Ryszard Ostrowski: We wszystkim musi
być zachowana odpowiednia równowaga

Seniorki z Korsz
na kongresie w Krakowie

Burmistrz Korsz uhonorował sołtysów
wyróżnionych w powiecie i województwie
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Zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Wielkiej Nocny, spędzonych
w rodzinnym gronie, pachnących wiosną
i budzącą się do życia przyrodą
					
Ryszard Ostrowski
Burmistrz Korsz

życzą
Andrzej Wankiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Korszach

Kolorowa wiosna
zawitała do Korsz

Turnie j siatk arski
z ok az ji Dnia Sołt ysa
Minionej środy,
21 marca, oficjalnie
przywitaliśmy
wiosnę w Korszach.
Na scenie
zaprezentowały
się grupy taneczne
i wokalne.
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Przed tygodniem
w hali widowiskowosportowej
w Korszach odbył
się turniej siatkarski,
w którym sołtysi
zmierzyli się
z samorządowcami.
str. 6
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Integracja i wymiana doświadczeń

Seniorki z Korsz na kongresie
w Krakowie

Odprawa roczna u kętrzyńskich strażaków
Fot. MOK Korsze

Elżbieta Kozłowska
i Krystyna Rynkiewicz
z klubu seniora
„Bratek” wzięły udział
w Ogólnopolskim
Kongresie Rad Seniorów
w Krakowie. Drugiej edycji
kongresu przyświecało
hasło „Powszechność
gminnych rad seniorów
w Polsce”.

Celem kongresu było zintegrowanie środowisk senioralnych, wymiana doświadczeń, a także wypracowanie
propozycji inicjatyw przeciwdziałania wykluczeniu
s p o ł e cz n e m u s e n i o r ów.
Z tego powodu w Krakowie
pojawili się przedstawiciele rządu, parlamentarzyści,
samorządowcy i naukowcy,
m.in. wiceminister pracy,
rodziny i polityki społecznej
Elżbieta Bojanowska, woje-

woda małopolski Piotr Ćwik,
wicemarszałek województwa
małopolskiego Wojciech
Kozak, a także poseł Małgorzata Zwiercan - szefowa
sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej.
Organizatorami kongresu
było Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad
Seniorów, Prezydent Miasta
Krakowa oraz organizacje
senioralne i środowiska zajmujące się sprawami osób

starszych. Spotkanie odbyło
się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.
- Organizatorom dzięk u j e m y z a z a p r o s ze n i e
i możliwość uczestniczenia
w Kongresie. Jesteśmy pełne
podziwu i uznania za bardzo
sprawną organizację przedsięwzięcia oraz zapewnienia
wysokiego poziomu merytorycznego spotkania – podsumowują seniorki z Korsz. red

Ogłoszenie

Warto wspierać tych, którzy ratują innych

Strażacy podziękowali
samorządowcom za
wsparcie i pomoc
finansową. Okazją do tego
była odprawa roczna, która
odbyła się w Komendzie
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
w Kętrzynie. Uczestniczył
w niej m.in. Ryszard
Ostrowski, burmistrz Korsz.
- Miniony rok był wyjątkowy
dla kętrzyńskich strażaków,
gdyż po raz pierwszy od kilku lat odnotowaliśmy spadek
interwencji – powiedział st.
bryg. Zbigniew Borys, komendant powiatow y PSP
w Kętrzynie.
Łącznie w roku 2017 kętrzyńscy strażacy interweniowali 784 razy. Co ciekawe

Odprawa roczna była doskonałą okazją do podziękowania samorządowcom za udzielone wsparcie.
Fot. Robert Majchrzak
„tylko” 222 interwencje dotyczyły pożarów, a zdecydowana większość – 488 przypadków – to tak zwane miejscowe
zagrożenia. Liczbę uzupełniają 74 fałszywe alarmy.
- Tyle wyjazdów odnotowali
wspólnie strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na
terenie powiatu kętrzyńskiego – zaznacza bryg. Szymon
Sapieha, zastępca komendanta powiatowego. - Daje to
ponad 2,14 wyjazdów dziennie. Byliśmy wszędzie tam,
gdzie ktoś potrzebował naszej
pomocy.
Odprawa była też okazją do
podziękowania przedstawi-

cielom władz samorządowych
za udzielone wsparcie. Dzięki
niemu udało się doposażyć
kętrzyńską komendę w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy, służący
ratowaniu życia i zdrowia
ludzkiego, na kwotę 47 500
złotych. W tej kwocie znajduje się 6 tys. złotych, które
na zakup specjalistycznego
trójnogu ratowniczego do ratownictwa wysokościowego
przekazała strażakom Gmina
Korsze.
- Warto wspierać strażaków, gdyż jest to niezwykle
potrzebna formacja, ratująca
ludzkie życie, zdrowie i mienie – podsumował Ryszard
rm
Ostrowski.

Echa plebiscytów

Burmistrz Korsz uhonorował sołtysów
wyróżnionych w powiecie i województwie

Regina Kuśmierowska i Ryszard Ostrowski podczas sesji rady miejskiej.
Fot. Kinga Sobiecka

Delegacja gminy Korsze podczas powiatowej gali
Sołtys Roku 2018.

15 marca odbyła się sesja
Rady Miejskiej w Korszach,
podczas której Ryszard
Ostrowski pogratulował
sołtysom wyróżnionym
na szczeblu powiatu oraz
województwa warmińskomazurskiego. Burmistrz
Korsz wręczył im listy
gratulacyjne i kwiaty.
Wszystko zaczęło się 9 marca. Wówczas sołtysi z gminy
Korsze wraz z burmistrzem
Ryszardem Ostrowskim, wzięli udział w Samorządowym
Dniu Sołtysa, zorganizowanym przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystości odbyły
się w Ostródzie, w Centrum
Kongresowo-Konferencyjnym
Expo Mazury, gdzie przybyło
ponad tysiąc sołtysów z całego
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Sołtysi wyróżnieni w powiatowym plebiscycie. Fot. Robert Majchrzak
województwa. Wśród wyróżnionych gospodarzy wsi znalazł się Eugeniusz Kowaluk,
sołtys sołectwa Gudniki.
Dzień później w hali sportowej Powiatowego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Kętrzynie odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego plebiscytu Sołtys Roku

2018. Drugie miejsce w konkursie zajęła Regina Kuśmierowska, sołtys sołectwa Parys,
a wyróżnieni zostali: Rafał
Baran, sołtys sołectwa Bykowo
oraz Małgorzata Zubek, sołtys
sołectwa Kraskowo.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
red
sukcesów.

