Pomóżmy sołectwu Glitajny
w konkursie „Eko-Sołectwo”

Najlepszego burmistrza w całym
powiecie mamy w Korszach!

Po raz kole jny sołect wo Glita jny ma zamiar
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Ryszard Ostrowski został na jw yże j ocenionym
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Seniorzy wybrali
władze swojego klubu

Elżbieta Kozłowsk a został a w ybrana
przewodniczącą Klubu Seniora „Bratek”.
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Gmina Korsze inwestuje
w poprawę warunków drogowych
W Korszach wspiera ją
stowarzyszenia!
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Ostatnia prosta w walce
o halowe mistrzost wo Korsz

Niemal 215 tys. zł
rozdysponowała
Gmina Korsze na
realizacje zadań
publicznych w roku
2018. 2 lutego
zostały podpisane
pierwsze umowy.
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Zakończyła się
przygoda drużyny
Goalsize Korsze
w rozgrywkach
o Halowy Puchar
Polski. Ulegli
Słonecznemu
Stokowi Białystok.
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INFORMACJE

Ostatni, ale jest

Punkt informacyjny
urzędu skarbowego w Korszach

Budżet gminy Korsze
został uchwalony
Radni z Korsz, jako ostatni
w powiecie kętrzyńskim,
uchwalili budżet gminy
na rok 2018. Sesja
„budżetowa” odbyła się 31
stycznia.

Podczas sesji przyjęty został
budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa gminy Korsze. „Za” głosowało jednak
zaledwie sześcioro radnych,
gdyż ośmioosobowa opozycja wobec burmistrza Korsz
– autora projektu budżetu –
wstrzymała się od głosu.
- Widocznie ci radni nie

chcą uczestniczyć w rozwoju gminy i brać za to odpowiedzialność – mówi Ryszard Ostrowski, burmistrz
Korsz. – Dziwię się takiemu
podejściu.
Po uchwaleniu budżetu
Ryszard Ostrowski zapowiada dalsze inwestycje
w gminie oraz współpracę
z sołectwami i organizacjami pozarządowymi.
- Dalej będziemy realizowali to, co do tej pory, ale
jeszcze intensywniej i jeszcze lepiej – dodaje burmistrz
rm
Korsz.

Radni opozycyjni wstrzymali się od głosu w sprawach finansowych.

Anna Sidorowicz – skarbnik gminy Korsze i Ryszard Ostrowski
Fot. Kinga Sobiecka
mogą mieć powody do zadowolenia.

Ponad 60 procent dofinansowania na kolejny projekt w gminie Korsze

Będzie teren rekreacyjno-sportowy w Glitajanch
Fot. Gmina Korsze, Robert Majchrzak

Przyjdź i skorzystaj
z pomocy w rozliczeniu
podatku

W związku z wymogiem
składania zeznań
podatkowych za rok
2017, Urząd Skarbowy
w Kętrzynie uruchomi
punkt informacyjny
w Urzędzie Miejskim
w Korszach.
W punkcie tym będzie
można uzyskać informacje dotyczące rozliczeń
podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok
2017, sposobu wypełniania
formularzy zeznań podatkowych oraz możliwości

skorzystania z ulg i odliczeń. W punkcie informacyjnym będzie można
pobrać druki zeznań oraz
złożyć wypełnione zeznania podatkowe.
Punkt będzie czynny
w dniach:
19 lutego 2018 r. (poniedziałek), 12 marca 2018
r. (poniedziałek) w godzinach 9-14. Sala sesyjna
(2 piętro).

Szkolenie aktywizacyjne w Korszach

Uczestnicy poszerzyli swoją
wiedzę na temat projektów

Gmina Korsze otrzymała
kolejną dotację. To
kwota niemal 64 tysięcy
złotych, przeznaczona
na zagospodarowanie
terenu rekreacyjnosportowego
w Glitajnach.

Podpisanie umowy miało
miejsce w urzędzie marszałkowskim w Olsztynie.
Ze strony Gminy Korsze dokument podpisali: Ryszard
Ostrowski, burmistrz Korsz
o r a z A n n a S i d o r ow i cz ,
skarbnik gminy. Instytucję
finansującą reprezentowa-

ła Sylwia Jaskulska, członek
zarządu województwa.
W ramach „zagospod a r ow a n i a p r ze s t r ze n i
publicznej na potrzeby
placu rekreacyjno-sportowego w Glitajnach” zostanie wykonana ścieżka
sensoryczna, boiska do pił-

ki siatkowej, piłki nożnej
i koszykówki wraz z wyposażeniem oraz zostaną zakupione aluminiowe bramki do piłki nożnej i gabloty
informacyjne z oświetleniem LED. Całkowita
wartość projektu wynosi
rm
99 986,96 zł.

Pomóżmy sołectwu Glitajny w konkursie „Eko-Sołectwo”

Wspólnie pozbierajmy elektroodpady!
Po raz kolejny sołectwo
Glitajny ma zamiar
przystąpić do konkursu
„Eko-Sołectwo”. Konkurs,
już po raz ósmy, zostanie
przeprowadzony przez
redakcję Pulsu Regionu
- Magazynu Samorządów
Województwa WarmińskoMazurskiego.
W ramach konkursu zbierane będą elektrośmieci, takie

jak: pralki, lodówki, zamrażarki, roboty kuchenne, czajniki, tostery, zmywarki, suszarki, żelazka, odkurzacze,
telewizory, radia, komputery,
laptopy, drukarki, monitory,
telefony, maszyny do szycia,
golarki, zabawki elektryczne,
baterie, silniki elektryczne,
dojarki, akumulatory itp. Sołtys sołectwa Glitajny Tadeusz
Woźniak zwraca się z prośbą
do mieszkańców gminy Kor-

Kreowanie, planowanie
i zarządzanie projektem
społecznym dla
mieszkańców to
tematyka szkolenia, które
zostało przeprowadzone
w hali widowiskowosportowej w Korszach.

sze o pomoc w zbieraniu elektrośmieci. W ramach działań
zapewniony będzie odbiór
urządzeń po wcześniejszym
zgłoszeniu. Więcej informacji
można uzyskać pod numer telefonu 507 195 445.
Przypominamy, że w poprzedniej edycji konkursu
„Eko-Sołectwo”, który również polegał na zbiórce elektroodpadów, Glitajny zajęły
ks
pierwsze miejsce.

