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Ochotnicy z OSP Grojec przy wozie strażackim pod swoją remizą
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OSP w Grojcu funkcjonuje 
jako jednostka niemalże 
zawodowa, bo chętnych 
do udziału w akcjach jest 
tak wielu, że wozy bojowe 
zapełniają się ludźmi 
w okamgnieniu.

- Średnio w ciągu trzech minut 
od alarmu rusza z remizy pierwszy 
samochód. Jeśli ktoś mieszka kilo-
metr od strażnicy, ciężko ma załapać 
się na wyjazd, ponieważ inni już sie-
dzą w aucie. Taką mamy rywalizację 
– cieszy się Krzysztof Ciupek, prezes 
grojeckiej OSP. 

- Podliczamy wyjazdy wszystkich 
strażaków w ciągu roku. Osoby two-
rzące najlepszą szóstkę, czyli złoty 
zastęp, dostają imienną statuetkę. To 
też mobilizuje – podkreśla naczelnik 
Radosław Halski.

- Mamy również nagrodę „Naj-
większego społecznika”. Z prowa-
dzonego dziennika wiemy kto najwię-
cej godzin w danym roku przepraco-
wał w czynie społecznym, przykłado-
wo w remizie, przy basenie przeciw-
pożarowym, albo w klasztorze w Al-
werni – dodaje Krzysztof Ciupek.

W minionym roku było 157 zgło-
szeń i wszystkie zakończyły się wy-
jazdami do akcji.

- Taka stuprocentowa skuteczność 
to bardzo ważna sprawa, ponieważ 
gdy syrena się włącza, to oznacza, że 
ktoś czeka na naszą pomoc – przypo-
mina pan Krzysztof.

Grojecka jednostka specjalizu-
je się w ratownictwie technicznym 
i medycznym. Najczęściej druhowie 
pomagają ofiarom wypadków na au-
tostradzie A4.

- Są ranni, ale też często widzimy 
ludzką śmierć. Zdarzają się także sy-
tuacje, jak ostatnio, kiedy auto naje-
chało na tył samochodu dostawczego, 
przewożącego prosięta. Prawie czter-
dzieści zwierząt rozbiegło się po au-
tostradzie. Wszystkie przywieźliśmy 
pod naszą remizę i tutaj czekaliśmy 
na ich przeładunek – opowiada Rado-
sław Halski.

Szczególnie jednak zapadł mu 
w pamięć wypadek autokaru z Ukra-
ińcami na A4 26 lipca 2009 r. Zostali 
przetransportowani do domu ludowe-
go w Grojcu. Obcokrajowcami opie-
kowała się cała wieś.

- Ponadto uczestniczymy w róż-
nych akcjach pomocowych. W tym 
roku, w ramach Szlachetnej Paczki, 
wsparliśmy rodzinę z Chrzanowa. Za 
uzbierane wśród strażaków pienią-
dze kupiliśmy między innymi nową 
pralkę automatyczną, dostarczyliśmy 
ofiarowane meble. Wcześniej jeździ-
liśmy ze wsparciem do powodzian 
z ziemi opolskiej, sandomierskiej, lu-
belskiej. Organizujemy akcję odda-
wania krwi. Opiekujemy się kaplicz-
kami – wylicza druh Ciupek.

Co w szczególności wyróżnia jed-
nostkę w Grojcu? Pada odpowiedź: 
„Tutaj ludziom się chce. Nie ma ta-
kiej sytuacji, że się czegoś nie da zro-
bić”.

- Możemy się jeszcze poszczycić 
basenem przeciwpożarowym, zago-
spodarowanym naszymi siłami. Przy-
gotowujemy tam letnie imprezy. Po-
siadamy również siłownię sportową 
z fajnym sprzętem – zaznacza naczel-
nik Radosław Halski.

Chlubą jest też Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza, którą opiekuje się 
Agnieszka Halska. Dzieci uczą się 
pierwszej pomocy, ćwiczą, jeżdżą na 
wycieczki, biorą udział w zawodach 
i wracają z pucharami.

