
UCHWAŁA NR XLII/  316  /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  Panu Janowi Kulińskiemu
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."

Pan Jan Kuliński urodził się 29 stycznia 1940 roku w Karolewie gmina 
Borek  Wielkopolski.  Przez  całe  swe  dotychczasowe  życie  związany  jest  
z  Borkiem  Wielkopolskim,  tu  osiadł  się  z  rodziną,  tu  prowadzi  warsztat 
rzemieślniczy oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

Od najmłodszych  lat  interesował  się  działalnością  w zakresie  ochrony 
przeciwpożarowej.  Do  ochotniczej  straży  pożarnej  wstąpił  w  1955r.  Swoje 
zainteresowanie  strażą  wyniósł  z  domu  rodzinnego.  Ojciec  Antoni  był 
aktywnym  strażakiem,  organizatorem  różnych  szkoleń  i  ćwiczeń,  które 
podpatrywał  młody  Jan  i  coraz  bardziej  marzył  o  mundurze  strażaka.  Ta 
pokoleniowa służba ma duże znaczenie, gdyż od najmłodszych lat kształtuje się 
postawa  człowieka  i  chęć  naśladowania.  Druh  Jan  zdobywał  kolejne 
doświadczenia, już jako młody strażak na organizowanych kursach, co dawało 
mu  możliwość zajmowania różnych funkcji pożarniczych. Przez wiele lat był 
kierowcą  samochodu  pożarniczego  w  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  
w Borku Wlkp., której jest członkiem od chwili wstąpienia do straży. W 1964 
roku  wybrany  został  Naczelnikiem  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  
w Borku Wlkp. Od lutego 1992 r. pełni funkcję Prezesa jednostki. Jednostka ta 
wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Piątą kadencję 
jest Wiceprezesem Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP 
w Borku Wlkp. i drugą – członkiem Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
w Gostyniu. 

W swojej społecznej pracy ogromnie zaangażowany był w budowę Domu 
Strażaka  w Borku  Wlkp.,  który  został  oddany  do  użytku w 1974r.  Działał  
w  Komitecie  Fundacji  Sztandaru  dla  OSP  Borek  Wlkp.,  który  jednostka 
otrzymała w 1974r. Obecnie jest również zaangażowany w Komitecie Fundacji 
Sztandaru,  który  jednostka  otrzymała  na  120-lecie  swojej  działalności  
w bieżącym roku.

W  swojej  długiej  działalności  strażackiej  wychował  wielu  strażaków, 
którym wpajał szacunek do munduru, a przede wszystkim zamiłowanie do tej 
służby  wpoił  swojemu  synowi  Piotrowi.  Do  obowiązku  niesienia  pomocy 
innym,  kosztem  własnego  czasu  i  zdrowia,  wtajemniczył  swoich  wnuków, 
którzy są strażakami w OSP-Borek Wlkp.

Wiele  czasu  i  uwagi  poświęcał  kultywowaniu  tradycji  strażackich  
i narodowych. 

Wielokrotnie  był  organizatorem  zawodów  sportowo  –  pożarniczych, 
obchodów 100-lecia OSP oraz innych uroczystości w Borku Wlkp.



Za  swoją  owocną  działalność  w  szeregach  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  był 
wielokrotnie  nagradzany  i  wyróżniany  między  innymi:  Odznaką  Wzorowy 
Strażak, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 
oraz najwyższym odznaczeniem pożarniczym – Złotym Znakiem Związku OSP 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Druga pasja życiowa Pana Jana Kulińskiego to łowiectwo, od 50 lat jest 
członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Wojskowego Koła Łowieckiego
nr  316  „Łoś”  Warszawa.  W  środowisku  łowieckim  dał  się  poznać  jako 
wyjątkowo aktywny myśliwy, a także hodowca i budowniczy.

