6

GAZETA OLSZTYŃSKA

DZIENNIK ELBLĄSKI

www.gazetaolsztynska.pl

PIĄTEK 15.06.2012

WIADOMOŚCI

OLSZTYN

UROCZYSTE OTWARCIE
OŚRODKA OCENY

Fot. Wojciech Benedyktowicz

Wczoraj uroczyście
otwarto dydaktyczno-badawczy Ośrodek Oceny
Produktów Pochodzenia
Zwierzęcego UWM. Mieści się przy ul. Słonecznej
50 w Kortowie III. To
sześć nowoczesnych laboratoriów, z których będzie
korzystało blisko 1400
studentów. Ośrodek powstał poprzez rozbudowę
i modernizację obiektów
Wydziału Bioinżynierii
Zwierząt oraz Zakładu
Doświadczalnego w Bałcynach, gdzie znajduje się
supernowoczesna chlewnia. W ten sposób uczelnia zyskała 3400 mkw.
powierzchni.
Pieniądze na budowę
ośrodka pochodzą z Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W 2009
roku UWM podpisał
z Polską Agencją Rozwoju umowę na wykorzystanie blisko 130 mln zł.
Koszt budowy i modernizacji ośrodka wyniósł blisko 24 mln zł. W ramach
projektu powstały m.in.:
Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa,
Ośrodek Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Żywności i Profilaktyki
Weterynaryjnej czy Laboratorium Diagnostyki
Molekularnej. MZG

B i skupi e c . Do otwarcia nowego centrum handlowego zostało niecałe dwa tygodnie

Na taką Karuzelę
czekali od dawna
Mieszkańcy
Biskupca zacierają
ręce. Już niedługo
będą mogli
zapomnieć
o drogich
podróżach na
zakupy do
Olsztyna. W ich
mieście stanie
galeria. Będzie też
plac zabaw, duży
parking,
a nawet... kultura
azjatycka. Za
niespełna dwa
tygodnie wielkie
otwarcie Centrum
Handlowego
Karuzela.
Edyta Hołdyńska, er
e.holdynska@gazetaolsztynska.pl

Jest ich coraz więcej. Powstają nie tylko w metropoliach, ale również w kilkunastotysięcznych miastach. Galerię handlowe z prawdziwego
zdarzenia ma już Ostróda. Teraz przyszła pora na Biskupiec.

Karuzela ma 3,5 tysiąca metrów
kwadratowych powierzchni, a przed
nią jest parking na 120 samochodów

— Sklepów z kosmetykami
nigdy nie jest za dużo — śmieje się Elżbieta Jasińska, kasjerka z Biskupca. — Nie mogę
się już doczekać otwarcia Karuzeli. Nie wszystkich przecież
stać na to, żeby jeździć do
Olsztyna. A do tej pory byliśmy zmuszeni jakoś sobie radzić bez centrum handlowego w naszym mieście.
Już 27 czerwca Elżbieta Jasińska będzie mogła oddać
się zakupowemu szaleństwu.
Podobnie jak większość
mieszkańców miasta jest zadowolona z nowej inwestycji.
Zresztą dla mieszkańców Biskupca otwarcie centrum to
wydarzenie, bo do tej pory
w mieście nie było nawet
większych sklepów.
Jan Kukowski obserwował

budowę centrum od początku. — Blisko mieszkam, a to
dodatkowy plus — mówi. —
Bardzo mi się to wszystko
podoba. Na początku byłem
sceptyczny, ale teraz uważam,
że dobrze, że pojawią się nowe
sklepy. Będzie wśród nich kilka takich, do których chętnie
będę zaglądał.

Pierwszy o siódmej,
a potem reszta
27 czerwca już od godziny 7
otwarty będzie sklep Media
Expert. Dwie godziny później klienci będą mogli zrobić
zakupy także w innych sklepach. Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godz. 15 i potrwa
do godz. 20.30.
Wielkie otwarcie już za niecałe dwa tygodnie, a tymcza-

sem Centrum Handlowe Karuzela otrzymało już swój adres. Budynek od tej pory zajmuje numer 7A przy ulicy 1
Maja. W samym centrum
miasta.
Ta informacja szczególnie
ucieszyła Andrzeja Gadomskiego, pracownika fizycznego z Biskupca. — Zmęczony
po całym dniu pracy nie będę
musiał daleko chodzić nawet
po bułki — mówi. — Dodatkowo centrum będzie nowoczesne, a tego w tym mieście
ciągle brakuje.
Joanna Marczak, dyrektorka Centrum Handlowego Karuzela: — Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Biskupca — mówi. —
Wiemy, że potrzebują takich
miejsc.

