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2000 r. 
 

4 luty 2000 r  - W Granowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP, które 
poprowadził prezes OSP Marian Szymański.  Na wstępie przywitał wszystkich 
zaproszonych gości: 
- Wójta Gminy - Henryka Szwedo 
- Przewodniczącego Rady Gminy - Michała Juzaka 
- Komendanta StraŜy PoŜarnej w Jaworze -mł bryg. Jana Serafina 
- Z-cę Komendanta Powiatowego - bryg. Piotra Kuchnio 
- Członka Zarządu Głownego - Mieczysława Studnickiego 
- Prezasa Zarządu Woj. OSP. - Wojciecha KrzyŜanowskiego  
- Prezesa OSP w Starym Julianowie - Piotra Buchmana  
a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 1999 r.  
Najradośniejszym momentem dla druhów OSP w Granowicach było przekazanie w 
imieniu Rady Gminy i Zarządu Gminy AKTU PRZEKAZANIA samochodu poŜarniczego 
typu Berliet 770 wraz z wyposaŜeniem w dowód za ofiarną i wierną słuŜbę poŜarniczą dla 
dobra obywateli gminy.   
 
Marzec 2000 r. W świetlicy wiejskiej w WądroŜu Wielkim zorganizowana została 
„Wystawa prac plastycznych”. MoŜna było na niej obejrzeć prace uczniów Szkoły 
odstawowej w WądroŜu Wielkim pod kierunkiem P. BoŜeny Stefaniszek i P. Izabeli 
Światkowskiej  oraz prace mieszkanki WądroŜa Wielkiego – Eweliny Dołchańczyk /lat 
20/. 
P. Jan Szwedo zasponsorował słodki poczęstunek dla oglądających wystawę. 
 

Wystawa Plac Plastycznych w świetlicy wiejskiej w WądroŜu 
Wielkim. 
 
21 maj 2000 r. - W Kępach odbyły się gminne zawody poŜarniczo-sportowe. W grupie 
A  - powyŜej 18 lat I miejsce zajęła OSP z Granowic. W grupie chłopców 15 - 18 lat OSP 
Granowice zajęła II miejsce, a w grupie C dziewcząt 12 -15 lat i w grupie chłopców 12-15 
lat  zajęto I miejsca.  



                         Na zdjęciu członkowie OSP Granowice przed wyjazdem na zawody 
 
16 czerwiec 2000 r. - W Jaworze odbyły się powiatowe zawody sportowo-poŜarnicze, 
w których brały udział takŜe jednostki OSP z gminy WądroŜe Wielkie, zajmując czołowe 
pozycje w róŜnych kategoriach wiekowych. W grupie A męŜczyzn powyŜej 18 lat II 
miejsce zajęła OSP z Granowic. W grupie chłopców 15 - 18 lat II miejsce OSP z 
Budziszowa Wielkiego a w grupie chłopców 12 – 15 lat III miejsce.         W kategorii 
dziewcząt 12 - 15 lat I miejsce zdobyły dziewczęta z Granowic. Po ogłoszeniu wyników i 
wręczeniu dyplomów, pucharów oraz nagród rzeczowych wszystkich uczestników 
zawodów zaproszono na tradycyjną grochówkę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zdjęciu: Grupa C dziewczyn (12-15 lat) 
Od lewej dowódca druŜyny- Monika Ignasiak, Joanna Grygorcewicz, Joanna Kądziel, Marzena Sosnowska, 
Agnieszka Grygorcewicz, Katarzyna Dziewięcka, Katarzyna Majchrzak, Karolina Długosz, Przemysław 
Skwark – mechanik, z tyłu naczelnik OSP Jan Grygorcewicz 
 
7 lipiec 2000 r.  W WądroŜu Wielkim w budynku byłego Banku Spółdzielczego 
otwarto Oddział  Banku Spółdzielczego Polkowice. Dyrektorem tej placówki został Karol 
Szwedo. 
 



Wrzesień 2000 r.  W WądroŜu Wielkim odbyły się „DoŜynki Gminne”. Po 
„DoŜynkowej Mszy Św.” mieszkańcy udali się na boisko, gdzie miała rozpocząć się część 
oficjalna festynu. 

