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Mistrzostwa świata w kulturystyce i fitness w Białymstoku Zawody
odbędą się od 5 do 10 października w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Marszałek
właśnie przekazał 25 tysięcy na tę imprezę. W mistrzostwach weźmie udział około 450
uczestników z całego świata. Impreza ma propagować zdrowy styl życia.

Wydarzenia
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Dzień dobry

Marszałek przekazał pieniądze na działalność Muzeum Pamięci Sybiru
Kultura 786 tysięcy złotych na portal sybir.com.pl i modernizację sal wystawowych

T
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ematyką zsyłek na Wschód
białostockie Muzeum Wojska
chce zainteresować jak najwięcej osób zarówno w kraju, jak
i za granicą. W tym celu tworzy
specjalny portal sybir.com.pl.
Dzięki niemu będzie można nawiązać kontakt z Polonią, szcze-

gólnie z potomkami zesłańców
rozsianymi po całym świecie,
zwłaszcza mieszkającymi w Rosji
i w dawnych republikach ZSRR.
Na powstanie takiego serwisu,
a także na modernizację sal wystawowych w muzeum marszałek
województwa przeznaczył ponad

786 tys. zł. Pieniądze pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu to 1,1 mln zł. Umowę na dofinansowanie podpisali marszałek
Jarosław Dworzański, wicemarszałek Mieczysław Baszko i dyrektor muzeum Robert Sadowski.

Za te pieniądze muzeum kupi
nowoczesny sprzęt multimedialny i audiowizualny, który pozwoli przekazywać wiedzę o polskiej
historii w atrakcyjny sposób. Te
zmiany mają na celu przyciągnięcie jak największej liczby zwiedzających, zarówno młodszych,

jak i starszych. Także do Muzeum
Pamięci Sybiru. Jego budowa ma
ruszyć w 2014 roku w byłych
magazynach wojskowych przy ul.
Węglowej.
Nad powstającym Muzeum Pamięci Sybiru pieczę sprawuje
właśnie Muzeum Wojska.
(AK)

Warto zapytać
kulturę
2,5 miliona złotych
na przyszłoroczną edycję
Pozytywnych Wibracji
wystąpili ich organizatorzy
do władz Białegostoku. To
o 500 tys. więcej niż dostali
w ubiegłym roku. Zresztą
po licznych perturbacjach, co
ewidentnie odbiło się
na jakości lipcowego
festiwalu.
W tym roku o pieniądze
także nie będzie łatwo. Nie
tylko dlatego, że nie wiemy
jaka będzie aura i czy starczy
oszczędności z odśnieżania.
O taką samą bowiem sumę
stara się syndykat
białostockich przedsięwzięć
kulturalnych. A przecież
w kolejce zapewne ustawi się
jeszcze Opera i Filharmonia
Podlaska oraz wiele innych
podmiotów, także
pozakulturalnych.
Miasto stara się co roku
dawać na kulturę coraz więcej.
W tegorocznym budżecie było
to 31 mln, do tego są jeszcze
pieniądze z puli na promocję.
Potrzeba jednak działań
wykraczających poza sferę
biurokratyczną na rzecz tej
obywatelskiej. Tym bardziej że
potrafiły zrobić to inne miasta,
dlaczego nie Białystok?
Zapewne nie tylko takim
dylematom poświęcona
będzie czwartkowa debata,
którą proponują
organizatorzy festiwalu
Pozytywne Wibracje. Co
prawda powinna ona być
dwa lata temu, ale
na rozmowę nigdy nie jest
za późno.
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Białostoczanie oskarżeni o
nawoływanie do nienawiści
Grozi im do 2 lat więzienia Nie przepraszam za Jedwabne, Polska cała tylko biała – takie
hasła wykrzykiwało pięciu mężczyzn we wrześniu zeszłego roku. Teraz staną
przed sądem za zakłócanie pokojowej manifestacji, która przeszła ulicami Białegostoku.
Alicja Dąbrowska
redakcja@poranny.pl
tel. 85 748 74 65
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ak widać, polskie organy ścigania są w stanie skutecznie reagować na zjawisko neofaszyzmu i antysemityzmu na Podlasiu – nie kryje zadowolenia Marcin Kornak, założyciel i prezes antyfaszystowskiego Stowarzyszenia „NIGDY
WIĘCEJ”.
Tak skomentował decyzję prokuratury. Skierowała wczoraj
do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu białostoczanom. Zarzuca im publiczne nawoływanie

