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B is kupie c. Coraz bliżej otwarcia centrum handlowego przy ul. 1 Maja

Karuzela zakręci się...

...w czerwcu
Wielkimi krokami zbliża się otwarcie centrum handlowego Karuzela przy ul. 1 Maja w Biskupcu. Zakupy w największym
obiekcie handlowym w mieście będzie można zrobić już w czerwcu. Przed Karuzelą gotowy jest już też duży parking
i nowoczesny plac zabaw, który będzie służyć najmłodszym. Nie zabraknie na nim oczywiście... karuzeli.
pega
naszawarmia@gazetaolsztynska.pl

B

udowa
centrum
handlowego Karuzela ruszyła jesienią
ubiegłego roku. Od tamtego
czasu przy ul. 1 Maja w Biskupcu zmieniło się prawie
wszystko — powstał obiekt
na niemal 3,5 tys. metrów
kwadratowych, wokół budynku przygotowano parking na 120 aut, a obok
zorganizowano też ogólnodostępny plac zabaw dla
dzieci. Teraz w końcu zbliża się czas wielkiego otwarcia, które zaplanowano na
czerwiec.

Parking dla dorosłych,
zjeżdżalnie dla dzieci
Wraz z otwarciem Karuzeli w mieście przybędzie przede wszystkim miejsc do robienia zakupów. Wśród najemców są m.in. sieć drogerii Rossmann, sklep obuwniczy CCC czy salon ze sprzętem elektronicznym MediaExpert oraz sieć supermarketów Polomarket. Poza tym
lokale zajmą sklep obuwni-

czy Ray, Centrum Chińskie,
sklep Pepco, Piekarnia Tyrolska oraz Zakłady Mięsne
Warmia. Oznacza to więc, że
w mieście pojawią się sieciowe marki, które dotychczas były tu nieobecne. Poza
tym, tuż obok centrum dostępny będzie duży parking,
z którego będą mogli korzystać mieszkańcy — nie
tylko podczas robienia zakupów, ale przez cały dzień.
— Do dyspozycji tych najmłodszych mieszkańców będzie z kolei nowoczesny,
ogólnodostępny plac zabaw
— mówi Joanna Marczak,
dyrektor centrum handlowego Karuzela. — Będzie
tam m.in. huśtawka, „domek“ do zabawy ze zjeżdżalnią, a także stożek do
wspinaczki i oczywiście karuzela, nawiązująca do nazwy naszego obiektu. Cały
plac zabaw będzie bezpieczny i ogrodzony, a tuż obok
niego powstaną ławki, z których rodzice będą mogli obserwować swoje pociechy.
Mamy nadzieję, że dzięki
temu to miejsce będzie stale tętnić życiem.

Ożywienie miasta
i powiatu
Władze Biskupca liczą, że
realizowana przez spółkę Farris Investments inwestycja
przyciągnie do miasta ludzi
z sąsiednich miejscowości,
a nawet gmin, i uatrakcyjni lo-

kalny rynek handlowo-usługowy. Według szacunków biskupieckiego ratusza, zatrudnienie w Karuzeli znajdzie
około stu osób.
— Jestem pewien, że to zmiana zdecydowanie na korzyść —
ocenia Kamil Kozłowski, wice-

burmistrz Biskupca. — My
jako ratusz na pewno sprzyjamy tej inwestycji i zależy nam
na przychylnym klimacie wokół niej. To centrum to nie tylko praca dla wielu osób, ale też
duży parking na ponad 120 samochodów, a także schludnie

zagospodarowany plac blisko
centrum miasta. Do tego jeszcze gmina będzie mieć regularne wpływy z podatków. Myślę, że to krok w kierunku rozwoju miasta, który wpłynie
także ożywczo na całą naszą
gminę, a nawet powiat.

Tak będzie wyglądało centrum handlowe Karuzela już
za kilka tygodni. U góry: stan obecny. Fot. archiwum inwestora
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Kupuj tylko
ciepła i jakości? polski węgiel
Chcesz mieć gwarancję
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