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Historia Wsi

Historia  Borowca  rozpoczęła  się  w  momencie  założenia  folwarku  na  gruntach  wsi

Sobótka.  Nie  wiadomo  dokładnie  w  którym  roku  to  nastąpiło.  W  wykazie  miejscowości

opracowanym  przez  Władysława  Rusińskiego  na  podstawie  pierwszego  w  dziejach  Polski

ogólnokrajowego spisu ludności w 1789 roku nie ma folwarku Borowiec. Natomiast na pruskiej

mapie  powiatu  odolanowskiego  z  roku  1821  istnieje  już  folwark  Borówiec  jak  wówczas

nazywano  Borowiec.  Należał  on  wówczas  tak  jak  Sobótka,  Górzno  i  Gutów  do  powiatu

pleszewskiego. Właścicielem Sobótki, a więc i Borowca był Franciszek Mikorski herbu Poraj.  

W roku 1838 majętność zakupił za kwotę 83.333 marek Edward von Stiegler, który był żonaty 

z Luizą z Suchodolskich. Rodzina Suchodolskich była właścicielem wsi Gołuchów, Czerminek,

Jedlec, Kajew, Macew, Tursko Małe i Wielkie. W roku 1840 w Borowcu był jeden dym (dom), w

którym mieszkało 12 osób. Sobótka liczyła wówczas 57 dymów i 882 mieszkańców.

W  tym  czasie  Sobótka  była  siedzibą  władz  okręgu  policyjnego,  jednego  z  pięciu  

w  powiecie  pleszewskim.  Powiat  pleszewski  obejmował  wówczas  miasta:  Pleszew,  Jarocin,

Nowe Miasto i Mieszków, 157 wsi większych oraz 122 wsi mniejszych i osad. Oprócz Sobótki

siedzibami okręgów były wszystkie wyżej wymienione miasta.

Okręg sobótkowski  obejmował  następujące  wsie:  Bieganin  (z  Bieganinem Olendrami,

kolonię Wrześnica), Borucin (z Borucinem Olendrami i posterunkiem leśnym Dębiak), Bronów,

Czechel,  Czerminek,  Droszew  (z  folwarkiem  Przekopów),  Górzno  (z  Górznem  Olendrami  i

folwarkiem  Wrotycz),  Grudzielec  (z  Cieślami,  Grudzielcem  Olendrami),  Gutów  (z  karczmą

Kempa  i  posterunkiem leśnym Wymysłów),  Jedlec  (z  folwarkiem  Księżęce  Domki),  Kajew,

Karsy  (z  Bobrami,  Budani,  Kucharkami  i  Zwierzchosłowem),  Krzywosądów,  Kotowiecko  

(z  Pawłowem,  Pawłówkiem),  Kuchary  (z  kolonią  Banach  i  Polesiem),  Macew  (z  karczmą

Harpak), Szołów (z młynem Mełka), Szkudła (z posterunkiem leśnym Trembno) i Żukowice  

(z folwarkiem Leonardowo).

W końcu lat osiemdziesiątych folwark Borowiec wchodził w skład obszaru dworskiego

Sobótka, a na jego terenie istniało 7 dymów, w których mieszkało 166 osób. Cały obszar dworski

liczył 28 dymów i 611 mieszkańców, z których 226 było protestantami. Majątek liczył 140l ha w

tym 823 ha gruntów ornych, 75 ha łąk i 459 ha lasu. Specjalizował się w chowie i tuczu bydła.

Wieś  chłopska  posiadała  675  ha,  w  tym 630 ha  gruntów rolnych i  10  ha  łąk.  Wieś  liczyła
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wówczas  już  74  dymów i  zamieszkiwało  na  jej  terenie  582  osoby,  w tym 48 protestantów.

Ówczesny właściciel  Aleksander Stiegler był także właścicielem majątku Karsy z folwarkiem

Żychlin. We wszystkich majątkach hodowano bydło holenderskie i szwajcarskie.

W latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego stulecia na ziemiach polskich zaboru

pruskiego przeprowadzana była pierwsza wielka reforma rolna. Jej podstawą była ustawa z dnia 8

kwietnia 1823 roku. Nie zachowały się informacje o uwłaszczeniu chłopów na terenie Sobótki.

Od tego momentu ustały na wsi stosunki feudalne, a zapanowały nowe, kapitalistyczne,

oparte na własności środków produkcji. Folwarki stały się przedsiębiorstwami kapitalistycznymi,

a szlachta przekształciła się w ziemian. Uwłaszczeniem objęło tylko najbogatszych chłopów,  

a wszystkich pozostałych pozbawiło prawa do ziemi.

Uwłaszczenie było procesem długotrwałym, który zakończył się w powiecie odolanowskim w

końcu  lat  sześćdziesiątych  XIX  wieku.  Właściciele  majątków  dążyli  do  okrojenia  udziałów

chłopskich  i  oddania we władanie  chłopów najgorszych gruntów.  Na tych gruntach  stawiano

nowe  zabudowania  chłopskie.  W  rezultacie  wszystkie  wsie  podzieliły  się  na  dwie  części:

chłopską i  folwarczną.  W roku 1832 władze pruskie odebrały szlachcie stanowisko wójtów,  

a  w  1837  roku  wprowadzono  urząd  komisarza  obwodowego.  Wieś  chłopska  stanowiła

samodzielną gminę na czele której stał sołtys, a majątki ziemskie stanowiły obszary dworskie,

których przełożonym był właściciel danego majątku lub jego przedstawiciel.

Właściciele majątków powiększali obszar ziemi uprawnej poprzez karczowanie lasów. Do roku

1840 wykarczowane zostały całe lasy, a część ich została mocno przetrzebiona. W efekcie cena

drewna wzrosła dwukrotnie.

W majątkach ziemskich rezygnowano z trójpolówki na rzecz bardziej wydajnego płodozmianu.

W latach trzydziestych na dużą skalę prowadzono prace melioracyjne, głównie wzdłuż Baryczy,

w  wyniku  których  nastąpił  wzrost  powierzchni  pastwisk  i  łąk.  Zlikwidowało  to  niedostatek

pastwisk latem i siana w okresie zimy. W efekcie wzrosło pogłowie bydła, owiec, nierogaciny

oraz  koni,  którymi zaczęto  w większym stopniu  uprawiać ziemię.  Zastępowały one używane

dotychczas do tego celu powolniejsze i słabe woły.

Brak danych jaki obszar gruntów należał do folwarku Borowiec, gdyż wszystkie dane liczbowe

odnoszą się do całego majątku sobótkowskiego.

W roku 1858 obejmował on obszar 5390 mórg, w 1864 roku 5489 mórg, a w 1870 roku 606 mórg

(155 ha) także tak zwanych posiadłości wiejskich.
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Wymieniony mórg był jednostką powierzchni obejmującą 25,532 ara (był to mórg magdeburski).

