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Dąbrowa Białostocka >> Czwartkowa uroczystość w Zespole Szkół

D. Biziuk

Hala sportowa
wreszcie otwarta
Ma ponad 60 metrów długości, 39
szerokości i jest
najnowocześniejszym tego typu
obiektem w powiecie sokólskim.
Dorota Biziuk
sokolka@wspolczesna.pl

C

hodzi o halę sportową przy Zespole
Szkół w Dąbrowie
Białostockiej.
W
czwartek odbyło się uroczyste
otwarcie tego obiektu.

Mamy czym
się chwalić
– Słyszałem już kilka opinii, że
nasza hala jest najładniejszym
obiektem sportowym na terenie
powiatu sokólskiego – powiedział Jarosław Budnik, dyrektor
dąbrowskiego Zespołu Szkół.

Starosta sokólski Franciszek Budrowski (z lewej) przyjechał na otwarcie nowej hali z workiem piłek. Prezent odebrał dyrektor Jarosław Budnik (z prawej).
Budowa ruszyła w 2009 roku.
Inwestycja kosztowała prawie
4,5 mln zł. Pieniądze na ten cel
pochodziły z kilku źródeł. Jednym z nich było Ministerstwo
Sportu i Turystyki, które przeka-

zało 1 mln 100 tys. zł (fundusze
w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego). Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych doło-

żył do inwestycji 800 tys. zł, natomiast samorząd dąbrowskiej
gminy – 200 tys. zł. Pozostała
kwota pochodziła ze środków
budżetowych Starostwa Powiatowego w Sokółce.

– Na hali powstały boiska
do siatkówki, koszykówki, tenisa
ziemnego i piłki ręcznej oraz trzy
treningowe boiska do siatkówki
i koszykówki – wyliczył Jarosław
Budnik.

Parkiet w prezencie
Ciekawe jest to, że parkiet nowoczesnego obiektu wykonano
z klonu kanadyjskiego. Dotychczas taki materiał został użyty
przy budowie tylko pięciu hal
sportowych w Polsce.
– Ci, którzy byli zaangażowani
w tę inwestycję, otrzymali dziś
po małej deseczce z parkietu
z napisem „made in USA”. Dlaczego? Bo akurat ten materiał
rozprowadza na rynku amerykańska firma. Wydaje mi się, że
przygotowaliśmy oryginalny prezent – podkreślił dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie.
Uczestnicy czwartkowej uroczystości mieli okazję obejrzeć
m.in. bardzo widowiskowe pokazy sztuk walki. Była też inna
atrakcja, a mianowicie pokaz
strzelania do bramki. O wykonanie tego zadania poproszono
obecne na sali VIP–y.
s
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Białystok >>

Trwa walka
z bankiem

Z

godnie z decyzją sądu II instancji,
w
czwartek
ponownie rozpoczął się proces,
w którym Wiesław Grzegorczyk,
rolnik z Wysokich k. Sokółki, pozywa bank PeKaO SA. Powodem
jest niesłuszne naliczenie gigantycznych odsetek karnych za niespłacenie kredytu w terminie.
Bank odrzucił propozycję ugody.
O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie. W 2000 r. nasz Czytelnik zaciągną kredyt na 320 tys. zł
na rozbudowę swego gospodarstwa. Kiedy w związku z suszami
pojawiły się problemy ze spłatą
kredytu, Wiesława Grzegorczyka
porozumiał się z bankiem odnośnie nowego harmonogramu
spłat i raty regularnie przelewał
na konto banku. Kłopoty zaczęły
się w 2008 r. Wówczas PeKaO,
ku zdziwieniu 48-latka, poinformował go, że od 5 lat nie spłaca
kredytu i musi wraz z odsetkami
karnymi zapłacić 574 tys. zł.
Sąd Okręgowy w Białymstoku
uznał, że bank powinien pisemnie poinformować rolnika o zadłużeniu, a nie telefonicznie (jak
to zostało zrobione). Po apelacji,
do ponownego rozpatrzenia trafił jeden z bankowych tytułów
wykonawczych (rodzaj wyroku).
Drugi, opiewający na kwotę ok.
60 tys. zł, jest już realizowany
przez komornika. W obawie
przed utratą gospodarstwa Wiesław Grzegorczyk i jego adwokat
złożyli wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności na bankowym
tytule wykonawczym. Kolejna
rozprawa w kwietniu.
(ika)

Nasz patronat>> Seminarium i regionalny finał konkursu

Konkurs >> Do końca stycznia czekamy na zgłoszenia

Poznamy liderów innowacji i rozwoju

To ostatnia szansa
na wycieczkę

I

nnowacje bliżej nas – to tytuł
seminarium, które o godz. 9.45
rozpocznie się 18 stycznia w sali
konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Część spotkania stanowić
będą wykłady dotyczące tematyki
innowacyjności. Będzie też możliwość uzyskania informacji na temat pozyskiwania dotacji na innowacyjne projekty. Udział w

w konkursie podmioty ubiegają
się o tytuł w następujących kategoriach: Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna
usługa, Innowacyjna gmina, Wizjoner IT, Dynamicznie rozwijająca się firma.
esteś osobą, która lubi bezinZainteresowani mogą się zareteresownie pomagać innym?
jestrować na portalu liderzyin- Bierzesz udział w różnych aknowacji.pl/seminaria_2011.
cjach charytatywnych, społecz(peż) nych, pomocowych? Zgłoś się
do naszego konkursu „Wolontariat jest super”. Możesz wygrać
nauczycieli WF
wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli!

