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MAZURSKIE AGRO SHOW OTWORZY SEZON
JAKO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE
BRANŻOWE SKIEROWANE DO ROLNIKÓW

TERAZ JUŻ JEST CZAS NA PROJEKT
INWESTYCJA\\\ Nowa elektrociepłownia Olsztyna ma „iść w naturę“. Jej bryła przypomina porozrzucane w terenie kamienie
ze źdźbłami trawy. Mieszkańcy wybrali koncepcję instalacji, która jest przeznaczona do spalania posegregowanych odpadów.

Fot. mat. MPEC

M

ieszkańcy Olsztyna wybrali koncepcję architektoniczną nowej
elektrociepłowni,
która ma powstać przy ulicy
Lubelskiej. Z taką inicjatywą
wyszło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. w Olsztynie pod koniec ubiegłego roku. Do wyboru były trzy projekty. Zwycięska koncepcja będzie podstawą do opracowania projektu architektonicznego. Jej
autorem jest Biuro Architektoniczne Maciej Powązka
z Olsztyna. Jego elementem
przewodnim jest „źdźbło trawy”, symbolizujące z jednej
strony wiotkość i delikatność,
a z drugiej siłę przetrwania.
— Długo zastanawialiśmy
się nad tym, jak zaprojektować coś, co będzie się podo-

Wizualizacja koncepcji instalacji ze źdźbłami trawy w Olsztynie spodobała się najbardziej mieszkańcom miasta
bało — mówi autor koncepcji,
architekt Maciej Powązka,
który pochodzi z Olsztyna.
Wybór padł na źdźbło trawy,
bo pracownicy biura wspólnie
doszli do wniosku, że należy

„iść w naturę”. To dlatego
kształty brył instalacji przypominają porozrzucane w terenie kamienie z widoczną na
nich trawą. Źdźbła mają być
wykonane ze szkła organicz-

nego zabarwionego w kolorze
zieleni i dodatkowo podświetlane od wewnątrz. Z drugiej strony nieregularne wielościany mają kojarzyć się
z cywilizacją, bo materiałem

wykończeniowym jest beton.
Instalacja powinna być jednak dobrze widoczna, bo sięga 40 metrów. Same kominy
mają 60 metrów. Te zostaną
jednak osłonięte żaluzją z lis-

tew drewnianych wykonanych
ze świerka lub modrzewia syberyjskiego wybarwionego
w kolorach brązu i bieli.
To jednak na razie faza koncepcji architektonicznej. Teraz
kolej na projektanta, który
będzie realizował projekt. Czy
będzie realizowało go biuro
Macieja Powązki?
— Tego jeszcze nie wiemy —
odpowiada olsztyński architekt.
Przypomnijmy. Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego przez olsztyński
MPEC jest budowa instalacji
przeznaczonej do spalania
posegregowanych odpadów
komunalnych. Nowa instalacja wraz z ciepłownią w Kortowie ma w przyszłości pokryć
zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna w ciepło.
Wojciech Kosiewicz

BARTOSZYCE WALCZĄ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA ILUMINACJĘ
NASZ PATRONAT\\\ Bartoszyce rywalizują z innymi miastami o tytuł najpiękniej oświetlonego miasta w konkursie „Świeć się z Energą”. Można głosować do 25 stycznia.

B

jest możliwe. To właśnie Bartoszyce okazały się królem
ostatnich godzin głosowania
i rzutem na taśmę wyprzedziły iluminację z Olsztyna, prowadzącą w konkursie regionalnym od samego początku.
Jednak w ciągu kilku ostatnich dni udało się zmobilizować mieszkańców i sympatyków Bartoszyc na tyle skutecznie, że w klasyfikacji przesko-

