UCHWAŁA NR XXV/190/2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ PISKIEJ
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu obchodów 295 rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze
zm.), w związku z § 2 Uchwały Nr XXIV/177/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia roku 2017 – rokiem obchodów 295 Rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich – Rada
Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Program obchodów 295 rocznicy nadania Białej Piskiej praw miejskich, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Białej Piskiej
Marek Grabowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/190/2017 Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 27 marca 2017 r.

295 lat
NADANIA PRAW MIEJSKICH

BIAŁA PISKA
2017 r.
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PROGRAM OBCHODÓW
295 ROCZNICY NADANIA

BIAŁEJ PISKIEJ
PRAW MIEJSKICH

Motto obchodów
,,Im więcej jedności,
tym więcej dobra”
prof. Leszek Kołakowski
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Obchody Jubileuszu 295 – lecia nadania Białej Piskiej praw miejskich w 2017 r. będą wielkim
świętem Miasta i Gminy, ale przede wszystkim mieszkańców, przyjaciół i sympatyków.
Chcemy, aby rok 2017 zapisał się w naszej pamięci jako rok pełen historycznych odniesień,
niezwykłych wydarzeń, doniosłych uroczystości i nowych wyzwań. Chcemy, aby ten jubileuszowy
rok nie tylko pozwolił nam podsumować 295 lat historii naszego miasta, ale też wyznaczył
kierunki na kolejne lata.
Jubileusz będziemy świętować wspólnie – przez cały rok. Zaplanowane przedsięwzięcia przybliżą
historię miasta i jego dawnych mieszkańców, a wydane na tę okoliczność publikacje stanowić
będą ważną pamiątkę po obchodach tego Jubileuszu.

CEL OBCHODÓW JUBILEUSZU 295 ROCZNICY NADANIA
BIAŁEJ PISKIEJ PRAW MIEJSKICH:
 upowszechnienie wielowiekowej oraz wielokulturowej historii Miasta i Gminy Biała Piska,
 umocnienie więzi między mieszkańcami i poczucia jedności mieszkańców Miasta
i Gminy Biała Piska, poprzez włączenie wszystkich środowisk w przygotowanie
i realizację programu Jubileuszu,
 prezentacja osiągnięć oraz promocja Miasta i Gminy Biała Piska.

W UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE WPISUJĄ SIĘ WYDARZENIA
ZWIĄZANE z UCHWAŁĄ SEJMU RP w SPRAWIE USTANOWIENIA
ROKU 2017, ROKIEM m.in. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO i TADEUSZA
KOŚCIUSZKI.
Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r., 150. rocznicą
urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość
Polaków".
"Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw
z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji
i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej
nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem
dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.
W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego
Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją
kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach
o niepodległość".
"Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem
wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości:
tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał
Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością
w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - zaakcentowano w przyjętej uchwale.
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PATRONAT MEDIALNY OBCHODÓW ROCZNICOWYCH:
 Gazeta Piska
 Portale internetowe:
- www.tygodnikpiski.pl,
- www.bialapiska24.pl,
- www.bialapiska.eu.

JUBILEUSZOWE
OPRACOWANIA i WYDAWNICTWA PROMOCYJNE
Opracowanie i wykonanie:
 hejnału, hymnu i flagi Białej Piskiej i zatwierdzenie ich uchwałą Rady Miejskiej w Białej
Piskiej,
 okolicznościowego stempla pocztowego z okazji obchodów 295 rocznicy nadania Białej
Piskiej praw miejskich, którym przez cały rok będzie opatrzona korespondencja
wychodząca z Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
 napisu rocznicowego na skarpie przy budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej,
 banerów (witaczy) o Jubileuszu miasta i umieszczenie ich przy Publicznym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Białej Piskiej oraz przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Białej Piskiej,
 tablic okolicznościowych przy Placu Zabaw w Białej Piskiej ul. Sienkiewicza,
 4 wzorów pocztówek ze współczesnym widokiem miasta oraz 2 wzorów pocztówek
z widokiem archiwalnym miasta Biała Piska,
 wydanie książki ,,Biała Piska samorządna”,
 przygotowanie tablic historycznych (kontynuacja) z widokiem ratusza, wieży ciśnień,
kościoła,
 wykonanie murali (ściana w budynku Ośrodka Zdrowia w Białej Piskiej, ściana budynku
przy ul. Plac Adama Mickiewicza 16 – okolice księgarni),
 2 kapsuł czasu przygotowanych przez społeczeństwo Miasta i Gminy Biała Piska
i Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.
 Księgi Jubileuszowej, która będzie przekazywana do stowarzyszeń, organizacji, zakładów
pracy, instytucji, mieszkańców Gminy Biała Piska,
 w oparciu o konkursowe prace plastyczne wybranie prac do projektu kalendarza Gminy
Biała Piska na 2018 r.,
 295 mieszkańców miasta na 295 urodziny Białej Piskiej – wspólne zdjęcie mieszkańców.
 ,,żywe” lekcje historii przez cały rok.

Przygotowanie filmów pt.:
1. ,,Miasto i Gmina Biała Piska – moimi oczami",
2. ,,Tadeusz Kościuszko”.
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Ogłoszenie plebiscytu na najważniejsze wydarzenie w dziejach Białej
Piskiej.
Kampanie w mediach: internetowa w lokalnych portalach informacyjnych,
w prasie, w radiu, w telewizji lokalnej – emisja programu rocznicowego, informacje
i zaproszenia na uroczystości jubileuszowe.
Pamiątki promocyjne:





Dukat miejski ,,Jubileusz Miasta – 295 lat Białej Piskiej”,
Statuetka jubileuszowa,
Miasto i Gmina Biała Piska (upominki promujące i identyfikujące Gminę Biała Piska),
Okolicznościowe breloczki.

Medale:
 Medal ,,Za zasługi dla Miasta i Gminy Biała Piska”.

Wystawy prac plastycznych związanych z ustanowieniem Roku 2017 –
rokiem m.in. Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego:
 makieta miasteczka w 3D ,
 ,,Moja miejscowość – Moja Mała Ojczyzna”,
 związanych z rokiem 2017 r. ustanowionym m.in. rokiem Tadeusza Kościuszki,
Józefa Piłsudskiego.

Tytuły:
Honorowy Ambasador Miasta – nadawany osobom fizycznym lub podmiotom prawnym,
których osiągnięcia przyczyniły się do promocji Białej Piskiej zarówno w kraju, jak i za granicą.
Do zgłaszania kandydatur byliby uprawnieni indywidualni, pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy
Biała Piska, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, związku i stowarzyszenia zawodowe
oraz podmioty gospodarcze.

Id: 367A2165-CDDB-4319-8E89-5CF4468CD8DD. Podpisany

Strona 5

