
Grzegorz Marszałek 

Grzegorz Marszałek urodził się 11 kwietnia 1959 roku. Jest strażakiem ochotnikiem i ambitnym 

społecznikiem. Od 1973 jako członek MDP przy OSP Borzęciczki 13 marca 1989 r. podejmuje pracę 

w Kombinacie PGR Karolew w Centralnej Bazie Mechanizacji i rozpoczyna działalność w OSP 

w Karolewie, pełniąc funkcje sekretarza, a od roku 2001 do dnia dzisiejszego jest jej prezesem. 

16 grudnia 1993 r. zostaje wybrany przez Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP Komendantem Miejsko-

Gminnym Związku OSP w Borku Wlkp. Dnia 1 stycznia 1994 r. ówczesny burmistrz powierzył mu 

również obowiązki komendanta ochrony przeciwpożarowej gminy Borek Wlkp., które wykonywał przez 

25 lat, do 31 grudnia 2018 r. Jako delegat na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Lesznie zostaje 

członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Lesznie. Następnie po zmianach administracyjnych do 

WKR w Poznaniu pozostaje nadal jej członkiem, a w latach 2000-2002 roku wiceprzewodniczącym 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Poznaniu, pełniąc zarazem funkcję Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Grzegorz Marszałek od dnia 16 września 

2001 roku był Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu przez 15 lat. Od 

17 września 2016 r. pełni funkcję wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Gostyniu. Od kwietnia 2002 jest 

członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu przez 

2 kadencje (do 2012 r.) oraz delegatem na Zjazd Krajowy ZOSP RP do 2017 r. Od 2012 roku pełni 

funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP 

w Poznaniu. 

Działalność Grzegorza Marszałka to dbałość o rozwój OSP na terenie powiatu gostyńskiego, ale 

szczególnie w gminie Borek Wlkp. Do głównych działań należy zaliczyć: 

- włączenie jednostki OSP Karolew we wrześniu 2001 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego;  

- przebudowa i modernizacja remizy w Karolewie;  

- zaangażowanie się w Komitety Fundacji Sztandarów dla OSP: Karolew, Zimnowoda, Zalesie, 

Borek Wlkp.; 

- w 2005 roku zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu SH 

18 z Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu;  

- na przełomie roku 2005-2006 udało się wypracować środki finansowe na wymianę dwóch bram 

garażowych w OSP Karolew; 

- w grudniu 1998 r. pozyskanie sprzętu kwatermistrzowskiego – kuchnia polowa, namioty, łóżka, 

materace, dla organizacji 12 obozów MDP, których był inicjatorem, organizatorem 

i komendantem w ramach własnego urlopu, nieodpłatnie dla około 1000 członków MDP;  

- organizator spotkania opłatkowego każdego roku 24 grudnia o godz. 14.00 w remizie OSP 

Karolew. 

Grzegorz Marszałek jako komendant gminny dba również o rozwój pozostałych jednostek gminy 

Borek. Oto najważniejsze jego działania: 

1. Od 1997 r. Komendant MG ZOSP RP Grzegorz Marszałek rozpoczyna od zakupu nowego 

podwozia i karoserji Stara 244; udało się pozyskać nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 

GBA12/2.5, a także w 1998 roku nowy samochód Lublin II. 

2. Pozyskanie dla OSP Borek Wlkp. samochodu lekkiego VV SRD z KP PSP w Gostyniu oraz 

samochodu operacyjnego marki Polonez z KP Policji w Gostyniu. 

3. Dla OSP Zimnowoda w 2005 roku pozyskano średni samochód GBM 8/8/2.5 oraz lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy FORD TRANSIT. 

4. Dla OSP Zalesie w 2006 zostaje zakupiony lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD 

TRANSIT. 

5. Zabezpiecza stary sprzęt w OSP Jeżewo. Do jednostki typu M zostają przekazane i utrzymywane 

w stałej sprawności samochody: średni STAR 25 GBAM z roku 1974 z OSP Borek Wlkp. oraz 



lekki samochód ŻUK GLM z silnikiem dolnozaworowym z OSP Zimnowoda; są to pojazdy 

sprawne techniczne, służą w działaniach ratowniczo-gaśniczych i są atrakcją na festynach. 

Od roku 2001 Grzegorz Marszałek prowadzi intensywne działania przy zakupie nowych średnich 

samochodów ratowniczo-gaśniczych ze środków WFOŚ, KSRG, ZOSP RP, samorządów gmin, ale 

również samorządu powiatowego. 

We wrześniu 2001 r. zostaje wybrany prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego, jest twórcą 

Kalendarza Imprez Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, którego imprezy 

organizowane są cyklicznie, kolejno w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego do dnia 

dzisiejszego. Imprezy są realizowane przez OSP Karolew oraz OSP Pępowo wspólnie z Zarządem 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu.  Są to m.in. karnawałowe imprezy integracyjne 

strażaków powiatu gostyńskiego, turnieje wiedzy pożarniczej i turnieje tenisa stołowego, konkursy 

plastyczny dla dzieci, halowy turniej MDP, obchody Dnia Strażaka, spotkania opłatkowe strażaków 

powiatu gostyńskiego, obozy MDP. 