Redaktor naczelny:
Robert Majchrzak
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Rozmowa z Ryszardem Ostrowskim, burmistrzem Korsz

We wszystkim musi być
zachowana odpowiednia
równowaga
- Jesteśmy społeczeństwem, w którym
seniorów przybywa. Warto więc taką
radę powołać. Choćby po to, aby ci
ludzie mogli w łatwiejszy sposób
pokazać swoje problemy, wskazać jak
można im w nich pomóc, czy też służyć
swoim doświadczeniem i podpowiadać
w jakim kierunku rozwijać gminę - mówi
Ryszard Ostrowski, z którym o powołaniu
Rady Seniorów, działalności sołtysów,
inwestycjach i wielu innych sprawach
dotyczących gminy Korsze, rozmawiał
Robert Majchrzak.
- Przed miesiącem doszło
do zmian we władzach
powiatu kętrzyńskiego.
Czy mają one już jakiś
wpływ na współpracę pomiędzy samorządem gminy Korsze, a samorządem
powiatowym?
- Odpowiem tak: Początki
współpracy z byłym zarządem powiatu były bardzo
optymistyczne i wszystko
układało się dobrze. Niestety, ostatnimi czasy, przed
zmianą, było z tą współpracą
coraz gorzej. Wyczuwałem,
że ten poprzedni zarząd powiatu miał do mnie jakieś
pretensje, chociaż trudno powiedzieć o co. Być może chodziło o to, że radni powiatowi
z gminy Korsze nie wspierali
zarządu powiatu w każdym
działaniu?
Myślę, że zmiany, które zostały dokonane przed miesiącem, poprawią te stosunki.
Jest już co prawda końcówka
kadencji, ale jest też jeszcze
sporo do zrobienia i dobrze
by było gdyby wspólne działania były realizowane w atmosferze partnerskiej. A tego

brakowało już w przypadku
współpracy z byłym zarządem powiatu.
- Uczestniczył Pan w spotkaniu nowego zarządu
powiatu z burmistrzami
i wójtami z powiatu kętrzyńskiego. Co pokazało
to spotkanie?
- Mam po tym spotkaniu
same pozytywne odczucia.
Ustaliliśmy, że w takim składzie będziemy spotykać się
co miesiąc. Jest to potrzebne
w celu omówienia bieżących
spraw, potrzeb i realizacji
różnych zadań. Takie coś
było potrzebne i uważam, że
pod tym względem jest teraz
tak, jak powinno być.
- W związku z Dniem Sołtysa, w ostatnich dniach
obfitowało przeróżnymi
konkursami i plebiscytami. Bardzo aktywni byli
w tych wydarzeniach sołtysi z gminy Korsze. To
chyba świadczy o tym, że
w gminie panuje pozytywny klimat do działań
społecznych?
- Nazwę to tak: Jest normal-

nie. Z drugiej strony trzeba
koniecznie zaznaczyć, że
taka atmosfera nie pojawia
się nagle, a jest wynikiem
wieloletnich działań. Od momentu, w którym zostałem
burmistrzem, przywrócone
zostały fundusze sołeckie,
większą uwagę poświęciliśmy
rozwojowi obszarów wiejskich. Sołtysi poczuli, że
warto działać, współpracować i dzisiaj mamy tego widoczne efekty. Ogólna ocena
naszych sołtysów jest bardzo
dobra i patrząc na rozwój sołectw, to pod tym względem
należymy do wojewódzkiej
czołówki.

- Rozpoczęła się wiosna,
a wraz z nią pojawiają się
nowe pomysły, nowe nadzieje i świeża energia do
działań. Co ważnego czeka
w najbliższym czasie gminę Korsze?
- Trzeba tez dodać nowe problemy (uśmiech) i od nich
zacznę. Stan dróg gruntowych po zimie jest w tym
roku wyjątkowo fatalny. Wysokie mrozy spowodowały
przemarzanie gruntu nawet
do 70-100 centymetrów. Gdy
pojawiła się odwilż, wiele
osób miało problem nawet
z wyjechaniem samochodem
ze swoich posesji. Podniósł
się również poziom wód
gruntow ych, na co miały
wpływ ubiegłoroczne powodzie i podtopienia.
Aby te wszystkie niedogodności zniwelować, przygotowaliśmy duże ilości gruzu.
Sprzęt do gruzowania pracował kilka tygodni i teraz
rozwozimy kruszywo wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne. Sytuacja poprawia
się z dnia na dzień.
O tym, że nie jest to tylko
nasz problem, świadczy ogólnowojewódzkie spotkanie,
do którego doszło 23 marca
w Pieniężnie. W spotkaniu
uczestniczył m.in. wojewoda

i rozmawialiśmy o zapobieganiu wiosennych kryzysów
na drogach gruntowych.
- Czy jest już znana skala
strat wywołanych wspomnianymi podtopieniami?
- Jeszcze nie. Widzę, że rolnicy rozsiewają nawozy, ale
które rośliny przetrwały
i w jakim stopniu przetrwały,
będzie wiadomo za tydzień,
dwa tygodnie.
- Czy Gmina uczestniczy
w jakiś sposób w wetowaniu strat?
- Tak. Powołana została komisja, która za chwilę rozpocznie szacowanie strat.
- No to teraz jeden z najbardziej elektryzujących
zawsze tematów: Jak wygląda realizacja inwestycji
w gminie Korsze?
- W wielu sprawach trwa
procedura przetargowa. Na
przykład wysłaliśmy już zapytania o cenę odnośnie Korszeńskiego Budżetu Obywatelskiego, który realizujemy
po raz pierwszy. W ramach
tych działań znalazło się
układanie chodników, wykonanie ogródka z siłownią
zewnętrzną i mam nadzieję,
ze znajdziemy wykonawców
tych zadań.
Odnośnie inwestycji, robimy
też wszystko aby pozyskać
jak najwięcej środków zewnętrznych. Złożyliśmy na
przykład wniosek do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie przebudowy