seminarium jest bezpłatny.
Wydarzenie to jest częścią
projektu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” realizowanego
od 2008 roku przez Fundację Innowacji i Rozwoju przy współpracy z UMWP.
Podczas imprezy poznamy też
laureatów edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju – 2011”. Uczestniczące

Nasza akcja >> Ruszył plebiscyt dla

Kandydatów nam przybywa!
P

lebiscyt na Najpopularniejszego Nauczyciela WF nabiera rozpędu. Otrzymujemy kolejne zgłoszenia kandydatów
od Czytelników z całego regionu.
Jak informowaliśmy, swojego
ulubionego nauczyciela zgłosili
np. uczniowie z klasy III „c”
w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Jaświłach. Nasz plebiscyt miał
także odzew wśród uczniów gimnazjów w Krypnie oraz Wysokiem
Mazowieckiem.
Plebiscyt to bowiem doskonała
okazja, by docenić pracę nauczycieli. To często oni jako pierwsi do-

i przysyłając go na adres
strzegają talent sportowy
redakcji. Kupony będzieucznia, pomagają mu
my drukować w „Gazecie
przezwyciężyć własne
Współczesnej”. Zgłoszosłabości czy uczą zasad
nych kandydatów zaprefair play. Zgłoście zatem
zentujemy na łamach ganauczyciela, którego luHonorowy
Patronat Marszałka zety. O tym, kto wygra,
bicie i cenicie.
zdecydują
Czytelnicy
Z uwagi za zaintereso- Województwa
Podlaskiego
w głosowaniu.
wanie Czytelników, prze
Plebiscyt na Najpopularniej-dłużyliśmy termin zgłaszania kandydatów. Możecie to czynić do 6 szego Nauczyciela WF organizulutego. Zrobić to można dzwoniąc jemy już po raz trzeci. Jego pahonorowym
jest
pod numer telefonu 85 748 74 25, tronem
85 748 96 55, wysyłając maila Jarosław Dworzański, marszałek
na adres: jszypulska@wspol- województwa podlaskiego.
czesna.pl, bądź wypełniając kupon
(jsz)

J

Czwarta odsłona konkursu
Nasz konkurs, w którym chcemy pokazać innym zalety wolontariatu w różnej formie, trwa już
czwarty miesiąc. Do tej pory wyłoniliśmy laureatów w trzech kategoriach: wolontariat w organizacjach
i
instytucjach,
wolontariat wirtualny i wolontariat indywidualny.
W styczniu chcemy zwrócić
uwagę na wolontariat akcyjny.
I właśnie osoby, które w ten
sposób działają na rzecz innych,
zachęcamy do udziału w konkursie.
Przez wolontariat akcyjny należy rozumieć pomoc przy jedno-

razowej bądź cyklicznej akcji, np.
zbiórka darów na pomoc ofiarom
kataklizmów, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
happening promujący Europejski
Dzień bez Samochodu, przygotowanie festynu.
Możliwości jest wiele. Jeśli
ostatnio zbierałeś pieniądze
na WOŚP albo pomagałeś w organizacji
jakiejś
akcji
pomocowej, opisz nam swoje doświadczenia z tym związane.
Opisz swoją pracę, wyzwania,
wrażenia, emocje czy motywacje, jakie towarzyszą działalności
wolontarystycznej. Pokaż innym
jak mnóstwo satysfakcji i pozytywnej energii przynosi Ci taka
aktywność.
Niech dzięki Tobie inni przekonają się, że wolontariat daje
wiele korzyści- jest szansą osobistego rozwoju i realizacji pasji,
okazją do zdobycia nowych
umiejętności, poznania ciekawych ludzi i przeżycia fantastycznej przygody.

Jak wziąć udział?
Wystarczą trzy kroki:
1. Napisz tekst opisujący Twoją historię. Tekst może mieć dowolną formułę np. wspomnienie,
relacja, refleksje, pamiętnik itp.
2. Dostarcz do nas napisaną
pracę wraz z Formularzem zgłoszeniowym oraz Deklaracją.
3. Zamieść swoją pracę na jednym z portali społecznościowych: mmbialystok.pl, mmsuwalki.pl, mmlomza.pl w zakładce „Wolontariat jest super”.
Na prace w kategorii wolontariat akcyjny czekamy do 31 stycznia, do godz. 16. Specjalna kapituła wyłoni laureata, który
w nagrodę wiosną pojedzie
na pięciodniową wycieczkę
do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli. Nagrodę funduje
europoseł Krzysztof Lisek.
Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie internetowej www.wspolczesna.pl/wolo
ntariat.
(luk)