do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
– Dotychczas ludzie szerzący
nienawiść do przedstawicieli innych nacji i grup wyznaniowych
byli zazwyczaj bezkarni. Postępowania prowadzone przez organy
ścigania były bardzo szybko
umarzane. Stąd, moim zdaniem,
nasilenie tych negatywnych zjawisk w województwie podlaskim.
Teraz sprawa leży w rękach sądu
i mam nadzieję, że sprawcy zostaną sprawiedliwie osądzeni –
dodaje Marcin Kornak.
Oskarżeni mają od 19 do 25 lat.
To oni 4 września ubiegłego roku w Białymstoku skandowali rasistowskie hasła. Do incydentu

doszło w czasie Marszu Jedności. Jak na ironię, zorganizowano
go po tym, gdy nieznani sprawcy podpalili Centrum Kultury
Muzułmańskiej w Białymstoku i
zamalowali dwujęzyczne polsko-białoruskie tablice w Orli
(oba śledztwa są w toku).
W sumie marsz zakłóciła kilkudziesięcioosobowa grupa młodych mężczyzn. Wznosili oni okrzyki takie jak Jedna Polska narodowa, Naszą bronią nacjonalizm,
Polska cała tylko biała. Dopiero
po wielu miesiącach skierowano
do sądu wnioski o ukaranie 35
osób. Sąd orzekł grzywny i prace
społeczne jako kary jedynie za zakłócanie legalnej manifestacji.

W ich przypadku brakowało dowodów na wznoszenie rasistowskich okrzyków.
Przeciwko oskarżonym teraz
białostoczanom prokuratura dysponuje nagraniami wideo. Tylko
jeden z nich przyznał się do zarzutów. W prokuraturze tłumaczył się zamroczeniem alkoholowym. Pozostali nie przyznali się
i odmówili składania wyjaśnień.
– Wszystkim grozi kara do
dwóch lat pozbawienia wolności –
poinformował Adam Kozub,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Białymstoku, która prowadziła
śledztwo w tej sprawie. Tylko jeden z oskarżonych był w przeszłości karany, i to za narkotyki.

Groźny płyn do kąpieli dla dzieci

Pogoda

Zdrowie Odkryto w nim bakterie. Sieć wycofała go ze sklepów

Dziś

17°C

C

hodzi o kosmetyki z serii
Babydream ze sklepów Rossmann. Wykryto w nich drobnoustroje Serratia marcescens.
W skrajnych przypadkach mogą
powodować u małych dzieci wysypkę, biegunkę, a nawet sepsę.

w dzień

8°C

w nocy

Zainfekowane są dwie partie
produktu o numerach: 11/2014
11 (500 ml) oraz 11/2014 12
(1000 ml). Nie wiadomo ile butelek trafiło do sklepów w naszym
regionie (w całej Polsce to około
3,5 tys. sztuk).

Towar zaraz po zgłoszeniu
problemu przez producenta został wycofany. Jednak ci, którzy
wcześniej kupili skażony płyn,
mogą go zwrócić do każdego
sklepu sieci. Nie jest potrzebny
dowód zakupu.
(ŁW)

1015 hPa
Jutro

19°C
w dzień

8°C

w nocy

1011 hPa
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Jutro w numerze

Potrzebujemy słonecznej witaminy

Byli uczniowie ufundowali pomnik

Najwięcej znajdziemy jej w tłustych rybach, np. łososiu czy
śledziu oraz w tranie. Sporo zawiera jej mleko, ser żółty, masło
i jajka. W witaminę D, bo o niej mowa, zgodnie z zaleceniami,
wzbogacane jest także mleko modyfikowane dla niemowląt
i małych dzieci, ponieważ jej odpowiednia ilość jest we
wczesnym okresie życia szczególnie potrzebna.

14 października zostanie odsłonięty nowy pomnik Stanisława
Jerzego Niewiarowskiego, nauczyciela fizyki w Szkole
Podstawowej nr 2 w Łapach. Ufundowali go byli uczniowie.
Pomnik pana Niewiarowskiego stał się nie tylko miejscem
pochówku, ale także miejscem pamięci jego wychowanków.