Ryszard Ostrowski
jednej z naszych dróg. Mamy
też podpisane umowy na realizację trochę mniejszych
działań z Lokalną Grupą
Działania: świetlica w Tołkinach, boisko w Glitajnach. Za
chwilę przystąpimy do ogłaszania przetargów i wykonywania tych zadań.
Jest co robić i to cieszy. Trzeba natomiast zaznaczyć, że
w tym roku są mniejsze możliwości pozyskania środków
na roboty publiczne i prace
interwencyjne. Niemniej jednak, należy być dobrej myśli,
gdyż Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy zapowiedział
złożenie wniosku do ministerstwa na zwiększenie tych
środków.
- Jakie jest zapotrzebowanie Gminy Korsze
na pracowników robót
publicznych?
- Jesteśmy gotowi przyjąć do
pracy około 50 osób.
- Obok działań inwestycyjnych w gminie Korsze realizowane są również działania pro społeczne, takie
jak chociażby powołanie
Rady Seniorów. Czemu ma
służyć ta rada?
- Jesteśmy społeczeństwem,
w którym seniorów przybywa. Warto więc taką radę
powołać. Choćby po to, aby
ci ludzie mogli w łatwiejszy
sposób pokazać swoje problemy, wskazać jak można
im w nich pomóc, czy też
służyć swoim doświadcze-

Fot. Robert Majchrzak

niem i podpowiadać w jakim
kierunku rozwijać gminę.
W powołaniu i funkcjonowaniu takiej rady widzę głęboki
sens. Seniorzy powinni być
jak najdłużej aktywni, dla
dobra ich samych, ale i nas
wszystkich.
- Z w yborem członków
Rady Seniorów nie będzie
chyba problemów. To środowisko jest w Korszach
dosyć prężne, że wspomnę
dwa kluby seniora i kilka
kół gospodyń wiejskich.
- Zgadza się, seniorzy działają prężnie, a myślę, że
uaktywnią się jeszcze w innych rejonach naszej gminy.
To wszystko jest potrzebne
i dlatego poprzez Radę Seniorów chcemy poświęcać
jeszcze więcej uwagi tej
grupie. Jednocześnie nie zapominamy też o dzieciach
i młodzieży. We wszystkim
musi być zachowana odpowiednia równowaga.
- Zbliżamy się do Świąt
Wielkiej Nocy. Czego na
ten czas Pan burmistrz życzy mieszkańcom miasta
i gminy Korsze?
- Przede wszystkim wiosennej aury, sprzyjającej wspólnemu spędzaniu wolnego
czasu. Życzę wszystkim zadowolenia z czasu spędzanego
w rodzinnym gronie, bogatych stołów świątecznych, no
i najważniejszego: zdrowia.
- Dziękuję za rozmowę.

Dzięki sponsorom i wykonawcom

Mieszkańcy Warnikajm mają nowy krzyż
Mieszkańcy Warnikajm
(gmina Korsze) doczekali
się w swojej wsi nowego
krzyża. Stanął on na
miejscu starego, który
uległ zniszczeniu.

Burmistrz Korsz: - Stan dróg gruntowych po zimie jest w tym roku wyjątkowo fatalny.

Fot. Robert Majchrzak

Uroczystość poświęcenia
nowego krzyża przyciągnęła
wielu mieszkańców sołectwa.
Poświęcenia dokonał ks. Remigiusz Zaniecki proboszcz
parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego
w Korszach.
- Serdecznie dziękujemy
wszystkim sponsorom oraz
wykonawcom nowego krzyża – mówi Krystyna Borzęcka,
sołtys sołectwa Warnikajmy.red

Fot. Sołectwo Warnikajmy/facebook.com

ROZMAITOŚCI
Podwójna impreza w Korszach

W Korszach propagują czytelnictwo

Spotkanie
z pisarką
i wręczenie
nagród

Spotkaniu rozdania nagród
towarzyszyła miła atmosfera,
zaś laureaci konkursu wraz
z rodzinami, mogli uczestniczyć w spotkaniu autorskim
z Martą Fox. Pisarka razem
z Ryszardem Ostrowskim,
burmistrzem Korsz, wręczyła
też nagrody laureatom konkursu. A ten polega na tym,
że wypożyczając książki w bibliotekach na terenie miasta i gminy Korsze, (Korsze,
Garbno, Kraskowo, Sątoczno,
Łankiejmy) można wygrać
Ogłoszenie

Fot. MOK Korsze

Jadwiga Hajduk, Ryszard Ostrowski i Marta Fox podczas uroczystego wręczenia nagród najlepszym czytelnikom.
Fot. M-GBP Korsze
100-złotowe bony na zakupy
w „Książnicy Polskiej”.
- Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa,
rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do
literatury oraz podniesienie
poziomu czytelnictwa na
terenie miasta i gminy Korsze - poinformowała Jadwiga Hajduk, dyrektor M-GBP
w Korszach.
Konkurs trwa od 1 lutego
i będzie trwał do 31 grudnia,
jeżeli wcześniej nie wyczerpie się pula nagród (ogółem
34 nagrody). Wyniki konkursu ogłaszane są na początku
każdego miesiąca i dotyczą
miesiąca poprzedniego.
Według ostatnich badań
6 3 % Po l a ków n i e czy t a ,
a przecież literatura i czytanie to bardzo ważna sfera

w życiu każdego człowieka.
Tym bardziej należy pogratulować zwycięzcom konkursu.
red

Laureaci konkursu w lutym
1. Anna Jaruszewska (Korsze, oddział dla dorosłych),
2. Katarzyna Jaskowska(Korsze, oddział dla dorosłych), 3. Lena Winiarek
(Korsze, oddział dla dzieci),
4. Michalina i Karolina
Wardak (Łankiejmy), 5. Karolina Samsel (Łankiejmy),
6. Karol Szytek (Kraskowo),
7. Mateo Fois (Garbno), 8.
Szymon Kowejsza (Sątoczno), 9. Dominika Tarnowska
(Sątoczno), 10. Zuzanna
Brodzik (Sątoczno).