Fot. arch. organizatora

artoszyce zostały najpiękniej oświetlonym
miastem w naszym regionie. Tak zdecydowali po raz
trzeci mieszkańcy Warmii i Mazur. Teraz został ostatni etap
konkursu „Świeć się z Energą”,
czyli rywalizacja ogólnopolska.
Na pierwszym miejscu jest na
razie Częstochowa, jednak, jak
pokazał etap regionalny na
Warmii i Mazurach, wszystko

czyły Olsztyn. — Portale internetowe informowały o konkursie. Jeden nawet prowadził akcję w bartoszyckich szkołach. Na naszej stronie codziennie informowaliśmy o wynikach konkursu— mówi Tomasz Pisarski z działu marketingu Urzędu Miasta w Bartoszycach.
W pierwszym etapie plebiscytu miasto, które zdobyło

najwięcej głosów, oprócz tytułu najpiękniej oświetlonego
miasta na Warmii i Mazurach i awansu do finału ogólnopolskiego, otrzymało również energooszczędny sprzęt
AGD o wartości 10 tys. złotych
z przeznaczeniem na cele dobroczynne. — W ubiegłych
latach zorganizowaliśmy plebiscyt na Facebooku, w którym wzięły udział instytucje

dobroczynne. Te, które zebrały najwięcej głosów, otrzymały sprzęt AGD — mówi Agata
Mazur z bartoszyckiego ratusza. Drugi, finałowy etap
plebiscytu pokaże, kto zdobędzie tytuł najpiękniej oświetlonego miasta w Polsce. Głosować można do 25 stycznia.
Szczegóły, galeria zdjęć, zasady głosowania: swiecsie.pl
kraw
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Syndyk
ZM Azomet Sp. z o.o. we Włocławku

zaprasza do składania ofert
na sprzedaż w atrakcyjnej cenie nieruchomości zabudowanej
o łącznej pow. 1,0253 ha, położonej w mieście Zalewo,
woj. warmińsko-mazurskie, cena wywoławcza 65 000,00 zł brutto.
kontakt: 723 525 909, (56) 621 91 61; e-mail: krpcedrowski@poczta.onet.pl
75915otba-x-M

przetarg

komunikat

Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego
Consumer Marketing Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Elblągu – sygn. akt VGUp 7/15
ogłasza, że syndyk przekazał mu listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie
Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 8-12
(pok. nr 309), i w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego-komisarza
sprzeciw od listy na adres Sądu Rejonowego
w Elblągu.
75915otba-y-M

Wójt Gminy Purda
ogłasza o sprzedaży nieruchomości w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego – 23.02.2016 r.

1. Prejłowo dz. 30/6 i 30/8 pow. 0,6420 ha KW OL1O/00058096/3 i KW OL1O/00064964/4. Cena wywoławcza 50 000 zł
2. Groszkowo dz. 25 pow. 0,0792 ha KW OL1O/00135638/9. Cena wywoławcza 8 000 zł
3. Kaborno dz. 27 pow. 0,0429 ha KW OL1O/00064667/2. Cena wywoławcza 8 000 zł
4. Butryny dz. 28/5 pow. 0,3490 ha KW OL1O/00158550/5. Cena wywoławcza 38 500 zł
5. Butryny dz. 28/9 pow. 0,7000 ha KW OL1O/00158550/5. Cena wywoławcza 59 500 zł
Przetarg odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Purdzie (woj. warmińsko-mazurskie). Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 lutego 2016 roku do kasy urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy w Purdzie.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Purda, pokój nr 11, w Urzędzie Gminy lub
pod nr. tel. 89 522 89 62. Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Gminy Purda pod adresem www.bip.purda.pl,
na oﬁcjalnej stronie internetowej Gminy Purda pod adresem www.purda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
24716otbr-b-M

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński (tel.
89 757 54 42) ogłasza, że dnia 11 lutego 2016 r. o godz. 8:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Ostródzie, mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do: Leszek Bełej, Małgorzata Bełej,
stanowiącej: udział 2/3 wartości prawa własności udziału w nieruchomości położonej w Leśnicy,
województwie warmińsko-mazurskim, powiecie ostródzkim, gminie Małdyty z obrębu 7 Leśnica,
gruntowej – działki nr 29/4 o pu 5,4200 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym (przeznaczonym
do rozbiórki) oraz działki 33/8 o pu 1,1700 ha niezabudowanej, przeznaczonej na cele produkcji
rolnej; położonej: 14-330 Małdyty, Leśnica,
dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi
księgę wieczystą nr KW [EL2O/00009509/1].
Suma oszacowania wynosi 103 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 69 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 350,00 zł, na konto komornika:
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
26 8843 0003 0032 4148 2000 0010
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 10.02.2016 r. Zgodnie z przepisem art. 976
§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 757 54 42.
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