
UCHWAŁA NR XLII/    314   /2010
RADY  MIEJSKIEJ  BORKU  WLKP.

Z  DNIA  27 MAJA  2010 ROKU

w sprawie: nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

   Na  podstawie  art.  18  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie  gminnym (tekst jedn. Dz.  U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591  
z późn. zm.) oraz § 3 uchwały nr XIX/130/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia tytułu i odznaki „Zasłużony 
dla Gminy Borek Wlkp.” Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się nadać 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie
tytuł i odznakę „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Wiesława Wójcik



      Borek Wlkp. dnia 2010-05-17

Opinia uzasadniająca nadanie odznaki 
"Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp."

W roku 1935 została wprowadzona w życie ustawa rządowa o ochronie 
przeciwpożarowej,  dlatego  pierwsze  wzmianki  na  temat  powstania  OSP 
Karolew to  okres  międzywojenny  -  rok  1935.  Właściciel  Karolewa  -  Karol 
Graeve powołał do życia Straż Pożarną w Karolewie. Z przesłanek wynika, że 
w  1935  roku  w  składzie  pierwszego  Zarządu  Straży  Pożarnej  w  Karolewie 
przewodzili  kowale:  Józef  Tadeusz  oraz  maszynista  lokomobili  Józef 
Goździewicz,  naczelnikiem  był  również  kowal  Antoni  Kuliński.  Straż  
w  Karolewie  na  wyposażeniu  posiadała  konną  ręczną  sikawkę,  którą do 
pożarów najczęściej  wyjeżdżali  Franciszek  Olbrzymek,  Michał  Mołczyński - 
fuszpani hrabiny.  Pierwsze  wyposażenie  to  tylko  podręczny  sprzęt  gaśniczy, 
umundurowanie,  z  którym  poszczególni  członkowie  przybywali  na  alarm. 
Sprzęt  ten przechowywany był  w powozowni  na terenie  obecnej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Członkami byli również Józef Gruchalski, Jan Ostojski, Marian 
Drożan, Franciszek Mołczyński. W okresie wojennym gdy Franciszek i Michał 
Mołczyńscy poszli na wojnę to sikawką do pożaru wyjeżdżał Leon Andrzejczak. 
W tym okresie paliły się stogi na Rodunku oraz w Siedmiorogowie. Po wojnie 
w roku 1947 do Straży w Karolewie przekazano pompę ręczną o wydajności 
400  litrów.  W  tym  czasie  członkami  Straży  w  Karolewie  byli:  Bronisław 
Wojcieszak, Jan  Mołczyński, Jan Kaczorowski, Walenty Gałczyński, Walenty 
Kuczkowiak, Andrzej Nowakowski, Franciszek Gałczyński. Pompę przewożono 
na przyczepie lub samochodem Lublin.  Największe  pożary,  w których brano 
udział:

                       1950 r. - pożar leśniczówki w Siedmiorogowie

                       1950 r. - pożar baraku, teren obecnego tartaku

                       1951 r. - pożar w Porębie u Jazduna

                      1953 r. - pożar w Porębie u Łuczaka

W 1960 roku przydzielono do Straży Pożarnej w Karolewie motopompę 
"POLONIA"  o  wydajności 400  l/min.  Członkiem  straży  był:  Kazimierz 
Walczewski, naczelnikiem był Antoni Hojny. Pierwsza remiza znajdowała się 
na terenie Gospodarstwa - późniejszy teren zakładu budowlano-remontowego  
i funkcjonowała tam do roku 1969. 



W  dniu  06-01-1969  r.  zostaje  przekształcona  z  OSP  w  Karolewie  
w  Zakładową  Ochotnicza  Straż  Pożarną  działającą  przy  Kombinacie  PGR  
w  Karolewie  na  terenie  Centralnej  Bazy  Mechanizacji.  Prezesem  zostaje 
wybrany ówczesny kierownik  dh Kazimierz Kornatowski, a naczelnikiem Jan 
Maliński. 

W grudniu 1969 r. w Karolewie spłonął doszczętnie pałac i wszystkie 
dokumenty na temat działalności OSP w Karolewie. 

Okres od 1969 r. to nowy rozdział w historii OSP Karolew. Jest to okres 
funkcjonowania  jednostki  zakładowej  na  terenie  CBM  Karolew.  Pierwsza 
remiza to garaże. W dniu 12 marca 1974 r. jednostce przydzielono samochód 
Żuk  GLM,  który  w  roku 1985  został  przekazany  do  jednostki  zakładowej  
w Zalesiu i  służy do dnia dzisiejszego.  Strażacy z Karolewa odnoszą w tym 
okresie  sukcesy  w  zawodach  sportowo-pożarniczych  zorganizowanych  przez 
Zjednoczenie PGR zajmując czołowe miejsca.  Między innymi w roku 1975  
w Rawiczu zajmują II miejsce. W 1984 r. zostaje przekazany Jednostce OSP  
w Karolewie nowy samochód STAR - 200 GBM 2,5/8 zabudowany do celów 
pożarniczych w Osinach. Samochód ten służy strażakom do dnia dzisiejszego. 