Dorośli na zakupy,
dzieci na plac
W Karuzeli będą między innymi: wspomniany sklep ze
sprzętem AGD i RTV Media
Expert, drogeria Rossmann,
sklepy obuwnicze Ray i CCC,
piekarnia Tyrolska, sklep spożywczy, Pepco z zabawkami
dla dzieci i Zakłady Mięsne
Warmia. Powstanie również
Centrum Azjatyckie. — Każdy znajdzie coś dla siebie —
mówi Joanna Marczak. —
Kiedy dorośli pomaszerują
z portfelami po zakupy, dzieci będą się mogły pobawić na
ogólnodostępnym, nowoczesnym placu zabaw z huśtawką, karuzelą, zjeżdżalnią
i stożkiem do wspinaczki, który również pojawi się w nowym obiekcie.

Region . Posłowie Ruchu Palikota uważają, że składowisko zagraża mazurskim jeziorom

Sejmik zajmie się śmieciami w Spytkowie
Andrzej Mielnicki
a.mielnicki@gazetaolsztynska.pl

Na najbliższej sesji Sejmiku
Województwa radni mają
debatować na temat
gospodarki odpadami
w regionie. Wczoraj tematu
do obrad dostarczyli im dwaj
posłowie Ruchu Palikota
z Warmii i Mazur.
Wojciech Penkalski i Tomasz
Makowski nieoczekiwanie pojawili się w Olsztynie. Mieli ze
sobą ekspertyzę hydrogeologiczną dotyczącą lokalizacji
składowiska odpadów w Spytkowie koło Giżycka, którą zamówił u eksperta poseł Penkalski. — Lokalizacja składowiska w tym miejscu zagraża

wodom podziemnym, a co gorsza, wodom powierzchniowym
— uważa Dariusz Kuberski,
autor ekspertyzy, który był z posłami. — Czyli w tym przypadku ciekom, które wypływają bezpośrednio do jeziora
Skarż i dalej do Wielkich Jezior
Mazurskich. To jest taka bomba z opóźnionym zapłonem.
Marszałka Protasa nie było
w urzędzie. — Jest na urlopie
— wyjaśniła sekretarka. Z posłami spotkał się Witold
Wróblewski, członek zarządu
województwa. Jemu parlamentarzyści przekazali ekspertyzę dotyczącą składowiska odpadów w Spytkowie wraz
z pismem, które nazwali interwencją poselską.

— Ponieważ sprawa dotyczy
gospodarki odpadami, która
będzie przedmiotem obrad
sejmiku w najbliższy wtorek,
to pochylimy się nad tymi materiałami — zapewnia Witold
Wróblewski. — Przed chwilą
dostałem dokument, trudno
więc, żebym od razu wydawał
opinię. Na pewno radni zajmą
się sprawą, jak zresztą całym
programem gospodarki odpadami w regionie. I podejmą
decyzję.
Posłowie Penkalski i Makowski spotkali się też z wojewodą Marianem Podziewskim, któremu również przekazali swoją ekspertyzę.
Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych

w Spytkowie to inwestycja
Mazurskiego Związku Międzygminnego — Gospodarka
Odpadami. ZUOK w Spytkowie będzie obsługiwał ponad 100 tys. mieszkańców
okolicznych gmin. Jego budowa już trwa, dlatego zastępca wójta gminy Giżycko
Tomasz Juszkiewicz jest zaskoczony interwencją posłów
właśnie teraz. — Inwestycja
uzyskała wszelkie pozwolenia, jej zakończenie planowane jest na wiosnę 2013
roku — mówi Juszkiewicz.
— Składowisko ma kosztować
40 mln zł, z tego połowa to
dotacja z UE. Zakład będzie
wyposażony w najnowocześniejsze technologie.
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Wojciech Penkalski i Tomasz Makowski przywieźli marszałkowi
i wojewodzie ekspertyzę dotyczącą składowiska w Spytkowie
Fot. Grzegorz Czykwin

