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1995 r. 
 
18 kwiecień 1995 r. - W Legnicy w Akademii Rycerskiej Uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w trakcie akademii udekorowano 
złotym znakiem związku OSP druha Antoniego Grygorcewicza. 
 
26 czerwiec 1995 r. - W Mierczycach odbyły się zawody sportowo-poŜarnicze. I 
miejsce zajęła OSP z Granowic a młodzieŜowa  druŜyna poŜarnicza z Granowic III 
miejsce. 
W świetlicy przy boisku piłki noŜnej odbyła się uroczystość wręczenia nagród i medali. W 
uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy - Tadeusz Świącik, Komendant Gminny - Henryk 
Gajek, Sekretarz ZG OSP - Czesława Gołębiowska. W trakcie uroczystości złotym  
medalem za zasługi dla poŜarnictwa udekorowani zostali przez Z-cę Komendanta 
Rejonowego Zbigniewa Biłyka m.in.: 
                 druh - Jan Grygorcewicz 
                 druh - Marian Szymański 
                 druh - Skwark Zenon  
 
Sierpień 1995 r.  - Gminnej Spółdzielni wiodło się coraz gorzej i cztery lata temu 
musiała oddać dom towarowy . Jego właścicielem został likwidator Gminnej Spółdzielni. 
Następnie obiekt przejął za długi GS-u Bank Spółdzielczy w WądroŜu Wielkim. Bank 
próbował sprzedać albo wydzierŜawić dom handlowy i przylegające do niego budynki 
administracyjno-biurowe. Nie udało się jednak znaleźć chętnych. Wobec czego zarząd 
banku wystąpił z pismem do zarządu gminy, o zwolnienie z podatku od nieruchomości  
oraz zaproponował aby gmina rozwaŜyła moŜliwość zagospodarowania nieruchomości 
przy udziale gminnego funduszu i mieszkańców gminy. PoniewaŜ gmina nie mogła  
prowadzić działalności gospodarczej tego typu więc nie mogła  pomóc. Znalazła jednak 
wyjście i zaproponowała bankowi nieodpłatne przekazanie obiektu na rzecz gminy. Bank 
jednak nie wyraził na to zgody. Być moŜe dlatego, Ŝe niedawno był bohaterem słynnej na 
całe województwo afery kredytowej. Tak więc dom handlowy stoi wciąŜ nie 
wykorzystany.  

 
1997 r. 

 
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Granowic i Biernatek będą mieli wodę. Po doprowadzeniu 
wodociągu do wsi podłączone zostaną do niego poszczególne gospodarstwa. Na to jednak 
rolnicy będą musieli wyłoŜyć środki z własnej kieszeni. Część pieniędzy wpłaciły juŜ 
zaliczkowo do kasy gminy społeczne komitety budowy wodociągu. Podłączanie domów 
do wodociągu pójdzie znacznie szybciej, bowiem ZUK  w Mierczycach zakupił koparkę, 
dzięki której skończy się ręczne kopanie dołów pod rurociągi.   
 
14 styczeń 1997 r.  - W OSP Granowice odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze.  
Nowo wybrane władze to: 
Prezes             - Szymański Marian 
V-ce Prezes    - Rak Edward 
Naczelnik       - Grygorcewicz Jan 
Skarbnik         - Sobiegraj Andrzej 
Gospodarz      - Dziewięcki Bronisław 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 
Przewodniczący     - Kądziela Marian 
Członek                 - Dziewięcki Bronisław 
Członek                 - Podmokły Dariusz 
 



Maj 1997 r. - W WądroŜu Wielkim odbyły się gminne zawody straŜackie. I miejsce w 
grupie MDP ( 12 - 16 lat ) i ( 16 - 18 lat ) zajęła OSP z Granowic. Natomiast w grupie III 
OSP Granowice zajęła II miejsce.  
 
