
UCHWAŁA Nr  VIII/44/2015  
RADY MIEJSKIEJ  W POGORZELI 

z dnia  27 maja 2015 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) Panu Janowi Pachurce, 
         2) Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Pogorzeli, 
         3) Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu. 
 
   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli. 
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała:                                                                                                               
Ewa Dorczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY Nr  VIII/44/2015 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 
z dnia 27 maja 2015 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: 
 
1) Pan Jan Pachurka urodził się 1 marca 1937 r. , mieszka w Bułakowie gm. Pogorzela. 
Aktywny do dzisiaj działacz wielu organizacji społecznych, politycznych i branżowych 
działających na terenie wsi i gminy.  
Od 18 roku życia działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bułakowie. Od 35 lat jest 
członkiem Zarządu OSP Bułaków. W latach 1970-1980 był skarbnikiem, a od 1980 r. do 
dzisiaj jest sekretarzem Zarządu jednostki OSP w Bułakowie. Posiada liczne odznaczenia za 
działalność w OSP m. in.:  
- Złoty, srebrny i brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,  
- Medal Honorowy im. „Bolesława Chomicza” (nadany kwiecień 2004 r.)   
Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, sekretarzem koła w Bułakowie. Za 
działalność w  PSL otrzymał dyplom uznania od Zarządu Powiatowego PSL w Gostyniu. 
Będąc osobą zaufaną był powoływany wielokrotnie do składu komisji wyborczych  
w wyborach do wszystkich szczebli. 
Wiele lat działał w radzie sołeckiej w Bułakowie, co zaowocowało wieloma czynami 
społecznymi, w których aktywnie uczestniczył. Aktywizator i uczestnik wielu czynów 
społecznych m. in.  budowy i rozbudowy świetlicy w Bułakowie. 
Działa w organizacjach rolniczych. Jest członkiem Rady Miejsko-Gminnego Związku Kółek  
i Organizacji Rolniczych w Pogorzeli. Otrzymał dyplom uznania za działalność w Kółku 
Rolniczym w Bułakowie, dyplom uznania za „Intensyfikację rozwoju gospodarczego  
i społecznego Ziemi Pogorzelskiej”, odznaczony przez Ministra Rolnictwa odznaką 
„Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (4.09.1978 r.) 
Wiele lat był przewodniczącym Spółki Wodnej w Bułakowie, dbając o stan urządzeń 
melioracyjnych w wiosce, a obecnie jest przewodniczącym komisji rewizyjnej spółki. 
Za swoją wieloletnią działalność społeczną otrzymał „Medal 40-lecia Polski Ludowej” oraz 
odznakę „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego”. 
 
2) Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli 
Bractwo Kurkowe to organizacja, która utworzona została 19 maja 1768 roku i od samego jej 
powstania miała jednoczyć wszystkich obywateli miasta i gminy w sztuce strzeleckiej,  
a jednocześnie budzić świadomość obowiązków wobec ojczyzny. 
Losy Bractwa były nierozłącznie związane z sytuacją polityczną Polski, a historia dowodzi, 
że członkowie Bractwa potrafili się z nią zjednoczyć. 
Lata dwudzieste i trzydzieste XX w. to okres prężnej działalność organizacji, wykonywanie 
licznych prac budowlanych w obiekcie przy ulicy Wiosny Ludów, uczestniczenie  
w obchodach jubileuszowych, organizacja imprez dla społeczeństwa. 



Rok 1990 to data, kiedy następuje ponowne reaktywowanie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego, dokonanie wyboru zarządu, zorganizowanie pierwszego strzelania o godność 
króla.  
Przedstawiciele pogorzelskiego bractwa jako jedni z siedmiu Bractw istniejących w Polsce na 
zamku w Kórniku złożyli podpisy i pieczęcie pod Aktem Odrodzenia Bractw Kurkowych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
W 1991 r. bracia ustalili wzór munduru, który do dzisiaj jest aktualny. Na odbywającym się  
w Poznaniu VI Zjeździe Delegatów na Kongres Zjednoczeniowy Kurkowych Bractw 
Strzeleckich pogorzelskie Bractwo miało sześciu delegatów, z których czterech weszło do 
władz Zjednoczenia. 
Rok 1992 przyniósł wielkie przemiany modernizacyjne strzelnicy przy ul. Wiosny Ludów, 
powstała salka spotkań, podniesiono kulochwyt oraz wały strzelnicze. Zaangażowanie 
członków bractwa było bardzo duże, w gronie członków podjęta została decyzja  
o ufundowaniu sztandaru, jego uroczyste nadanie odbyło się 5 lipca przy współudziale bractw 
działających w Polsce. 
Organizowane strzelania dzienne i nocne cieszyły się wielką frekwencją ludności dorosłej, jak 
i młodzieży. 
Lata 1993-1996 pociągnęły za sobą dalszą rozbudowę strzelnicy. Bracia w czynach 
społecznych doprowadzili do tego, że obiekt wypiękniał i stał się funkcjonalny. Poprawa jego 
estetyki i funkcjonalności trwa po dzień dzisiejszy. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli jest organizacją otwartą, aktywną, 
współorganizującą np. Dni Ziemi Pogorzelskiej, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, strzelania 
otwarte dzienne i nocne itp. Bierze udział we wszystkich uroczystościach państwowych, 
gminnych i kościelnych. 
Członkowie bractwa zapraszani są do różnych miejscowości w Polsce i za granicą, 
umieszczony na sztandarze, jak i na mundurach herb Pogorzeli informuje, że istnieje taka 
gmina i miasto Pogorzela, dzięki czemu promują nasz region. 
Zawołanie „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie” jest przez członków bractwa realizowane 
dosłownie, jak i w przenośni, nigdy nie odmawiają swojej pomocy w organizacji wszelakich 
uroczystości. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie na stałe wpisało się w oblicze gminy i jest w niej widoczne, 
dzięki swojej działalności. 
 
