Wioski z powiatu najpiękniejsze w regionie!
Aż trzy wsie z powiatu olsztyńskiego znalazły się wśród 13 laureatów konkursu „Czysta i
piękna zagroda &#8211; estetyczna wieś", którego wyniki zostały ogłoszone na Dożynkach
Wojewódzkich! Gronity z gminy Gietrzwałd zajęły drugie, a Praslity z gminy Dobre Miasto
&#8211; trzecie miejsce. Na miejscu 12. uplasowała się Śródka z gminy Gietrzwałd.
Gratulujemy!

Kto chce mieszkać w pięknym miejscu, ten powinien zamieszkać w powiecie olsztyńskim. Już po raz kolejny
wsie z powiatu okazały się najładniejszymi w regionie Warmii i Mazur. Aż trzy miejscowości z terenu
powiatu znalazły się wśród laureatów jubileuszowej XV edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda &#8211;
estetyczna wieś", który został zorganizowany przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Wyniki konkursu
zostały ogłoszone w niedzielę 19 września podczas Dożynek Wojewódzkich w Lidzbarku Warmińskim. W
tegorocznej edycji konkursu wzięło udział aż 51 miejscowości z terenu województwa. Jury miała twardy
orzech do zgryzienia, ale ostatecznie wyróżniło 13 wiosek. Aż dwie miejscowości z powiatu znalazły się na
przysłowiowym „pudle". Największy sukces odniosła wieś Gronity z gminy Gietrzwałd, która zajęła drugie
miejsce.
- To olbrzymi sukces wszystkich mieszkańców &#8211; cieszy się Józef Grzeszczuk, sołtys Gronit. &#8211;
Okazało się, że Gronity to pracowita wieś i ten fakt został zauważony.
Mieszkańcy Gronit wykonali olbrzymią pracę na rzecz poprawy estetyki tegorocznych upiększenia swojej
wsi.
- Udało nam się wykonać m.in. piękną ścieżkę zdrowia tegorocznych tablicami edukacyjnymi &#8211;
mówi Mirosław Potrapeluk, mieszkaniec Gronit.
Mieszkańcy, którzy pracowali zadaniowo w wolnych chwilach wykonali też kaskadę z kamieni nad stawem,
zrobili wyspy i mostki na stawie, zbudowali scenę, zamontowali oświetlenie i wykonali kilka ładnych
skwerów w wiosce.
- Zaopiekowaliśmy się też małym i zaniedbanym cmentarzykiem, gdzie leżą Warmiacy rozstrzelani przez
żołnierzy radzieckich w 1945 roku &#8211; mówi Józef Grzeszczuk.
Gronity w nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie otrzymały 18 tys. zł oraz dodatkowe 5 tys. zł z
gminy Gietrzwałd za zajęcie najlepszego miejsca spośród wszystkich wsi gminy biorących udział w
konkursie.
Wielki sukces odniosły także Praslity w gminie Dobre Miasto, które zajęły trzecie miejsce w regionalnym
konkursie i otrzymały 9 tys. zł nagrody. Symboliczny czek i dyplom odebrał Józef Mucha, sołtys Praslit i
Stanisław Trzaskowski, burmistrz Dobrego Miasta. Sołtysowie zwycięskich wsi zapowiadają, że nagrody
będą przeznaczone na kolejne potrzebne inwestycje w miejscowościach. Laureatem konkursu została też
Śródka z gminy Gietrzwałd, która uplasowała się na 12 miejscu. Warto przypomnieć, że w przeszłości

konkurs na najpiękniejszą wieś regionu wygrywało Biesowo z gminy Biskupiec, a rok temu Bredynki,
również z gminy Biskupiec zajęły drugie miejsce.
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