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Dyżur w skarbówce Od dziś do końca miesiąca podatnicy, którzy chcą złożyć swój
PIT za 2013 rok, będą mogli to zrobić w specjalnym punkcie podatkowym w Izbie
Skarbowej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, w pokoju 1002, na X piętrze (budynek
Urzędu Miejskiego w Białymstoku). Punkt będzie czynny w dni robocze w godz. 9-14.

Wydarzenia

Dzień dobry

Tomasz Maleta

Droga śmierci
o niedawna
na Białostocczyźnie
najbardziej niebezpieczna
była krajowa ósemka.
Od kiedy jednak
przebudowano drogę
do Jeżewa już prawie nie
słyszymy o ofiarach
na dwupasmówce czy dalej
na obwodnicy Zambrowa.
Na pozostałych odcinkach
nie jest już tak dobrze, ale
dziś śmierć najbardziej krąży
na podlaskim odcinku
krajowej 19. Nie ma tygodnia,
by na trasie od Białegostoku
do Siemiatycz nie dochodziło
do tragedii. Nie tak dawno
w Koźlikach zginęły dwie
osoby, w sobotę w Knorydach
małżeństwo, a ich dziecko
zostało ciężko ranne.
Znaleźli się
w nieodpowiednim miejscu,
w nieodpowiednim czasie. Bo
w zderzeniu z kilkutonową
ciężarówką nie mieli szans.
I zapewne to widmo śmierci
będzie podróżować po „19”
dopóty, dopóki nie zostanie
ona przebudowana. Problem
w tym, że w odróżnieniu
od ósemki (oby jak najwięcej
kierowców i pasażerów nią
podróżujących tego
doczekało), Via Carpatia nie
ma na to najmniejszych
szans. Przynajmniej
w Podlaskiem, bo rząd
do 2030 roku nie planuje
modernizacji tej drogi.
W odróżnieniu od odcinka
Lublin – Rzeszów, na który
ponoć znajdą się pieniądze.
Dlatego kierowcom
w Podlaskiem nie pozostaje
nic innego, jak tylko oszukać
przeznaczenie.
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Przed sąd za faszystowskie
pozdrowienie na cmentarzu
Jest akt oskarżenia Białostocka licealistka oraz 41-letni mieszkaniec Warszawy. To oni odpowiedzą przed sądem
za publiczne propagowanie faszystowskiego ustroju państwa. Podczas manifestacji z okazji Święta Niepodległości,
przed pomnikiem poległych polskich żołnierzy wznosili ręce w geście hitlerowskiego pozdrowienia.
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skarżeni nie przyznali się
do winy. Tłumaczą, że
był to tzw. salut rzymski.
Zapewniali, że w ten sposób
chcieli oddać hołd polskim żołnierzom poległym za ojczyznę.
Prokuratura im nie uwierzyła.
Uznała, że publicznie propagowali faszystowski ustrój państwa
i znieważyli Pomnik – Ołtarz. Zarzuty usłyszał (karany już za groźby i uszkodzenie ciała) 41-letni
warszawiak oraz 19-letnia uczennica VI LO w Białymstoku.
– W początkowej fazie śledztwa
zarzuty przedstawiono trzem
osobom. Przeciwko jednej postępowanie zostało umorzone – tłu-

maczy Artur Kuberski, zastępca
Prokuratora Rejonowego Białystok-Południe.
Śledczy uznali, że ta osoba nie
unosiła prawej ręki w geście faszystowskiego pozdrowienia.
W jednej ręce trzymała bowiem
pochodnię, a w drugiej flagę.
Ważnym dowodem w śledztwie
był filmik, który trafił do internetu. Oprócz sceny na wojskowej
nekropolii uwieczniono na nim
przebieg manifestacji, jaka 10 listopada 2013 roku przeszła ulicami Białegostoku. Jej organizatorem było Narodowe Odrodzenie
Polski. Okazją – rocznica odzyskania niepodległości. Z Rynku