Edward  von  Stiegel  przed  swoją  śmiercią  w 1872  roku  ustanowił  w swoim majątku

majorat, który porządkował sprawę jego dziedziczenia. Po ustanowieniu majoratu, cały majątek

przypadał osobie w najbliższym stopniu  pokrewieństwa do ostatniego właściciela.  Po śmierci

Edwarda majątek przeszedł  w ręce adoptowanego i  usynowionego Aleksandra von Stieglera.  

W roku 1881 majorat  liczył  2202 ha  w  tym majątek  Sobótka  wraz  z  folwarkiem Borowiec

obejmował 1392 ha. Na tą powierzchnię składało się 882 ha gruntów rolnych i ogrodów, 75 ha

łąk, 2 ha pastwisk i 456 ha lasów.

W majątku istniała już gorzelnia parowa, cegielnia i browar. W roku gospodarczym 1904/1905

największy areał gruntów w Borowcu obsiany był żytem. Obsiano tym zbożem 407 mórg, dalsze

170 mórg pszenicą, 25 jęczmieniem, 121 owsem, 68 mieszanką i 20 mórg grochem. Stosunkowo

mało było upraw okopowych, gdyż na 182 morgach uprawiano ziemniaki,  18 buraki i  na 12

morgach marchew.

W roku 1907 majorat obejmował już powierzchnię 2228 ha. W szerokim zakresie w uprawach

rolnych stosowano sztuczne nawozy: superfosforat, tomasynę, saletrę chilijską i wapno. W tym

czasie w Sobótce i Borowcu chowano 152 konie, 611 sztuk bydła, 1560 owiec i 220 świń. Nadal

działała gorzelnia i cegielnia, ale funkcjonowała także mleczarnia i krochmalnia. W tej ostatniej

w sezonie 1903/1904 wyprodukowano 3050 cetnarów krochmalu.

Po  odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  w  1918  roku  utrzymany  został  podział

administracyjny wprowadzony przez  władze  pruskie.  Nadal  Sobótka  i  Borowiec  należały do

powiatu  pleszewskiego.  Powiaty  dzieliły  się  na  obwody,  na  czele  których  stali  komisarze

obwodowi.  Na  terenie  każdego  obwodu  było  kilka  gmin  wiejskich  i  obszarów  dworskich.

Dopiero  w  roku  1928  zlikwidowano  komisariaty,  a  w  ich  miejsce  powołano  wójtostwa

obwodowe, którymi kierowali wójtowie.

Następna  zmiana  nastąpiła  w dniu  l  kwietnia  1932 roku kiedy to  likwidowano  kilka

powiatów  na  terenie  Wielkopolski,  w  tym  powiat  koźmiński,  odolanowski,  ostrzeszowski  

i  pleszewski.  Powiat  odolanowski  w  całości  włączono  do  powiatu  ostrowskiego,  a  powiat

pleszewski do powiatu jarocińskiego. W ten sposób Sobótka i Borowiec znalazły się w powiecie

jarocińskim.
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Na początku 1934 roku dokonano korekty granic poszczególnych powiatów. Do powiatu

ostrowskiego przyłączono 11 gmin wiejskich i 6 obszarów dworskich z powiatu jarocińskiego, w

tym gminę Sobótka i obszar dworski Sobótka, którego częścią składową był Borowiec.

W lipcu 1934 roku likwidacji ulegają gminy wiejskie i obszary dworskie, które połączone zostają

w gromady. Na czele gromady stał sołtys. Kilka gromad tworzyło gminę zbiorczą. Na terenie

powiatu ostrowskiego utworzono 12 gmin: Biniew (9 gromad), Czarny Las (13), Czekanów (11),

Daniszyn (8),  Granowiec  (12),  Mikstat  (7),  Odolanów(  11),  Przygodzice  (7),  Raszków (13),

Sieroszewice (12), Skalmierzyce Nowe (19) i Wysocko Wielkie (8 gromad).

W skład gminy Biniew należały następujące gromady, które w 1939 roku liczyły następująca

liczbę mieszkańców: Będzieszyn - 215, Bieganin - 271, Biniew 620, Gałązki Małe - 152, Gałązki

Wielkie - 200, Górzno - 237, Grudzielec  553, Grudzielec Nowy - 300, Gutów - 306 i Sobótka

1053.

W  okresie  międzywojennym  majątek  sobótkowski  z  folwarkiem  Borowiec  pozostawały

własnością  rodziny  von  Stiegler.  Po  śmierci  Aleksandra  Stieglera  majątkiem  w  1935  roku

zarządzała jego żona Wilfried Stiegler z domu Plato. W następnym roku majętność przejął brat

Aleksandra  -  Gerard  z  Deutsch  Krone,  który  swoim  pełnomocnikiem  do  zarządu  Sobótką

ustanowił Jerzego Reimerdes. W roku 1926 majątek obejmował 1553 ha, w tym: 943 ha ziemi

uprawnej, 38 ha łąk i pastwisk, 476 ha lasów i 96 ha nieużytków rolnych (podwórza i drogi).

Istniała  zarejestrowana  hodowla  21  klaczy  szlachetnych  półkrwi.  Prowadzono  w  majątku

reprodukcję  oryginalnych  nasion  pszenicy,  owsa,  jęczmienia,  rzepaku,  tymotki,  buraków

pastewnych oraz selekcję ziemniaków.

W roku 1929 w majątku chowano 141 koni, 322 sztuk bydła, 89 świń i 1056 owiec. W latach

1935  -  1936  rozparcelowano  część  majątku  o  powierzchni  24,3  ha.  Lasy  w  końcu  lat

trzydziestych liczyły 457 ha, w tym: 251 ha sosny, 156 ha dębu, 18 ha świerku, 14 ha brzozy, 14

ha olszy, 2,3 ha topoli i 0,6 ha jesionu.

Po klęsce wrześniowej hitlerowcy z rdzennych ziem Wielkopolski utworzyli tzw. Warthenland

(Kraj Warty) na czele, którego stał namiestnik Rzeszy Artur Geiser. Był on jednocześnie szefem

partii hitlerowskiej na tym terenie, czyli gauleiterem.
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Kraj Warty dzielił się na rejencje: poznańską, inowrocławską i łódzką. Niższymi

jednostkami administracyjnymi były landraty, które pokrywały się z polskimi powiatami. Powiat

ostrowski należał do rejencji łódzkiej i dzielił się na 4 miasta i 13 gmin. Hitlerowcy utworzyli

nowa gminę Strzyżew (Deutschdorf).

Gmina (Amtsbezirke) Biniew zamieszkiwało 4516 osób, w tym 210 Niemców, którzy stanowili

4,7%  ogółu  jej  mieszkańców.  Powierzchnia  gminy  wynosiła  7057  ha.  Okupant  hitlerowski

zmienił wszystkie nazwy miejscowości. Biniew nosił teraz nazwę Biningen, Bieganin - Eilend

feld, Bedzieszyn - Benden, Gałązki Małe - Klein Gallen, Gałązki Wielkie - Gross Gallen, Górzno

Guschen, Grudzielec - Gruden Gutów - Guthof, Sobótka - Saatfelde i Borowiec - Borowitz.

