Uchwała Rady Wojewódzkiej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Białymstoku
z dnia 25 stycznia 2014 r.

Rada Wojewódzka postanawia ,że przy ustalaniu list wyborczych do Sejmiku Województwa
podlaskiego stosowana będzie zasada parytetu na listach. Co najmniej w jednym okręgu wyborczym
pierwsze miejsce na liście zostanie obsadzone przez kobietę .
Rada Wojewódzka apeluje do rad miejskich i powiatowych w miastach na prawach powiatu , aby
kobiety otrzymały co najmniej dwa pierwsze miejsca na listach do Rady Miejskiej w Białymstoku i co
najmniej jedno pierwsze miejsce w Łomży i Suwałkach.
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Podlaska Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej z zaskoczeniem i oburzeniem przyjmuje
decyzję Zarządu Województwa o całkowitym zaniechaniu budowy lotniska regionalnego. Jest ona
szkodliwa dla województwa. Budowa lotniska jest niezbędna dla uzyskania właściwego poziomu
dostępności komunikacyjnej regionu i dla komplementarności infrastruktury komunikacyjnej. Nie
zastąpi go modernizacja szlaków drogowych i kolejowych. Koncepcja utworzenia wielkiego lotniska
była od początku nieporozumieniem i wyrazem megalomanii - albo po prostu celową próbą takiego
skomplikowania procesu inwestycyjnego, aby jakiekolwiek lotnisko tu nigdy nie powstało.
Zarząd Województwa kierowany przez Janusza Krzyżewskiego przygotował osiem lat temu właściwą,
odpowiadającą potrzebom i możliwościom regionu, koncepcję, opierającą się na modernizacji
istniejącego lotniska na Krywlanach w Białymstoku. Gdyby nowe władze nie odstąpiły od tej
koncepcji lotnisko byłoby wybudowane do 2011 roku. Istniały w tej mierze porozumienia Marszałka
z ówczesnym prezydentem Białegostoku i wdrożono stosowne procedury. Te rozwiązania zostały
przekreślone arbitralną decyzją obecnego Marszałka i obecnego Prezydenta miasta. Nie da się tego
uzasadnić troską o rozwój województwa i miasta ani nawet racjonalnością ekonomiczną.
Mając świadomość straty ośmiu lat, a przez to wielu niewykorzystanych szans rozwojowych oraz
zbędnego wydania publicznych środków (ok. 6,5 miliona złotych) na bałamutne, pozorne niby-cele,
domagamy się pilnego przystąpienia do modernizacji terenu lotniska na Krywlanach z

przeznaczeniem go do przyjęcia samolotów średniego zasięgu, obsługującego zwłaszcza ruch
turystyczny , potrzeby regionalnego biznesu oraz obsługę ruchu towarowego. Jesteśmy

gotowi w trybie pilnym dostarczyć dotychczas przygotowane do tego celu dokumenty,
opracowane przez fachowców, umożliwiające etapową realizację tego celu.