Łukasz Dulowski

Strażacy 
z Grojca mają 
stuprocentową 
skuteczność

Ochotnicza Straż Pożarna w Grojcu powstała ponad 100 lat temu, 
przy prężnie działającym wtedy kółku rolniczym. 23 stycznia 
1912 r. Zarząd Główny Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwo-

wie przesłał do starostwa w Chrzanowie „ukaz ochotniczych straży po-
żarnych kółek rolniczych w powiecie wg stanu z dnia 1 stycznia 1912 r.”. 
Można więc domniemywać, że grojecka straż została założona przy kółku 
rolniczym już w 1911 r. 3 stycznia 1913 r. Stowarzyszenie OSP w Groj-
cu przeszło pod Zarząd Drużyny Bartoszowej. Początkowo podstawowym 
sprzętem była konna sikawka, dzisiaj eksponat w Muzeum Pożarnictwa 
w Alwerni. Po II wojnie światowej OSP Grojec była stopniowo doposaża-
na w drobny sprzęt pożarniczy. Różne koleje losu sprawiły, że jej działal-
ność w latach 70. ubiegłego wieku częściowo zamarła. 

Najbardziej aktywny i owocny okres rozwoju rozpoczął się w 1984 r. 
Wtedy nastąpiły zmiany w zarządzie. Do jednostki zaczęła się garnąć mło-
dzież i dorośli mieszkańcy sołectwa. 

Sukcesy grojeckiej OSP:

1987 r. - przystosowanie samochodu nysa do celów pożarniczych;
1988 r. - otrzymanie z Zakładów Chemicznych Alwernia samochodu po-

żarniczego star 25;
1989 r. - ufundowanie przez mieszkańców Grojca sztandaru dla jednost-

ki;
1989 r. - wybudowanie w czynie społecznym basenu przeciwpożarowe-

go o pojemności 1200 metrów sześciennych;
1995 r. - zakup samochodu pożarniczego star 266;
1995-1996 – budowa remizy w czynie społecznym;
2006 r. - zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego marki Gaze-

la wraz z wyposażeniem;
2009 r. - budowa budynku rekreacyjnego przy basenie przeciwpożaro-

wym i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika;
2010 r. - zakup nowego średniego samochodu pożarniczego volvo z wy-

posażeniem;
2016 r. - remont remizy w czynie społecznym.

 Z historii OSP w Grojcu 

Członkowie zwyczajni
Krzysztof Antoniszak, Dominik Augustynek, Mateusz Berny, Józef Bogusz, Janusz Bruz-
da, Joanna Buczek, Bartłomiej Budacz, Andrzej Ciołek, Kamil Ciołek, Katarzyna Ciupek, 
Krzysztof Ciupek, Stanisława Ciupek, Andrzej Dudek, Dominik Dudek, Paulina Dudek, 
Przemysław Dudek, Halina Filipek, Kazimierz Filipek, Stanisław Głownia, Zbigniew Głow-
nia, Agnieszka Halska, Jakub Halski, Radosław Halski, Czesław Krajka, Andrzej Kubica, 
Marta Kucek, Jacek Kucia, Marek Kuciel, Arkadiusz Linchard, Robert Linchard, Sebastian 
Linchard, Maria Łapuszek, Krzysztof Łuszczek, Kamil Łuszczek, Krystian Łuszczek, Ry-
szard Majewski, Kamil Motyl, Bartłomiej Mysiura, Krzysztof Odrzywołek, Bartłomiej Pie-
chota, Anna Rajca, Zbigniew Ryś, Stanisław Sędzik, Krzysztof Skowroński, Joanna Słota, 
Ewelina Spytkowska, Kazimierz Spytkowski, Andrzej Stokłosa, Marlena Stokłosa, Artur 
Targosz, Robert Targosz, Jakub Użytczuk, Janusz Użytczuk, Grzegorz Wilk, Damian Zde-
bik, Kazimierz Zdebik, Wojciech Zdebik, Maria Zdebik, Kazimierz Zwierz.

