Uchwała Nr LIII/517/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dla upamiętnienia wydarzeń
z dnia 4 czerwca 1989 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w zw. z § 51 ust. 1 Statutu Gminy Karczew przyjętego
Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w
sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825)
zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29
października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Karczewie przyjmuje stanowisko dla upamiętnienia wydarzeń
z dnia 4 czerwca 1989 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Karczewie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
W celu upamiętnienia historycznych wydarzeń, które doprowadziły do pierwszych wolnych
wyborów w dniu 4 czerwca 1989r. Rada Miejska w Karczewie podejmuje stosowne
stanowisko, wyrażając tym samym swój szacunek i podziękowanie wszystkim, którzy
działali na rzecz odzyskania wolności, suwerenności, poczucia godności bycia Polakiem.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Załącznik
do Uchwały Nr LIII/517/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 4 czerwca 2014 roku

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Karczewie
dla upamiętnienia wydarzeń z dnia 4 czerwca 1989 roku
Rada Miejska w Karczewie dla upamiętnienia historycznych
wydarzeń, które swój początek wiążą z datą 4 czerwca 1989 roku, wyraża
głęboki szacunek i podziękowanie wszystkim, którzy niejednokrotnie
z narażeniem zdrowia i życia działali na rzecz odzyskania wolności,
suwerenności, poczucia godności bycia Polakiem.
4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarności i odwagi nad zwątpieniem
i politycznym osamotnieniem, to początek udanej drogi ku jedności
Europy. Byliśmy wtedy razem. Życie obywatelskie i patriotyczne w Polsce
nie ustało. Polacy wspierali się. Wspólnie opłakiwali ofiary masakry w
kopalni „Wujek”, razem szli za trumnami księdza Jerzego Popiełuszki i
Grzegorza Przemyka. W postulatach sierpniowych wyrażaliśmy potrzebę
przywrócenia godności ludzkiej pracy – potrzebę, którą czuły miliony
Polaków.
4 czerwca 1989 roku razem zaufaliśmy pragnieniu wolności.
Wybory 4 czerwca 1989 roku, choć tylko częściowo demokratyczne,
były naprawdę wolne: niesfałszowane, nieokupione represjami. Ich wynik
ujawnił realny układ sił w społeczeństwie. Doprowadził do głębokich zmian,
w tym przywrócenia autentycznego samorządu lokalnego, wprowadzenia
demokratycznej ordynacji wyborczej, nadania miastom i gminom
osobowości prawnej i przekazania im na wyłączną własność części majątku
państwowego, utworzenia własnej lokalnej administracji, która już nie
musiała być całkowicie podporządkowana władzom centralnym.
Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków.
Dlatego też w dniu 4 czerwca 2014 r. – w 25 rocznicę pierwszych
wolnych wyborów wyrażamy ogromną wdzięczność twórcom, założycielom
i działaczom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Karczewie.
Składając hołd tym wszystkim, którzy dali początek samorządności naszej
Małej Ojczyzny zapewniamy, że poprzez nasze działania będziemy
pamiętać i pielęgnować wolność odzyskaną w dniu 4 czerwca 1989 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Karczew, 4 czerwca 2014 roku

