
 

 

UCHWAŁA Nr XXI/178/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie nadania nazwy Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.. 446) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się placowi leżącemu pomiędzy ulicą Piłsudskiego a ciągiem 

ciepłowniczym na części działki o numerze ewidencyjnym 48, w obrębie 5, na którym 

usytuowane są urządzenia infrastruktury sportowej (tzw. ścieżka zdrowia) nazwę Skweru płk. 

Ryszarda Kuklińskiego. Szczegółowe położenie ww. placu przedstawia mapa sytuacyjna 

stanowiąca załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodnicząca Rady  

                                                                                                Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

W związku z ogromnymi zasługami dla Rzeczypospolitej Polskiej płk. Ryszarda 

Kuklińskiego, który poświęcił swoje życie osobiste i zawodowe celem przeciwstawienia się 

zbrodniczemu systemowi komunistycznemu, uznajemy za stosowne by przywracać wśród 

obywateli pamięć o jego osobie i promować postawę umiłowania Ojczyzny, a nade wszystko 

wolności. Jego 10-letnia konspiracyjna działalność w najwyższych strukturach 

komunistycznej władzy wojskowej dowodzi jego ogromnej odwadze. Funkcjonując w samym 

centrum władzy komunistycznej podjął działania, za które groziła mu kara śmierci, a które 

miały powstrzymać rozprzestrzenienie się tego zbrodniczego systemu na zachód Europy, 

którego Polska miała być początkiem. Dzięki jego przebiegłości nasz kraj, a także pozostałe 

kraje Europy zostały obronione przed atakiem nuklearnym ZSRR.  

Niektórzy nazywają płk. Ryszarda Kuklińskiego ostatnim  z „Żołnierzy Wyklętych”, 

ponieważ władza komunistyczna wydała na niego wyrok śmierci za jego rzekomo 

zdradziecką działalność, a pamięć o pułkowniku była przez lata niszczona i deprecjonowana, 

tak jak przez lata była niszczona pamięć i godność Żołnierzy Wyklętych. 

Mając na celu prowadzenie polityki historycznej w naszej Gminie uznajemy za stosowne, aby 

upamiętnić postać płk. Ryszarda Kuklińskiego poprzez nazwanie jego imieniem placu, który 

jest miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców naszej Gminy. Upamiętnienie pułkownika 

idealnie wpisuje się w coroczne obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się 1 

marca. Uroczystość upamiętnienia płk. Ryszarda Kuklińskiego będzie również okazją do 

uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Mając na uwadze powyższe, uznaje się za stosowne podjęcie ww. uchwały. 

 

 Przewodnicząca Rady  

                                                                                                 Danuta Trzaskowska 

 

 



Mzawada
Pływające pole tekstowe
 ZAŁĄCZNIK  do Uchwały nr XXI/178/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r.