Tereny powiatu ostrowskiego wyzwolone zostały w trzeciej dekadzie stycznia 1945 roku

przez  pododdziały  3  Armii  Gwardyjskiej  gen.  płk  Gardowa.  Przywrócono  podział

administracyjny na 4 miasta i 2 gminy. Gminę Biniew już w czasie wojny przemianowano na

gminę Sobótka, która była siedzibą władz gminnych.

Wójtem gminy został Piotr Kaczmarek z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej.

Zmiana podziału administracyjnego nastąpiła w październiku 1954 roku kiedy to zlikwidowano

dotychczasowe  gminy jako  jednostki  zbyt  duże  i  powołano  jednostkę  trzykrotnie  mniejszą  -

gromadę.  Wraz  z  powołaniem  gromad,  zlikwidowano  także  stanowisko  sołtysa  jako

przedstawiciela wsi. Na terenie powiatu powołano 39 gromad, w tym Sobótkę, Biniew, Nowy

Grudzielec, Kotowiecko i Lewków. Utworzenie tak dużej liczby nowych jednostek doprowadziło

do zwiększenia ponad 55% wydatków budżetowych na utrzymanie administracji. Nowe jednostki

były zbyt małe i  słabe ekonomicznie  aby realizować większe zadania jakie  nakładały władze

państwowe na gromady. Dlatego na początku lat sześćdziesiątych przystąpiono do korekty granic

gromad.

Z dniem 31 grudnia 1961 roku zniesiono 14 gromad, w tym Nowy Grudzielec i Sobótkę, które

włączono do gromady Biniew. W tym kształcie terytorialnym gromada Biniew istniała do dnia

31 grudnia 1972 roku. Przeprowadzono wówczas nową reformę administracyjną w wyniku której

powstały  nowe  większe  jednostki  nazwane  gminami.  Sobótka  i  Borowiec  znalazły  się  w

granicach  gminy  Ostrów  Wielkopolski.  Borowiec  nadal  stanowił  część  sołectwa  Sobótka.  

Po wojnie grunty folwarku rozparcelowano, ale w okresie wzmożonej kolektywizacji wsi w 1954

roku  powstała  w  Borowcu  Rolnicza  Spółdzielnia  Produkcyjna,  która  w  roku  1979

przemianowana została na Rolniczy Kombinat Spółdzielczy.
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W  roku  1984  z  terenu  sołectwa  Sobótka  wyodrębniono  nowe  sołectwo  Borowiec,  którego

pierwszym sołtysem został Ryszard Tomczak.
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Historia OSP Borowiec

W październiku 1979 roku z inicjatywy prezesa Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego 

w Borowcu Ryszard Roka i prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

w  Ostrowie  Wielkopolskim  Zygmunta  Lubienieckiego  zrodziła  się  inicjatywa  powołania

Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej przy RKS Borowiec.

Zarząd  RKS  Borowiec  zaproponował  członkostwo  w  tej  jednostce  23  pracownikom,

którzy na zebraniu w dniu 19 października 1979 roku zaakceptowali przedłożone propozycje i

zgłosili swój akces do jednostki. W zebraniu założycielskim uczestniczyli: komendant rejonowy

Zawodowej Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim - major pożarnictwa Tadeusz Cyfert i

członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaliszu

- Marian Meisner oraz Zygmunt Lubieniecki i Ryszard Rak.

Założycielami Zakładowej OSP byli: Józef Antoniak, Kazimierz Grzelaczyk, Mieczysław Hełka,

Kazimierz  Hęciak,  Jerzy  Jeżewski,  Zenon  Juskowiak,  Kazimierz  Kędzierski,  Stanisław

Konieczny,  Andrzej  Kwiatek,  Kazimierz  Lis,  Marian  Łyskawa,  Waldemar  Łyskawa,  Jan

Matuszczak,  Bronisław  Mielnik,  Ryszard  Nawrot,  Eugeniusz  Orłowski,  Stanisław  Orłowski,

Lechosław  Sikora,  Ryszard  Tomczak,  Ryszard  Torzewski,  Ryszard  Tuzimek,  Stanisław

Wojciechowski i Józef Wieczorek. Na zebraniu tym wybrano Zarząd jednostki w składzie: prezes

-  Zenon  Juskowiak  (wiceprezes  Zarządu  RKS  Borowiec),  naczelnik  i  wiceprezes  -  Józef

Wieczorek, sekretarz - Ryszard Tomczak, zastępca naczelnika - Waldemar Łyskawa i członek

Zarządu  -  Jerzy  Jeżewski.  W  czerwcu  1980  roku  Zarząd  Kombinatu  zgłosił  nowopowstałą

jednostkę do wpisu do rejestru ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez Urząd Gminy

w Ostrowie Wielkopolskim. Naczelnik Gminy Stanisława Kamińska decyzją z dnia 15 lipca 1980

roku wpisała jednostkę do wyżej wymienionego rejestru pod pozycją nr 23.

Nowopowstała  jednostka  była  wyposażona  -  zgodnie  ze  swoją  nazwą  przez  zakład  pracy na

terenie którego działała. Z tego obowiązku Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Borowcu dzięki

przychylności jego Zarządu wywiązał się należycie.

Już 19 listopada 1980 roku została zakupiona w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w

Kaliszu motopompa typu M-800 wraz z wyposażeniem. Następnie Zarząd RKS Borowiec zakupił

20  kompletów  mundurów  wyjściowych  co  spowodowało,  że  jednostka  była  najlepiej
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umundurowaną OSP na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. .

Pierwsze  Walne  Zebranie  jednostki  odbyło  się  w  dniu  10  stycznia  1981  roku  na  którym

przedłużono  mandat  Zarządu na  nową  2  -  letnią  kadencję.  Delegatami  na  III Zjazd  Gminny

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim zostali: Ryszard Tomczak i

Józef Wieczorek. Na zebraniu członkowie jednostki zadeklarowali pomoc przy urządzaniu placu

zabaw dla dzieci oraz postanowili wybudować przy zbiorniku wodnym podest dla motopompy.