Tadeusz Woźniak z nagrodą za
pierwsze miejsce w poprzedniej
edycji konkursu.
Fot. Archiwum prywatne


Szkolenie miało na celu
poszerzyć wiedzę na temat projektów, ale w dużej mierze przyczyniło się
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do aktywizacji społeczeństwa. Spotkania były prowadzone metodą warsztatową, a w ramach szkolenia
uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i oraz
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W mieście i na wsiach:

Ruszył nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Gminie Korsze

Gmina Korsze inwestuje
w poprawę warunków
drogowych

W ostatnich dniach uroczyście otwarto m.in. wyremontowaną ulicę Wiejską w Korszach.
Fot. Rafał Jakubczak


Ulica Wiejska w Korszach oraz droga
w Łankiejmach to przebudowane arterie
na terenie gminy Korsze, które zostały
oficjalnie oddane do użytku w lutym.
Gmina Korsze idzie jednak za ciosem
i na inwestycje drogowe w roku 2018
zaplanowała w budżecie grubo ponad
milion złotych!

Z

e wspomnianych na
wstępie dróg, jako pierwszą oficjalnie do użytku
oddano ulicę Wiejską. Uroczyste przecięcie wstęgi,
z udziałem przedstawicieli
władz samorządowych gminy Korsze i powiatu kętrzyńskiego, nastąpiło 8 lutego.
Całkowity koszt przebudowy wyniósł 394 641,16 złotych i został sfinansowany
po połowie z kasy gminy
Korsze i powiatu. Pięć dni
później nastąpiła kolejna
okazja do przecięcia wstęgi,
tym razem w Łankiejmach.
Całkowity koszt przebudowy tej drogi to z kolei 380
961,75 złotych. Podczas uroczystości Ryszard Ostrowski,
burmistrz Korsz, podkreślił
jak wielkie znaczenie ma
przebudowa tej drogi dla
poprawienia bezpieczeństwa
mieszkańców wsi. Podziękował też wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji
inwestycji.
- To zadanie nie byłoby
zrealizowane, gdyby nie
dobra współpraca gminy
z samorządem powiatowym - zaznaczył Ryszard
Ostrowski.
Obok burmistrza Korsz,
symbolicznego przecięcia
wstęgi na wyremontowanej
drodze dokonał też Michał
Krasiński, wicestarosta kętrzyński, a także Andrzej
Wankiewicz - przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach, Danuta Jutal - radna
Rady Miejskiej w Korszach,
Leon Gałecki - sołtys sołectwa Łankiejmy oraz dzieci
z miejscowe szkoły pod-

stawowej. Modlitwę wraz
z mieszkańcami odmówił
ksiądz Wiesław Pątkiewicz,
proboszcz parafii św. Jana
Chrzciciela w Łankiejmach,
po czym pobłogosławił i poświęcił drogę. Licznie przybyli mieszkańcy Łankiejm
nie kryli radości, gdyż nowa
droga na pewno poprawi ich
bezpieczeństwo i komfort
jazdy.

U

lica Wiejska i droga
w Łankiejmach to nie
koniec drogowych inwestycji w gminie Korsze w 2018
roku.
- Przy pozyskaniu środków
finansowych z urzędu marszałkowskiego oraz kontynuując program „50/50”
z samorządem powiatowym
oraz ze środków własnych
gminy, planujemy wykonać
szereg kolejnych inwestycji
– mówi Ryszard Ostrowski,
burmistrz Korsz. I wylicza:
- drugi etap ulicy Wiejskiej, remont drogi Gudniki – Babieniec, drugi etap
przebudowy drogi w Studzieńcu oraz ulica Mleczna
w Korszach.
- Nie można też zapominać, że na terenie naszej
gminy zaplanowany jest
również gruntowny remont
drogi z Babieńca do Worpławek, droga od Staryni
do granicy z gminą Kętrzyn,
odcinek Starynia – Tołkiny, Prosna – Suliki i ulica
Racławicka w Korszach,
a w planach pozostają też
ulice Skłodowskiej, Kopernika i Orzeszkowej w Korszach
– dodaje Ryszard Ostrowski.
Poprawa jakości dróg to
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jeden z priorytetów burmistrza Korsz. W ubiegłym
roku Gmina wydała na ten
cel około dwóch milionów
złotych, a w ciągu jedenastu lat sprawowania funkcji
burmistrza przez Ryszarda
Ostrowskiego wyremontowane lub przebudowane zostały ulice Reymonta, Długa,
Konopnickiej oraz Kościuszki, Zwycięzców, Kilińskiego,
Chopina, Moniuszki, Słoneczna, Zielona i część ulicy
Wiejskiej w Korszach oraz
droga osiedlowa w Garbnie.

R

emonty dróg to jednak
nie tylko naprawa ich
nawierzchni, ale też budowa
chodników, czy instalacja
lub wymiana oświetlenia.
Również pod tym względem
na terenie gminy Korsze wydarzyło się już dużo, a równie dużo jeszcze wydarzy.
Do tej pory wykonano już
chodniki na ulicach Mickiewicza, Reymonta, Wolności
i Wojska Polskiego w Korszach oraz w Łankiejmach,
Płutnikach, Garbnie, Dublinach, Bykowie i Glitajnach.
Do tego należy wspomnieć
o ścieżce rowerowej Green
Velo oraz oświetleniu dróg.
Wspólnie z powiatem wykonano również przebudowy
dróg Korsze - Równina Górna i Korsze - Głowbity.
- W 2008 roku przeprowadziliśmy modernizacje
oświetlenia w całym mieście i gminie, stosując lampy energooszczędne – mówi
Ryszard Ostrowski. – Teraz
mamy już technologię LED
i zastosowaliśmy ją choćby
na ulicy Szkolnej w Korszach
oraz w Babieńcu, Garbnie
i Łankiejmach.
Jak dodaje burmistrz Korsz,
w urzędzie przygotowywane
są dokumenty na rozbudowę
kolejnych sieci oświetlenia
ulicznego.
- Staramy się reagować
wszędzie tam, gdzie mieszkańcy zgłaszają potrzeby –
zaznacza Ryszard Ostrowski.
Robert Majchrzak