Miejski Ośrodek Kultury
w Korszach zaprosił panie
i panów na wieczór pełen
atrakcji. Z okazji Dnia
Kobiet oraz Dnia Mężczyzny
został przygotowany słodki
poczęstunek oraz bogaty
program artystyczny.
Na początku zaprezentował
się zespół Kamen z Bartoszyc,

z rockową poezją śpiewaną.
W programie artystycznym
znalazł się też konkurs przeprowadzony przez przedstawiciela firmy Macrosat. Następną niespodzianką były
występy wokalne wykonane
przez Agatę Gołaszewską, Rozalię Michałowską i Jana Krupczaka, przeplatane występami
tanecznymi Zumbiar oraz sio-

strzanego duetu w składzie:
Anita Olewnik, Agnieszka
Karusewicz. Atrakcją było też
losowanie nagród, przekazanych przez darczyńców: m.in.
zabiegi w salonach kosmetycznych, kosmetyki i słodkie
upominki. Gwiazdą wieczoru
był Silver Show, który rozbawił
publiczność znanymi utworami i przyśpiewkami. MOK Korsze

Warsztaty rękodzieła w Korszach

Seniorzy uczyli się zdobić jaja
metodą decoupage
Wielkimi krokami zbliżają
się święta wielkanocne.
Z tej okazji seniorzy
z klubu „Bratek” spotkali
się na warsztatach
wykonywania pisanek.
Warsztaty poprowadziła Jolanta Nalewajk, a ich
uczestnicy uczyli się przygotowywania pisanek metodą decoupage i strukturą.
Wszyscy w skupieniu i z dużym zaangażowaniem pracowali nad zdobieniem jaj.
- Zastosowaliśmy dzisiaj
metodę decoupage, która
polega na przyklejaniu serwetek do styropianowych
jaj - mówi Jolanta Nalewajk.
- Przestrzenie między ozdobami wypełniamy strukturą
przypominającą baranek,
a zwieńczeniem pracy jest
polakierowanie i przyczepienie wstążeczek prowadząca

Fot. MOK Korsze

Jeden z marcowych
poniedziałków w MiejskoGminnej Bibliotece
Publicznej w Korszach
obfitował w wiele
niespodzianek. Tego dnia
czytelnicy mieli okazję
spotkać się z pisarką
Martą Fox oraz odbyło
się uroczyste wręczenie
nagród pierwszym
zwycięzcom konkursu
czytelniczego „Wypożycz
książkę z niespodzianką”.

Kobiety i mężczyźni świętowali wspólnie

warsztaty.
Jest to jedna z bardziej
pracochłonnych metod, ale

jak twierdzi prowadząca, seniorki wspaniale sobie poradziły z tym wyzwaniem. red

Tematyczna wizyta przedszkolaków

Kosmos w bibliotece
Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną
w Korszach odwiedziła
grupa przedszkolna
„Motylki”. Tematem
spotkania był kosmos.
- Przedstawiliśmy przedszkolakom najistotniejsze
informacje dotyczące tego
zagadnienia, następnie
wspólnie obejrzeliśmy film
animowany o w yprawie
w kosmos – relacjonują organizatorki spotkania.
W przygotowanych zajęciach nie zabrakło tem a t ycz n i e z w i ą z a n yc h

Fot. M-GBP Korsze
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zagadek, ciekawostek dotyczących wszechświata oraz
zabaw.
- Tradycją naszych spotkań
są również prace plastyczne – dodają bibliotekarki. -

Tym razem dzieci wykonały
portrety kosmonautów.
Prace przedszkolaków zostały wyeksponowane w bibliotecznym oddziale dla
red
dzieci.
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Moc wydarzeń w Miejskim Ośrodku Kultury

Kolorowa wiosna zawitała do Korsz
Minionej środy, 21 marca,
oficjalnie przywitaliśmy
wiosnę w Korszach. Na
scenie zaprezentowały
się grupy taneczne
i wokalne, działające przy
Miejskim Ośrodku Kultury
w Korszach.
Wszystkich przybyłych przywitał Tomasz Lenkowski, dyrektor MOK. Podziękował on
instruktorom oraz ich podopiecznym, za trud pracy włożony w przygotowanie części
artystycznej i zaprosił do
wspólnego świętowania. Dalej na scenie prezentowały się
grupy taneczne: Mini Jump,
Junior Jump, Power Jump oraz
Forever Young, prowadzone
przez Agnieszkę Karusewicz.
Miłym zaskoczeniem był występ solowy Zuzanny Przerwy, członkini zespołu Power
Jump, która zaprezentowała
dwie własne choreografie.
Nie zabrakło też solistów
z zajęć wokalnych. Najmłodsi uczestnicy stworzyli tym
razem zespół i przenieśli nas
w świat bajkowych piosenek.
Do występu przygotowała ich
Agata Gołaszewska.
Po części artystycznej, aby
przegonić zimę, spaliliśmy
wspólnie Marzannę i świętowaliśmy przy grillu.
mok

Fot. MOK Korsze

Warsztaty taneczne w Korszach

Porządna dawka prawdziwej
kultury hip hop-u

W Miejskim Ośrodku
Kultury w Korszach
odbyły się warsztaty
taneczne. Wydarzenie było
zaadresowane do dzieci
i młodzieży, którzy kochają
taniec i pragną rozwijać
swoją pasję.
Tym razem warsztaty poprowadziło utalentowane
i roztańczone małżeństwo:
Izabela i Piotr Frąckiewicz,

Fot. MOK Korsze

prezentując porządną dawkę prawdziwej kultury hip
hop-u. Program tanecznego
popołudnia zaczął się o godzinie czternastej, a skończył po dwudziestej. Uczestnicy warsztatów z wielkim
zaangażowaniem i zapałem
przyswajali wiedzę i technikę dwóch stylów tanecznych: wspomnianego hip
hop-u oraz breakdance. mok

W Korszach rozpoczął się cykl teatrzyków dla dzieci

Bliskie spotkanie z aktorami

150 widzów obejrzało
spektakl teatralny
„O rycerzu, co księżniczkę
ratował”. Tym samym
Miejski Ośrodek
Kultury w Korszach
rozpoczął kolejny cykl
spotkań z teatrzykiem
dla najmłodszych
mieszkańców gminy.
S p e k t a k l w w y ko n a n i u
teatru „ Duet” z Krakowa
zgromadził najmłodszych

