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Ważna inwestycja w Popielnie

NATURA\\\ — Chcemy przyciągnąć turystów z Polski i zagranicy — mówi dr Mamadou Bah, kierownik Stacji Badawczej Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie, słynącej z hodowli konika polskiego. Pomóc ma w tym otrzymana dotacja.

Fot. Dr Mamadou M. Bah
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tacja Badawcza w Popielnie rusza z wielką
inwestycją. Ścieżki turystyczne dla pieszych
i rowerzystów, wiaty
z miejscem na odpoczynek,
a także wieża widokowa, z której
będzie można podziwiać uroki
Półwyspu Popielniańskiego. To
wszystko będzie wkrótce czekało na turystów odwiedzających Stację. Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności
PAN w Olsztynie, który przejął
w 2016 roku Stację w Popielnie,
pozyskał dotację na modernizację istniejącej infrastruktury.
Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 1,7 mln zł, z czego
85 proc. pokryje unijna dotacja.
To bardzo ważne i długo wyczekiwane przedsięwzięcie.
Oprócz komfortu zwiedzania,
zwiększy się również bezpieczeństwo zwierząt.
— Wybudowane zostanie
nowe ogrodzenie terenu leśnego. Dotychczasowe pochodzi
z lat 50. i jest mocno zniszczone. Nie chroni już ono zwierząt

W Popielnie mieszka również żubroń, popularnie nazywany Brutusem

przebywających w rezerwacie.
Czasem zdarza się, że zwierzęta
uciekają, a pracownicy stacji za
każdym razem muszą ich szukać — mówi kierownik Stacji
Badawczej PAN w Popielnie dr
Mamadou M. Bah.
Z roku na rok w Popielnie
przybywa turystów. Stacja jest
również chętnie odwiedzana
przez okolicznych mieszkańców.
Położona w samym sercu Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym jeziorami – Bełdany, Mikołajskie, Śniardwy i Warnołty.
Niczym magnes przyciągają tu
las, woda oraz wyjątkowe gatunki zwierząt. — To jedyne miejsce
w Europie, gdzie na wolności
żyją koniki polskie. W hodowli
stajennej i w warunkach naturalnych w lesie Popielniańskim,
który ma status rezerwatu,
żyje ok. 100 koników polskich.
W Popielnie mieszka również
żubroń, popularnie nazywany
Brutusem, który jest efektem
krzyżówki bizona, żubra i krowy. Jako bezpłodny osobnik ma
status dożywotniego rezydenta
— opowiada kierownik Stacji.
Dr Mamadou M. Bah ma
nadzieję, że gruntowna modernizacja infrastruktury

zwiększy liczbę odwiedzających
urokliwy ośrodek w Popielnie:
— Chcemy przyciągnąć tutaj
turystów z Polski i z zagranicy
— podkreśla.
Ośrodek w Popielnie powstał
w latach 50. XX wieku i może
pochwalić się ogromnym dorobkiem naukowym. Powstał
tu program znanej szeroko
w kraju i za granicą hodowli
wolnej konika polskiego. To tu
zorganizowano unikatową hodowlę fermową bobrów, umożliwiającą poznanie biologii tego
gatunku oraz realizację przez
szereg lat „Programu aktywnej
ochrony bobra”.
Stacja prowadziła i nadal prowadzi hodowlę zachowawczą
lokalnych ras bydła objętych
programem ochrony. Naukowcy umieścili tu centrum
badań nad dużymi zwierzętami
(bydło, świnie, konie). W Popielnie znajduje się owczarnia
i świniarnia, a w Wielkim Lesie
zbudowano oborę na 250 sztuk
bydła polskiej rasy nizinnej
czarno-białej. Pracę znalazło
tam 5 osób. Stacja planuje zatrudnienie kolejnych pracowników.
Beata Smaka

W sprawie drogi czekają na decyzję ministerstwa
orzysz\\\ Wciąż nie rozstrzygnięto przetargu na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Wszystkie złożone oferty znacznie przewyższają budżet zarezerwowany na ten cel.
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a przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu
GDDKiA zamierzała
przeznaczyć blisko 8 mln zł.
Otwarcie ofert w przetargu
odbyło się 30 października
ubiegłego roku. Jak poinformował nas Karol Głębocki
z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wszystkie
oferty okazały się za drogie.
Najniższa kwota jaką oferował wykonawca wynosiła
blisko 9,5 mln zł, a najwyższa
blisko 14,5 mln zł.
— Wystąpiliśmy do Ministerstwa Infrastruktury
o zwiększenie środków na
realizację tego zadania. Po
uzyskaniu decyzji, będziemy
mogli przystąpić do wyboru
wykonawcy i podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia — mówi Karol Głębocki.
Jak na razie nie wiadomo
kiedy można spodziewać się

Ulica Wojska Polskiego w Orzyszu od lat czeka na przebudowę
odpowiedzi z ministerstwa.
Przypomnijmy, przebudowa
ulicy Wojska Polskiego to dłu-

go wyczekiwana inwestycja,
zarówno przez kierowców,
jak i pieszych. Obecnie stan

drogi pozostawia wiele do
życzenia. Dziury, wyboje, a w
okresie jesienno-zimowym

zalegające kałuże, które są
zmorą pieszych. — Trzeba
bardzo uważać, żeby nie
zostać ochlapanym przez
nadjeżdżające samochody
– skarży się jedna z mieszkanek Orzysza.
Dzięki inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek
drogi o długości blisko 1,5
km. Powstanie też ok 2,7 km
nowych chodników. — Celem
przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego – podkreśla Karol
Głębocki. - Zakres inwestycji
obejmuje m.in. poszerzenie
jezdni do 7 metrów, przebudowę skrzyżowań, budowę
i przebudowę chodników
oraz wykonanie wysp dzielących, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych
i publicznych, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie
oświetlenia drogowego, montaż barier ochronnych.

9,5

mln zł – tyle wynosiła
najniższa oferta
w postępowaniu
przetargowym

Termin realizacji przebudowy został wyznaczony na
koniec października 2018
roku. Czy drogowcy wyrobią
się w czasie?
Beata Smaka
b.smaka@gazetaolsztynska.pl

