Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 26 – Bacieczki, obejmującemu części działek
o numerach geodezyjnych: 397 i 451/2 w obrębie nr 1 – Bacieczki oraz część działki o numerze geodezyjnym 87/5
w obrębie nr 4 – Starosielce Płn., oznaczonemu kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej
uchwały, nadaje się nazwę – Rondo Jagiellonii Białystok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2020 r.
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UZASADNIENIE
Popierając inicjatywę i szanując ogromne zaangażowanie kibiców oraz mieszkańców miasta
w sprawie nadania rondu u zbiegu Alei Jana Pawła II i ul. Narodowych Sił Zbrojnych nazwy „Rondo
Jagiellonii Białystok” przedstawiamy projekt uchwały w tej sprawie.
Jagiellonia Białystok – polski klub piłkarski z siedzibą w Białymstoku występujący w Ekstraklasie.
Zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Polski, srebrny i brązowy medalista mistrzostw Polski, 4-krotny
mistrz Polski juniorów starszych oraz mistrz Polski juniorów młodszych. Najbardziej utytułowany klub
piłkarski w północno-wschodniej Polsce.
Za datę powstania klubu przyjmuje się maj 1920 roku. Wówczas żołnierze stacjonującego
w Białymstoku Batalionu Zapasowego 42. Pułku Piechoty powołali do życia koło sportowe - sekcję piłki
nożnej. Pierwszy mecz rozegrano 30 maja 1920 roku, w którym ten zespół wygrał z Kresowcami 5:1.
Na sportowej mapie regionu, jako klub pod tą nazwą, Jagiellonia pojawiła się 27 stycznia 1932 roku
wskutek połączenia Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty oraz istniejącego od 1927 r. Klubu
Sportowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Nazwa, którą nadano klubowi wiązała się z historią miasta
i regionu, których losy przeplatały się z dziejami dynastii Jagiellonów, Wielkiego Księstwa Litewskiego
i przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. W przedwojennej Jagiellonii dobrze spisywały się sekcje:
lekkoatletyczna, bokserska, tenisowa, koszykarska, siatkarska oraz piłki ręcznej. W Jagiellonii
kontynuowano też piłkarskie tradycje Wojskowego Klubu Sportowego 42. Pułku Piechoty, zajmując jego
miejsce w rozgrywkach Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Pierwszy mecz pod nową
nazwą "Jagiellonia", białostoccy piłkarze rozegrali z lokalnym rywalem - Żydowskim Klubem Sportowym
Białystok, wygrywając 4:2. Niestety po kilku latach, nastał zły czas dla białostockiego klubu. Kłopoty
finansowe spowodowały, że Jagiellonia musiała poprosić o pomoc wojsko. W ten sposób patronem klubu
ponownie stał się 42. Pułk Piechoty, a nazwę zmieniono na: Wojskowy Klub Sportowy Jagiellonia. Patronat
wojska nie pomógł dostatecznie w rozwiązaniu wszystkich problemów i doszło do rozwiązania wielu sekcji,
w tym również piłki nożnej.
W 1939 roku kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, rozgrywki o mistrzostwo okręgu zostały
przerwane. Sowieci nie chcieli dopuścić do istnienia na zajętych przez siebie terenach żadnych klubów,
tworząc własne. W 1941 r., gdy doszło do wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej rejon Białostocczyzny
znalazł się pod okupacją hitlerowską, gdzie zakazano jakiejkolwiek działalności sportowej.
Jesienią 1945 roku, po wyzwoleniu miasta, Jagiellonia została reaktywowana. Duża w tym zasługa
Karola Kowalczyńskiego - przedwojennego piłkarza Jagiellonii. Utworzono pięć sekcji: lekkoatletyczną,
piłki nożnej, boksu, szermierki i gier zespołowych. Jednak niedługo po tym Jagiellonia przestała istnieć,
gdyż rządzący naszym krajem komuniści postanowili skazać na zapomnienie klub, którego nazwa
przypominała o wspaniałym okresie w dziejach Polski. W jej miejsce grały po kolei Motor Białystok
(rozwiązany w 1948 r.) oraz Wici Białystok (nazwę zmieniono na Związkowiec Białystok). W 1949 r.
powstała w Białymstoku nowa drużyna o nazwie Klub Sportowy Budowlani, który wchłonął w 1951 r.
sekcję piłki nożnej rozwiązanego Związkowca Białystok. Dopiero w roku 1955 zespół Budowlani
Białystok, zmienił nazwę na Jagiellonia Białystok i tak po 9 latach przerwy na sportowej mapie regionu
znowu pojawiła się Jagiellonia.
Jagiellonia Białystok ma nieocenione zasługi, nie tylko dla promocji naszego miasta, ale też dla
jego atmosfery i integracji mieszkańców. 100-letnia tradycja Klubu Jagiellonii na stałe wpisana jest w dzieje
Białegostoku.
Nadanie nazwy Rondo Jagiellonii Białystok upamiętni dzieje Jagiellonii i sukcesy jakie odnosili
żółto-czerwoni w takich konkurencjach jak np. piłka nożna, lekkoatletyka, łucznictwo, judo i innych.
Dyscypliny te dały Jadze – olimpijczyków, reprezentantów kraju, mistrzów Polski, medalistów i wiele
radości kibicom którzy mogli być dumni ze swego klubu.
Proponowane do nazwania Rondo Jagiellonii Białystok położone jest na częściach działek
o numerach geodezyjnych: 397 i 451/2 w obrębie nr 1 – Bacieczki oraz części działki o numerze
geodezyjnym 87/5 w obrębie nr 4 – Starosielce Płn., stanowiących własność Województwa Podlaskiego.
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.
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