Powstanie rada wspierająca
działania osób starszych
Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski ogłosił nabór do
Gminnej Rady Seniorów w Gminie Korsze. Kandydatów
do rady można zgłaszać w terminie do 28 lutego 2018
r. do godziny 15. O szczegółach tego przedsięwzięcia
mówi Łukasz Wiśniewski, sekretarz Gminy Korsze.
- Czym ma się zajmować
Rada Seniorów?
- Rada będzie ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym
wobec organów Gminy Korsze, z którymi będzie współpracować we wszystkich
obszarach dotyczących osób
starszych, w szczególności:
integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz
reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na
zewnątrz, aktywności ludzi
starszych, profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, czy
też wykluczenia społecznego
osób starszych.
- Kto może być członkiem
tej rady?
- Członków rady wybiera się
spośród osób zamieszkujących teren gminy Korsze,
zgłoszonych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,

w szczególności organizacji
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku,
a także grup nieformalnych,
skupiających osoby starsze
lub działających na ich rzecz
lub zgłoszonych przez grupę
co najmniej 15 osób powyżej
55 roku życia.
- Kiedy zacznie działać
Rada Seniorów?
- Rada Seniorów zostanie
wybrana na zebraniu zwołanym na dzień 26 marca
2018 r. o godz. 15.00 w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Korszach. Uczestnikami
zebrania są osoby zgłoszone przez podmioty działające na rzecz osób starszych,
w szczególności organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety
trzeciego wieku, a także grupy nieformalne skupiające
osoby starsze lub działające

na ich rzecz.
- Co należy zrobić aby
wziąć udział w zebraniu?
- Każdy z podmiotów otrzymuje jeden mandat do głosowania. Termin zgłaszania
udziału w zebraniu wyznaczony został na dzień 16
marca 2018 r.
Wypełniony formularz zgłoszenia kandydata do rady,
czy też udziału w zebraniu,
należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Korszach lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miejski w Korszach, ul. A. Mickiewicza 13,
11-430 Korsze. O zachowaniu terminu decyduje data
dostarczenia zgłoszenia do
urzędu (data wpływu).
Szczegółowe informacje,
w tym wzory formularzy
zgłoszeniowych, znajdują
się na stronie BIP urzędu:
bip.korsze.pl. Dodatkowych
wyjaśnień udziela również
pracownik Urzędu Miejskiego w Korszach, pan Rafał
Jakubczak, pokój 210 (2 piętro), tel. 89 754 04 13.
- Dziękuję za rozmowę.
Robert Majchrzak

Ryszard Ostrowski laureatem plebiscytu Gazety Olsztyńskiej

Najlepszego burmistrza w całym
powiecie mamy w Korszach!
Ryszard Ostrowski

Fot. Robert Majchrzak

Ryszard Ostrowski
został najwyżej
ocenionym wójtem lub
burmistrzem w całym
powiecie kętrzyńskim.
To efekt plebiscytu
przeprowadzonego przez
„Gazetę Olsztyńską”.
Przez prawie cały rok 2017
można było oddawać głosy w plebiscycie „Gazety
Olsztyńskiej” TAK czy NIE
dla władzy. Czytelnicy mogli wysyłać sms-y aby ocenić
swoich prezydentów miast,

burmistrzów, starostów,
wójtów i radnych. Wśród
samorządowców z powiatu kętrzyńskiego Ryszard
Ostrowski pokonał kolejno
Marka Janiszewskiego z Reszla i Krzysztofa Hećmana
z Kętrzyna. Dzięki temu
został najlepiej ocenianym
burmistrzem w powiecie
kętrzyńskim.
- Naprawdę? - nie krył zaskoczenia Ryszard Ostrowski. - Pozostaje tylko się
cieszyć, że coś takiego ma
miejsce. Po tych wszystkich

perypetiach, które dotknęły
mnie jakiś czas temu, cieszę
się z osiągniętego wyniku.
Pracuję dla ludzi już od kilkunastu lat i cieszy mnie to,
że po tylu latach moja praca
jest pozytywnie oceniana.
Staram się działać nie tylko
dla miasta, ale dla całej gminy Korsze.
Burmistrz dodaje też, że
wynik osiągnięty w plebiscycie tylko zachęca go do
jeszcze bardziej wzmożonej
pracy na rzecz mieszkańców
całej gminy Korsze. wc, rm
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ROZMAITOŚCI
I w domu, i na wyjazdach…

Seniorzy wybrali władze swojego klubu

Solistki z Korsz na wysokich
miejscach w województwie

Wybory w Korszach!
Elżbieta Kozłowska
została wybrana
przewodniczącą Klubu
Seniora „Bratek”.
Wybory do władz klubu,
działającego przy
Miejskim Ośrodku Kultury
w Korszach, odbyły się
w ostatni wtorek stycznia.

Do w yborów zgłoszono
cztery kandydatury. O funkcję przewodniczącego „Bratka” ubiegały się: Elżbieta
Kozłowska, Krystyna Rynkiewicz, Teresa Jaskórzyńska i Lucyna Wołczek. Każdy z zebranych mógł oddać
głos na swoją kandydatkę
w głosowaniu tajnym. Komi-

sja skrutacyjna, w składzie:
Krystyna Worobiec, Halina
Kozińska i Tomasz Lenkowski, przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po
ich zebraniu i podliczeniu
głosów okazało się, że największą ich ilość otrzymały
Elżbieta Kozłowska oraz
Krystyna Rynkiewicz. Obie

panie zostały więc wybrane na dwuletnią kadencję
władz klubu, odpowiednio
jako przewodnicząca i wiceprzewodnicząca. Nam nie
pozostaje nic innego, jak
życzyć owocnej i efektywnej
pracy na rzecz klubu i środowiska seniorskiego w Korszach.
red

