
Zarządzenie nr 3/2016

Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 4 I 2016 r.

w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1515), zarządzam co następuje:

§ 1

Organizowanie  obchodów świąt  państwowych  i  rocznic  Gmina  Starachowice  prowadzi  według

harmonogramu, stanowiącego Załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Organizację  obchodów  rocznic,  uroczystości  i  świąt  państwowych  Gmina  Starachowice

przygotowuje  samodzielnie  lub  we współpracy ze  Starostwem Powiatowym w Starachowicach,

z jednostkami organizacyjnymi gminy lub organizacjami pozarządowymi.

§ 3

W  celu  zapewnienia  sprawnej  obsługi  organizacji  obchodów  rocznic,  uroczystości  i  świąt

państwowych wprowadza się następujący podział obowiązków:

1. Rozmieszczanie  flag  państwowych  w  głównych  miejscach  publicznych  miasta  oraz

uporządkowanie  terenu  przed  i  po  zakończeniu  uroczystości  zapewnia  komórka

organizacyjna Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za sprawy komunalne.

2. Rozmieszczanie  flag  państwowych  przy  pomnikach,  zakup  kwiatów,  zniczy,  transport

i zapewnienie źródła energetycznego, obsługę techniczną uroczystości, w tym nagłośnienie

i  odtwarzanie  utworów,  zapewnia  komórka  organizacyjna  Urzędu  Miejskiego

odpowiedzialna za obsługę organizacyjną urzędu.

3. Opracowywanie  scenariuszy  uroczystości,  projektów  graficznych  plakatów  i  zaproszeń

okolicznościowych  oraz  prowadzenie  uroczystości  zapewnia  komórka  organizacyjna

Urzędu Miejskiego odpowiedzialna za edukację i kulturę.

4. Poczet sztandarowy Sztandaru Miasta Starachowice wystawia Straż Miejska.

5. Obsługę  medialną  obchodów  zapewnia  komórka  organizacyjna  Urzędu  Miejskiego

odpowiedzialna za obsługę prasową urzędu.



6. Odpowiedzialność  za  całość  przygotowań  i  przebieg  obchodów  należy  do  kierownika

komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za edukację i kulturę.

§ 4

Traci  moc  Zarządzenie  nr  223/08  Prezydenta  Miasta  Starachowice  z  dnia  31  X  2008  r.  oraz

Zarządzenie nr 67/09 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 27 III 2009 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 3/2016

z dnia 4 I 2016 r.

Harmonogram obchodów
rocznic, uroczystości i świąt państwowych

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Święto państwowe ustanowione w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego,  walcząc o prawo do samostanowienia i  urzeczywistnienie dążeń
demokratycznych  społeczeństwa  polskiego,  z  bronią  w  ręku,  jak  i  w  inny  sposób,  przeciwstawili  się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” (ustawa z dnia 3 II 2011).

13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Święto  ustanowione  w  hołdzie  „Ofiarom  Zbrodni  Katyńskiej  oraz  dla  uczczenia  pamięci  wszystkich
wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.”
(uchwała sejmu z dnia 14 XI 2007).

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto ustanowione z szacunku dla symbolu narodowego na mocy ustawy z dnia 20 II 2004 r.

3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto państwowe ustanowione w 1919 roku jako „rocznica Konstytucji 1791 roku” (ustawa z dnia 29 IV
1919), zniesione oficjalnie w 1951 roku, przywrócone na mocy ustawy z dnia 6 IV 1990 roku.

8 maja Narodowy Dzień Zwycięstwa

Święto państwowe ustanowione „w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami” (ustawa
z dnia 24 IV 2015). W dniu 8 maja 1945 roku została podpisana kapitulacja III Rzeszy Niemieckiej.