Czerwiec 1997 r. - Jednostka OSP z Granowic brała udział w przygotowywaniu trasy 
przejazdowej przed przybyciem Ojca Świętego Jana Pawła II do Legnicy. 
 
W ostatnich dniach czerwca LZS Rodło Granowice obchodził  50 - lecie. Z tej okazji 
członkowie LZS wspólnie z członkami OSP zorganizowali zabawę, na którą  przybyli  z 
odległych miejscowości  zaproszeni goście dawni straŜacy OSP Granowice oraz Wójt 
Gminy - Tadeusz Świącik.  

                              50-lecie Klubu „Rodło” Granowice /27.06.1997 r./ 

      DruŜyna '"Godło" z Granowic  po meczu, w którym zajęła  mistrzostwo klasy A   /1997 r./ 
    Na zdjęciu: /od dołu z lewej /- Jacyszyn Paweł, Sodo Dariusz, Sodo Marek, Grabarczyk Bogusław, 
    Skwark Przemysław, /od góry z lewej / - Qrygorcewicz Jan /trener/, Pieczara Stanisław, 
    Kapuściriski Jerzy, Borek  Marcm Stanczyk Kzzimierz, Wyszowski  Marek Tęcza Marcin.  
    Szyba Kaziemierz /gospodarz klubu/. 



 

 
Lipiec 1997 r.  - Województwo legnickie nawiedziła powódź. Wylały dwie niecki 
wodne – dorzecza Odry i dorzecza Kaczawy. W tych trudnych dniach grozy dowód 
obywatelskiej postawy dały formacje poŜarników zarówno Państwowej StraŜy PoŜarnej 
jak i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych niosąc pomoc bliźnim i ratując wspólny dobytek.  
 
 
StraŜacy z OSP Granowice nie tylko walczyli z Ŝywiołem na terenie swojej gminy ale 
takŜe brali udział w akcji ratowniczej w Głogowie. Komendant Wojewódzki Państwowej 
StraŜy PoŜarnej bryg. Ryszard Dąbrowski w liście do Prezesa OSP w Granowicach złoŜył 
druhom  serdeczne straŜackie podziękowanie za ten trud i poświęcenie i Ŝyczył im duŜo 
uśmiechu, zdrowia i wszelkiej pomyślności.  
 
Listopad 1997 r.  - W Granowicach zwołano zebranie Zarządu OSP, na którym podjęto 
uchwały: 
               a) rozbudowa straŜnicy OSP   
               b) przygotowanie planów 
               c) gromadzenie materiałów budowlanych.  
 
Po 15 listopada  wykonano fundamenty i zalano beton. W powiększonej remizie będzie 
nowy garaŜ, zaplecze socjalne i magazynek.  Gmina na ten cel dała 5 tyś. zł. 2.000 zł 
zostało przeznaczone na dokumentację a 1.000 zł. na wyznaczenie punktów i granic 
budowy.  

1998 r. 
 
Członkowie OSP Granowice mimo zajęcia przy budowie straŜnicy biorą udział w 
rejonowym turnieju Halowej Piłki NoŜnej Jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Rejonu Legnica. 
 
14 marzec 1998 r.  - OSP otrzymała dyplom za zajęcie III miejsca w tym turnieju oraz 
za zajęcie I miejsca przez MDP ( 16 - 18 lat ).  
W  Finale Wojewódzkim Halowego Turnieju Piątek Piłkarskich o puchar prezesa ZW OSP 
w Legnicy -  MDP zajęła III miejsce.  
 
Czerwiec 1998 r. - Zakończono rozbudowę straŜnicy w Granowicach. Wartość 
wykonanych prac czynem społecznym wyceniono na 100 000 zł. Urząd Gminy 
sfinansował materiały na kwotę 10 - 12 tyś. zł. 

                                          Na zdjęciu rozbudowana remiza w Granowicach 



1999 r. 
 