Uczestnicy zajęć
wokalnych, prowadzonych
przez instruktor Agatę
Gołaszewską w Miejskim
Ośrodku Kultury
w Korszach, wzięli
udział w konkursowych
zmaganiach w Korszach
i Budrach.
Każda prezentacja to dla
artystów nowe doświadczenia, cenne w doskonaleniu
warsztatu i obyciu ze sceną.
Podczas VII Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Korszach Aleksandra
Dmowska, zajęła trzecie miejsce w kategorii przedszkoli.
Z kolei Aleksandra Tabaka,
w kategorii gimnazjów i klas
siódmych, „wyśpiewała” drugą nagrodę główną przeglądu

- Puchar Burmistrza Korsz.
Solistki z Korsz docenione
zostały też podczas XVI Regionalnego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek w Budrach. W kategorii do lat 12 wyróżnienie
otrzymała Milena Zapaśnik,

Fot. MOK Korsze

Ogłoszenie

Fot. MOK Korsze

w kategorii do lat 18 wyróżnienie zdobyły Natalia Szymecka i Oliwia Walczak, zaś
Aleksandra Tabaka kolejny
raz stanęła na podium, zdobywając tym razem pierwsze
miejsce.
MOK Korsze reprezentowały: Gabriela Baran, Aleksandra Dmowska, Lena Podraszka, Martyna Wróblewicz,
Victoria Bondar, Kornelia
Piwiszkis, Gabriela Maczan,
Milena Koziróg, Milena Zapaśnik, Karolina Szymecka,
Natalia Szymecka, Paulina
Paluch, Samanta Koziróg,
Roksana Darowska, Aleksandra Tabaka, Anna Krupczak,
Oliwia Walczak. Wszystkim
solistom gratulujemy wspaniałych występów!
Tomasz Lenkowski

Ferie w bibliotece

Biblioteka wypełniona atrakcjami.
Po brzegi!
Jak co roku w czasie
zimowych ferii, MiejskoGminna Biblioteka
Publiczna w Korszach
przygotowała program
zajęć dla dzieci
i młodzieży. Pobyt
w bibliotece był w tym
czasie wypełniony po
brzegi przeróżnymi
rozrywkami.
W pierwszym tygodniu
ferii dzieci m.in. tworzyły
pejzaże zimowe, upiekły
muffinki, ozdobiły puszki
metodą decoupage, brały
udział w „małych eksperymentach”. Drugi tydzień

rozpoczęliśmy od rywalizacji w grach komputerowych
oraz kodowania z robotami.
Spod naszych rąk wyszły
także nadzwyczajne ramki
na zdjęcia wykonane z makaronu i starej biżuterii. Po-

Fot. M-GBP Korsze

nadto odbyły się projekcje
filmów i bajek. Dodatkową
atrakcją podczas naszych
spotkań były konkursy, gry
i zabawy integracyjne oraz
gry planszowe. W ostatni
dzień ferii nie pozostało
nam nic innego jak zorganizowanie balu karnawałowego, podczas którego
dzieci bawiły się w rytm
muzyki. W trakcie przerw
między tańcami odbywały
się zabawy, za które dzieci otrzymy wały drobne
nagrody.
Wszystkim, którzy wybrali
bibliotekę na czas ferii serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.
M-GBP Korsze

ROZRYWKA
Zabawy plastyczne z animacjami dla dzieci
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Warsztaty cukiernicze w MOK-u

Moc atrakcji w Miejskim Ośrodku Zapach babeczek roznosił się
Kultury
po całej kuchni
Zabawy plastyczne
i animacje to jedna
z propozycji na ferie
zimowe, w których
uczestniczyły dzieci
z Korsz. Podczas zajęć
najmłodsi samodzielnie
przygotowali kolorowe
maski karnawałowe, które
były przepustką do gier
i zabaw.

Pieczenie babeczek było
tematem warsztatów
cukierniczych,
zorganizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury
w Korszach. Uczestnicy
warsztatów poznali
przepis, z którego przy
pomocy instruktorów
upiekli przepyszne
babeczki.

Gorące krzesła, nakarmienie dinozaura Stefka, memo
i przyklejanie jak największej
ilości piegów na buzię, to tylko niektóre zabawy, w których mali goście Miejskiego
Ośrodka Kultury w Korszach
wzięli udział podczas zakończonych już ferii. Za udział
w spotkaniu każdy był nagradzany został słodkim
upominkiem.
- Mamy nadzieję, że dzieci
miło będą wspominać ferie zimowe, zorganizowane
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Korszach – dodają na zakończenie organziatorzy. red

Fot. MOK Korsze

- Najwięcej radości przyniosło dekorowanie wypieków, które później z ogromnym apetytem zostały…
z j e d zo n e – r e l a c j o n u j ą
uczestnicy zajęć.
Podczas warsztatów nie
zabrakło też zabaw i konkursów kulinarnych. Jak
dodają odwiedzający w tym
czasie siedzibę korszeńskiego MOK-u, zapach pieczonych babeczek roznosił się
po całej kuchni. Za udział
w warsztatach dzieci zostały nagrodzone certyfikatem
uczestnictwa. Zaangażowanie było ogromne i na pewno pozostanie w ich pamięci
red
na długo.

Zajęcia wokalne i ruchowo-taneczne

Przyjdź, a na pewno znajdziesz coś
dla siebie

Śpiew i taniec w Miejskim
Ośrodku Kultury
w Korszach goszczą na
co dzień. Również w ferie
zimowe nie zabrakło
chętnych do uczestnictwa
w tego typu zajęciach.

- Mamy nadzieję, że dzięki
tej ofercie zajęcia prowadzone przez naszych instruktorów zdobędą nowe chętne
osoby – mówi Tomasz Lenkowski, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Korszach.

Fot. MOK Korsze

- Zajęcia wokalne odbywają
się w poniedziałki i środy,
zaś pasjonatów tańca zapraszamy na zajęcia ruchowo
-taneczne w czwartki.  red

Warsztaty SLIME

Integracja sensoryczna przez zmysł dotyku

W Miejskim Ośrodku
Kultury w Korszach odbyły
się kreatywne warsztaty
SLIME. Celem spotkania
było zapewnienie mnóstwa
zabawy i zadbanie
o rozwój sensoryczny
młodych ludzi.