Oprócz tego członkowie jednostki wchodzili w skład komisji powoływanych przez Zarząd RKS

do  kontroli  stanu  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  terenie  zakładów  należących  do

Spółdzielni oraz we własnym zakresie przeprowadzali kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej

we wszystkich obejściach na terenie Borowca. W roku 1982 szeregi OSP powiększyły się o 3

nowych członków. Na następnym Walnym Zebraniu w dniu 16 grudnia 1982 roku postanowiono

wyremontować  przy  pomocy  materialnej  Spółdzielni  samochód  "Żuk",  który  Zarząd  RKS

przekazał do dyspozycji jednostki. Zgłoszono również nie zrealizowany wniosek z poprzedniego

zebrania,  aby wybudować  podest  dla  motopompy przy  zbiorniku  wodnym.  Uczestniczący w

zebraniu  przedstawiciele  Zarządu  Gminnego  ZOSP  w  dyskusji  mocno  akcentowali  potrzebę

udziału OSP w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, w których jednostka jeszcze nie

brała udziału. Zarzut był trafny, ponieważ jednostka posiadała już wyposażenie dla jednej sekcji

mając na stanie: 10 mundurów bojowych, 9 hełmów i pasów oraz 6 toporów. Na zebraniu tym

gospodarzem OSP wybrano Ryszarda Tuzimka, a delegatami na kolejny Zjazd Gminny ZOSP

zostali:  Ryszard  Nawrot  i  Józef  Wieczorek.  Ponownie  w  tym  samym  składzie  osobowym

wybrano Zarząd OSP.

W roku 1983 próbowano zaadaptować na samochód pożarniczy przekazany przez Zarząd RKS

samochód "Żuk",  ale  okazało się  to  niemożliwe  do zrealizowania.  Nadal  jednostka  nie  brała

udziału  w  zawodach  sportowo  -  pożarniczych,  a  swoją  aktywność  ograniczała  do  działań

prewencyjnych  na  terenie  Spółdzielni  i  wioski.  Wspólnie  z  Kołem  Gospodyń  Wiejskich

zorganizowano  zabawę  sylwestrową,  która  przyniosła  jednostce  dochód w wysokości  36  tys.

złotych.

Na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 2 lutego 1984 roku członkowie OSP zgłaszają pod

adresem Zarządu RKS wniosek o zakup nowego samochodu, 2 ręcznych syren oraz dodatkowej

odzieży ochronnej. Po raz kolejny ostro dyskutowano o potrzebie udziału w zawodach sportowo -

pożarniczych, ale także i w tym roku do tej imprezy nie zgłoszono żadnej sekcji.
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Członkowie  jednostki  wysunęli  natomiast  postulat  wykonania  we  własnym  zakresie

dwukołowego wózka na motopompę i inny sprzęt potrzebny do gaszenia pożarów,

Na Walnym Zebraniu w dniu 10 lutego 1985 roku wytypowano nawet zespół w składzie: Andrzej

Kwiatek, Waldemar Łyskawa i  Józef Antoniak do realizacji tego zamierzenia. Sprawa ta była

podnoszona na kolejnych zebraniach, ale nigdy nie została urzeczywistniona. 

W roku 1985 jednostka po raz pierwszy zgłasza się do gminnych zawodów sportowo -

pożarniczych.  Debiut  w  tej  imprezie  miał  miejsce  9  czerwca  tego  roku  podczas  zawodów

młodzieżowych  drużyn  pożarniczych  odbytych  na  boisku  sportowym  w  Wysocku  Wielkim.

Sekcja chłopców w grupie IA(12-15 lat) zajęła w tej kategorii wiekowej 9 miejsce na 15 sekcji

startujących w imprezie.  Rywalizacja  sekcji  bojowych (gr.  III) została  przez  Zarząd  Gminny

ZOSP  w  Ostrowie  Wielkopolskim  wyznaczona  w  Borowcu  na  dzień  7  lipca.  Cały  tydzień

poprzedzający tą datę był jednak deszczowy i w tej sytuacji postanowiono przełożyć rywalizację

na następną niedzielę. Po raz pierwszy sekcje z tej  grupy wiekowej podzielone były na dwie

podgrupy -  jednostki  typu "S"  i  typu "M".  Zakładowa  Ochotnicza  Straż  Pożarna  przy RKS

Borowiec zgłosiła do rywalizacji w podgrupie jednostek typu "M" dwie sekcje. Po mustrze, biegu

sztafetowym 7x50 m i ćwiczeniu bojowym trzy sekcje, w tym dwie z Borowca miały identyczny

wynik 123 pkt. W tej sytuacji regulamin stanowił, że o kolejności sekcji w zawodach stanowił

wynik ćwiczenia bojowego. Na tej podstawie Komisja Sędziowska ogłosiła, że zwyciężyła druga

sekcja z Borowca przed OSP Gutów i pierwszą sekcja z Borowca. W podgrupie tej na starcie

stanęło 9 sekcji z 8 OSP. Zawody zostały bardzo dobrze zorganizowane co zgodnie podkreślili

członkowie Komisji Sędziowskiej i działacze gminni Związku OSP.

Efektem tego  sukcesu  było  powiększenie  szeregów jednostki  o  13  nowych członków

zwyczajnych.  Członkami  OSP  zostali  wówczas:.  Jan  Faliński,  Stanisław  Faliński,  Mirosław

Hęciak,  Jerzy  Kowalewski,  Jan  Lewicki,  Piotr  Lewicki,  Roman  Lewicki,  Leszek  Łyskawa,

Kazimierz  Matuszczak,  Leszek  Matuszczak,  Krzysztof  Mielcarek,  Dariusz  Sikora  i  Zbigniew

Wenderski.

W roku 1985 w pamięci członków jednostki utkwiła również akcja poszukiwania 3 dzieci, które

zgubiły się w okolicznym lesie. Dzięki mobilizacji członków OSP dzieci zostały odnalezione po

półgodzinnym poszukiwaniu.

W czasie Walnego Zebrania w dniu 5 stycznia 1986 roku skład Zarządu OSP został powiększony

do  7  osób,  gdyż  gospodarzem  jednostki  został  Andrzej  Kwiatek,  a  Leszek  Lewicki  został
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kronikarzem. Ten ostatni funkcję tą miał pełnić wspólnie z sekretarzem Ryszardem Tomczakiem.

Podczas tego zebrania podjęto uchwałę o przystąpieniu do budowy strażnicy. W tym samym roku

jednostka ponownie zgłosiła 3 sekcje do gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. Podczas

zawodów grupy I (12-15 lat) odbytych przed motelem "Podjadek" w Górznie sekcja chłopców w

grupie  11  rywali  zajęła  8  miejsce.  Całkowicie  nie  wyszedł  start  sekcjom  uczestniczącym,  

w zawodach gr. III w Karskach w dniu 29 czerwca 1986 roku, gdzie zajęły 8 i 10 miejsce na 11

sekcji biorących udział w zawodach. .

Na Walnym Zebraniu w dniu 5 stycznia 1987 roku ponownie przedłożono kadencję Zarządowi

OSP wybranemu w 1979 roku. Delegatami na V Zjazd Gminny wybrani zostali: prezes Zenon

Juskowiak i naczelnik Józef Wieczorek. Na Zjeździe odbytym w dniu l marca 1987 roku w sali

Domu Strażaka we Wtórku Zenon Juskowiak wybrany został  wiceprzewodniczącym Gminnej

Komisji Rewizyjnej ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim.