19-09-1987 r. oddano do użytku nowo wybudowaną dwu boksową z zapleczem 
socjalnym remizę strażacką wybudowaną w rekordowym tempie - 56 dni, przy 
dużym zaangażowaniu dyrektora Kombinatu PGR w Karolewie Jana Ratajczaka 
oraz  kierownika  CBM,  a  zarazem  prezesa  OSP  w  Karolewie  Andrzeja 
Dudkiewicza. Koszty budowy remizy poniósł kombinat PGR w Karolewie przy 
wsparciu PZU. 

W 1992 r. utworzono 1 drużynę młodzieżową, męską i z roku na rok wzrastała 
ilość  młodzieżowych  drużyn  pożarniczych.  W roku  1998  w zawodach  brało 
udział 6 młodzieżowych drużyn pożarniczych, które w tym czasie zajmują 17 
razy I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy i rejonu.
1 maja 1999 r. jednostka otrzymała i poświęciła sztandar.

Od 11 czerwca 2001 r. roku jednostkę włączono do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego.

 W 2005 r. powstał Komitet Fundacji zakupu  samochodu STAR Man, 

zakupiono także w ramach zbiórki pieniężnej aparaty powietrzne, pompę 

pływającą oraz  piłę do betonu i stali.

W 2007 r. ze środków Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu Drogowego, jednostka 

pozyskała zestaw R1 i nosze -piłę do betonu, otrzymaną wraz z samochodem 

star 2000, którą przekazano do OSP Zimnowoda.

Jednostka wyposażona jest w 3 samochody: 



                Star Man - GBA 2,5/16,  który został pozyskany w marcu 2005 roku. 

Na jego wyposażeniu znajduje się: zbiornik wodny  o pojemności 2500 l, 

zbiornik na środek pianotwórczy 250 l, autopompa, działko wodne, trzy drabiny, 

pompa pływająca, agregat  prądotwórczy, maszt oświetleniowy, armatura 

wodno-pianowa, sprzęt burzący.  Znajduje się na nim, także sprzęt do 

ratownictwa    medycznego - zestaw R1.

O WYSZKOLENIU I DOBREJ PRACY ZARZĄDU OSP 

W KAROLEWIE Z MŁODZIEŻĄ ŚWIADCZĄ ZDOBYTE PUCHARY 

I WYRÓŻNIENIA: 

 

Zawody      - rejonowe,      powiatowe i międzypowiatowe:  

 

·        Leszno 1996r. -  III miejse gr I żeńska VI wojewódzie zawody OSP        

·        Pępowo 1997 r. – I miejsce grupa żeńska –XI Rejonowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze

·        Pępowo 1997 r. – I miejsce grupa  II żeńska –XI Rejonowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze

·        Borek Wlkp. 1998 r.  - I miejsce w gr II żeńskie w warcabach 100 polowych

·        Dolsk 1998 r. – I miejsce grupa I – Zawody Międzypowiatowe

·        Dolsk 1999 r. - I miejsce gr I żeńska 

·        Pępowo 2000 r. – I miejsce grupa żeńska – Powiatowe Zawody Sportowo-

Pożarnicze

·        Pępowo 2000 r. – I miejsce grupa II żeńska – Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze

·        Pępowo 2000 r. – I miejsce grupa II męska – Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze

·        Poniec 2002 r. - II miejsce grupa żeńska – II Powiatowe Zawody MDP 

·        Gostyń 2003r. – I miejsce - II Halowy Turniej MDP

·        Wycisłowo 2003 r. – miejsce – Turniej Piłki Siatkowej „KROKUS” 



·        Dolsk 2003 r. – I miejsce grupa męska

 ·       Dolsk 2003 r. - I miejsce w gr dziewcząt w Halowym Turnieju piłki 

Nożnej gminy Dolsk

 ·       Dolsk 2003 r. - I miejsce w gr dziewcząt w Halowym Turnieju piłki 

Nożnej gminy Dolsk

·        Dolsk 2004 r. - I miejsce grupa żeńska –  Międzypowiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze

·        Pępowo 2005 r. – III miejsce w klasyfikacji łącznej – Rajd Pępowo

·        Dolsk 2005 r. – I miejsce grupa żeńska – Zawody Międzypowiatowe

·        Dolsk 2005 r. -  II miejsce gr męska

·        Żytowiecko 2007 - I miejsce IV Halowy Turniej MDP pow. Gostyń gr 

żeńska

Zawody Sportowo-Pożarnicze – Gminne

 