12 luty 1999 r.  - W Granowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP za 1998 r. 
Na zebranie przybyło ponad 100 osób: 40 straŜaków i 60 sponsorów  
Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP - Marian Szymański. Powitał wszystkich 
zebranych  oraz zaproszonych gości w osobach: 
Wójta Gminy - Henryka Szwedę  
Sekretarza Gminy - Dymitra Hawrana 
Komendanta Powiatowej StraŜy - Jana Serafina 
Członka Zarządu Głównego OSP - Mieczysława Stadnickiego 
Z-cę Komendanta Powiatowego PSP Jawor - Piotra Kuchnio 
Radnego Powiatu Jaworskiego - Edwarda Skwarka. 
Następnie Prezes OSP przedstawił sprawozdanie z działalności straŜackiej za r. 1998. 
Podziękował sponsorom za pomoc w finansowaniu kapitalnych remontów straŜnicy. Na 
zakończenie w miłej atmosferze wszyscy razem zasiedli do wspólnego poczęstunku 
przygotowanego przez straŜaków.  
 
16 marzec 1999 r.  - OSP z Granowic podjęła uchwałę dotyczącą wyjazdu delegatów 
do Częstochowy na uroczystości 60 rocznicy straŜackiej pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 
15.05.99 r. Wydelegowani  to: 
             Naczelnik OSP w Granowicach - Jan Grygorcewicz 
             Druh - Skwark Przemysław 
                        Andrzej Sobiegraj 
                        Grabarczyk Bogusław 

             Członkowie MDP : Bartłomiej Sobiegraj 

                                             Agnieszka Grygorcewicz 
                                             Joanna Grygorcewicz 
             Druhna wspierająca : Anna Grygorcewicz. 
 
15 maj 1999 r.  - w Sanktuarium Jasnogórskim NMP w 60 rocznicę ślubów straŜackich 
z 1939 r. poŜarnictwo polskie ( w tym delegacja z Gminy WądroŜe Wielkie )  
zgromadzone na błoniach jasnogórskich złoŜyło w Cudownej Kaplicy Matki BoŜej 
VOTUM - dar serc straŜackich jako wyraz hołdu , czci i wdzięczności dla Najświętszej 
Bogurodzicy - Maryi za dotychczasową opiekę, ślubując wszystkie swoje siły oddać w 
ratowaniu bliźnich, w imię Chrystusowych zasad miłości a swoją pracą i słuŜbą 
przyczyniać się do umacniania Ojczyzny naszej. 

            Wspólne zdjęcie członków OSP Budziszów i OSP Granowice przed wejściem do kaplicy. 
 
 



 
 
 
20 czerwiec 1999 r.  - W Mierczycach odbyły się gminne zawody sportowo-
poŜarnicze. O godz. 10 na boisku stawiło się 8 druŜyn. Przybyli goście: komendant 
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Jaworze p. Jan Serafin, komendant Gminnej Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej w WądroŜu Wielkim i jednocześnie radny p.  (przewodniczący Komisji 
Spraw Obywatelskich, pp Jan Pacel i Andrzej Kołek (zarazem straŜacy), p. Adam Czapla - 
członek Zarządu Gminnego oraz prezrs Gminnego ZW OSP p. Czesława Gołębiowska i 
przewodniczący Rady Gminy p. Michał Juzak. Całością zawodów zawiadywała komisja 
sędziowska z Komendy Powiatowej SP pod przewodnictwem zastępcy komendanta p. 
Piotra Kuchnio. Celem zawodów  było podsumowanie okresu szkoleniowego straŜaków, 
ich sprawności fizycznej oraz technicznej sprzętu, a takŜe jego obsługi.  W grupie 
chłopców do lat 15 I miejsce zajęła MDP OSP Budziszów Wielki. W grupie dziewcząt do 
lat 15 I miejsce zdobyła MDP OSP Granowice a II miejsce - MDP OSP Mierczyce. W 
grupie chłopców od 15 - 18 lat I miejsce zdobyła MDP OSP z Granowic. Wśród dorosłych 
I miejsce wywalczyła OSP Mierczyce, II - OSP Budziszów Wielki, III - OSP Kępy. 
Zwycięzcom wręczono puchary ufundowane przez wójta p. Henryka Szwedo i p. radnego 
Edwarda Tęczę. Po wysiłku brać straŜacka delektowała się pieczonymi kiełbaskami.  
 
