
UCHWAŁA NR XLII/ 315 /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 Pani Kazimierze Helenie Szymczak
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."

Pani   Kazimiera  Helena Szymczak urodziła  się  8  lutego 1942r.  jest  osobą 
pogodną sumienną,  dokładną,  profesjonalną. Mieszka w Borku Wlkp.
              Jej działania  na rzecz miasta i gminy są systematyczne i przynoszą 
wymierne korzyści lokalnemu środowisku. 
       Na lekcje chóru zaczęła uczęszczać w 1959r., pełnoprawnym członkiem 
chóru została 19 stycznia  1960 roku. Cały swój wolny czas poświęca śpiewaniu 
chóralnemu, ciągle doskonali swój warsztat.  Doceniono jej zaangażowanie na 
rzecz chóru „Jutrzenka” i 16 grudnia 1978 r. powierzono jej funkcję skarbnika, 
którą pełniła  do 12 grudnia 1990 r.
Zawsze  rzetelnie  wywiązywała  się  z  swoich  obowiązków  i  na  Walnym 
Zgromadzeniu  odbytym  w  dniu  12  grudnia  1990r.  wybrano  prezesem  Koła 
Śpiewaczego „Jutrzenka”,  funkcję  tę  pełniła do 25 grudnia 1993r.,  od 1993- 
2000 roku była wiceprezesem.
Od 3.04.2000r. do chwili obecnej jest szanowanym i zorganizowanym prezesem 
Koła  Śpiewaczego  „Jutrzenka”,  współpracuje  z  MGOK  
w Borku Wlkp.,  gdzie  stara  się  przedstawiać  chór  różnym odbiorcom.  Koło 
Śpiewacze,  którym  kieruje  pani  Kazimiera  Szymczak  bierze  udział  
w niedzielnych mszach św., usłyszeć go można na wszystkich uroczystościach 
państwowych i religijnych.
Pani Szymczak dba o promocję chóru, pokazuje go w innych kościołach gminy 
Borek  Wlkp.,  chór  swoim  występem  uświetnia  również  imprezy  szkolne, 
jubileusze,  imprezy  okolicznościowe  organizowane  na  terenie  gminy  
Borek Wlkp. Pani Szymczak z chórem związana jest od wczesnej młodości, jest 
on jej  oczkiem w głowie, zaangażowała do pracy w chórze swoją najbliższą 
rodzinę.  Ubolewa,  że  do  chóru  nie  zapisują  się  młode  osoby.  Dla  Koła 
Śpiewaczego organizuje spotkania opłatkowe, z jej inicjatywy członkowie Koła 
uroczyście obchodzą dzień św. Cecylii.
Koło pełni też wybitną rolę w amatorskim ruchu muzycznym, ma duży wpływ 
na  rozwój  życia  kulturalnego  gminy.  Chór  uczestniczy  w  prezentacjach, 
przeglądach,  konkursach  organizowanych  przez  Polski  Związek  Chórów  
i Orkiestr w Lesznie w ten sposób promując gminę.
Pani  Kazimiera  działa  również  w  Kole  Gospodyń  Wiejskich  
w  Borku  Wlkp.,  gdzie  od  9  stycznia  1991r.  do  23  marca  2003r.  była 
wiceprezesem. 
Od 23.09.1999r.  do  16.11.2007r.  pełniła  funkcję  Prezesa  Polskiego  Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W 2007 r. została odznaczona złotą odznaką 
za szczególne zasługi dla związku.



Była  również  członkiem  Komisji  Rewizyjnej  Pracowniczego  Ogrodu 
Działkowego  „STOKROTKA”.

Za swoja działalność społeczną otrzymała następujące odznaczenia: 
PZCHiO –Warszawa 1982 r. odznaczenie brązowe, 
-    1992 r. złote, 
- 2002 r. złote z laurem, 
- 2007 r. złote z wieńcem laurowym.
Uchwałą Zarządu Głównego w Warszawie otrzymała Złotą Oznakę Honorową 
za szczególne osiągnięcia.
Działa  także  na  rzecz  społeczeństwa  lokalnego,  od  2003  roku  jest  zastępcą 
Przewodniczącego Komitetu Osiedla w Borku Wlkp.
Długoletnie i owocne zaangażowanie pani Kazimiery Szymczak na rzecz chóru 
i  społeczeństwa  lokalnego  zasługuje  na  przyznanie  jej  tytułu  i  odznaki 
„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

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 
Pani Kazimierze Helenie Szymczak.

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


	UCHWAŁA NR XLII/ 315 /2010