Kościuszki na Cmentarz Wojskowy przy ul. 11 Listopada przemaszerowało kilkaset osób, po drodze skandując m.in. hasła „Polska
dla Polaków”. Po złożeniu wieńców przed pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy,
dwójka manifestantów (dziś
oskarżonych) uniosła prawe ręce w charakterystycznym geście.
– Trudno sobie wyobrazić bardziej kuriozalną i skandaliczną
formę oddawania „hołdu” polskim żołnierzom, niż uczynienie
pod pomnikiem znaku pozdrowienia hitlerowskiego agresora –
uważa Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, przeciw-

działającego rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. – Tłumaczenie
oskarżonych jest śmieszne i niepoważne. Propagowanie faszyzmu jest zabronione przez polskie prawo. Teraz czekamy
na wyrok sądu.
W wersję oskarżonych nie wierzy również prof. Adam Dobroński, białostocki historyk. –
Można dowieść, że na bazie salutu rzymskiego Niemcy wypracowali swój system „heil Hitler”. Ale
co z tego? Na tej samej zasadzie
można powiedzieć, że swastyka
to staroceltycki znak kultowy,
a przez wieki – symbol szczęścia
– uważa. – Nie bawmy się w re-

wizorów historii i dociekanie genezy. Zostawmy to naukowcom.
Obecnie gest uniesionej ręki jest
odczytywany jednoznacznie.
Zdaniem Anny Tatar szczególnie niepokojące jest, że w sprawę
zamieszana jest młoda osoba. –
To dowód na to, jak ważna jest
edukacja i podejmowanie na lekcjach tego rodzaju problematyki. Należy nieustannie tłumaczyć
młodym ludziom, że Polska ze
swoją historią powinna być miejscem, gdzie faszyzm nie może
pojawić się nigdy więcej, w żadnej formie – zaznacza Anna Tatar.
Oskarżonym grozi do dwóch lat
pozbawienia wolności.
(IKA)

Montują serki nad stadionem. Każdy waży 26 ton
Inwestycje Prace przy konstrukcji dachu potrwają do połowy czerwca. Koszt to 30 milionów złotych

P

ierwsze dwa dźwigary zostały już założone. Od tego tygodnia firma
Promostal chce montować nawet pięć
serków tygodniowo. Tak wygląda harmonogram prac przy budowie dachu
nad miejskim stadionem w Białymstoku.
Firma z Czarnej Białostockiej ma już
za sobą najtrudniejszy montaż pierwszego, trójkątnego elementu (to dwa dźwigary tworzące tzw. serek).
– Musieliśmy zintegrować go z częścią już
istniejącej konstrukcji, która w ciągu roku
nieco osiadła – mówi Marek Supruniuk
z Promostalu, kierownik kontraktu. – Konieczny był również demontaż słupa
oświetleniowego o bardzo delikatnej konstrukcji, co wymagało precyzji i sporego nakładu pracy, wykonywanej w trudnych warunkach, na wysokości. Montaż kolejnych
dźwigarów będzie już łatwiejszy – dodaje.
Konstrukcję, której szacunkowa waga
może sięgnąć 3 tys. ton, wykonuje 27 osób.
Cały czas trwa także transport elementów z placu Promostalu w Czarnej Białostockiej do Białegostoku. Jak zapewniają
przedstawiciele firmy, nocny przewóz blisko 40-metrowych tzw. serków, ważących
26 ton, przebiega bez zakłóceń.
Dach stadionu ma być gotowy w połowie czerwca. Koszt jego budowy to 30 mln
złotych.
(MG)
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W tym tygodniu nad stadionem przy Słonecznej zostanie zamontowanych pięć tzw. serków, które stanowią część konstrukcji dachu
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Aranżacja wielkanocnego stołu – stwórz
świąteczny nastrój
Dla wielu z nas śniadanie wielkanocne jest najbardziej
uroczystym w roku. By faktycznie było wyjątkowe, dbamy
szczególnie o smak świątecznych potraw i oprawę stołu.
Napiszemy, jak przygotować stół, aby pięknie się prezentował
i podkreślał wyjątkowy charakter tego uroczystego posiłku.

Stowarzyszenie Droga pomaga Ukrainie
Już dziś zebrane dary zostaną zapakowane na specjalnego busa,
który wyruszy do naszych wschodnich sąsiadów. Droga
zawiezie tam środki opatrunkowe, odzież oraz niepsującą się
żywność. Wysłanie pomocy na Ukrainę jest możliwe dzięki
hojności darczyńców, którzy wspierali akcję wielkanocnej pomocy
zorganizowaną przez stowarzyszenie.