Fot. MOK Korsze

widzów z Przedszkola Miejskiego w Korszach oraz szkół
podstawowych w Korszach
i Łankiejmach. Dzieci chętnie
brały udział we wspólnym
śpiewaniu oraz w zadaniach
przygotowanych przez aktorów. Nie zabrakło uśmiechu
na twarzach oraz oklasków.
Na kolejne spotkanie z teatrzykiem Miejski Ośrodek
Kultury w Korszach zaprasza
MOK Korsze
już w kwietniu.
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ROZRYWKA I REKREACJA

Przyjaciele przyszli z pomocą

Pomocne serca ludzi w Korszach
Dużym sukcesem
zakończył się koncert
charytatywny na rzecz
Dariusza Zadrożnego,
zorganizowany
w hali widowiskowosportowej w Korszach.
Dzięki zaangażowaniu
wielu osób udało
się zebrać około 16
tysięcy złotych, które
pomogą w rehabilitacji
i przywróceniu pełnej
sprawności adresata akcji.

Bo sport to doskonała
forma promocji

Fot. Gmina Korsze, AZS Indykpol Olsztyn

Liczna delegacja z Korsz
pofatygowała się do
Olsztyna na mecz Plus
Ligi, w którym AZS
Indykpol zmierzył się
z Wartą Zawiercie.
Olsztyńskim siatkarzom
dopingowała młodzież
szkolna oraz starsi
mieszkańcy gminy Korsze.

Wyjazd na mecz do Olsztyna był możliw y dzięki
umowie, jaką Gmina Korsze zawarła z AZS Indykpol
Olsztyn, w ramach projektu
„Partnerstwa Regionalnego”. Umowę z Tomaszem
Jankowskim, prezesem zarządu Piłka Siatkowa AZS
UWM S.A. podpisał Ryszard
Ostrowski, burmistrz Korsz.
- Uczestniczenie gminy
Korsze w tym sportowym
wydarzeniu to doskonała
forma promocji przez sport
– uważa Ryszard Ostrowski.
W trakcie spotkania organizator wyeksponował banery promocyjne z herbem
Korsz, spiker wielokrotnie

informował o udziale gminy w projekcie „Partnerstwa
Regionalnego”, a libero
olsztyńskiej drużyny wystąpił w koszulce z logo gminy
Korsze. Informacja o tym
wydarzeniu została również
zamieszczona na stronie
internetowej AZS Indykpol
Olsztyn oraz została podana w olsztyńskich mediach.
Przed meczem prezes AZS
Indykpol Olsztyn wręczył
burmistrzowi okolicznościową koszulkę klubową,

a najlepszy zawodnik spotkania, którym okazał się
Jan Hadrava, otrzymał z rąk
Ryszarda Ostrowskiego pamiątkowy grawerton upamiętniający mecz i drobne
upominki.
Sam mecz gospodarze wygrali po pasjonującej walce
3:2. Sobotnie spotkanie zakończyło się emocjami na
najwyższym poziomie oraz
wspólnymi pamiątkow ymi zdjęciami z siatkarzami
ks, rm
AZS-u.

W czerwcu ubiegłego roku
Dariusz Zadrożny doznał
udaru niedokr wiennego
mózgu. Dwa tygodnie przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej, a szpitalnego łózka nie opuścił
jeszcze przez kolejne trzy
miesiące.
- Na początku lekarze nie
dawali mężowi żadnych
szans – mówi Katarzyna Zadrożna. – Jednak przy pomocy rehabilitantów udało nam
się postawić Darka na nogi.
To głównie dzięki uporowi
żony Dariusz Zadrożny przebywa już w domu i porusza
się o własnych siłach. Jednak
do odzyskania przez niego
pełnej sprawności potrzebna jest jeszcze bardzo długa,
a co za tym idzie, również
kosztowna rehabilitacja.
Dlatego też z pomocą postanowili przyjść przyjaciele i po prostu ludzie dobrej
woli z Agnieszką Semeniuk
-Waś i Michałem Tarnickim
na czele. Z ich inicjatywy
założony został komitet
„Pomocne serce”, który był
organizatorem koncertu
charytatywnego w hali widowiskowo-sportowej. A ten,
zorganizowany w iście profesjonalny sposób, cieszył
się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
Korsz. W ramach imprezy
odbył się turniej siatkarski,
kiermasz, a licytacjom podarowanych specjalnie na

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Korsz.
Fot. Robert Majchrzak
ten cel przedmiotów, towarzyszyły występy wokalne.
Nie dziwi więc spora suma
zebranych pieniędzy.
- Miejmy nadzieję, że te
pieniądze pomogą w rehabilitacji Darka i przyczynią
się do polepszenia jego stanu zdrowia – podsumowują organizatorzy. - Wielkie
podziękowania należą się
wszystkim tym, którzy tego
dnia odwiedzili naszą halę
i z uśmiechami nie tylko na
twarzach, ale i w sercach

Pomoc również w Kętrzynie
W czwartek, 22 lutego, w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Wojciecha Kętrzyńskiego odbył
się charytatywny kiermasz ciast.
Przy współpracy komitetu „Pomocne Serce” zbierano pieniądze
na rzecz Dariusza Zadrożnego.
Uzbierana kwota to 662,44 zł.
Organizatorem akcji był samorząd uczniowski.
przyłączyli się do pomocy
rm
Darkowi!

Turniej siatkarski z okazji Dnia Sołtysa

Rywalizowali w duchu fair play
Fot. Kinga Sobiecka

Korsze zaprezentowały się w meczu Plus Ligi

Zespół Łobuzy – gwiazda niedzielnego koncertu w Korszach.
Fot. Organizatorzy


Przed tygodniem w hali
widowiskowo-sportowej
w Korszach odbył
się turniej siatkarski,
w którym sołtysi zmierzyli
się z samorządowcami.
Zawody „W Duchu Fair
Play” zorganizowano
z okazji Dnia Sołtysa.