 
3) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu 
Historia stanowi ważny składnik tożsamości każdego narodu, większych i lokalnych 
społeczności, poszczególnych podmiotów, które z niej czerpią doświadczenia i wyciągają 
wnioski. Im dłuższa i bogatsza historia, tym stanowi bardziej solidną podstawę do dumy 
i chluby dla jej spadkobierców. 
Początki gostyńskiego banku sięgają do roku 1865, co sprawia, że należy do jednego  
z najstarszych w Polsce. 
Minione 150 lat obejmuje czas zaborów, kiedy to spółdzielczość odgrywała nieznaną dla 
żadnego innego kraju w Europie rolę w obronie i wzmacnianiu polskości, gdy naród był 
rugowany, germanizowany lub rusyfikowany. Później nastąpił okres I wojny światowej, 
odrodzenie się Polski i dwudziestolecie międzywojenne, tragiczne wydarzenia II wojny 
światowej, wyzwolenie i czasy PRL. Historię zamyka ostatni okres pełnej wolności  
i suwerenności – narodziny III Rzeczpospolitej . 
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły stworzenie nowych struktur sektora bankowości 
spółdzielczej, przełomowym stał się  w Polsce rok 1998.  Decyzja wydana przez Komisję 
Nadzoru Bankowego, która wyznaczyła dzień 1 stycznia 1998 r. jako optymalny do oceny 



spełnienia przez banki spółdzielcze wymogów dotyczących wielkości funduszy własnych. 
Banki spółdzielcze w ogromnej większości stanęły przed trudnym wyzwaniem – co należy  
w tak krótkim czasie uczynić? 
W 1998 roku z połączenia trzech lokalnych banków tj. BS w Gostyniu, Borku Wlkp. 
i Pogorzeli powstał Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu w celu utworzenia wspólnego 
silniejszego kapitałowo Banku. 
W latach 2001-2011 uruchomiono 2 filie i 5 punktów kasowych. Obecnie Bank posiada 11 
placówek na terenie powiatu gostyńskiego i zatrudnia w nich 80 pracowników. 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu jest bankiem uniwersalnym. Oferuje pełen zakres 
usług bankowych skierowanych do rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, osób 
prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego. Stara się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom  klientów. Kluczowe znaczenie ma wysoka jakość usług i ich dostępność, 
nowoczesna oferta produktowa, atrakcyjne warunki cenowe. 
W ramach standardu jakości obsługi, pracownicy PBS w Gostyniu uczestniczą w wielu 
szkoleniach, gdyż  na jakość banku ogromny wpływ ma kompetentny i pomocny klientowi 
pracownik. 
Obsługa w  Banku odbywa się szybko i szybko też zapadają kluczowe decyzje dla klientów. 
Istnieje możliwość negocjacji, zrozumienie w sytuacjach trudnych. 
To atuty, które od prawie 150 lat zachęcają mieszkańców regionu do korzystania z usług 
Powiatowego Banku Spółdzielczego. W ciągu tych lat PBS w Gostyniu bierze czynny udział 
w życiu lokalnej społeczności. 
Corocznie część wypracowanego zysku Bank przeznacza na działalność charytatywną 
wspierając instytucje dobroczynne, oświatowe, kulturalne, sołectwa, OSP, KGW  i inne 
organizacje. 
Swoja opieką otacza lokalne placówki szkolne, fundacje niosące pomoc najbiedniejszym. Nie 
pozostaje również obojętny na trudną sytuację osób prywatnych, pomagając biednym  
i niepełnosprawnym, dotkniętym klęskami żywiołowymi i w trudnej sytuacji losowej.  
Dowodem uznania w środowisku są liczne podziękowania i przyznane statuetki za działalność 
charytatywną i sponsorską.  
  
Na osiągnięcie tych wyników złożyła się efektywna praca władz banku, jak również 
zaangażowanie całego zespołu pracowników. 
 

 


