanie do naszych 

straŜaków. Dowodem tego jest wysoka ocena i uznanie władz gminnych i powiatowych 

naszej jednostki. NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe OSP Grojec nie dotykają braki kadrowe, w 

przyszłości druŜyna młodzieŜowa będzie zasilać nasze szeregi.  
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III. ZaangaŜowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, 
kultury stra Ŝackiej i popularyzacji słuŜby w OSP 

 
OSP Grojec kaŜdego roku jest 

współorganizatorem festynu „PoŜegnanie Lata w 

Grojcu”. W czasie tego festynu straŜacy nie tylko 

zabezpieczają wiele zawodów  sportowych pod 

względem bezpieczeństwa ale  równieŜ są 

odpowiedzialni za właściwe ich przeprowadzenie. 

Organizują  takŜe  pokazy sprzętu, co w efekcie 

słuŜy popularyzacji słuŜby w OSP. Corocznie nasi 

druhowie uczestniczą w uroczystościach 

religijnych i patriotycznych na terenie całej gminy. 

JuŜ od dwóch lat organizujemy całonocne patrole 

na cmentarzu w dniu  święta zmarłych, dzięki 

temu nie zanotowano Ŝadnych kradzieŜy ani 

dewastacji podczas tego święta.  

 

 

 

Na przełomie 2006/7 roku 

zorganizowaliśmy cztery spotkania z seniorami, 

zapraszając ciekawych ludzi np. Panią Kierownik 

USC, Pana Z. Klatę, J. Cholewę, ks. dok. S. 

Dobrzanowskiego.  

 

 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympatyków 

Grojca zorganizowaliśmy  w 2006 i 2007 roku  

uroczyste obchody Dnia  Górnika, w których 

uczestniczyło ok. 80 osób. 
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IV. Aktywno ść OSP podczas imprez gminnych, regionalnych i innych  

 

OSP w Grojcu aktywnie uczestniczy w 

zawodach sportowych jak równieŜ sportowo-

poŜarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym 

i wojewódzkim, oraz od dwóch lat jej druhowie 

uczestniczą w Mistrzostwach Polski SłuŜb 

Mundurowych w Piłkę Halową. W 2002 roku OSP 

Grojec zajęła pierwsze miejsce w powiatowych w 

zawodach sportowo-poŜarniczych i reprezentowała 

powiat w mistrzostwach małopolski. W roku 

ubiegłym nasi druhowie zajęli drugie miejsce w 

tychŜe zawodach na szczeblu powiatu. Od 4 lat są 

organizowane mistrzostwa gminy w piłkę noŜną 

halową i wszystkie te zawody wygrali straŜacy z 

Grojca. OSP Grojec jest równieŜ 

współorganizatorem turnieju wiedzy poŜarniczej 

dla dzieci i młodzieŜy. W roku ubiegłym straŜak z 

druŜyny młodzieŜowej zajął w tych mistrzostwach 

pierwsze miejsce w gminie i czwarte w powiecie. 

OSP Grojec równieŜ aktywnie uczestniczy 

podczas organizacji festynu „Majówka u 

Bernardynów w Alwerni” 
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V. Promocja terenu, na którym działa OSP 

 

 Udział OSP Grojec w Mistrzostwach 

Polski SłuŜb Mundurowych w piłkę noŜną halową 

znakomicie promuje gminę Alwernia. Prace 

społeczne, które OSP Grojec wykonuje równieŜ są 

zauwaŜane na szczeblu gminy i powiatu. Dotyczy 

to między innymi prac społecznych w klasztorze w 

Alwerni jak równieŜ prac związanych z renowacją 

zabytkowych kapliczek na terenie naszego 

sołectwa. Do historii przejdzie nie tylko walka z 

powodzią w 1997 roku oraz 2001 roku, ale przede 

wszystkim zorganizowanie czterech duŜych 

konwojów z pomocą humanitarną dla 

mieszkańców Opolszczyzny i Sandomierza, co 

było bardzo nagłośnione w prasie, radio i TV 

Kraków. Druhowie    z OSP Grojec tymi 

przedsięwzięciami zyskali sobie powszechne 

uznanie od mieszkańców zalanych miejscowości. 

W 2007 i 2008 roku w naszej jednostce gościliśmy 

Ministra RP Pawła Kowala, i Panią Poseł Beatę 

Szydło. OSP Grojec posiada równieŜ stronę 

internetową pod adresem www.grojec.com.pl 

 

 


