
Uchwała Nr  XXXVI/235/2009  
 Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 10 marca 2009r.

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 z § 69 ust.1 lit.  b)  Statutu Gminy Swarzędz,
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Nadaje się odznaczenie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 

Panu  Tadeuszowi Krugowi 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie 
do uchwały nr XXXVI / 235/2009

Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia  10 marca 2009 r. 

Przyznanie  tytułu  „Zasłużony  dla  miasta  i  gminy  Swarzędz”  Panu 
Tadeuszowi  Krugowi  jest  w  pełni  uzasadnione.  Wiele  lat  życia  osobistego, 
zawodowego  i społecznego Tadeusza Kruga związanych  jest z gminą Swarzędz.  
W toku tych lat kierowana przez niego firma wybudowała na terenie gminy wiele 
dróg  i  ulic,  wykazując  się  wyjątkową  troską  o  jakość  wykonanej  pracy,  a  Pan 
Tadeusz Krug  znany jest nie tylko jako doskonały przedsiębiorca, ale także jako 
człowiek przywiązujący dużą wagę do działalności społecznej i charytatywnej.
        Początki firmy Tadeusza Kruga sięgają roku 1988, w którym otworzył on  
w Swarzędzu Zakład Brukarski. Firma systematycznie się rozwijała i przekształcała. 
Od  roku  2004  funkcjonuje  jako  „Budownictwo Drogowe „Krug”  Spółka  Jawna  
i  zatrudnia  60  pracowników.  Firma  zajmuje  się  budową  dróg  i  ulic,  chodników, 
placów, robotami ziemnymi, odwodnieniowymi, pracami kanalizacyjnymi, robotami 
zieleniarskimi,  a  także  wykończeniowymi  przy  obiektach  drogowych,  oraz 
utrzymaniem dróg i ulic w okresie zimowym.
        Na terenie miasta i gminy Swarzędz firma Tadeusza Kruga zrealizowała wiele 
inwestycji.  Wymienić  wśród  nich  można:  przebudowę  Rynku,  budowę  
i modernizację ulic: Wilkońskich, Średzkiej, Kórnickiej, Tysiąclecia, Nowowiejskiej, 
Polnej,  Cieszkowskiego,  Strzeleckiej,  Kirkora,  ronda  na  Os.  Działyńskiego, 
Okrężnej,  Reja,  Wybickiego,  Spornej,  Różanej,  Rabowickiej,  3  Maja,  Pogodnej, 
Zielińskiej  w  Gruszczynie,  Jodłowej  w  Bogucinie  i  wielu  innych.  Wszystkie 
zrealizowane przez Tadeusza Kruga inwestycje cechowała wysoka precyzja i  jakość 
wykonania. 
           Tadeusz Krug i jego firma posiada duże osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
środowiska,  gdyż  zajmuje  się  również  odzyskiwaniem  i  przerobem  kruszyw  
z  materiałów  rozbiórkowych,  które  po  przerobieniu  są  ponownie  używane  do 
budowy dróg.
                Za wysoką jakość wykonanych inwestycji Tadeusz Krug i jego firma 
zostali odznaczeni tytułami: 
– „Poznański Lider Przedsiębiorczości”- 2005,
– „Złota Kielnia” Ogólnopolskiego Dwutygodnika Budowlanego „Profile”-2006
– „Polski Sukces”-nagroda ogólnopolskiego konkursu promującego polskie firmy 

sukcesu gospodarczego-2002,
– „Wielkopolska Nagroda Jakości”-2002,



– Nagrodę  „Przedsiębiorstwo  Fair  Play”  Krajowej  Izby  Gospodarczej  w  latach 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
W  roku  2006  Tadeusz  Krug  został  wyróżniony  tytułem  „Zasłużony  dla 
Budownictwa” 
        Tadeusz Krug organizuje dla swoich pracowników spotkania integracyjne, 
wspiera  wiele  instytucji  charytatywnych  m.in.  Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski oraz służy pomocą finansową 
klubom sportowym.
Za tę działalność otrzymał wyróżnienia:

– „Przyjaciel Klubu”- przyznane przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK- 2008

– „Statuetka  św.  Franciszka”-  przyznana  przez  Towarzystwo  Opieki  nad 
Zwierzętami-2005,

– „Przyjaciel SPDST”-2004.
         W roku 2008 Tadeusz Krug za stworzenie Drogi III Tysiąclecia na Polach 
Lednickich” otrzymał „Lednickie Orły” przyznane przez o. Jana W. Górę.

        Przyznanie  tytułu  „Zasłużony  dla  miasta  i  gminy  Swarzędz”  Panu 
Tadeuszowi Krugowi jest w pełni uzasadnione. 

 


