UCHWAŁA NR XLI/255/09
RADY MIEJSKIEJ w SWARZĘDZU
z dnia 26.05.2009r.
w sprawie: zmiany nazwy części ulicy Tysiąclecia na terenie
miasta Swarzędza
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Na terenie miasta Swarzędza, na odcinku ulicy Tysiąclecia, zmienia się,
nazwę ulicy na:
Bronisława Geremka
oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako:
– działki numer: 3134/42, 3136/80, 3137/53, 3139/24, 3141/40, 3142/44,
3143/62, 3145/13, 3146/4, 3140/32, 3138/28, na ark.29, obrębu
Swarzędz.
2. Szczegółowe położenie przedmiotowej ulicy określono w załączniku nr 1
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
do
Uchwały Nr XLI/255/09
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26.05.2009r.
Na terenie miasta Swarzędza, zmienia się nazwę części ulicy Tysiąclecia
na odcinku pomiędzy ulicami Jakuba Przybylskiego i Granicznej, na:
Bronisława Geremka.
Przedmiotowa ulica składa się z działek ewidencyjnych, których właścicielem
jest Gmina Swarzędz.
Proponowana zmiana będzie miała istotne walory praktyczne i symboliczne.
Praktyczne, ponieważ pozwoli na lepszą orientację komunikacyjną mieszkańcom gminy
i osobom z zewnątrz. Przedmiotowy odcinek ulicy znajduje się pomiędzy rozległymi
osiedlami Edwarda Raczyńskiego i Macieja Mielżyńskiego. Tak wyraźne oznaczenie
tego odcinka pozwoli na uniknięcie nieporozumień i łatwiejszą orientację w terenie.
Znaczenie symboliczne, ponieważ ulica ta znajduje się w kompleksie nazw
historycznych, głęboko związanych z dziejami Polski i walką naszego narodu
o niepodległość. Patroni sąsiednich osiedli i ulic: Maciej Mielżyński, Edward Raczyński,
Tytus Działyński, Jakub Przybylski, Hipolit Cegielski, to wybitni Polacy, którzy zasłużyli
się Polsce i kolejnym pokoleniom.
Bronisław Geremek urodził sie 6 marca 1932r. w Warszawie, zmarł 13 lipca 2008r.
w Lubieniu. Był naukowcem i politykiem, który swoja działalnością bardzo dużo zrobił
dla Polski, jako działacz opozycji w czasach PRL i później, po odzyskaniu
niepodległości. Był jednym z architektów Okrągłego Stołu, którego 20-lecie przypada
w tym roku. Jako poseł, minister spraw zagranicznych, odegrał wielką rolę w procesie
integracji Polski z Unią Europejską i NATO. Był niezwykle ceniony i poważany
za granicą. W ostatnich latach zasiadał w Parlamencie Europejskim.

