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Lato na Warmii i Mazurach jest zielone

Fot. Paweł Jaszczanin

TURYSTYKA || Poznaliśmy laureatów konkursu „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych konkursów, organizowanych z myślą o popularyzacji
turystyki na obszarach wiejskich. Laureaci „Zielonego Lata” wybierani są spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu obiektów.

Nagroda specjalna dla Pracowni Rzemiosł Dawnych z Łęcznej (gm. Tolkmicko) prowadzonej przez Aleksandrę Olszewską i Jakuba Bronickiego
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Urzędzie
Ma r s z a ł k o w skim poznaliśmy laureatów konkursu
„Zielone Lato”. To jeden
z najstarszych konkursów,
organizowanych z myślą
o popularyzacji turystyki na
obszarach wiejskich.
Komisja konkursowa sprawdza m.in.: standard zakwate-

turystyczne); gospodarstwa
gościnne — wypoczynek na
wsi (inne obiekty turystyczne działające na obszarach
wiejskich Warmii i Mazur),
zagrody edukacyjne Warmii
i Mazur.
W kategorii wypoczynek na
wsi nie przyznano pierwszego
miejsca. Drugie zajęło „Siedlisko na Wygonie” prowadzone
przez Darię i Radosława Pusz-

rowania, jakość świadczonych
usług, stan obiektów, a także
możliwości żywienia gości
i metody promocji obiektów. Laureaci „Zielonego
Lata” wybierani są spośród
kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu obiektów
w trzech kategoriach:
gospodarstwa gościnne
— wypoczynek u rolnika (typowe gospodarstwa agro-

ko w Zełwągach (gm.Mikołajki). Trzecie miejsce zajęła
„Anielska Dolina” Haliny Cieśli z Aniołowa (gm. Pasłęk).
W kategorii wypoczynek
u rolnika przyznano dwie
pierwsze nagrody. Jednym
ze zwycięzców zostało Gospodarstwo agroturystyczno-hodowlane „Lubaczówka” prowadzone przez Annę
i Heralda Lubeckich w Na-

komiadach (gm. Kętrzyn).
Drugim — gospodarstwo
ekologiczne „Moniówka”
z Huty Wielkiej prowadzone
przez Monikę Płechę. Laureatem drugiego miejsca
został „Ziołowy Dzbanek”
prowadzony przez Waldemara i Ewę Misiewicz w Sąpach
(gm. Młynary).
Nagrodę specjalną w kategorii zagrody edukacyjne

otrzymała jedna z najmłodszych zagród w regionie
— Pracownia Rzemiosł
Dawnych z Łęcznej (gm.
Tolkmicko) prowadzona
przez Aleksandrę Olszewską
i Jakuba Bronickiego.
Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne oraz
bezpłatną możliwość promocji obiektu podczas m.in. targów turystycznych.
pj

Kto do Rady Miasta, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa?

D

ziesiątego lipca do Olsztyna przyjechał Grzegorz
Schetyna i Katarzyna
Lubnauer, czyli przewodniczący Platformy Obywatelskiej
i Nowoczesnej. A to dlatego, że
Koalicję Obywatelską powołały właśnie te partie.
— Chcemy, aby Koalicja
Obywatelska była gotowa do
wyborów samorządowych, potem europejskich i parlamentarnych. Uważamy, że budowanie wspólnego programu
ma sens — mówił Schetyna.
— Ogłaszanie kolejnych kan-

dydatów na dobrych gospodarzy pokazuje, że można się porozumieć — dodała Lubnauer.
Wiemy już, że kandydatem
Koalicji Obywatelskiej na
prezydenta Olsztyna została
Beata Bublewicz. Tym samym dołączyła do obecnie
urzędującego prezydenta
Piotra Grzymowicza i Michała Wypija, przewodniczącego
partii Porozumienie na Warmii i Mazurach oraz doradcę
ministra nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosława Gowina. Ale co z kandydatami do
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Polityka || Znamy trzech oﬁcjalnych kandydatów na prezydenta Olsztyna. Do obsadzenia została rady miasta, powiatu i Sejmik Województwa. Kto dostanie się na listę? Wiemy już, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna została Beata Bublewicz.

Marcin Kuchciński: Jest
za wcześnie, żeby mówić
o nazwiskach

Rady Miasta? W tej sprawie
Koalicja Obywatelska na razie
milczy.
— Mamy kandydatów, ale
jest za wcześnie, żeby mówić
o nazwiskach. Rozmawiamy
wewnątrz swoich struktur
i jakieś propozycje są, ale nie
są one ostateczne — mówi
Marcin Kuchciński, lider list
do Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z Olsztyna. — Nie mamy
ogłoszonych wyborów, więc
trudno mówić o konkretnych
nazwiskach. Rozmawiamy

z kandydatami na temat ich
startów na różnych szczeblach, zarówno do Rady Miasta, Rady Powiatu i Sejmiku.
Te nazwiska będą się gdzieś
przewijały, ale pełnych list na

razie nie będzie. Na konwencji wskazaliśmy kilka osób,
które będą startowały, ale jest
jeszcze za wcześnie, żeby rozmawiać o dalszym składzie. pj
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