Fot. MOK Korsze

Warsztaty zgromadziły liczną grupę dzieci i młodzieży
z gminy Korsze.
- Wystarczyło, że zmieszaliśmy klej z płynem do prania
i już mieliśmy gotowego, rozciągliwego gluta – relacjonu-

ją organizatorzy warsztatów.
Zabawa różnego rodzaju
masami to świetne zajęcie,
które oddziałuje na zmysł
dotyku, przez co korzystnie
wpływa na integrację sensoryczną u dziecka.
mok

Ogłoszenie

Fot. MOK Korsze
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WYDARZENIA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagościła też w Korszach

Nie było koncertu,
ale była zbiórka pieniędzy
Mieszkańcy gminy
Korsze, choć na ich
terenie nie było w tym
roku koncertu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy, również włączyli
się w zbiórkę pieniędzy
„dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków”.
Po raz pierwszy w akcji
WOŚP wzięli udział
uczniowie z Łankiejm.

Uczniowie z Łankiejm przystąpili do WOŚP po raz pierwszy.

Zbiórka w gminie Korsze rozpoczęła się na polowaniu.
Fot. Gmina Korsze


Ogłoszenie

Wolontariusze kwestowali
na ulicach Korsz, w Łankiejmach i Wandajnach oraz
podczas… dyskoteki w korszeńskiej Arenie. Zbiórkę
rozpoczęto jednak już w sobotę rano, na polowaniu
Koła Łowieckiego „Wiewiórka” z Korsz. Efektem kwestowania wolontariuszy na
terenie gminy Korsze jest
niemała kwota 7 919,94 zł.
Po raz pierwszy do udziału
w WOŚP przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Łankiejmach. Przedstawiciele szkolnej rady wolontariatu, działającej przy
samorządzie uczniowskim,
uzbierali 836, 72 złotych.red

Dzień Babci i Dziadka w Garbnie

Wspaniała okazja do integrowania
pokoleń
Od kilku lat w kalendarz
uroczystości szkolnych
Szkoły Podstawowej
w Garbnie na stałe
wpisany jest Dzień Babci
i Dziadka. W tym roku, ze
względu na termin ferii
zimowych, uroczystość
odbyła się 17 stycznia
w świetlicy wiejskiej.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 zaprezentowały interesujący
program artystyczny. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała
swoje ukochane wnuki, które
radośnie śpiewały piosenki,
pięknie recytowały wiersze,

zatańczyły marsza i wesołą
cza-czę. Po występach artystycznych dzieci obdarowały
swoich dziadków laurkami
i własnoręcznie wykonanymi prezencikami. W dalszej
części mili goście zostali

Fot. SP Garbno

ugoszczeni słodkim poczęstunkiem. Takie uroczystości są wspaniałą okazją do
integrowania pokoleń, zatem warto je kultywować.

E. Dymek

Bal uczniów w Korszach

Fantastyczna atmosfera
podczas
zabawy
Po raz kolejny Miejski
Ośrodek Kultury
w Korszach zorganizował
bal choinkowy dla
uczniów klas 1-3 Szkoły
Podstawowej w Korszach.
Sala widowiskowa
MOK zamieniła się z tej
okazji w zaczarowaną
krainę, pełną wróżek,
czarodziejów, księżniczek,
kowbojów, duchów,
biedronek, motylków,
strażaków i innych
barwnych postaci
z kreskówek i bajek.

Bal poprowadziły Agata
Gołaszewska i Agnieszka
Karusewicz, instruktorki
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, które od

Fot. MOK Korsze

pierwszych taktów skocznej
muzyki zagrzewały dzieci oraz ich opiekunów do
wspólnej zabawy i korowodów tanecznych.
- Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna – podsumowują krótko uczestnicy
balu.
Każda klasa zaprezentowała swój program artystyczny.
Podczas imprezy odbyły się
także liczne konkursy. Choć
wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie
było końca, to czas dobrej
zabawy upływał szybko. Na
pewno jednak tegoroczny
bal pozostanie niezapomniany.
mok

SPORT
Piłka nożna

Tabela rundy zasadniczej

Ostatnia prosta w walce
o halowe mistrzostwo Korsz

1 Goalsize

16

32:16

2 Burza Glitajny

13

31:19

Wybrzeże Klatki
3
Schodowej

12

30:17

4 Zadymka Fiu Fiu 10

39:21

5 Mamy Czas

6

18:32

6 KJ Auto

3

24:38

7 Ananasy

0

25:39
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Piłka nożna

W Korszach wspierają
stowarzyszenia!

Fot. Kinga Sobiecka

Wyniki ćwierćfinałów
Burza Glitajny – Ananasy 7:5, 3:3
karne 2:3, 11:2, Wybrzeże Klatki
Schodowej – KJ Auto 3:3 karne
1:2, 4:0, 9:7, Zadymka Fiu Fiu 3:1,
6:0.
Program półfinałów
Sobota, 17 lutego: Goalsize – Zadymka Fiu Fiu (godz. 16), Burza
Glitajny – Wybrzeże Klatki Schodowej (16.50), Goalsize – Zadymka Fiu Fiu (17.40), Burza Glitajny
– Wybrzeże Klatki Schodowej
(18.30). Ewentualne trzecie mecze od godziny 19.20.