Do rywalizacji przystąpiły
trzy zespoły: Urząd Miejski
w Korszach, Straż Miejska,
oraz sołtysi z gminy Korsze.
Komplet zwycięstw odnieśli
w tych zmaganiach urzędnicy i to oni sięgnęli po główne trofeum turnieju.
- Gratuluję wszystkim,

a zwłaszcza sołtysom, sił do
walki w tym turnieju – powiedział Ryszard Ostrowski,
burmistrz Korsz, wręczając
nagrody uczestnikom zawodów oraz odznaczenia
„Sołtys na medal”, które
otrzymał każdy z sołtysów.
red
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Piłka nożna

Burza Glitajny najlepsza w Korszach!
Burza Glitajny pokonała
faworyzowany Goalsize
i wywalczyła tytuł mistrza
Korszeńskiej Ligi Halowej.
Do wyłonienia pierwszego
w historii zwycięzcy
„halówki” w Korszach
potrzebna była dogrywka.

Piłka nożna

Drużyna z Korsz wicemistrzem
województwa w futsalu
Dwie drużyny z powiatu
kętrzyńskiego znalazły
się w najlepszej czwórce
futsalowych mistrzostw
województwa warmińskomazurskiego. Jedna z nich
– KJ Auto – zakończyła
turniej na drugim miejscu.
Tytuł mistrzowski
wywalczył Markus
Stawiguda.
Turniej odbył się 3 marca
w Barcianach i Korszach. Do
rywalizacji w mistrzostwach
przystąpiło dwanaście drużyn, w tym cztery reprezentujące powiat kętrzyński:
Nowa Różanka i Jurand Barciany – rywalizujące w grupie A oraz KJ Auto i Zadymka Fiu Fiu – w grupie B.
Z tej czwórki do półfinałów
zdołały awansować tylko
Nowa Różanka i KJ Auto,
które na dodatek tej fazie
rozgrywek trafiły na siebie.
Lepszy w tej konfrontacji
okazał się zespół z Korsz,
który dotarł tym samym do
samego finału mistrzostw.
W meczu decydującym o tytule o wszystkim zadecydowała jedna bramka. Niestety, zdobyli ją zawodnicy ze
Stawigudy i to oni odebrali
puchar ufundowany przez
Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.
W sezonie, w którym oddano do użytku nową halę
sportową w Korszach, srebrne medale mistrzostw województwa to kolejny sukces

KJ Auto, czyli reprezentacja Korszeńskiej Ligi Halowej – halowy
wicemistrz województwa 2018.
„halowców” z Korsz. Wcześniej Goalsize Korsze okazał się najlepszy w naszym
regionie w eliminacjach Halowego Pucharu Polski, po
czym wyeliminował I-ligowy
Słoneczny Stok Białystok.
- Po fajne przygodzie w Pucharze Polski kolejny raz pokazaliśmy, że piłka halowa
w naszym powiecie stoi na
bardzo wysokim poziomie
i myślę, że warto byłoby
pomyśleć o stworzeniu dru-

Trudy dodatkowego czasu
lepiej wytrzymała młodsza
ekipa Burzy. Mistrzowie KLH
2018 zdołali zdobyć w nim
dwa gole, co pozwoliło na skich rozgrywkach wywalkontrolowanie przebiegu czyło Wybrzeże Klatki Schogry. Goalsize odpowiedział dowej, pokonując Zadymkę
tylko jednym trafieniem Fiu Fiu 6:1.
Chwilę po meczu finałoi mimo wycofania bramkarza w końcówce meczu, nie wym odbył się mecz o Supotrafił odrobić strat. W re- perpuchar KLH, w którym
gulaminowym czasie spo- Wybrzeże Klatki Schodowej
tkanie zakończyło się remi- (zdobywca Pucharu Tygosem 3:3.
dnika Kętrzyńskiego) pokorm
Trzecie miejsce w korszeń- nało Burzę 6:1.

żyn mogącej rywalizować
w centralnych rozgrywkach
ligowych - podsumowuje
Krzysztof Piwiszkis, kapitan
KJ Auto podczas turnieju
mistrzowskiego. - Drugie
miejsce na pewno cieszy,
chociaż z drugiej strony czujemy duży niedosyt. Przeciwnik był jak najbardziej
w naszym zasięgu. Myślę że
duży wpływ na wynik miał
czas gry, który wynosił tylko
rm
dziesięć minut.

Mecz o 3 miejsce KLH 2018
Wybrzeże Klatki Schodowej – Zadymka Fiu Fiu 6:1. Bramki: Paweł
Sawicki i Piotr Sawicki (po dwie),
Jacek Janiszewski, Marek Bednarczyk – Łukasz Wójcik.
Finał KLH 2018
Burza Glitajny – Goalsize 5:4 (po
dogrywce, 3:3). Bramki: Jarosław
Wołowik (dwie), Marcin Sufryd,
Dawid Gwizdek, Konrad Juraniec
– Mariusz Gąsiorowski (samobójcza), Krzysztof Piwiszkis, Rafał
Solecki, Patryk Szłapka.

Radość zawodników Burzy Glitajny po ostatnim gwizdku w spotkaniu finałowym. Fot. Robert Majchrzak

Siatkówka

W Korszach młodzież trenowała
z Woickim i Żurkiem

W półfinale KJ Auto pokonał Nową Różankę.