W tym samym roku duży sukces podczas zawodów sportowo – pożarniczych w grupie I odbytych

w  dniu  21  czerwca  1987  roku  odnosi  sekcja  chłopców,  która  została  sklasyfikowana  na  2

miejscu, za OSP Sobótka a przed 15 innymi drużynami. Zawody w starszych grupach wiekowych

odbyły  się  w  dniu  5  lipca  1987  roku  w  Chruszczynach  i  uczestniczyły  w  nich  2  sekcje

borowieckiej  straży.  Najpierw  zaprezentowała  się  sekcja  w  grupie  IIa  chłopców  

(16-18 lat), która w zawodach gminnych zajęła 5 miejsce. Ponownie zawód sprawiła sekcja w

grupie III, która sklasyfikowana została na 14 miejscu.  Startowało w tej  grupie  wiekowej 21

sekcji. W tym samym roku wyczyszczono zbiornik przeciwpożarowy i poprawiło się zaopatrzenie

zakładu i wsi w wodę do celów przeciwpożarowych.

Na Walnym Zebraniu w dniu 9 kwietnia 1988 roku dochodzi do powiększenia liczby członków

Zarządu OSP. Swoje dotychczasowe stanowiska zachowali Zenon Juskowiak, Józef Wieczorek,

Waldemar Łyskawa i  Ryszard Tomczak. Nowymi wiceprezesami OSP zostali:  Dariusz Sikora

odpowiedzialny  za  sprawy  młodzieży  i  sportu  oraz  Zygmunt  Powierza,  który  kierował

działalnością prewencyjną jednostki.  Skład Zarządu uzupełnili:  Andrzej  Kwiatek (gospodarz),

Leszek Lewicki (kronikarz) i Kazimierz Lis (członek Zarządu). W tym samym roku jednostka

ponownie zgłosiła 3 sekcje do gminnych zawodów - sportowo pożarniczych. Startująca w dniu 

5 czerwca 1988 roku w Michałkowie sekcja chłopców w grupie I (12-15 lat) zajęła w gronie 15

drużyn wysokie 6 miejsce. Nieco gorzej wypadli ich koledzy podczas zawodów w Gutowie w

dniu 26 czerwca tego roku, gdzie chłopcy w grupie IIa (16-18 lat) zostali sklasyfikowani na 5
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miejscu, a sekcja bojowa (gr. III) zajęła 13 miejsce w gronie 20 drużyn.

W  tym  samym  roku  nastąpiła  dalsza  poprawa  zaopatrzenia  Borowca  w  wodę  do  celów

gaśniczych, gdyż Zarząd RKS zakupił 2 zbiorniki o pojemności 50 tys. litrów wody na stację

uzdatniania wody.

Na  kolejnym Walnym Zebraniu  jednostki  w dniu  14  stycznia  1989 roku  jednostka  liczy 39

członków  zwyczajnych  i  10  członków  Młodzieżowej  Drużyny  Pożarniczej.  W  przeddzień

zebrania odbyło się zebranie z członkami MDP, podczas którego członkowie sekcji, która zajęła

2 miejsce w zawodach gminnych w Michałkowie otrzymali  teczki ufundowane przez prezesa

RKS Borowiec - Ryszarda Raka. Na zebraniu tym podjęto uchwałę zobowiązującą władze OSP

do podjęcia działań mających na celu nadanie sztandaru jednostce. Jednocześnie członkowie OSP

zadeklarowali, że przepracują po 10 godz. w czynie społecznym przy produkcji cegły.

Zupełnie nieźle wypadł start dwóch sekcji w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, które

odbyły się w dniu 27 lipca 1989 roku we Franklinowie. Sekcja chłopców zajęła w tej rywalizacji

3 miejsce, a sekcja bojowa w grupie III sklasyfikowana została na 10 miejscu (startowało 19

sekcji).  W końcu tego roku Zarząd RKS Borowiec zakupuje na wyposażenie jednostki  nowy

samochód  pożarniczy  marki  "Żuk",  który  jest  na  stanie  jednostki  do  chwili  obecnej.  

Wraz  z  kupnem  tego  pojazdu  pojawiła  się  sprawa  jego  garażowania.  Samochód  był

przechowywany w  pomieszczeniach  garażowych Spółdzielni  i  z  tego  względu  w  przypadku

alarmu był utrudniony do niego dostęp.  Na Walnym Zebraniu w dniu 20 stycznia 1990 roku

zgłoszono wniosek  o przystąpienie  do  budowy strażnicy OSP.  Na poparcie  tego wniosku na

następnym Walnym Zebraniu OSP - wszyscy członkowie zadeklarowali  przepracowanie po 8

godzin w czynie społecznym przy produkcji cegieł w cegielni stanowiącej własność Spółdzielni.

Do momentu  wybudowania  strażnicy samochód  miał  być  nadal  przechowywany w garażach

zakładu,  ale  jego brama miała być oznakowana.  Na zebraniu tym na funkcję  wiceprezesa do

spraw młodzieży i sportu powołany został Eugeniusz Kowalewski. Delegatami na kolejny Zjazd

Gminny  zostali  wybrani:  Waldemar  Łyskawa  i  Ryszard  Tomczak.  Podczas  tego  zebrania

poinformowano członków, że w wyniku pracy w cegielni Zarząd RKS przekazywał na konto

jednostki  600  tys.  zł,  a  dalsze  130  tys.  wpłynęło  do  kasy  OSP  jako  dochód  z  wieczorka

tanecznego.

W  dniu  10  marca  1991  roku  jednostka  była  gospodarzem  VI  Zjazdu  Gminnego  na  którym

Ryszard Tomczak wybrany został sekretarzem Zarządu Gminnego.
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W tym samym roku odbyło się kolejne Walne Zebranie członków jednostki w dniu 16

listopada. Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim w

związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

roku. Zgodnie z tą ustawą wszystkie OSP stały się stowarzyszeniami działającymi w oparciu o

ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach. Na zebraniu tym członkowie

OSP postanowili przekształcić jednostkę w terenową ochotniczą straż pożarną, której podstawą

działania miał być statut opracowany przez Zarząd Gminy ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Statut ten musiał być zatwierdzony przez Sąd Wojewódzki w Kaliszu i do przeprowadzenia tej

procedury  powołano  komitet  w  składzie:  Zenon  Juskowiak,  Ryszard  Tomczak  i  Eugeniusz

Kowalewski.

W roku  1991  po  rocznej  przerwie  w  nowej  formule  organizacyjnej  przeprowadzone  zostały

gminne zawody sportowo - pożarnicze. Teren gminy podzielony został na trzy terenowe grupy

eliminacyjne  do  których przypisano 7  -  8  jednostek.  Z  każdej  eliminacji  w każdej  kategorii

wiekowej po 2 sekcje uzyskiwały awans do zawodów finałowych. OSP Borowiec startowała w

dniu 23 czerwca w zawodach eliminacyjnych w Górznie do których zgłosiła 3 sekcje. Awans do

finałów uzyskała tylko sekcja  chłopców w grupie IIa (16-18 lat),  która zajęła w eliminacji  2

miejsce. Sekcja chłopców w gr. I (12-15 lat) została sklasyfikowana na 4 miejscu, a mężczyźni w

grupie III zajęli 5 miejsce. W zawodach finałowych, które odbyły się w dniu 8 września sekcja

chłopców w grupie IIa nie wzięła jednak udziału.