Promując powiat gostyński, Grzegorz Marszałek organizuje imprezy rangi wojewódzkiej: 

• 5 Wielkopolskich Rajdów MDP (Gębice – Pępowo, Jeżewo – Stawiszyn, Święta Góra – 

Smogorzewo – Piaski, Zdzież – Karolew – Borek Wlkp., Zimnowoda – Międzyborze – 

Borzęciczki), w których wzięło udział ponad 2000 uczestników i opiekunów z Wielkopolski, 

zwiedzając ciekawe miejsca i przyrodę powiatu gostyńskiego; 

• Procesja Światła w Poznaniu od 8 grudnia 2007 r., której inicjatorem jest Arcybiskup ks. 

Stanisław Gądecki, przy wsparciu organizacyjnym śp. ks. Konrada Kaczmarka oraz 

Grzegorza Marszałka i strażaków z powiatu gostyńskiego; 

• Wielkopolskie Obchody Dnia Strażaka w Borku Wlkp. – 2016; 

• Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje wojewódzkie w Borku Wlkp. w 2018. 

1 maja 1999 r. podczas uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru dla OSP w Karolewie 

z inicjatywy oraz przy pełnym zaangażowaniu Grzegorza Marszałka zostaje zorganizowana Kompania 

Reprezentacyjna Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Borek Wlkp., która uświetnia uroczystości 

patriotyczne, strażackie i religijne (ich organizatorem lub współorganizatorem jest Grzegorz 

Marszałek). 

Grzegorz Marszałek 1 lipca 2011 roku zostaje kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Swoją postawą i zaangażowaniem wspiera nieustannie osoby niepełnosprawne zatrudnione 

w zakładzie i ich rodziny. Jego postawa i poświęcenie pozwoliły na rehabilitację zawodową osobom 

niepełnosprawnym poprzez podjęcie i poznanie pracy w zakładzie na różnych, dzisiaj szeroko 

rozbudowanych działach. Mobilizuje podopiecznych do uczestnictwa w uroczystościach 

patriotycznych, kulturalnych, religijnych. Pielęgnuje rehabilitację społeczną, zwracając uwagę na 

wartości życiowe, jak i wartość drugiego człowieka. Jako człowiek wypracował wśród osób 

niepełnosprawnych szacunek, wiarę w możliwości osób z ograniczeniami oraz świadomość, że świat 

należy także do nich. Zawsze otwarty, pomocny, wrażliwy, odpowiedzialny za drugiego człowieka, 

zwłaszcza osobę niepełnosprawną.  

Grzegorz Marszałek za postawę społeczną i pracę na rzecz rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej 

i ochrony przeciwpożarowej otrzymał m.in. następujące wyróżnienia: 

• Srebrny Krzyż Zasługi; 

• Brązowy Krzyż Zasługi; 

• Złoty Znak Związku OSP RP; 

• Srebrny Medal „LABOR OMNIA VINCIT” za krzewienie idei pracy organicznej; 

• Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej 

i działalności społecznej w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; 

• Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego; 



• Odznaka Przyjaciel Dziecka TPD za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki 

nad dzieckiem; 

• Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej; 

• Medal OPTIME MERITO ARCHIDIOECESIS POSNANIENSIS w duchu wdzięczności za 

wielokrotne inicjowanie Pielgrzymki Służb Mundurowych do Borku i pielgrzymek OSP na 

Procesję Światła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, jak również za ofiarną posługę osobom 

niepełnosprawnym, a także za służbę wspólnocie Kościoła; 

• Tytuł Honorowy Wielkopolski Działacz ZOSP RP roku 2009; 

• Wolontariusz Powiatu Gostyńskiego w 2009 roku. 

Ponadto Grzegorz Marszałek przez wiele lat pełnił i nadal pełni następujące funkcje społeczne:  

1. Radny Rady Miejskiej w Borku Wlkp. w latach 1994-1998 oraz 1999-2002;  

2. Radny Rady Powiatu Gostyńskiego w latach 2002-2018 (pracuje w Komisjach Stałych Rady 

Powiatu Gostyńskiego). 

3. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

4. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostyńskim 2017-

2021. 

5. Członek Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego. 

 Ponadto wspiera różne organizacje i stowarzyszenia (np. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane w Gostyniu, 19 Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. Ignacego Talarczyka w Borku 

Wlkp., Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli). Jest pomysłodawcą zadrzewień 

w różnych miejscach powiatu gostyńskiego. 

Grzegorz Marszałek jest inicjatorem powołania, a następnie budowy w Karolewie komitetu 

telefonizacji i gazyfikacji, modernizacji i przebudowy placu zabaw, boisk sportowych do piłki nożnej, 

siatkówki plażowej, koszykówki, górki zimowej do saneczkowania, przebudowy dróg osiedlowych. 

Ponadto jest organizatorem PGS 0006 w Karolewie, a także festynów rodzinnych dla mieszkańców tej 

wsi. 


