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Karnawałowa Noc z Bajką

Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne w Dobrym Mieście
zaprasza na wyjątkową, baj-
kową noc. Zabawa startuje
o godz. 20, a zakończy się
w sobotę o godzinie 7.
W czasie balu spotkanie
z bohaterami ulubionych
bajek, wiele ciekawych opo-
wieści i atrakcji.
Kto powiedział, że w biblio-
tece wyłącznie czyta się
bajki? Otóż w tej dobromiej-
skiej również się tańcuje,
bierze udział w ciekawych
zajęciach i konkursach. Kto
wie, może tutaj spotkacie
Czerwonego Kapturka albo
Piotrusia Pana, którzy za-
biorą was w bajkową po-
dróż? Na pewno najmłodsi
będą mogli złapać bakcyla
do książek. A może są boha-

terowie, których jeszcze nie
znacie? Bibliotekarze na
pewno wam o nich opowie-
dzą. W przerwie tańców wej-
dziecie na wieżę, do której
nie ma wstępu na co dzień.
A z niej niektóre z maluchów
po raz pierwszy w życiu
będą mogły podziwiać pano-
ramę miasta. Wymyślajcie
więc przebranie i ruszajcie
na powitanie przygody. Noc
w bibliotece? Taka gratka
nie zdarza się każdego dnia.
Nie tylko książkofile będą
tutaj mile widziani. Kajot

Zapisy na Karnawałową
Noc z Bajką do 29 stycznia
w Wypożyczalni dla Dzieci
i Młodzieży CKB. Impreza
dla dzieci od 7 do 10 lat,
liczba miejsc ograniczona.

Wspólne działanie — więcej korzyści

W skład Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Olsztyna
wszedł Olsztyn i sześć gmin:
Dywity, Barczewo, Purda,
Stawiguda, Gietrzwałd oraz
Jonkowo. Samorządy roz-
poczną współpracę, by
wspólnie wykorzystać naj-
większe atuty swoich gmin
i znajdować rozwiązanie pro-
blemów. Połączone siły
wszystkich gmin ułatwią
przygotowywanie projektów,
które mają większą szansę na
realizację. W ubiegłym roku
strategię działania uzgodniły
wszystkie samorządy, które
weszły w skład MOFO.
Wśród działań znajdą się nie
tylko inwestycje związane
np. z komunikacją, które po-
łączą gminy z Olsztynem,
czyli m.in. wprowadzenie
aglomeracyjnych biletów
miesięcznych ważnych na

wszystkich liniach obsługi-
wanych przez Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu
w Olsztynie. Gminy będą sta-
rały się również realizować
projekty, które pozwolą na
aktywizację mieszkańców za-
grożonych wykluczeniem
społecznym, np. osób pozos-
tających długo bez pracy, ro-

dzin wielodzietnych czy osób
niepełno-sprawnych.
Porozumienie ma sprawić, że
na terenie gmin będzie działo
się więcej i powstawały ko-
lejne inwestycje, które będą
służyć mieszkańcom. W reali-
zacji tego planu ma pomagać
instrument Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. To

dzięki niemu miasto i samo-
rządy, które zawarły porozu-
mienie, mogą realizować
wspólnie zintegrowane przed-
sięwzięcia. 
Na terenie gmin mają po-
wstawać ścieżki rowerowe,
nowe odcinki dróg czy na
przykład bezpłatny dostęp
do internetu. Kajot

Gminy połączyły siły, by
sięgać po pieniądze
unijne. Partnerzy Miej-
skiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Olsztyna zawarły
porozumienie by realizo-
wać wspólne projekty. Te
pomogą w rozwoju sze-
ściu gmin powiatu
olsztyńskiego.
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Biskupiec na feriach
Uczniowie z Biskupca nie nudzą się podczas ferii zimowych. Codziennie
korzystają z nowych atrakcji, rozwijając pasje sportowe i artystyczne. Dołączyć
do nich może również twoje dziecko. Dlaczego warto skorzystać z tej oferty?
Niech za odpowiedź posłużą zdjęcia z dotychczasowych zajęć i program
atrakcji, które jeszcze przed nami.

29 stycznia
• Teleranek
• Wyjście do hali sportowej:
zabawy z piłką (obowiąz-
kowe obuwie sportowe i wy-
godne ubranie, najlepiej
dresowe)

30 stycznia
• Wycieczka do Olsztyna

2 lutego
• Teleranek
• Gry i zabawy integracyjne
w Domu Kultury

3 lutego
• Teleranek
• Wyjście do drukarni oraz
do zakładu pracy chronionej
Polskiego Ośrodka na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym „Koło” w Biskupcu

4 lutego
• Teleranek
• Bajkolandia  przy Biblio-
tece Miejskiej oraz wizyta
u burmistrza Biskupca

5 lutego
• Teleranek
• Kulig z niespodzianką

6 lutego
• Teleranek • Karaoke

Fot. UM Biskupiec
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