Wójt Gminy – Henryk Szwedo w towarzystwie „Postoliczanek” udaje się na plac doŜynkowy. 
 
Przez plac doŜynkowym pięknie udekorowanym  tegorocznymi zbiorami – owocami  i 
kwiatami przemaszerował  korowód doŜynkowy a następnie  Starostowie „DoŜynek” - 
Małgorzata BroŜyna i Wojciech Krasecki tradycyjnym zwyczajem wręczyli symboliczny 
bochen chleba z tegorocznego zbioru Gospodarzowi „DoŜynek” -  Henrykowi Szwedo.  
Później były przemówienia , występy zespołów artystycznych, pokazy straŜackie, imprezy 
sportowe i konkursy dla dzieci i dorosłych. Festyn  zakończyła wspólna zabawa do godzin 
nocnych. 
       

        Gospodarz doŜynek – Wójt Gminy Henryk Szwedo odbiera bochen chleba z rąk starostów doŜynek –  
         Małgorzaty BroŜyny i Wojciecha Kraseckiego. 

 



 
 
 
 
 
 

Dekoracja doŜynkowa 

 
 
 
 
                                                                                                                               
 
                                        
                                                                                               DoŜynkowe wieńce 

 
2001 r. 

 
2 luty 2001 r.  - W  Granowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP, 
które prowadził mł. bryg. Komendy StraŜy PoŜarnej w Jaworze Jan Serafin. W zebraniu 
brali udział przedstawiciele jednostek nadrzędnych : min. wiceprezes Zarządu 
Powiatowego Jan Mieszała i prezes Zarządu Gminnego Adam Czapla oraz przedstawiciele 
władz administracyjnych instytucji współpracujących: Wójt Gminy - Henryk Szwedo, 
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich, pracownik Urzędu Gminy - Piotr 
Stacherzak i Radny Powiatowy - Edward Skwark. 
Zgodnie z porządkiem zebrania przeprowadzono wybory nowego Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz wybór przedstawicieli OSP do zarządu gminnego ZOSP RP.  
W skład nowych władz OSP weszli: 
Jan Grygorcewicz  -  naczelnik 
Marian Szymański -  prezes 
Edward Rak -  wiceprezes 
Dariusz Podmokły -  z-ca naczelnika 
Andrzej Sobiegraj -  sekretarz 
Edward Skwark  - skarbnik  
Bronisław Dziewięcki  - gospodarz 
Skład Komisji Rewizyjnej: 
Marian Kądziela  - przewodniczący 
Roman Prudzienica  - członek 
Zenon Skwark  - członek 
Przedstawiciele na Zjazd Gminny:               Przedstawiciele do składu Zarządu Gminnego: 
Edward Skwark                                                 Andrzej Sobiegraj 
Marian Kadziela                                                         Jan Grygorcewicz 
Edward Rak                                                       Marian Szymański 
 
 
 



28 marzec 2001 r. - Decyzją Nr 1/05 podpisaną przez generała - brygadiera Zbigniewa 
Meresa OSP w Granowicach została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego.  
 
3 maj 2001 r.  -  Z okazji Dnia StraŜaka w Mściwojowie odbyły się uroczystości 
powiatowe. Podczas uroczystości wręczono akt włączenia jednostek OSP z Granowic, 
Mściwojowa i Bolkowa do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Ponadto dwóch 
członków OSP Granowice zostało odznaczonych złotym medalem za zasługi dla 
poŜarnictwa /druh - Skwark Konrad i druh - Kula Stanisław/. Po części oficjalnej 
zaproszeni goście i mieszkańcy, bawili się na świeŜym powietrzu do późnych godzin 
nocnych. 
 
