
UCHWAŁA NR XLVII/470/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie:  nadania wyróżnienia honorowego „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz".

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zmianami), w związku z § 69 ust.1 lit.b i ust.2 Statutu Gminy 
Swarzędz, oraz na podstawie Uchwały nr LXII/560/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
26 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu wyróżnień honorowych Gminy Swarzędz 
(Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z dnia 1 października 2014r., poz. 5035), Rada Miejska 
w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1. 

Nadaje się wyróżnienie honorowe „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” :

  Panu   STANISŁAWOWI WIECZORKOWI

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu
i Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Pan Stanisław Wieczorek urodził się 1 lutego 1943 roku w Zglińcu niedaleko Leszna. Po
ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1958 roku przyjechał do Kociałkowej Górki, gdzie podjął
naukę zawodu ogrodnika oraz pracę w Stacji Hodowli Roślin, awansując szybko na
stanowisko kierownika. W 1975 roku rozpoczął działalność na własny rachunek
w Kostrzynie, gdzie zamieszkał wraz z rodziną.

Pan Stanisław Wieczorek związany jest z gminą Swarzędz od 1994 roku poprzez zakup
niewielkiego gospodarstwa w sołectwie Puszczykowo Zaborze. Obecnie gospodarstwo
szkółkarskie Pana Wieczorka rozrosło się do 250  ha i zatrudnia ok. 60 osób, a w sezonie
ok. 100. Gospodarstwo znane jest przede wszystkim z produkcji róż, a także licznego
asortymentu odmianowego i gatunkowego materiału sadowniczego. Równocześnie na rynku
szkółkarskim gospodarstwo Pana Stanisława znane jest z produkcji drzewek czereśni oraz
krzewów jagodowych – przy czym 90 procent krzewów jest eksportowane m.in. do Niemiec,
Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Francji.

Dokonania Pana Stanisława Wieczorka zostały trzykrotnie nagrodzone medalem MTP,
a także licznymi wyróżnieniami branżowymi. W 2001 roku otrzymał tytuł "Wielkopolski Rolnik
Roku", w 2010 roku został laureatem konkursu "Agroprzedsiębiorca RP" w kategorii
"Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP". W 2015 roku został odznaczony Srebrnym Medalem
„Labor Omnia Vincit” przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Pan Stanisław swoją ogrodniczą pasją zaraził również syna Roberta, który od 1987 roku
prowadzi własną szkółkę drzew i krzewów owocowych oraz róż. W  rodzinnym
przedsięwzięciu wspierają go żona, córka oraz wnuki. Pan Stanisław jest osobą, na którą
zawsze można liczyć, to ostoja i opoka rodziny. Pracowity, zawsze realizuje wyznaczone
cele. Jest nie tylko fachowcem, ale i wspaniałym człowiekiem. Może służyć za przykład
swoją wytrwałością oraz kreatywnym myśleniem. Pan Stanisław Wieczorek aktywnie
współpracuje z Radą Sołecką, chętnie udostępnia swoje prywatne pomieszczenia na
spotkania z mieszkańcami wsi Puszczykowo Zaborze. Pan Stanisław dał się poznać jako
osoba wspierająca różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne na terenie naszej gminy,
nie oczekując niczego w zamian. Ponadto angażuje się w wiele przedsięwzięć o charakterze
proekologicznym, a przekazane nieodpłatnie rośliny zdobią niejeden skwer i teren zielony w
granicach miasta i gminy Swarzędz. W wielu środowiskach, na rożnego rodzaju
płaszczyznach jest wysoko cenionym fachowcem, który służy poradą, wsparciem oraz
doświadczeniem w dziedzinie ogrodnictwa.

Mimo wielu sukcesów zawodowych i osobistych Pan Stanisław wciąż pozostaje osobą
wrażliwą i skromną.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” Panu
Stanisławowi Wieczorkowi jest w pełni uzasadnione.
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