Grupa A Barciany
Nowa Różanka - Jurand Barciany 1:0, Grom Lichtenstein - Markus Stawiguda
0:1, Gmina Rybno - LZS Lider Złotowo 2:0, Nowa Różanka - Grom Lichtenstein 2:1, Gmina Rybno - Jurand Barciany 0:1, LZS Lider Złotowo - Markus
Stawiguda 1:3, Grom Lichtenstein - Gmina Rybno 0:3, Nowa Różanka - Markus Stawiguda 2:2, LZS Lider Złotowo - Jurand Barciany 2:0, Nowa Różanka
- Gmina Rybno 3:1, Grom Lichtenstein - LZS Lider Złotowo 1:3, Markus Stawiguda - Jurand Barciany 6:2, Nowa Różanka - LZS Lider Złotowo 0:1, Gmina
Rybno - Markus Stawiguda 1:4, Grom Lichtenstein - Jurand Barciany 1:4.
Grupa B Korsze
KJ Auto - Delux Bartoszyce 2:0, Zadymka Fiu Fiu - Terra Durąg 0:0, Libro
Lubawa - Huragan Wojnowo 1:0, KJ Auto - Zadymka Fiu Fiu 3:0, Libro Lubawa - Delux Bartoszyce 0:0, Huragan Wojnowo - Terra Durąg 0:0, Zadymka Fiu
Fiu - Libro Lubawa 0:1, KJ Auto - Terra Durąg 2:0, Huragan Wojnowo - Delux
Bartoszyce 0:2, KJ Auto - Libro Lubawa 0:2, Zadymka Fiu Fiu - Huragan Wojnowo 1:2, Terra Durąg - Delux Bartoszyce 0:1, KJ Auto - Huragan Wojnowo
2:1, Libro Lubawa - Terra Durąg 2:2, Zadymka Fiu Fiu - Delux Bartoszyce 1:8.

Fot. W-MZPN
Tabela

Markus
Stawiguda

13

16:6

2 Nowa Różanka

10

8:5

LZS Lider
3
Złotowo

9

7:6

1

4 Gmina Rybno

6

7:8

5 Jurand Barciany

6

7:10

Grom
Lichtenstein

0

3:13

1 KJ Auto

12

9:3

2 Libro Lubawa

11

6:2

Delux
3
Bartoszyce

10

11:3

Huragan
Wojnowo

4

3:6

5 Terra Durąg

3

2:5

6 Zadymka Fiu Fiu

1

2:14

6

Tabela

4

Półfinały: Markus Stawiguda – Libro Lubawa 4:0, KJ Auto – Nowa Różanka 2:1. Mecz o 3 miejsce: Libro Lubawa –
Nowa Różanka 3:0. Finał: KJ Auto – Markus Stawiguda 0:1.

W hali widowiskowosportowej w Korszach
odbył się trening
siatkarski, przeprowadzony
przez zawodników AZS
Indykpol Olsztyn. To
kolejny element projektu
Partnerstwa Regionalnego,
do którego przystąpiła
Gmina Korsze.
Była to jedna z nielicznych
okazji przyjrzenia się z bliska
profesjonalnemu treningowi siatkarskiemu. Młodzież
z wielkim zaangażowaniem
wykonywała polecenia wydawane przez zawodników
AZS-u. Pierwszą atrakcją dla
uczniów była bardzo intensywna rozgrzewka. Młodzi
adepci, pod okiem trenera

Fot. Robert Majchrzak
Marcina Mierzejewskiego
oraz siatkarzy: Pawła Woickiego i Michała Żurka, uczyli nerem i siatkarzami oraz posię atakować oraz jak prawi- słuchać cennych wskazówek.
dłowo odbijać piłkę. Podczas Gdy trening dobiegł końca
zajęć, oprócz profesjonalnie był czas na pamiątkowe zdjęprzeprowadzonego treningu, cie oraz autografy.
Po zajęciach każdy w ynie brakowało dobrej zabawy.
Uczestnicy spotkania mieli chodził z hali zadowolony
ks
okazję porozmawiać z tre- i uśmiechnięty.
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Gmina przyjazna środowisku
Kampania edukacyjna Gminy Korsze

Jakość powietrza w domu.
Czym oddychamy?

„Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek.” Homer
Fot. Systherm

Ogromne zapylenie i smog w miastach skłania
nas do dłuższego przebywania w zamkniętych
pomieszczeniach. Jednak niekoniecznie jest
to dobre rozwiązanie. Powietrze w domu,
szkole i pracy może być aż 10-krotnie bardziej
zanieczyszczone niż na zewnątrz!

N

awet 30 procent nowych
i wyremontowanych budynków ma problemy z jakością powietrza. Przyczyną są toksyczne substancje
chemiczne wydzielane przez
tworzywa sztuczne, farby,
urządzenia elektroniczne i meble. Czy możemy to
zmienić?
W społeczeństwie zindustrializowanym człowiek
spędza 90% swojego życia
w zamkniętych pomieszczeniach. To właśnie zaprojektowane przez nas budynki
stały się podstawowym środowiskiem naszego życia.
Trwale oddzieleni od naszego naturalnego środowiska, stajemy się podatni na
szereg dolegliwości, chronicznych schorzeń, a nawet trwałą utratę zdrowia.
Niewielu z nas powracające
bóle zatok, problemy z oddychaniem, alergie, migreny,
zmęczenie.. kojarzy z powietrzem, którym oddychamy
na co dzień.
W myśleniu o jakości powietrza, warto przypomnieć,

skąd bierzemy życiodajny
tlen. A oddychamy dzięki
biosferze, która stworzyła
nam idealne, nie do zastąpienia warunki do życia,
rozwoju i regeneracji. Właśnie w biosferze możemy też
znaleźć remedium na wiele
współczesnych bolączek.

O

d początku lat 80. ubiegłego wieku na całym
świecie zaczęto stawiać
szczelne, energooszczędne
domy i biurowce wyposażone w syntetyczne meble,
urządzenia elektryczne, tanie materiały budowlane.
Ceną komfortu było jednak
obserwowane w tym czasie
zjawisko powtarzających się
zespołów schorzeń i chorób
związanych ze stałym przebywaniem w zamkniętych
i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Określono
je jako „syndrom chorego
budynku” (sick building
syndrome - SBS). Najczęstsze
symptomy kojarzone z SBS
to alergie, astma, podrażnienie oczu, nosa i gardła,

zasłabnięcia, bole głowy, zaburzenia układu nerwowego,
problemy z oddychaniem.
Co ciekawe, odczuwane dolegliwości często mijały po
opuszczeniu danego obiektu.
Wielu z naukowców uważa,
że powietrze w pomieszczeniach ma większy wpływ na
nasze zdrowie niż zanieczyszczenie w mieście, ze
względu na długość przebywania i ciągłe narażenie na
kontakt z niebezpiecznymi
substancjami. Przyczyną zanieczyszczeń są lotne substancje chemiczne (z ang.
VOCs), które nagromadzone w dużej ilości mają toksyczny, bardzo negatywny
wpływ na ludzki organizm.

