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Uchwała Nr LIII/324/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 2 marca 2010r.

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 oraz na
podstawie Uchwały Nr XLV/244/94 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 kwietnia 1994 r.
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”

Panu Marianowi Stefanowi Jaskule
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr LIII/324/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 2 marca 2010 r.
Pan Marian Stefan Jaskuła urodził się 16 października 1932 roku w Poznaniu. Od 1973
roku był związany ze Swarzędzem, gdzie rozpoczął pracę w Swarzędzkich Fabrykach
Mebli i rozpowszechnił swoje zainteresowania związane z turystyką.
W 1983 roku utworzył Odział Zakładowy „Meblarz” przy SFM -SA w Swarzędzu i został
jego prezesem. Jako prezes założył 23 koła i kluby na terenie miasta i gminy Swarzędz
oraz Mosiny. Poza tym pełnił liczne funkcje społeczne w strukturach organizacyjnych
PTTK, był :
–

wiceprezesem Oddziału Poznań Nowe Miasto ( 1980-1983),

–

członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu (1985-1989),

–

wiceprzewodniczącym

Komisji

Krajoznawczej

i

Ochrony

Zabytków

Zarządu

Wojewódzkiego PTTK w Poznaniu w latach (1976-1991),
–

wiceprezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK ( 1993-2003),

–

członkiem Zarządu Głównego PTTK (1985-1997).

Pan Marian Jaskuła był inicjatorem i bezpośrednim organizatorem licznych imprez
turystyczno - krajoznawczych, obozów wędrownych, wypraw górskich w tym :
- Wielkopolskiego Rajdu Przyjaciół Dębów Rogalińskich wraz z Amatorskim Plenerem
Malarskim,
–

Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości

–

XXV Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego
„Wielkopolska”( 1984r.)

–

I Wielkopolskiego Rajdu Motorowego „Centrum Meblowe”( 1994r.),

–

I Rajd Kolarski na rowerach górskich.

Był projektantem znaczków rajdowych i medali rocznicowych.
Autor
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i

rocznicowych
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turystycznego w Swarzędzu, oraz licznych artykułów krajoznawczych i turystycznych
w prasie lokalnej. Przez 15 lat prowadził dział turystyczny z gazecie zakładowej SFM
„Segmenty”, oraz był członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika krajoznawczego
„Znad Warty”.

Pan Marian Jaskuła posiada liczne uprawnienia w kadrze programowej PTTK :
–

przodownik Turystki Pieszej,

–

honorowy przodownik Turystki Pieszej,

–

przodownik Turystyki Górskiej,

–

instruktor krajoznawstwa Polski,

–

strażnik ochrony przyrody,

–

opiekun przyrody

–

wykładowca w PTTK.

Za pracę zawodową i społeczną został odznaczony i wyróżniony min.:
–

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

–

Srebrnym Krzyżem Zasługi,

–

złotą odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Poznańskiego”,

–

złotą odznaką Federacji Sportowej „Ogniwo”,

–

Odznaką Honorową miasta Poznania,

–

złotą odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”,

–

odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”,

–

„Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,

–

Medalem „ 30 lat Turystki Pieszej”,

–

„Złotą Honorową odznakę PTTK”,

–

Medalem 50- lecia PTTK,

–

złotą odznakę „Zasłużony w pracy w PTTK wśród młodzieży”.

Należy zaznaczyć, że na XVI Zjeździe PTTK w 2005 roku Pan Marian Jaskuła otrzymał
najwyższą godność Towarzystwa – tytuł „Członka Honorowego PTTK”.
W latach 1985-88 pełnił funkcję członka Komitetu Obchodów 350 - lecia Swarzędza
i jednocześnie był organizatorem z tej okazji imprez turystyczno – krajoznawczych.
W latach 1979-89 był członkiem Miejskiej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki przy
Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz.
Na VIII Zjeździe Sprawozdawczo- Wyborczym Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu
w marcu 2009r. Pan Marian Jaskuła zrezygnował z kandydowania na następną kadencję.
W ten sposób zakończył 35 - letni okres pracy na rzecz zorganizowanego ruchu
turystycznego PTTK w Swarzędzu, jak również 26 letni okres pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu Oddziału PTTK „Meblarz” w Swarzędzu.

Pan Marian Jaskuła swym hobby potrafił „zarazić” współpracowników i młodzież, którzy
chętnie i aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez niego rajdach. W swym
środowisku był ceniony za życzliwość, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, za
skromność i konsekwentne działanie.
Przyznanie tytułu „Zasłużony dla miasta i gminy Swarzędz” Panu Marianowi Stefanowi
Jaskule jest w pełni uzasadnione.

