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UCHWAŁA NR XXII/201/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie nadania odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz". 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591  ze  zmianami,  w związku  §  69  Statutu Gminy  Swarzędz  oraz  na  podstawie  Uchwały  nr 

XLV/244/94  Rady  Miejskiej  w Swarzędzu  z dnia  11  kwietnia  1994r.  w sprawie  ustanowienia 

"Honorowego Obywatela Swarzędza" i odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" , 

Rada Miejska uchwala co następuje : 

§ 1. 

Nadaje się odznaczenie "Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz" 

Zespołowi Szkół Nr 1 w Swarzędzu, im. Powstańców Wielkopolskich. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zarządzeniem  Ministra  Oświaty  z dnia  18  grudnia  1961  roku  otwarto  Zasadniczą  Szkołę 
Zawodową  dla  Pracujących  (Dokształcającą)  w Swarzędzu,  której  siedzibą  był  budynek  przy 
ulicy  Polnej.  Pierwszym  dyrektorem  szkoły  został  Franciszek  Leciejewski.  W roku  1978 
kolejnym dyrektorem szkoły został Kazimierz Kulczak, a po jego przejściu na emeryturę w roku 
1984  funkcję  dyrektora  przejął  Andrzej  Ślachciak.  Natomiast  w roku  1986  dyrektorem  szkoły 
zostaje  urzędujący  do  chwili  obecnej  Przemysław  Jankiewicz.  W roku  1989  szkoła 
przekształciła  się  w Zespół  Szkół  Zawodowych.  We  wrześniu  1992  roku  szkoła  zaczęła 
funkcjonować w odnowionym budynku odkupionym od Swarzędzkiej Fabryki Mebli, położonym 
przy  ulicy  Podgórnej.  W dniu  6 stycznia  2000  roku  w obecności  wielu  zaproszonych  gości 
odbyła  się  uroczystość  nadania  Zespołowi  Szkół  Zawodowych  w Swarzędzu  imienia 
Powstańców Wielkopolskich,  a Komitet  Rodzicielski  ufundował  sztandar  szkoły.  Od  września 
2002  roku  szkoła  zmieniła  nazwę  na:  Zespół  Szkół  Nr  1 im.  Powstańców  Wielkopolskich 
w Swarzędzu,  swoją  działalność  rozpoczęło  także  Liceum  Ogólnokształcące  oraz  Liceum 
Profilowane. Od 2003 w ramach Zespołu Szkół rozpoczęły działalność: technikum ekonomiczne 
oraz  szkoły  dla  dorosłych  w trybie  zaocznym.  W dniu  1 września  2004  roku  przeniesiono 
siedziby  szkół  pod  obecny  adres.  W dniu  13  października  2006  roku  nastąpiło  oddanie  do 
użytku  całego  kompleksu  szkolnego  łącznie  z salą  gimnastyczną.  Obecnie  do  Zespołu  Szkół 
uczęszcza 1.265 uczniów, którzy kształcą się min. w takich zawodach jak: ekonomista, logistyk, 
kucharz, cukiernik, rzeźnik, sprzedawca,  fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, malarz, 
drukarz, stolarz, tapicer, fotograf, mechatronik, ślusarz, ogrodnik. W dniu 1 września 2011 roku 
szkoła  była  organizatorem  wojewódzkiej  inauguracji  roku  szkolnego,  a rangę  uroczystości 
potwierdziło swoim przybyciem wielu zaproszonych gości kreujących na co dzień rzeczywistość 
społeczną,  polityczną  oraz  oświatową. W grudniu  2011  roku Zespół Szkół Nr  1 w Swarzedzu 
obchodził  50lecie  swego  istnienia.  Zespół  Szkół  Nr  1 to  placówka  oświatowa  o bardzo 
nowoczesnym  profilu  kształcenia.  Doskonale  przygotowana  kadra  pedagogiczna  wychowuje 
i przygotowuje kolejne pokolenia młodych ludzi nie tylko do dalszego kształcenia, ale także do 
pracy zawodowej. Bardzo dobrze układa się  również współpraca szkoły  z firmami  i zakładami 
pracy  działającymi  na  terenie  Gminy  Swarzędz  i nie  tylko,  w zakresie  kształcenia  przyszłych 
specjalisów  w danych  dziedzinach.  "Swarzedzka  Jedynka"  na  przestrzeni  50  lat  zmieniała 
lokalizacje  i dziś  może  poszczycić  się  bardzo  nowoczesnym,  świetnie  wyposażonym 
budynkiem.  Tak  dobre warunki  sprzyjają  uzyskiwaniu  coraz  lepszych wyników  edukacyjnych. 
Zespół  Szkół  Nr  1 w  Swarzędzu  to  instytucja  oświatowa  doskonale  znana  wszystkim 
mieszkańcom,  do  której  uczęszczają  uczniowie  nie  tylko  z naszej  gminy.  W związku 
z powyższym  w pełni  uzasadnione  jest  nadanie  Zespołowi  Szkół  Nr  1 w  Swarzędzu  tytułu 
"Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz". 