Członkowie wspierający
Bartłomiej Ciołek, Krystian Dudek, Krzysztof Dudek, Tomasz Dzidek, Jacek Gocał, 
Bogdan Janik, Włodzimierz Kubica, Stanisław Kucharski, ks. Józef Kutek, Teresa Ma-
jewska, Andrzej Pierzynka, Łukasz Rodzik, Marta Urbańczyk, Grzegorz Zdebik.

Członkowie honorowi
Karol Bulek, Władysław Ciołek, Ludwik Chodacki, Bronisław Cyganik, Ludwik Kucia, 
Jan Łapuszek, Kazimierz Ryczek.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
Adrianna Bachowska, Maja Bachowska, Kornelia Bożek, Alicja Ciupek, Magdalena 
Ciupek, Stanisław Ciupek, Magdalena Dudek, Mateusz Dudek, Karolina Hudzik, Maria 
Hudzik, Kamil Kucek, Radosław Łuszczek, Jakub Spytkowski, Mateusz Szczepański.

Zarząd OSP Grojec
Krzysztof Ciupek – prezes, Bartłomiej Piechota – wiceprezes, Mateusz Berny – wice-
prezes, Radosław Halski – naczelnik, Kamil Ciołek – zastępca naczelnika, Agnieszka 
Halska – skarbnik, Kamil Łuszczek – sekretarz, Kazimierz Spytkowski – gospodarz, 
Krystian Łuszczek – kronikarz.

W Zarządzie Gminnym ZOSP RP w Alwerni
Krzysztof Łuszczek – wiceprezes, Radosław Halski – sekretarz, Kazimierz Filipek – członek.

 OSP Grojec tworzą... 

Samochód GBA Rt 2,5/16 Vo-
lvo, a w nim: zestaw medyczny PSP 
R1, detektor wielogazowy MSA AL-
TAIR 4X, agregat prądotwórczy GE-
KO 2,5 kVA, pompa pływająca NIA-
GARA, pompa szlamowa WT 30 
X, aparaty oddechowe, powietrzne 
MSA AUER - 6 kpl, butle powietrz-
ne zapasowe – 5 szt, pilarka spalino-
wa HUSQWARNA 372 XP, pilarka 
ratownicza STIHL MS 461, zestaw 
hydrauliczny WEBER (pompa hy-
drauliczna, nożyco-rozpieracz, roz-
pieracz kolumnowy z wymienny-
mi końcówkami, stabilizatory po-
jazdów), hydrauliczny zestaw do 
ucinanie pedałów samochodowych 

WEBER, zestaw kominiarski i si-
to kominowe oraz inny podstawowy 
sprzęt ratowniczy. 

Samochód GLM Rt 0,3/ 40 Ga-
zelle, a w nim: zestaw medyczny PSP 
R1, pilarka spalinowa HUSQWAR-
NA 357 XPG, przecinarka spalino-
wa do betonu i stali STIHL TS 400, 
zestaw hydrauliczny HOLMATRO 
(pompa hydrauliczna, nożyco-rozpie-
racz, rozpieracz kolumnowy, stabili-
zatory pojazdów), agregat prądotwór-
czy GEKO 2,5 kVA oraz inny podsta-
wowy sprzęt ratowniczy.

Ponadto motopompa TOHATSU 
model VC82ASE oraz motopompa 
POLONIA.

 Wyposażenie OSP Grojec 
KUPON DO GŁOSOWANIA 

W PLEBISCYCIE NA NAJLEPSZĄ 
JEDNOSTKĘ OSP 

NA ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

Nazwa jednostki OSP na którą oddawany jest głos

PLEBISCYT TYGODNIKA „PRZEŁOM” 
NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP ZIEMI CHRZANOWSKIEJ