Cztery drużyny zostały
w grze o mistrzostwo
Korszeńskiej Ligi
Halowej. Szanse na
pierwszy w historii tytuł
mają drużyny Goalsize,
Zadymka Fiu Fiu, Burza
Glitajny i Wybrzeże Klatki
Schodowej.
W miniony weekend w hali
widowiskowo-sportowej
w Korszach odbyły się mecze
ćwierćfinałowe rozgrywek
KLH. Spotkania te miały wyłonić trzy ekipy, które dołączą w półfinałach do zespołu Goalsize. Ten bowiem, po
wygraniu rundy zasadniczej,
uzyskał awans bezpośrednio
- po wycofaniu się z rozgrywek drużyny Kraskowa.
Z drużyn, które walczyły o pozostałe trzy miejsca
w półfinałach, najtrudniej
miał Burza Glitajny. Zgod-

nie z regulaminem rozgrywek awans uzyskiwał zespół, który w ćwierćfinałach
dwukrotnie pokonał swojego
rywala. Spełnić ten warunek
bez większych problemów
udało się tylko Zadymce Fiu
Fiu, która dwa razy pokonała Mamy Czas. Pozostali
półfinaliści - Burza Glitajny
i Wybrzeże Klatki Schodowej
- potrzebowali do awansu
trzech spotkań.
Zawodnicy Burzy pokonali
w pierwszym spotkaniu ekipę Ananasy, jednak w drugim meczu, po serii rzutów
karnych, musieli już uznać
w yższość przeciwników.
Konieczny był więc trzeci
mecz, w którym znów lepsza
okazała się Burza. Podobnie
było w starciach WKS z KJ
Auto. Pierwsze, po skuteczniej wykonywanych rzutach
karnych, przechylili na swoją

Do spotkania z przedstawicielami „trzeciego sektora”
doszło w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Korszach. Umowy na dofinansowanie podpisali przedstawiciele pięciu organizacji, które złożyły oferty
w ramach otwartego konkursu

ofert na realizację zadań publicznych. Ze strony Gminy
Korsze stosowne dokumenty
podpisali: Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz i Anna
Sidorowicz, skarbnik gminy.
Wszystkie zadania zostaną
zrealizowane w roku 2018. red

Lista organizacji, które podpisały umowy w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Drużyny Goalsize (białe koszulki) i Wybrzeża Klatki Schodowej, czyli finaliści Pucharu Tygodnika Kętrzyńskiego, mogą także zmierzyć
Fot. Robert Majchrzak
się w finale Korszeńskiej Ligi Halowej.
korzyść ci drudzy. W drugim
meczu wyraźnie lepsi okazali się już niedawni zdobywcy
Pucharu Tygodnika Kętrzyńskiego i również w tym przypadku o promocji do kolejnej rundy decydował trzeci
mecz. W nim lepsi okazali
się gracze WKS i to oni uzu-

pełnili stawkę półfinalistów.
Mecze półfinałowe odbędą się w sobotę, 17 lutego,
a tydzień później nastąpią
ostateczne rozstrzygnięcia i uroczyste zakończenie
pierwszych w historii halowych rozgrywek piłki nożnej
rm
w Korszach.

Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” w Łankiejmach:
• „Pływam– Aquaaerobic i relaks” 5 230,00 zł
• „Gminny Mundial” 5 000,00 zł
• Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”
• „Dzień dziecka na sportowo” 3 520,00 zł
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu „Dolina Gubra”
• „Kajakiem i rowerem przez dolinę Gubra” 1 400,00 zł
• Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Baby z Babieńca”
• „Kajakiem po zdrowie” 1 690,00 zł
• Miejski Klub Sportowy w Korszach
• „Organizacja rozgrywek mistrzowskich gry w piłkę nożną oraz prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie Piłki siatkowej na terenie
Gminy Korsze” 190 700,00 zł
• „II Edycja turniejów o Puchar Burmistrza Korsz – W duchu fair play”
7 088,00 zł

Piłka nożna

Piłka nożna

Miły koniec pucharowej przygody

Goalsize Korsze

Korsze, 28 stycznia 2018 r.
1/16 finału Halowego
Pucharu Polski
Goalsize Korsze - Słoneczny Stok
Białystok 2:8 (1:2)
0:1 - Grabowski (5), 0:2 - Gajdziński (18), 1:2 - Piotr Sawicki
(19), 1:3 - Lisnyczenko (27), 2:3 Piotr Sawicki (28), 2:4 - Lisowski
(29), 2:5 - Hryckiewicz (30), 2:6
- Grabowski (36), 2:7 - Firańczyk
(39), 2:8 - Szczawiński (40).
Goalsize: Mateusz Korowaj,
Dawid Zięba - Paweł Aleksandrowicz, Piotr Sawicki, Damian
Mazurowski, Krzysztof Piwiszkis,
Mariusz Machniak, Paweł Sawicki, Tomasz Bobrowski, Adam
Krajewski.

Zakończyła się przygoda
drużyny Goalsize
Korsze w rozgrywkach
o Halowy Puchar Polski.
W meczu 1/16 finału
halowi amatorzy ulegli
grającemu w Ekstraklasie
Słonecznemu Stokowi
Białystok 2:8.
M i m o , że o d p o cz ą t k u
spotkania przewagę zdobyli goście, to nie była ona
zbyt wysoka. Przy wyniku
0:1, 1:2, 2:3 kibice zgromadzeni w hali widowiskowo-sportowej w Korszach
mieli nadzieję, że to może
wyżej notowani goście odjadą „z kwitkiem”. Niestety,
w drugiej części gry do głosu
coraz wyraźniej dochodzili

Niemal 215 tysięcy złotych rozdysponowała Gmina Korsze
organizacjom pozarządowym, działającym w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
Pierwsze umowy na realizacje zadań publicznych w roku
2018 zostały podpisane 2 lutego.

Słoneczny Stok okazał się barierą nie do sforsowania.
Fot. Kinga Sobiecka

gracze z Białegostoku.
- Fizycznie nie wytrzymaliśmy tempa tego spotkania – powiedział po meczu

Krzysztof Piwiszkis, kapitan
i założyciel drużyny Goalsize. - Rywale są w trakcie
rozgrywek, a my przygotowujemy się do rywalizacji

Zagrali dla Szymonka

Uczestnicy i organizatorzy turnieju.