Po  raz  pierwszy też  podczas  gminnych  zwodów  sportowo  -  pożarniczych  była  prowadzona

klasyfikacja na najlepszą OSP podczas tej imprezy w tej klasyfikacji OSP Borowiec zajęła 17

miejsce. 

W następnym roku zmieniony został ponownie regulamin gminnych zawodów sportowo -

pożarniczych.  Jak  w  roku  ubiegłym  zawody  finałowe  poprzedzone  zostały  2  eliminacjami

terenowymi dla sekcji  w grupie IIa chłopców, w grupie III i  seniorów. Dla sekcji  w grupie I

zorganizowano  odrębne  zawody,  które  odbyły się  w  dniu  31  maja  1992  roku  w  Karskach.

Startująca  w  tej  imprezie  sekcja  chłopców  nie  ukończyła  ćwiczenia  bojowego  i  została

sklasyfikowana na ostatnim 18 miejscu.

Do eliminacji terenowej, która odbyła się w dniu 7 czerwca 1992 roku w Michałkowie jednostka

zgłosiła 2 sekcje (w gr. IIa i gr. III), które zajęły drugie miejsca w swoich grupach i awansowały

do zawodów finałowych. W finale zdecydowanie lepiej wypadła sekcja bojowa (gr. III), która
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zajęła 3 miejsce, a ich młodsi koledzy zostali sklasyfikowani na ostatnim 7 miejscu. W łącznej

punktacji zawodów gminnych OSP została sklasyfikowana na wysokim 9 miejscu z dorobkiem

55 pkt.

W roku 1992 z  pracy w RKS Borowiec rezygnuje dotychczasowy prezes  OSP Zenon

Juskowiak.  Dlatego  też  następuje  zmiana  na  tym  stanowisku,  które  powierzone  zostaje

Ryszardowi  Tomczakowi.  Funkcję  sekretarza  obejmuje  Leszek Lewicki.  W dniu  30  stycznia

1993 roku zmiany te zatwierdza  Walne Zebranie.  Jednocześnie powołana zostaje pierwsza  w

historii OSP Komisja Rewizyjna, którą tworzą: Jerzy Jeżewski - przewodniczący, Józef Antoniak

sekretarz i Daniel Hołubowski - członek. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Gminny wybrani

zostali: Ryszard Tomczak i Józef Wieczorek. Zjazd odbył się w dniu 28 lutego 1993 roku w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Na Zjeździe tym Ryszard Tomczak ponownie

wybrany zostaje na sekretarza Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim.

W roku 1993 jednostka zgłosiła wzorem roku ubiegłego dwie sekcje do eliminacji  terenowej,

która odbyła się w dniu 27 czerwca w Szczurach. Duży sukces odnieśli chłopcy w grupie IIa,

którzy  pokonali  wszystkich  swoich  rówieśników  i  uzyskali  awans  do  zawodów  finałowych.

Sekcja  bojowa (gr.  III) zajęła  5  miejsce  i  nie  uzyskała  awansu  do  finału.  W finale  chłopcy

wypadli  jednak  znacznie  gorzej  i  zajęli  dopiero  7  miejsce.  Pozwoliło  to  jednak  ponownie

jednostce zająć 9 miejsce w punktacji ogólnej i tym samym powtórzyć sukces z roku ubiegłego.

W tym samym roku Zarząd RKS Borowiec oddał samochód użytkowany przez OSP w zastaw

bankowy i istniała realna groźba przekazania go innemu użytkownikowi. Dlatego też temat ten

był  głównym punktem  dyskusji  podczas  Walnego  Zebrania  w  dniu  14  stycznia  1994  roku.

Drugim tematem była sprawa sztandaru, który nie został odebrany od wykonawcy w Ostrowie

Wielkopolskim. Zobowiązano Zarząd do załatwienia tych spraw.

Do gminnych zawodów sportowo - pożarniczych jednostka zgłasza w tym roku dwie sekcje.  

W zawodach grupy I, które odbyły się w dniu 29 maja w Sadowiu sekcja chłopców zajęła 11

miejsce. Do eliminacji terenowej odbytej w dniu 12 czerwca 1994 roku zgłoszona została tylko

sekcja  chłopców  w  grupie  IIa,  która  zajęła  jednak  dopiero  5  miejsce.  W  punktacji  ogólnej

jednostka zajęła odległe 20 miejsce z dorobkiem 30 pkt. 

W  roku  następnym  nastąpiła  duża  mobilizacja  w  szeregach  jednostki,  która  do  terenowej

eliminacji  do  gminnych  zawodów  sportowo  -  pożarniczych  zgłasza  3  sekcje.  Dwie  z  nich

wystartowały  w  grupie  III  i  zajęły  5  i  7  miejsce,  a  sekcja  chłopców  w  grupie  IIa  została
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sklasyfikowana na 6 miejscu i tym samym nie awansowały do zawodów finałowych: W efekcie w

punktacji  ogólnej  tych  zawodów  OSP  zajęła  18  miejsce.  Wobec  dużych  zmian  w  składzie

osobowym jednostki  na  Walnym Zebraniu  w dniu  14  stycznia  1996  roku dokonano  zmiany

składu  Komisji  Rewizyjnej  na  czele  której  stanął  Józef Antoniak,  a  jej  członkami  zostali

Mieczysław Antczak i  Kazimierz  Matuszczak.  Delegatami  na Zjazd Gminny zostali  wybrani:

Ryszard Tomczak i Józef Wieczorek. VIII Zjazd Gminny ZOSP odbył się w dniu 17 marca tego

roku w Sobótce i podczas jego obrad Ryszard Tomczak kolejny raz wybrany został sekretarzem

Zarządu  Gminnego.  Jedynym przejawem aktywności  jednostki  w tym roku  był  jej  udział  w

kolejnych eliminacjach do gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. Eliminacja ta odbyła się

w dniu 7 lipca 1996 roku w Czekanowie, a dwie sekcje zgłoszone przez jednostkę zajęły 9 i 10

miejsce. Jednostka ponownie nie zgłosiła żadnej sekcji do zawodów w grupie I.

W punktacji ogólnej tej imprezy OSP została sklasyfikowana na 21 miejscu. W następnym roku

dla odmiany jednostka zgłosiła dwie sekcje w grupie I i żadnej sekcji do eliminacji terenowej,

która odbyła się we Franklinowie. Ponieważ podczas zawodów gminnych, które odbyły się w

Mazurach w dniu 8 czerwca obie sekcje zajęły odległe 25 i 26 miejsce. Jednostka jednocześnie

spadła aż na ostatnie miejsce w punktacji ogólnej tej imprezy zdobywając tylko 11 pkt.