Po co nam drzewa w mieście?

Miasta gwałtownie się rozwijają – coraz więcej w nich
zwartej zabudowy, dróg, parkingów, a coraz mniej
terenów zieleni. Dla władz miejskich drzewa stanowią
kłopot, a ich właściwa pielęgnacja – nie lada wyzwanie.
Dlatego trzeba podjąć skuteczne działania, by chronić
miejski drzewostan.

Nie ścieżki rowerowe, nie
parkingi – ale zwiększenie
powierzchni zielonych terenów jest najczęściej wymienianą przez mieszkańców
miast potrzebą. Są miłe dla

Do najpopularniejszych należą amoniak, formaldehyd
czy benzen. Do największych „trucicieli” zaliczyć
można wszelkie urządzenia
elektroniczne (drukarki,
kserokopiarki, komputery),
AGD, materiały sztuczne,
dywany, meble z syntetyków
(popularna płyta wiórowa),
materiały budowlane, kleje
i środki czyszczące.

A

tmosfera w naszych domach i miejscu pracy
na pewno nam nie sprzyja,
a może poważnie odbić się
na naszym zdrowiu. Zatem
w co warto „zainwestować”?
Rośliny, a szerzej cała biosfera stanowią „płuca ziemi”,

Znaczenie drzew

produkując tlen przez co
czynią życie możliwym, ale
także zapewniają odpowiednią wilgotność, absorbują
dwutlenek węgla z atmosfery i filtrują toksyny. Tak
funkcjonował ten ziemski
(dodajmy - Boży) organizm
przez tysiące lat. Dzisiaj
staramy się chronić środowisko przyrodnicze miasta,
patrząc na jego pozytywny
wpływ dla człowieka i jego
zdrowia. Podobnie może być
w przypadku popularnych
roślin we wnętrzach. Spełniają one szereg ożywczych
funkcji, tj. oczyszczają powietrze, utrzymują wilgoć
na odpowiednim dla zdrowia
poziomie oraz wpływają na

Przy uprawie roślin doniczkowych warto pomyśleć o uprawie hydroponicznej. Jest to
łatwy, tani w utrzymaniu system
uprawy bez ziemi (keramzyt lub
glina palona). Załączony wskaźnik
pozwala zapewnić odpowiednią
wilgotność podłoża lub pozostawić roślinę przez dłuższy czas
naszej nieobecności. Taki system
ogranicza rozwój pleśni na powierzchni i przyśpiesza wchłanianie
szkodliwych substancji z otoczenia. W specjalistycznych sklepach
możemy zakupić gotowe rośliny
w tym systemie lub pokusić
się sami o przesadzenie roślin
w nowej technice. Potrzebujemy
specjalną donicę, wskaźnik, substrat i nawóz do roślin hydroponicznych. Wszystkie wskazówki
z powodzeniem znajdziemy
w internecie, łącznie z dostępnym
na rynku asortymentem i instruktażowymi filmami.
Sześć szczególnie polecanych
gatunków do domu, biura i sypialni: Skrzydłokwiat (Spathiphyllum), Zamiokulcas zamiolistny
(Zamioculcas zamiifolia), Nefrolepis wyniosły, paproć (Nefrolepis), Zielistka, zielistek (Chlorophytum), Wężownica (Sanseweria),
Epipremnum złociste (Epipremnum aureum).
naszą psychikę i zmysł estetyki. Niektóre gatunki mogą
podnieść efektywność pracy
nawet do 20%. Jak zatem
zadbać o środowisko pracy
i domu? Wykorzystajmy do
tego sprawdzone rośliny.
źródło: Ekologia.pl

W obszarze zdrowotnym: wpływ na
zdrowie psychiczne mieszkańców
miast – drzewa to kontakt z naturą,
obniżają poziom stresu i działają
wyciszająco (szum liści). Wzbogacają także miejską faunę są bowiem
miejscem gniazdowania ptaków,
a ich obecność również dodatnio
wpływa na psychikę człowieka.

W obszarze społeczny: estetyka
– odpowiednio dobrane gatunki
i odmiany drzew podkreślają urodę
architektury i dają mieszkańcom
miast możliwość cieszenia oczu
ładnym pokrojem, spektakularnym
kwitnieniem, ciekawymi jesiennymi
przebarwieniami. Elegancko i interesująco skomponowane zestawienia
roślin kształtują poczucie estetyki
wśród najmłodszych i uwrażliwiają

ich na szeroko rozumiane “problemy
natury”.
W obszarze ekonomicznym: stan nawierzchni ulicznych – korony drzew
ocieniając ulice chronią asfalt przed
przegrzaniem, co wydłuża trwałość
nawierzchni z ok. 7 do ok. 20 lat. Daje
to wymierną korzyść ekonomiczną
oraz użytkową (ograniczenie remontów a co za tym idzie uciążliwości
dla mieszkańców).

oka, oczyszczają powietrze,
dają schronienie przed upałem – taką rolę pełnią drzewa w mieście. Praktycznie
wszyscy zgadzają się, że
drzewa, zwłaszcza te duże,
są ozdobą miasta i wykazują
duże walory estetyczne. Na
tym jednak zgoda pomiędzy obrońcami drzew, a ich
przeciwnikami się kończy.
Niechętni miejskim drzewom wskazują, że utrzymanie drzew jest kosztowne,

a są ważniejsze wydatki do
uwzględnienia w miejskim
budżecie, że liście śmiecą, że
drzewa zajmują cenne miejsce, które można przeznaczyć na przykład na miejsca parkingowe. Jest w tym
sporo racji, ale czy komfort
życia mieszkańców miast
nie jest jednak ważniejszy?
A przecież zieleń miejska
wydatnie się do poprawy tegoż komfortu przyczynia.
Miejska zieleń wpływa na

mieszkańców miast w trzech
głównych obszarach – społecznym, zdrowotnym
i ekonomicznym. Jeśli chodzi o walory prozdrowotne
miejskiej zieleni, a szczególnie drzew, to podkreślane są
ich zdolności do poprawiania jakości miejskiego powietrza, co dla dużych metropolii ma niebagatelne
znaczenie.
Katarzyna Wysocka/Ekologia.pl