 
7 czerwiec 1999 r.  - Po fali upałów, nad Dolnym Śląskiem przeszła fala obfitych ulew. 
Stany wód w rzekach gwałtownie się podniosły. Na terenie gminy ogłoszono pogotowie 
powodziowe.Trzeba było ewakuować zwierzęta gospodarskie. Kilkadziesiąt gospodarstw i 
mieszkań zostało kompletnie zalanych. Większość osób nie zdąŜyła uratować swoich 
rzeczy. Gwałtowna powód˙ najbardziej dotknęła wsie: Jenków i Gądków, w mniejszym 
stopniu Budziszów Wielki, Mierczyce, Granowice. Jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
przez kilka dni i nocy usuwały skutki powodzi. Wypompowywano zalane studnie, które 
następnie zostały zdezynfekowane.   Ogółem straty powodziowe w gminie oszacowano na 
7.827.850 zł.  
 
 
16 lipiec 1999 r.  - Do Juretina pod Bukovou  /Czechy/ wyjechała delegacja w składzie: 
wójt gminy WądroŜe Wielkie p. Henryk Szwedo, naczelnik OSP Granowice p. Jan 
Grygorcewicz, wót gminy Mściwojów p. Ignacy Pięta i sekretarz gminy Mściwojów p. 
Paulina Karwacka. W Jiretinie na wakacjach przebywa 70 dzieci z gminy WądroŜe 
Wielkie i gminy Mściwojów. Przybyły tu na zaproszenie strony czeskiej. W trakcie 10 -cio 
dniowego pobytu dzieci zwiedzają pociągiem i autokarem pobliskie miejscowości, chodzą 
w góry, jak równieŜ mają zajęcia na basenie. 
Współpraca ze starostą Jeretin, p. Josefem Kucinem układa się bardzo dobrze.   
Delegacja polska spotkała się w trakcie swojego pobytu w Czechach takŜe ze starostą 
powiatu Jablonec p. Jozefem Palą. Jest przewidziana wymiana delegacji, nawiązanie 
współpracy -m.in. wymiana doświadczeń w rolnictwie oraz poznanie struktury 
samorządowej obydwu przyszłych partnerów. Planuje się takŜe współpracę w zakresie 
oświaty, sportu i rekreacji. Doszło takŜe do rozmów pomiędzy komendantem tamtejszej 
straŜy poŜarnej a komendantem gminy OSP Granowice w sprawie nawiązania kontaktów i 
współpracy z jednostką Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Jaworze. Mówiono o moŜliwości 
zorganizowania międzynarodowych zawodów sportowych, o wymianie doświadczeń i 
zaznajomieniem się ze sprzętem czeskich przyjaciół. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na zdjęciu: od lewej Wójt Gminy WądroŜe Wielkie Henryk Szwedo, Starosta Powiatu Jablonec Josef Pala, 
Wójt Gminy Mściwojów Ignacy Pięta, z tyłu Starosta Powiatu Jiretin Josef Kucisz, Naczelnik OSP 
Granoowice Jan Grygorcewicz 
 
22 październik 1999 r.  - W WądroŜu Wielkim gościł prezes Zarządu OSP w Starym 
Julianowie koło Wałbrzycha, Piotr Buchman. Jego jednostka specjalizuje się w 
sprowadzaniu samochodów straŜackich z Francji. Odwiedziny  związane były z podjętą 
przez Zarząd Gminy decyzją o zakupie samochodu Berliet 770. Samochód będzie 
przekazany OSP Granowice ale w razie potrzeby obsłuŜy teren całej gminy.   

 


