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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Kluczbork 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1.   Nadaje się nazwę Park Miejski im. 40-lecia Solidarności, parkowi położonemu na terenie miasta 
Kluczbork pomiędzy ulicami Skłodowskiej - Curie, Parkową, Katowicką, Sportową, Słoneczną i Korfantego, 
z przyjęciem argumentacji w brzmieniu opisanym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Usytuowanie parku, o którym mowa w §1 przedstawia załącznik mapowy. 

§ 3.  Wykonanie  uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Opolskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 września 2020 r.
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UZASADNIENIE

Proponuję nadanie parkowi położonemu na terenie miasta Kluczbork, pomiędzy ulicami Skłodowskiej -
Curie, Parkową, Katowicką, Sportową, Słoneczną i Korfantego zlokalizowanemu na nieruchomościach
położonych w obrębie ewidencyjnym Kluczbork, oznaczonych w operacie gruntów jako działki
ewidencyjne nr: 214/2 ark. m. 6, 1/1, 7, 8, 6, 4/3, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 , 114 oraz część działki
nr 106 wszystkie ark. m. 8 stanowiących własność Gminy Kluczbork nazwy Park Miejski im. 40-lecia
Solidarności.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" to ruch społeczny działający na rzecz
demokratyzacji i przeprowadzenia głębokich reform ustojowych w PRL. Jest to związek zawodowy, do
1989 r. pelniący również rolę masowego ruchu oporu przeciw rządom komunistycznym w tym okresie w
Polsce.
„Solidarność” powstała 17 września 1980, w wyniku zawarcia porozumień sierpniowych, kończących falę
strajków w czasie Sierpnia 1980. Utworzona została przez porozumienie licznych komitetów strajkowych,
połączonych w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS), które z czasem przekształciły się w
komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. NSZZ
„Solidarność” został zarejestrowany 10 listopada 1980 roku.
"Solidarność" jako ruch społeczny w sercach Polaków zajmuje szczególne miejsce, bowiem nie tylko był i
jest ważnym partnerem społecznym, ale również odegrał ważną rolę w zainicjowaniu przemian, których
ukoronowaniem były wolne i demokratyczne wybory w Polsce oraz upadek komunizmu. Przemiany
demokratyczne w Polsce dały z kolei impuls dla narodów całej Europy Wschodniej, który doprowadził do
obalenia komunizmu w wielu krajach tej części Europy.
W tym roku przypada 40 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Było to wydarzenie, które
zapoczątkowało naszą polską drogę do wolności. Uhonorowanie tych wydarzeń oraz „Solidarności” jako
ruchu społecznego do którego w szczytowym jego okresie należało 9-10 milionów Polaków, a który w
pokojowy sposób doprowadził do wolności i demokratyzacji życia publicznego w Polsce, poprzez nadanie
jednemu z ważnych miejsc publicznych na terenie miasta Kluczbork imienia "40-lecia Solidarności" będzie
wspaniałym aktem pamięci dla wszystkich ludzi którzy byli zaangażowani w tą walkę i w te przemiany, a
wszczególności dla ludzi którzy oddali dla tej sprawy swoje życie.
W związku z powyższym proponowaną nazwę Park Miejski im. 40-lecia Solidarności uważam za w pełni
zasadną i proszę Radę Miejską w Kluczborku o przyjęcie stosownej uchwały.
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