·        Borek Wlkp.  1999 - I miejsce w gr II męskiej 

·        Borek Wlkp.  1999r. - I miejsce grupa żeńska

·        Borek Wlkp.  1999r. - I miejsce grupa I żeńska

·        Borek Wlkp.  2000r. - I miejsce grupa żeńska

·        Borek Wlkp.  2000r. - I miejsce grupa A

·        Borek Wlkp.  2000r. - I miejsce grupa II męska

·        Borek Wlkp.  2000 r. – I miejsce grupa I męska

·        Borek Wlkp.  2002 r. – I miejsce grupa I męska 

·        Borek Wlkp.  2002 r. – I miejsce grupa I żeńska 

·        Borek Wlkp.  2002 r.– klasyfikacja zespołowa 

·        Borek Wlkp.  2003 r. – II miejsce grupa A 

·        Borek Wlkp.  2003 r. – II miejsce I grupa męska 

·        Borek Wlkp.  2003 r. – III miejsce grupa I żeńska

·        Borek Wlkp.  2004r. – I miejsce grupa C

·        Borek Wlkp.  2004 r. – II miejsce grupa I żeńska



·        Głoginin 2005 r. – II miejsce grupa A

·        Głoginin 2005 r. – III miejsce grupa I żeńska

·        Zalesie 2006 - I Miejsce gr żeńska 12- 16 lat - druga drużyna

·        Zalesie 2006 - II miejsce gr żeńska 12- 16 lat

·        Zalesie 2006 - I miejsce gr A

·        Zalesie 2006 - III miejsce gr A  - druga drużyna

·        Zalesie 2006 - puchar przechodni Przewodniczącego rady miejskiej 

    w Borku Wlkp.   gr A

Od 1994 roku OSP  Karolew jest organizatorem obozów MDP, 

w Ostrowiecznie,  Dolsku, nieprzerwanie organizowała je do 2006 roku.

W skład kadry obozu wchodzą strażacy z jednostki, funkcję komendanta pełnił 

przez wiele lat Grzegorz Marszałek oraz Marek Maśliński, od 2006 roku OSP 

Karolew organizuje powiatowe obozy dla młodzieży  w Brennie, koordynatorem 

organizatora jest JPD.

  

Strażacy OSP Karolew 

♦ są reprezentantami kompanii honorowej,

♦ zabezpieczają  wiele  imprez  pożarniczych,  kulturalnych,  kościelnych  
i sportowych, 

♦ współpracują  z  wieloma  organizacjami  gminnymi  i  powiatowymi,  
a  przede  wszystkim  z  Miejsko  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury  
w Borku Wlkp. i szkołami,

♦ organizują  karnawałowe  zabawy  integracyjne  strażaków  powiatu 
gostyńskiego,

♦ organizują gminne i powiatowe halowe turnieje Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych,

♦ organizują powiatowe obchody Dnia Strażaka ,
♦ organizują spotkania opłatkowe dla strażaków z całej gminny,
♦ organizują   Pielgrzymki  Służb  Mundurowych  do  Sanktuarium  Matki 

Bożej Pocieszania w Borku Wlkp.,
♦ współorganizują Dni Borku Wlkp.,



♦ organizują festyny dla dzieci w Karolewie,
♦ organizują dożynki gminne i parafialne, 
♦ organizują miejsko - gminne zawody sportowo-pożarnicze,
♦ wdrażają Regulamin CTIF w powiecie i gminie,
♦ pełnią  warty  honorowe  przy  tablicach  pamiątkowych  Papieża  

Jana Pawła II oraz Powstańców Wlkp. składające się ze strażaków oraz 
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Drużyn Harcerskich ,

♦ organizują warty strażaków przy Grobie Pańskim, 
♦ zorganizowali 5 Rajdów Wojewódzkich MDP na terenie powiatu 

gostyńskiego,

♦ budowali i modernizowali place zabaw dla dzieci w Karolewie,

♦ dbają o osoby niepełnosprawne,

♦ okazują życzliwość, wsparcie, zrozumienie dla ludzi pokrzywdzonych 

podczas dosięgających ich tragedii,

♦ udzielali nieocenionej pomocy mieszkańcom podczas nawałnicy 

lipcowej.

Aktywnie uczestniczą w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie naszej 
gminy dbając o mienie i dobytek jej mieszkańców. W bieżącym roku obchodzą 
75 lecie swojej  działalności.  Ich praca widoczna jest  na terenie całej  gminy, 
promują ją, dbają o porządek publiczny i  bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 
    Są  aktywnymi  strażakami,  działają  z  pełnym  zaangażowaniem,  dbają  
o rozwój jednostki, chętnie uczestniczą w szkoleniach podwyższając przez to 
swoje  kwalifikacje,  wciągają  do  pracy  młodzież,  przyczyniają  się  do 
zagospodarowania pożytecznie jej wolnego czasu.

Komisja  stwierdza,  że  wniosek  został  złożony  zgodnie  z  Regulaminem 
określającym zasady i tryb nadania tytułu i przyznania odznaki „Zasłużony dla 
Gminy Borek Wlkp.” i wnosi do Rady Miejskiej o nadanie w/w tytułu i odznaki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie.

Komisja:
1. Roman Kręciołek ..................................... 
2. Marian Jańczak ........................................
3. Andrzej Kubiak ........................................
4. Mieczysław Dębowiak .............................
5. Róża Jędrosz ............................................
6. Jan Wachowski ........................................
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