3 czerwiec 2001 r. – Na boisku szkolnym w  WądroŜu Wielkim zorganizowano 
„Święto Ludowe”.  Imprezę rozpoczęły międzygminne zawody straŜackie: WądroŜe 
Wielkie –Mściwojów. 
Część oficjalną otworzył wójt gminy p. Henryk Szwedo, witając zaproszonych: 
Przewodniczącego Rady Powiatu p. Marka Zielińskiego, starostę jaworskiego p. Jana 
jarosińskiego, wiceburmistrza p. Jana Sobczaka, aktyw PSL z prezesem Zarządu 
Powiatowego p. Józefem Maziarzem, wiceprezesa Zarządu Krajowego Kółek i Organizacji 
Rolniczych p Józefa Pawlaka, radnych powiatowych oraz wszystkich mieszkańców gminy. 
W swoim przemówieniu wójt nawiązał do aktualnej sytuacji na wsi i źle 
przeprowadzonych remont. Prezes PSL p. Józef  Maziarz mówił o tradycji ludowców i 
wspólnych wartościach, zapoczątkowanych przez Wincentego Witosa, który w najnowszej 
historii Polski stał się symbolem ludu.  
 
Prezes zaapelował o masowy udział w najbliŜszych wyborach parlamentarnych. Z kolei p. 
Marek Zieliński odnosząc się do  najbliŜszych wyborów powiedział, Ŝe jest wiele 
ugrupowań, które pragną wypracować sensowną wizję Polski (wskazał na Unię Pracy, 
SLD i PSL). Brawa zebrał prezes Józef Pawlak, który stwierdził, Ŝe importujemy 
bezrobocie a eksportujemy rynki zbytu. Droga ta prowadzi nieuchronnie do wywłaszczenia 
narodu i utraty suwerenności państwa polskiego – powiedział. „Aby wyprowadzić z Polski 
biedę, trzeba stanąć pod wspólnym sztandarem i działać w obronie wsi „ – stwierdził 
prezes Pawlak. 
 
       Po odśpiewaniu Roty rozpoczął się blok rozrywkowo-sportowy: uhonorowano 

druŜyny straŜackie z WądroŜa 
Wielkiego i Mściwojowa, biorące 
udział w międzygminnych 
zawodach.  
Wystąpiły zespoły folklorystyczne 
oraz zespół dziecięcy ze Szkoły 
Podstawowej w WądroŜu Wielkim, 
były konkursy i zawody sportowe 
dla dzieci i dorosłych. Od godziny 
19 00 bawiono się na zabawie 
ludowej do późnych godzin 
nocnych.     
 
 
 

Na zdjęciu członkowie OSP Granowice – I miejsce w zawodach międzygminnych.  
 
 
 
 
 



 
 
Czerwiec 2001 r. - W Granowicach przy OSP przystąpiono do budowy wiaty na sprzęt 
gaśniczy. 

                                   Na zdjęciu nowa wiata na sprzęt gaśniczy w Granowicach 
 
Lipiec 2001 r.  - Gwałtowna ulewa podtopiła dziewięć gospodarstw w Granowicach. 
Pozalewane były obory, piwnice i partery domów. StraŜacy z OSP Granowice natychmiast 
przystąpili do usuwania szkód. Działania prowadziły trzy wozy straŜackie dysponujące 
czterema motopompami. 
Mieszkańcy ponieśli znaczne straty w uprawach. Silny wiatr i deszcz połoŜył zboŜa, 
wymłócił rzepak, zamulił ziemniaki. Z domów i piwnic trzeba było usuwać naniesiony muł 
przez wodę, która szła rzeką przez wioskę. Drogi prowadzące do Granowic z Marcinowic i 
Mierczyc są zamulone i pełne gałęzi drzew oraz naniesionych kamieni. Największe 
zagroŜenie stanowiły powalone przez szalejący wiatr drzewa w Mierczycach i zwisające 
nad drogą Mierczyce - Luboradz zerwane przewody energetyczne.  
 
 
 
28 sierpień 2001 r. - Urząd Gminy w Męcince przekazał na stan OSP Granowice 
samochód "Star-660".  
 
27 listopad 2001 r. - Naczelnik Gminny OSP Jan Grygorcewicz wziął udział w 
akademii zorganizowanej w Komendzie Wojewódzkiej StraŜy PoŜarnej we Wrocławiu. 
Odebrał tam wyróŜnienie nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych Marka 
Biernackiego dla OSP Granowice w podziękowaniu za ofiarność i bohaterstwo w 
ratowaniu Ŝycia ludzi i mienia w trakcie tegorocznej  powodzi. 
 
 
 