Fot. Kinga Sobiecka

6 stycznia w hali
tacje darów przekazanych
na dużych boiskach. Dla nas widowiskowo-sportowej
na to wydarzenie. Wylicytoto jednak było olbrzymie w Korszach odbyło się
wać można było na przykład
przeżycie. Korsze to mała niezwykłe wydarzenie. Po
oryginalną piłkę Legii Warmiejscowość, a widzów było raz pierwszy w historii
szawa z podpisami piłkarzy,
bardzo dużo. Fajna przygo- obiektu zorganizowano
oryginalną koszulkę Piotra
da, jeden ze szczególnych piłkarski turniej
Trafarskiego z czasów jego
momentów z mojego życia charytatywny.
gry w zespole Termaliki Bruk
piłkarskiego.
-Bet Nieciecza oraz koszulkę
Podczas turnieju roze- Michała Millera z Widzewa
Tak więc swój udział w wyścigu o Halowy Puchar Pol- grano fascynujące mecze Łódź, czy też biżuterię podaski drużyna Goalsize Korsze i zbierano pieniądze na rowaną przez Beatę Rychtę,
zakończyła na 1/16 finału. dalsze leczenie Szymonka właścicielkę Antycznych
Wcześniej zajęła pierwsze Matwiejuka, podopieczne- Klimatów. W sumie udało
miejsce w wojewódzkim go Fundacji na Rzecz Dzieci się zabrać ponad 3 tysiące
turnieju eliminacyjnym oraz z Chorobami i Wadami Serca złotych, które zostaną przepokonała pierwszoligowy „Serduszko”. Najważniejszym kazane na dalsze leczenie
rm
red
punktem turnieju były licy- chłopca.
Helios Białystok.
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EKOLOGIA

Gmina przyjazna środowisku
Kampania edukacyjna Gminy Korsze

Czy słodkowodne małże giną
jak pszczoły?
Małże słodkowodne to grupa zwierząt o roli
ekologicznej porównywalnej do pszczół.
Niestety jest też równie zagrożona.
W krajach rozwiniętych
na całym świecie liczebność małży słodkowodnych
dramatycznie się obniża,
a kilku ważnym gatunkom
grozi wyginięcie. Dlatego
naukowcy z 26 krajów europejskich zbadali status
16 gatunków małży słodkowodnych w całej Europie,
publikując pierwszy całościowy raport w tej sprawie.
Z raportu wynika, że sytuacja małży słodkowodnych
w Europie nie jest dobra,
i że odzwierciedla ona stan
zbiorników słodkowodnych
oraz rzek.

N

a sytuację małży najsilniej wpływa regulacja
rzek: prostowanie koryt czy
ich grodzenie, co powoduje
hydrologiczną destabilizację koryta i utratę ryb (ich
obecność jest konieczna na
jednym z etapów cyklu rozwojowego małży).
Małże giną również z powo d u z a n i e czy s zcze n i a
i nadmiernego użyźnienia
wód (wskutek wypłukiwania
nawozów z pól uprawnych).
W przeszłości liczebność
małży zmniejszała się wskutek masowego pozyskania
ic h s korup na potrzeby

przemysłu, galanterii i jubilerstwa, m.in. poławiania ich
dla pereł i macicy perłowej.
Obecnie te surowce pozyskuje się głównie z hodowli.
Za najważniejsze nowe
zagrożenia uznano m.in.
obce gatunki inwazyjne,
które stanowią konkurencję
dla gatunków miejscowych.
Niekorzystne jest też pozyskanie wody i kruszyw oraz
zmiany klimatyczne. Jeśli
chodzi o Polskę, to zróżnicowanie gatunkowe małży
jest u nas - jak i w całym
regionie - mniejsze niż na
południu Europy. Mamy za
to sporo stanowisk gatunków rzadkich na zachodzie.
Jako przykład dużego małża
słodkowodnego, opisywanego w raporcie, podano
skójkę gruboskorupową. Dla
tego gatunku wyznacza się
specjalne obszary, objęte
planami ochrony w ramach
sieci Natura 2000. Straciliśmy natomiast flagowy gatunek dużych małży, z którego kiedyś pozyskiwano
perły - perłoródkę rzeczną,
wciąż obecną we Francji czy
Niemczech.
Mamy wciąż - głównie w jeziorach - sporo stanowisk
gatunków pospolitych. Mał-

że wracają też do rzek, gdzie
poprawia się jakość wody.
Dzieje się tak dzięki realizacji długookresowej polityki
i prowadzonym na dużą skalę inwestycjom infrastrukturalnym. Powstają oczyszczalnie, a tereny wielu gmin
są kanalizowane. Pilnuje się
też kwestii zanieczyszczenia
ze strony dużych trucicieli
w przemyśle. To było bardzo
istotne źródło zanieczyszczeń, które doprowadziło
do pogorszenia stanu wód
w wielu miejscach. Dziś jest
pod tym względem znacznie
lepiej.

W

zględnie nowym zagrożeniem dla rodzimych małży są gatunki
inwazyjne, które zajmują
część ich stanowisk. Do grupy zwierząt wprowadzonych
przypadkowo do naszej fauny należą np. racicznica,
małże Corbicula fluminea
czy C. fluminalis czy szczeżuja chińska.

Fot. czachorowski.blox.pl

Wiele stanowisk małży tracimy, gdyż wciąż dość słabo
je w ogóle znamy. Stanowiska wcześniej znane, np.
skójki gruboskorupowej, nie
są dziś potwierdzane. Odkrywamy za to nowe, często na trudno dostępnych
terenach. Saldo niby się nie
zmienia, w rzeczywistości
jednak liczba stanowisk
w Polsce kurczy się.
Autorzy raportu wskazują, jak lepiej chronić małże.
Przede wszystkim należy
zwracać na nie uwagę, ponieważ tam, gdzie ustąpiły,
jakość ekosystemu wodnego
na pewno pozostawia wiele
do życzenia. Brak małży
prowadzi do upośledzenia
funkcjonowania ekosystemu wodnego, dlatego ich
występowanie powinno być
przy wracane we wszystkich ciekach i zbiornikach,
w których pozwala na to
stan środowiska. Trzeba też

„Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją
Albert Einstein
zrozumieć.”
zadbać o dobrostan tych
zwierząt w ich naturalnych
siedliskach, aby utrzymać
bogactwo gatunków i różnorodność funkcji. W Europie prowadzi się programy
ochrony i namnażania zagrożonych małży. Ich łączna wartość wynosi ponad
64 miliony euro.
Eksperci zwracają uwagę,
że choć mięczaki to druga
po owadach, najbogatsza
w gatunki grupa zwierząt,
to wciąż nie są one zbadane
w wystarczającym stopniu.