Niepowodzenie  to  spowodowało,  że  w  następnym  roku  OSP  nie  uczestniczyła  w  żadnych

zawodach sportowo - pożarniczych, jako jedyna jednostka w gminie.

Podczas Walnego Zebrania OSP w dniu 30 stycznia 1999 roku doszło do dużych zmian w

składzie władz jednostki. Nowym prezesem OSP został Józef Antoniak, a funkcję wiceprezesa

objął Leszek Lewicki. Opuszczone przez niego stanowisko sekretarza objął Waldemar Łyskawa,

Eugeniusz Kowalewski został skarbnikiem OSP, a Zygmunt Powierza wybrany został członkiem

Zarządu. Swoje funkcje zachowali: Józef Wieczorek (naczelnik) i Andrzej Kwiatek (gospodarz

OSP).  Zupełnie  zmienił  się  skład  Komisji  Rewizyjnej,  którą  tworzą:  Marcin  Wieczorek

(przewodniczący), Adam Kwiatek (sekretarz) i Eugeniusz Orłowski. Jednostka liczy obecnie 27

członków czynnych i 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Wśród członków czynnych aż 18 osób było w wieku do 50 lat, a powyżej tego wieku było

tylko 9 członków. Skład Zarządu nie  uległ  zmianie  w ciągu 3 letniej  kadencji  tego organu.  

W  przeciwieństwie  do  Zarządu  skład  Komisji  Rewizyjnej  uległ  już  zmianie  na  następnym

Walnym Zebraniu,  które  odbyło się  w dniu  16  stycznia  2000  roku.  Wówczas  to  jej  nowym

przewodniczącym został Jerzy Jeżewski, a Marcin Łyskawa objął funkcję sekretarza.
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Nowy  zarząd  OSP  pod  przewodnictwem  Józefa  Antoniaka  sfinalizował  starania  o

ufundowanie  sztandaru  dla  jednostki.  Kilka  lat  wcześniej  ówczesny  Zarząd   Rolniczego

Kombinatu Spółdzielczego w Borowcu zlecił  wykonanie  sztandaru z  powierzonego materiału

zakonnicom klasztoru sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, i z góry zapłacił

dostawami  cegły  i  różnych  urządzeń  technicznych  trudno  dostępnymi  wówczas  na  rynku

krajowym.  Plastyk  Wacław Kaczorowski  opracował  także  projekt  graficzny sztandaru,  który

jednak był nie zgodny ze sztandarem wzorcowym zatwierdzonym przez Zarząd Główny ZOSP i

nie  mógł być zrealizowany. Wkrótce  w naszym kraju  doszło  do szybkich i  głębokich  zmian

społeczno – gospodarczych w wyniku których doszło do dużych zmian także w RKS Borowiec.

Sprawa sztandaru w tych warunkach zeszła na dalszy plan. Dopiero przypadająca w 1999 roku

dwudziesta rocznica powstania jednostki zmobilizowała władze jednostki do „odgrzania” sprawy

sztandaru.  W dniu 18 lipca tego roku zorganizowano uroczystości  jubileuszowe.  Najpierw w

kościele parafialnym odprawiona została msza św. w intencji członków OSP, którą odprawił ks.

Walenty Lisiecki.  Później  na  placu  obok biura  Zarządu RKS Borowiec  odbyła się  uroczysta

zbiórka  podczas  której  prezes  Tymczasowego  Zarządu  Powiatowego  ZOSP  RP  w  Ostrowie

Wielkopolskim  Henryk  Kwiatkowski  wręczył  sztandar  prezesowi  jednostki  Józefowi

Antoniakowi. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się przy wspólnym stole

w świetlicy RKS. W jubileuszowym roku w działalności jednostki  nie odnotowano sukcesów

podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych w których brały udział dwie sekcji. Sekcja

chłopców  w  grupie  I  zajęła  w  zawodach  10  miejsce,  a  sekcja  bojowa  zajęła  w  zawodach

eliminacyjnych 5 miejsce i  nie zakwalifikowała się  do finału.  W punktacji  ogólnej  jednostka

sklasyfikowana została na 17 miejscu w gminie.

W roku 2000 Zarząd Gminny wprowadził nowe zasady organizacji gminnych zawodów

sportowo  –  pożarniczych.  Rywalizacja  wśród  najmłodszych adeptów pożarnictwa  (12-16  lat)

przeprowadzana jest według regulaminu  CTIF, który zapewne jest mniej widowiskowy ale na

pewno  bardzo  bezpieczny.  Młodzież  w  wieku  17  lat  i  starsza  od  tego  roku  uczestniczy  w

rywalizacji w gr. „A” (mężczyźni) lub w gr. „C” (kobiety). Seniorzy natomiast rywalizują w gr.

„As” (powyżej 35 lat), a seniorki w gr. „Cs” (powyżej 30 lat).  Zrezygnowano także z organizacji

dwóch eliminacji w rewirach i odtąd każda grupa rywalizowała podczas odrębnych zawodów dla

wszystkich OSP z gminy. Zmiana zasad organizacji zawodów gminnych nie przyniosła jednostce

sukcesów. Chłopięca sekcja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podczas zawodów w Wysocku
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Wielkim  zajęła  8  miejsce,  gorzej  wypadli  mężczyźni  w  gr.  „A”  zajmując  20  miejsce

(przedostatnie). W efekcie w punktacji ogólnej gminnych zawodów jednostka zajęła 19 miejsce.

Podczas Walnego Zebrania w dniu 21 stycznia 2001 roku wybierano delegatów na IX

Zjazd Gminy ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim, którymi zostali Józef Antoniak i Leszek

Lewicki. Ten ostatni został desygnowany też do składu osobowego Zarządu Gminnego. Z pracy

w Zarządzie Gminnym zrezygnował Ryszard Tomczak, który przez okres 10 lat pełnił funkcję

jego sekretarza. IX Zjazd Gminny odbył się w dniu 18 marca 2001 roku w Domu Strażaka we

Franklinowie.

W tym samym roku jednostka organizowała gminne zawodowy sportowo – pożarnicze

MDP do których zgłosiła nie tylko sekcję chłopców, ale też po raz pierwszy sekcję dziewcząt.

Debiut  tej  ostatniej  sekcji  był udany gdyż została  sklasyfikowana ona na 4 miejscu, a sekcja

chłopców zajęła ponownie 8 miejsce. Gorzej wypadły sekcje w gr. „A” i w gr. „As”, które zajęły

19 i 17 miejsce. OSP w rywalizacji ogólnej tej imprezy zajęła 16 miejsce .

W tym roku w pamięci  wszystkich  członków i  mieszkańców Borowca pozostanie  na pewno

oberwanie chmury i zalanie całej miejscowości masą wody i błota, w sobotę 5 maja 2001r.

