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Rada Powiatu Puławskiego na XXXIX Sesji w dniu 27.03.2014r.
wyrazlła poparcie dla projektu Uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia
Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Niniejsze stanowisko to wyraz dĘenta osób, organizacji i instytucji
zgromadzonych w Społecznym Komitecie Obchodów Roku Rzeki Wisły
do podjęcia przez Sejm RP stosownej uchwały dla lczczęnia 550 rocznicy
pierwszego w historii Polski wolnego flisu na Wiślęoraz przypomnienia
i docenieniaznaczenia Wisły w życiu naszego Kraju i Narodu.
Przyłączając się do tej jakże cennej inicjatywy społecznej, Rada Powiatu
Puławskiego uważa, iż Rok Rzeki Wisły, stanie się wspólną platformą dzińań
wokół kwestii rewitalizacji wiślanegoszlaku wodnego oraz przywrócenia
świetności,znaczęnia t na\eżlĄej rangi Królowej Polskich Rzek poprzez
programy, projekty i uroczystości organizowanę przez organy rządowe,
samorządowe, organtzacje pozarządowe i społecznościlokalne w ramach
Obchodów Roku Rzeki Wisły 2011.
Przesyłam w załączeniu Stanowisko Rady Powiatu Puławskiego z dnia
27 marca 20I4r. wraz z prośbąo poparcie inicjatywy ustanowienia Roku 2017
Rokiem Rzeki Wisły.
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stanowisko
Rady Powiatu Puławskiego
z dnia 27 marca 20t4 r.
w sprawie poparcia projektu UchwaĘ sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017
Rokiem Rzeki Wisłv
Rada Powiatu Puławskiego wrytaża swoje poparcie dla projektu Uchwały sejmowej
w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki V/isły.
Podjęta ptzez Społeczny Komitet Obchodów ,,Roku Rzeki Wisły 2017" inicjatyłva
uczczenia 550 rocznicy pierwszego w historii Polski wolnego flisu na Wiślema na celu
przypomnienie i docenienie 7l1aczęnla V/isły w życiu naszego Kraju i Narodu.
Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły w wyniku
postanowień II pokoju toruńskiego, zawattego pod koniec 1466 roku. Powszechnie
przyjmuje się, ze właśnierok 1467 stał się pierwszyrn rokiem wolnej żeglugi wiślanej,
rozpoczynającym ponad 300 letni ,,Złoty Okres". Woiny handel w całym dorzęczuWisły był
jedną z podstawowych przyczyn powstania ekonomicznej, kulturalnej i militarnej potęgi
świataw okresię ,,Polski zygmuntowskiej".
Wisła, będąca symbolem polskości i patriotyzmu, to nasze historyczno - kulturowe
dziędzictwo. Zachv,ryca bogactwem natriry, miejsc i ludzl, ktorzy żylą nad je1 brzeguni.
Jest takze ogólnokrajowym miejscem rekreacji i kilkusetkilometro\,vym wodnym szlakięm
turystycznym - arterią wodną o ogromnym, niewykorzystanym potencjale.
Rada Powiatu Puławskiego, popierając inicjatywę społeczną uważa, iz Rok Rzeki
poprzęz
Wisły,
związane z nią programy, projekty i uroczystości organizowane pTzęz organy
rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe i społecznościlokalne, powinien staó się
wspólną platformą dztałń wokół kwestii rewitalizacji wiślanegoszlaku wodnego oraz
przywrócenia świetności,znaczenia i nalezltej rangi Królowej Polskich Rzek.
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