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z dnia  15 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina"

Na podstawie §1 ust. 1 i § 3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/175/94 Rady Miejskiej Gminy Gogolin 
z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla miasta Gogolina" Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Jerzemu Długoszowi odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta Gogolina."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Uzasadnienie

Pan Jerzy Długosz lat 79 urodził się w Osieku – Gmina Strzelce Opolskie. Ukończył Liceum
Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich. Ukończył SN w Opolu kierunek geografia oraz WSP w Opolu
kierunek pedagogika szkolna ze specjalnością nauczycielską.

Nauczyciel w PSP nr 2 Gogolinie (1962 – 1973), wizytator przedmiotowy, wizytator
ds. bhp, wizytator ds. kadr i spraw socjalno – bytowych (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Krapkowicach, Wydział Oświaty i Wychowania w Krapkowicach w latach 1973 - 1977). W latach 1977 –
1984 Zastępca Gminnego Dyrektora Zbiorczej Szkoły w Gogolinie. W latach 1984 – 1990 nauczyciel w
PSP w Zakrzowie. Od 1990 roku emeryt. Dorywczo nauczyciel geografii w Liceum Ogólnokształcącym
w Gogolinie w latach 1996 i 1997 roku.

Jako społeczny kurator sądowy pracował z osobami młodocianymi i dorosłymi, które popadły w
konflikt z prawem. Wiele lat uczestniczył społecznie w pracach Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego
w Gogolinie. Przez 40 lat, jako członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej, pomagał samorządowi w
mądrym oraz odpowiedzialnym dysponowaniu zasobami komunalnymi gminy Gogolin. Członek
Gminnej Rady Seniorów I kadencji. Od roku 2010 Członek Akademii III wieku, a obecnie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Współautor książki Krzyże i kapliczki przydrożne na terenie miasta i gminy Gogolin w
ramach projektu "Perły krajobrazu małej architektury sakralnej w Gminie Gogolin".
W roku 2007 otrzymał nagrodę honorową ziemi gogolińskiej - statuetkę Karolinki „za niezwykłą życiową
postawę w służbie dla drugiego człowieka, nacechowaną skromnością i otwartością a także za ciągłą
gotowość dzielenia się życiową mądrością ze słabszymi, kierując się przy tym ogromną
odpowiedzialnością i poszanowaniem dla drugiej osoby, zapraszając ją jednocześnie do współdziałania w
ważnej osobistej i społecznej sprawie.”
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