
UCHWAŁA Nr  XXXIV/206/2013  
Rady Miejskiej w Pogorzeli 
z dnia 21 grudnia 2013 roku 

 
 

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. 
 
 
     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 4 uchwały  
nr XXV/162/05 z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad  
i szczegółowego trybu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy 
Pogorzela” Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

 Postanawia się nadać wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”: 
1) Pani Helenie Konowalczyk, 
2) Panu Mirosławowi Wilczyńskiemu. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Pogorzeli. 
 

§ 3 
                                                             
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała:                                                                                                               
Ewa Dorczyk 
 
 
 
 
 



 

U z a s a d n i e n i e 
 

do Uchwały nr XXXIII/206/2013 
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 21 grudnia 2013 roku 

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”. 
 

Dnia 25 czerwca 2005 roku Rada Miejska w Pogorzeli uchwałą nr XXV/162/05 
określiła tryb i szczegółowe zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla 
Gminy Pogorzela”. Na podstawie wskazanych przepisów wystąpiono o nadanie 
powyższego wyróżnienia uzasadniając kandydatury w następujący sposób: 
 
Pani Helena Konowalczyk mieszka od urodzenia w Kaczejgórce gm. 
Pogorzela. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym swojej wsi i gminy. 
Działała w wielu organizacjach i nadal pełni różne funkcje społeczne.  
W latach 1959 – 1963 była radną Gromadzkiej Rady Narodowej. Pełniła funkcję 
Społecznego Inspektora Pracy. 
Od 1968 roku jest członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczejgórce, a od 
roku 1981 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Przewodniczącej Koła. Jako 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich  inicjowała szereg szkoleń, pokazów 
i imprez dla swoich członkiń oraz mieszkańców Kaczejgórki. Od 1982 roku była 
członkiem Rady Sołeckiej, a od roku 1988 przez 25 lat pełni funkcję sołtysa 
Kaczejgórki. Od wielu lat jest inicjatorką wielu imprez, dożynek, zabaw oraz 
czynów społecznych wykonywanych na rzecz swojej miejscowości. 
Do najważniejszych zadań jakie zostały zainicjowane i realizowane przy 
współudziale Pani Heleny Konowalczyk i Rady Sołeckiej należy: 
- zwodociągowanie wsi, 
- telefonizacja, 
- gazyfikacja, 
- wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne, 
- modernizacja strażnicy (zmiana ogrzewania na elektryczne, budowa toalet  
wewnętrznych, doposażenie kuchni, wymiana okien, ułożenie płytek na małej  
salce, ułożenie papy termozgrzewalnej na dachu), 
- wyczyszczenie i modernizacja stawu, 
- budowa placu przed świetlicą, 
- budowa placu zabaw, 
- budowa wiaty grilowej. 
Odznaczona była medalem „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego”.  
Pani Helena Konowalczyk troszczy się o mieszkańców swojej wsi, pomaga  
w rozwiązywaniu codziennych problemów, dba o tradycję i mienie wiejskie. 
Cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem mieszkańców Kaczejgórki i całej 
gminy. 
 



Pan Mirosław Wilczyński mieszka od urodzenia w Elżbietkowie  gm. 
Pogorzela. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym swojej wsi i gminy pełniąc 
różne funkcje społeczne. 
Prowadzi wysokotowarowe gospodarstwo rolne uzyskując bardzo dobre wyniki 
w uprawach polowych i hodowli. Jest zdobywcą wielu nagród na szczeblu 
krajowym i regionalnym na wystawach zwierząt hodowlanych. Na sołtysa 
Elżbietkowa jest wybierany nieprzerwanie od roku 1988 (25 lat) do dnia 
dzisiejszego. Przez 5 lat był naczelnikiem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Elżbietkowie, a od 1998 roku jest jej prezesem. Trzy kadencje zasiada  
w Radzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu. Pełni funkcję 
skarbnika w organizacji Kółek Rolniczych oraz Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Elżbietkowie. Od 8 lat jest Przewodniczącym Komitetu Leśnego  
w Elżbietkowie zajmując się gospodarką leśną mienia wiejskiego.  
Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Związku 
Hodowców Koni. 
W trakcie jego kadencji jako sołtysa zrealizowano wiele zadań służących 
mieszkańcom Elżbietkowa m.in.: 
- gazyfikacja wsi, 
- telefonizacja, 
- modernizacja 3,5 km drogi powiatowej (nowy dywanik asfaltowy), 
- wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja Domu Strażaka (zmiana ogrzewania na elektryczne, wymiana 
okien, budowa toalet wewnętrznych, ułożenie płytek podłogowych i ściennych,  
zakup sprzętu kuchennego, malowanie elewacji i pomieszczeń), 
- budowa placu zabaw, 
- budowa ogrodzenia wokół Domu Strażaka, 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
- budowa kanalizacji deszczowej, 
- utwardzenie dróg polnych, 
- renowacja sikawki konnej, 
- budowa parkingu przed Domem Strażaka. 
Pan Mirosław Wilczyński posiada złote odznaki: Wielkopolskiego Związku 
Hodowców Koni, Polskiej Federacji Producentów Bydła, Za Zasługi dla 
Pożarnictwa. Cieszy się dużym zaufaniem i szacunkiem wśród mieszkańców 
oraz członków organizacji, w których działa. 
 
 