Zalane zostały prawie  wszystkie  piwnice we wsi,  a  najniżej  położone miejsca pokryła gruba

warstwa błota. Zalane zostały także pomieszczenia strażnicy OSP, w których po ustąpieniu wody

trzeba było wykonać nową posadzkę betonową oraz pomalować ściany i bramę wjazdową.

Dlatego też  na  Walnym Zebraniu  sprawozdawczo –  wyborczym w dniu  20 stycznia  2002 r.

przyjęto  wniosek  aby  gmina  zakupiła  dla  potrzeb  OSP  motopompę  pływającą  i  kamizelki

odblaskowe  z  napisem  „Straż  Pożarna”.  Członkowie  jednostki  zobowiązali  się  także   do

likwidacji dzikiego wysypiska w wiosce. We władzach OSP zaszła tylko jedna zmiana , gdyż

Kazimierz Lis został nowym skarbnikiem jednostki. 

W dniu tego zebrania jednostka liczyła 31 członków, w tym w wieku do 25 lat – 4, od 25 do 50

lat – 14 i powyżej 50 lat – 13. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła 19 osób.

Podczas gminnych zawodów sportowo – pożarniczych w tym roku najlepiej wypadła młodzież z

MDP, gdyż dziewczynki zajęły 7 miejsce, a chłopcy sklasyfikowani zostali na 17 miejscu.

Znów dalekie miejsca zajęli mężczyźni w grupie „A” i seniorzy, którzy zajęli 16 i 14 miejsce. Te

lokaty spowodowały, ze OSP w punktacji ogólnej zajęła dopiero 17 miejsce.

W końcu tego roku rozchorował się i zmarł skarbnik Kazimierz Lis, a prezes Józef Antoniak

przeszedł  operację  na  sercu,  po  której  zrezygnował  z  pełnienia  funkcji  prezesa  OSP.  W tej
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sytuacji Zarząd zwołał kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 12 stycznia

2003 r. Nowym prezesem wybrano Zbigniewa Kwiatka, a skarbnikiem został sołtys wsi Ryszard

Adamek.  Mieczysław  Antczak  został  zastępcą  naczelnika.  Na  pozostałych  stanowiskach  w

Zarządzie nie nastąpiły żadne zmiany. Nowym sekretarzem Komisji Rewizyjnej został Zbigniew

Wenerski, a jej członkiem Jarosław Przybecki.

Stosunkowo  wysokie  miejsce  w  tym  roku  OSP  zajęła  w  gminnych  zawodach  sportowo  –

pożarniczych, gdzie została sklasyfikowana w punktacji ogólnej na 13 miejscu. Duża zasługa w

tym sekcji  MDP  biorących  w  dniu  8  czerwca  w  zawodach  w  Lewkowie,  gdzie  dziewczęta

zwyciężyły w swej  grupie,  a chłopcy zajęli  10 miejsce. Seniorzy w swojej  grupie byli na 15

miejscu, a mężczyźni w grupie „A” zajęli odległe 19 miejsce.

Z innych działań OSP należy wymienić realizację wniosku sprzed dwóch lat  i  zlikwidowanie

dzikiego wysypiska śmieci w rowach na terenie wioski. Przeprowadzono również konserwację

samochodu „Żuk” i naprawiono podstawowy sprzęt gaśniczy.

Na ostatnim Walnym Zebraniu w dniu 18 stycznia 2004 r. przedstawiciel OSP w składzie

Zarządu  Oddziału  Gminnego  ZOSPRP  Leszek  Lewicki  złożył  rezygnację  z  tej  funkcji,  a

jednostka do składu osobowego tego organu desygnowała prezesa Zbigniewa Kwiatka. W roku

tegorocznego  jubileuszu  jednostka  odnotowała  na  swoim  koncie  kilka  sukcesów.  I  tak,

dziewczyny z sekcji MDP wygrały w dniu 16 maja w Wysocku Wielkim turniej piłki nożnej o

puchar Zarządu Oddziału Gminnego. Nie udało się im ponownie zwyciężyć podczas gminnych

zawodów  sportowo  –  pożarniczych,  ale  ich  5  miejsce  i  6  miejsce  chłopców  są  znaczącym

osiągnięciem.  Sekcja  seniorów  zajęła  w  tych  zawodach  6  miejsce.  Nie  brak  w  tej  imprezie

mężczyzn w grupie „A”, ale mimo tego OSP została w końcowym obrachunku sklasyfikowana na

11 miejscu.

Jednostka liczy obecnie 37 członków czynnych, 2 honorowych oraz 19 członków należy

do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W chwili obecnej Zarząd OSP tworzą: Zbigniew Kwiatek

– prezes, Józef Wieczorek – naczelnik, Leszek Lewicki – wiceprezes, Mieczysław Antczak –

zastępca  naczelnika,  Mariusz  Łyskowa  –  sekretarz,  Ryszard  Adamek  –  skarbnik  i  Andrzej

Kwiatek – gospodarz. Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: Jerzy Jaszewski – przewodniczący,

Jarosław Przybecki – sekretarz i Zbigniew Wenerski – członek.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcu wyróżnieni odznaczeniami Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
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I. Medalami ,,Za zasługi dla pożarnictwa" 

A.  Brązowymi medalami 

1983 r. - Ryszard Rak

1985 r. - Zenon Juskowiak

1986 r. - Andrzej Kwiatek

  - Zygmunt Powierza

  - Ryszard Tomczak

  - Józef Wieczorek

1987 r. - Jerzy Jeżewski

 - Waldemar Łyskawa

1988 r. - Stanisław Wojciechowski

  - Mieczysław Antczak

1987 r. - Ryszard Adamek

- Karol Kwiatek

- Marcin Wieczorek

1999 r. - Leszek Lewicki

- Leszek Łyskawa

- Eugeniusz Orłowski

2004 r. - Zbigniew Kwiatek

B. Srebrnymi medalami: 

1989 r. - Zenon Juskowiak

             - Ryszard Rak

1991 r. - Andrzej Kwiatek

             - Kazimierz Lis

            - Józef Wieczorek

1997 r. - Mirosław Antczak

- Mirosław Hełka

- Waldemar Łyskawa

- Zygmunt Powierza
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- Leszek Lewicki

1999 r. - Józef Antoniak

2004 r. - Ryszard Adamek

C. Złotymi medalami: 

1996 r. - Józef Wieczorek

1997 r. - Zenon Juskowiak

             - Andrzej Kwiatek

1999 r. - Ryszard Tomczak

2004 r. - Józef Antoniak

II .Odznakami ,,Strażak Wzorowy”

1989 r. - Waldemar Łyskawa

- Józef Wieczorek

1990 r. - Jerzy Jeżewski

- Andrzej Kwiatek

- Ryszard Tomczak

III. Odznakami ,,Za zasługi dla współzawodnictwa”

1986 r. - Zenon Juskowiak
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