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Święto ustanowione w celu „wspierania rozwoju idei samorządności i umacniania samorządu terytorialnego
w Polsce” (uchwała sejmu z dnia 29 VI 2000).



l sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Święto państwowe ustanowione „w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego - tym, którzy w obronie
bytu  państwowego,  z  bronią  w  ręku  walczyli  o  wyzwolenie  Stolicy,  dążyli  do  odtworzenia  instytucji
niepodległego  Państwa  Polskiego,  sprzeciwili  się  okupacji  niemieckiej  i  widmu  sowieckiej  niewoli
zagrażającej następnym pokoleniom Polaków” (ustawa z dnia 9 X 2009).

7 sierpnia rocznica rozbicia niemieckiego więzienia w Starachowicach

Rocznica  najgłośniejszej  akcji  konspiracji  niepodległościowej  w  latach  II  wojny  światowej  na  terenie
Starachowic. W nocy z 6 na 7 VIII 1943 roku udaną akcję opanowania aresztu przeprowadzili żołnierze
grupy szturmowej  pod  dowództwem Antoniego  Hedy,  pseudonim „Szary”.  Uwolniono  wówczas  około
80 więźniów.

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

Święto  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  zostało  ustanowione  w  1992  roku.  Jest  obchodzone
na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności

Święto  państwowe  ustanowione  „w  celu  upamiętnienia  25.  rocznicy  historycznego  zrywu  Polaków
do wolności” (ustawa z dnia 27 VII 2005).

l września rocznica wybuchu II wojny światowej, Dzień Weterana

Rocznica  wybuchu  największego  konfliktu  zbrojnego  w historii  świata.  Wojna  wybuchła  1  IX 1939  r.
po ataku III Rzeszy Niemieckiej, w porozumieniu z ZSRR, na Polskę. W 1997 roku sejm ustanowił dzień
1 września Dniem Weterana.  W tym dniu oddajemy hołd obrońcom Ojczyzny i wspominamy wszystkich
tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.

6 września rocznica obrony Starachowic w 1939 r.

Rocznica obrony miasta przed Niemcami w trakcie Kampanii Wrześniowej. 6 IX 1939 r. na przedpolu miasta
(obecnie jest  to obszar osiedla „Wanacja”) starł  się oddział  rozpoznawczy Wehrmachtu z pododdziałami
artylerii przeciwlotniczej Zakładów Starachowickich. W wyniku starcia spaliła się część wsi Wanacja oraz
zginęło około 23 cywilów, głównie mieszkańców Wanacji.

17 września rocznica napaści ZSRR na Polskę w 1939 r.

Rocznica zbrojnej napaści dokonanej 17 IX 1939 r. przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 IX 1939 r. w stanie
wojny z III Rzeszą Niemiecką. Napaść ZSRR powszechnie odbierana jest jako IV rozbiór Polski.



27 września rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Rocznica rozpoczęcia tworzenia Polskiego Państwa Podziemnego po klęsce militarnej Polski w 1939 roku.
Polskie  Państwo  Podziemne pod  okupacją  niemiecką  było  fenomenem  na  skalę  światową.  Jego  tajne
struktury  wojskowe  (Armia  Krajowa)  i  cywilne,  podległe  rządowi  RP  na  uchodźstwie,  nie  miały
odpowiednika w żadnym innym kraju.

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Święto państwowe ustanowione „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego
bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość” (ustawa z dnia 15 II 1989). Polska
odzyskała niepodległość po 123 latach, w 1918 roku. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 IV 1937
roku, zniesiono je w 1945 roku, a przywrócono ustawą z 1989 roku.

4 grudnia uroczystość św. Barbary, patronki Starachowic

4 grudnia w liturgii katolickiej obchodzone jest wspomnienie dowolne św. Barbary, dziewicy i męczennicy.
W dniu  28  IX 2009  roku  w  Watykanie,  na  mocy upoważnienia  papieża  Benedykta  XVI,  Kongregacja
ds.  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów  wydała  dekret  ustanawiający  św.  Barbarę  patronką
Starachowic.