Od  początku  swojej  działalności  łowieckiej,  a  szczególnie  od  15  lat 
pełniąc funkcję łowczego terenowego w Kole jest przodownikiem w realizacji 
planów gospodarki łowieckiej. Poświęca wiele godzin w corocznym zbieraniu, 
gromadzeniu  i  magazynowaniu  karmy  dla  zwierzyny.  Co  roku  w  okresie 
wiosennym i letnim pracuje dziesiątki godzin oraz mobilizuje innych członków 
przy  zagospodarowaniu  pasów  zaporowych,  a  zimą  przy  wywożeniu  karmy 
objętościowej.  Wspólnie  z  członkami  koła  pracuje  wiele  godzin  przy 
zagospodarowaniu poletek łowieckich, sadzeniu drzewek i krzewów na byłych 
dzikich wysypiskach śmieci,  tworząc nowe ostoje dla zwierzyny, szczególnie 
drobnej. Jest często głównym inicjatorem budowy nowych urządzeń łowieckich: 
paśników, zadaszeń do podtypów, zwyżek ambon. Co roku dokonuje wspólnie 
z innymi kolegami napraw w/w urządzeń.

W  latach  1975-1995  r.  pełnił  funkcję  strażnika  łowieckiego  w  Kole 
wypełniając  wzorowo  swe  obowiązki  w  zakresie  ochrony  i  patrolowania 
łowiska, likwidując wnyki, sidła, inne urządzenia kłusownicze oraz szkodniki 
łowieckie. W tym czasie był także bardzo aktywnym i sumiennym członkiem, 
zespołu  oceniającego  szkody  wyrządzane  przez  zwierzynę  w  uprawach 
polowych.  Potrafił  właściwie  współpracować  w  tym  zakresie  z  rolnikami, 
zapobiegał konfliktom i kontrowersyjnym działaniom.
W 1985r. wspólnie z kolegami przez setki godzin prowadził budowę drewnianej 
stanicy  myśliwskiej  „Gawra”  przy  Leśnictwie  Siedmiorogów,  stanowiącą 
miejsce  szkoleniowych,  towarzyskich  i  biesiadnych spotkań myśliwych i  ich 
rodzin oraz młodzieży, emerytów i sympatyków łowiectwa.  

Daje poznać się jako kolega, który uczy wielu młodych myśliwych z Koła 
jak postępować z upolowaną zwierzyną, jak prawidłowo dokonać patroszenia, 
jak obielić poszczególne gatunki zwierzyny, jak preparować trofea łowieckie.

Zaangażowanie  kolegi  Kulińskiego  i  jego  nienaganna  postawa 
spowodowały, że był wielokrotnie nagradzany i odznaczany między innymi:
Brązowym, Srebrnym i Złotym  Medalem Zasługi Łowieckiej.

Trzecią  pasją  w  działalności  brata  Jana  Kulińskiego  jest  Kurkowe 
Bractwo  Strzeleckie,  które  powstało  w  1857  r.,  reaktywowane  w  1991r.  
z inicjatywy 13 obywateli miasta w tym brata Jana Kulińskiego.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie stoi nieprzerwanie na straży tradycyjnego 
obchodu  świąt  kurkowych.  Co  roku  organizowane  jest  strzelanie 
zielonoświątkowe  o  tytuł  Króla  Kurkowego,  którym brat  Jan  był  w 2007r.  



i strzelanie o tytuł Króla Żniwnego, którym brat Jan był w latach 1992, 1996, 
1997.

Dziś bractwo, a z nim brat Jan Kuliński podejmuje liczne działania na 
rzecz  lokalnej  społeczności,  organizując  konkursy  strzeleckie,  spotkania, 
pikniki, rauty i bale. Prowadzi akcje charytatywne. Uczestniczy w obchodach 
świąt samorządowych, państwowych i kościelnych, występując w historycznych 
strojach, stając się wizytówką naszego miasta, nie tylko dlatego, że ceremoniał 
bracki jest barwny i ciekawy ale również dzięki temu, że jest aktywne i pomnaża
dorobek naszej małej Ojczyzny. 

Za duży wkład pracy na rzecz ruchu bractwa w lokalnej społeczności brat 
Jan  został  wyróżniony:  Krzyżami  Rycerskim  i  Oficerskim  Orderu  Zasługi 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. 

Biorąc  pod  uwagę  całokształt  działalności  w  mieście,  gminie  i  kraju 
nadanie  tytułu  i  odznaki  „Zasłużony  dla  Gminy  Borek  Wielkopolski”  jest 
uzasadnione.

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 
Panu Janowi Kulińskiemu.

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