T

ymczasem w najlepiej
zachowanych ekosystemach rzecznych i jeziornych
dno i brzegi pokrywają setki
tysięcy dużych, kilku- kilkunastocentymetrowych małży, z których każdy potrafi
przefiltrować kilkadziesiąt
litrów wody dziennie unieczynniając zanieczyszczenia biologiczne, wyłapując
z wody zawiesinę i potrzebne im pierwiastki, ostatecznie wbudowując je w podłoże. Małże słodkowodne
dostarczają nam ow ych
usług ekosystemowych na
masową skalę - w naturalnych ekosystemach wodnych mogą w ystępować
tak gęsto, że ich liczebność
ogranicza tylko przestrzeń.
Ich biomasa może stanowić nawet 90 procent masy
wszystkich organizmów
dennych. Dlatego ich wyginięcie prowadzi do poważnych konsekwencji dla
jakości wód.

Duże gatunki małży słodkowodnych są długowieczne, potrafią żyć nawet ponad
200 lat. Zatem jeżeli gdzieś
występują - wiemy, że mamy
do czynienia z ekosystemem stabilnym. Ponieważ
w twardej skorupie ukryte
jest wrażliwe ciało mięczaka, przez które przepływa
otaczająca go woda, małże
reagują szybko na wszelkie
zmiany we właściwościach
fizycznych, chemicznych
i biologicznych wód, co wykorzystano w licznych systemach monitoringu biologicznego, m.in. w stacjach
uzdatniania wody.
Małże mają bardzo skomplikowany sposób rozrodu:
duże gatunki wytwarzają
ze śluzu coś w rodzaju pajęczych sieci rozciągniętych
w toni wodnej, na których
utrzymują swoje potomstwo
w postaci mikroskopijnych
larw. Larwa przyczepiając się
do ryb „złowionych” w taką
sieć, przenosi się z nimi na
nowe obszary. Musi przez
kilka tygodni żyć przyczepiona do ryby, aby przeobrazić się w samodzielnego małża. Bez odpowiednich
gatunków ryb małże nie rozmnażają się, zatem występowanie małży odzwierciedla
również strukturę rybostanu. Ponieważ wody rzek i jezior zbierają się z dużych
obszarów zlewni, występowanie małży odzwierciedla
również jakość środowiska
poza środowiskiem wodnym.
Źródło: PAP

Miejsca zniszczone przez owce to dziś ostoje bogactwa gatunków
Księżycowy krajobraz pozostały po hodowli owiec:
ziemia przenawożona do
granic toksyczności, a rośliny zgryzione do gołej ziemi,
może się z czasem zamienić
w oazę bogactwa gatunków
- wynika z badań na terenie
dawnych owczych gospodarstw w Wielkopolsce. Dziś
w Polsce hoduje się nieco
ponad 200 tys. sztuk owiec,
choć jeszcze w latach 80.
byliśmy owczarską potęgą,
a na pastwiskach było nawet 5 mln owiec. W każdym

gospodarstwie
zostały po owcach
hodowli owiec,
dosłownie kipi
o p r ó cz b u zielenią.
dynków
Naukowcy
i pastwisk,
zwracają
znajdojednak
wał się
uwagę na
okólnik odmienn o ś ć
ogrodzony teren,
zespołu
na który
gatunków roślin
spędzano
w okólnistada, np.
kach, gdzie
dla ich przegląd. W praktyce
często pojawia się
Fot. Internet
oznaczało to stłoczenp. szczaw i pokrzywa,
nie zwierząt na niewielkiej a także przytulia czepna. Jej
przestrzeni, tratowanie wyrośnięte okazy okrywają
i zgryzanie roślin do gołej wyższe rośliny niczym koziemi, i bardzo intensywne żuch. W przeciwieństwie
do łąk i pól, które są systenawożenie.
Po raz kolejny okazuje się, matycznie koszone i orane,
że przyroda próżni nie znosi, zapuszczone okólniki poa księżycowy krajobraz po- zwalają przetrwać roślinom

dwuletnim oraz bylinom,
które nie tolerują koszenia
i orki.
Niepozorne okólniki okazują się rezerwuarem bogactwa gatunków. Eksplozja
roślinności przyciąga kolejne grupy zwierząt. Pojawia
się mnóstwo bezkręgowców:
motyle, trzmiele, pająki...
ściągają tu również ptaki.
Jakie to będą gatunki, zależy od wielkości owczarni
i struktury roślinności. Jeśli
zdąży tam wyrosnąć tarnina,
od razu pojawi się gąsiorek.
Jeśli są rośliny ruderalne
(tzn. zasiedlające specyficzne siedliska w pobliżu
siedzib ludzkich), to będzie
kląskawka. Jeśli w granicach
takiego gospodarstwa znajduje się duży plac, to moż-

na tam spotkać i dzierlatkę,
i białorzytkę.
Jak podają naukowcy badający sprawę, w jednym
z okólników, prawdopodobnie głęboko wybetonowanym, przepuszczanie wody
w głąb ziemi było utrudnione i powstało żyzne zastoisko wilgotnego humusu.
Później wyrosło trzcinowisko, nietypowe w tamtejszym krajobrazie. Dorodna
trzcina wytworzyła tu zwarty „szuwar” i zagnieździł się
trzciniak.
Naukowcy od dawna zwracają uwagę na znaczenie
tzw. środowisk marginalnych - miedz, kęp drzew czy
śródpolnych bagienek, które
w intensywnym krajobrazie
rolniczym stanowią ekologiczny odpowiednik oazy na

pustyni. Okólniki z opuszczonych owczarni stanowią
nową kategorię środowisk
marginalnych. To ostoje dziczejącej przyrody. Źródło: PAP
Ciekawostka

Fot. Internet

Dziś w Polsce hoduje
się nieco ponad 200 tys.
sztuk owiec, choć jeszcze
w latach 80. byliśmy
owczarską potęgą, a na
pastwiskach było nawet
5 mln owiec.

Czy wiecie że...
Około 16% ceny produktu to koszt opakowania,
które docelowo ląduje
w Twoim koszu na
śmieci?

