UCHWAŁA NR XV/107/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm. ), Rada Miejska uchwala, co następuje :
§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Panu Jerzemu Chwałkowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady
Violetta Kopka
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Uzasadnienie
Pan Jerzy Chwałek jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej oraz
aktywnym członkiem zarządu Stowarzyszenia od 2015 roku. Mieroszowianin od urodzenia, który przez całe swoje
życie interesuje się historią, kulturą i tradycją naszej Gminy. Jest autorem ponad 160 filmów dotyczących
Mieroszowa i okolicznych wsi. Doskonały dokumentator. Jego publikacje stanowią ciekawe uzupełnienie
dostępnych materiałów – w swoich filmach dodaje on także swoje spostrzeżenia, ciekawostki, symulacje, fakty,
które zawsze podpiera rzeczowymi wyjaśnieniami i dokumentami. W przygotowanych przez Pana Jerzego
Chwałka filmach można zobaczyć także wiele archiwalnych fotografii Mieroszowa i okolic. Filmy te są
ogólnodostępne w internecie. Działalność Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej ma na celu
zainteresowanie młodzieży i dorosłych pięknem Ziemi Mieroszowskiej, integrację międzypokoleniową,
przekazywanie młodemu pokoleniu dziedzictwa i historii naszej małej Ojczyzny. Pan Jerzy Chwałek oraz pozostali
członkowie Stowarzyszenia zajmują się popularyzacją wiedzy na temat historii miasta i gminy Mieroszów,
kultywowaniem pamięci o zasłużonych mieszkańcach miasta i gminy, a także wydarzeniach historycznych. Pan
Jerzy Chwałek poprzez swoją pasję wzbudza zainteresowanie wielokulturową przeszłością naszej miejscowości,
dąży do ocalenia od zapomnienia dorobku kulturowego i zachowania dziedzictwa kulturowo - historycznego
gminy. Aktywnie pracuje przy organizacji wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie m.in.
wystaw, konkursów. Swoje bogate zbiory fotografii użycza na potrzeby organizowanych wystaw i wydawanych
albumów: „Mieroszów – wczoraj i dziś. Ocalić od zapomnienia” „Frydland – Ring, Mieroszów- Pl.
Niepodległości” „Sołectwa Gminy Mieroszów dawniej i dziś” „Droga do Niepodległości”.
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