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Z woli wyborców rozpoczęła się druga kadencja,
w której sprawuję funkcję burmistrza Korsz. Ocena
kadencji lat 2006 – 2010 należy oczywiście do miesz-
kańców, ale trzeba obiektywnie  stwierdzić, że były to
lata udane dla rozwoju Korsz. Przy dużym zaangażo-
waniu pracowników Urzędu, spółek gminnych, jed-
nostek podległych i sołtysów wykonaliśmy wiele
ważnych dla gminy inwestycji wodociągowych, kana-
lizacyjnych, drogowych, oświetleniowych, moderniza-
cyjnych itp. Dzisiaj Nasza gmina postrzegana jest jako
gmina, która się unowocześnia. Mamy fabrykę recy-
klingu akumulatorów, produkcji mas bitumicznych
czy farmy elektrowni wiatrowych, które już produkują

energię odnawialną. W 2009 roku otrzymaliśmy cer-
tyfikat Gminy Fair Play. Nie chcemy schodzić z drogi
rozwoju i dlatego mamy wiele planów na najbliższe
lata. Chcemy dalej inwestować w infrastrukturę. In-
westorzy zewnętrzni inwestują w Korszach i tworzą
nowe miejsca pracy. Cieszymy się z tego i zapraszamy
wszystkich, którzy chcą dobrze i mądrze lokować swój
kapitał. Oferujemy profesjonalną pomoc i przychyl-
ność.

Ryszard Ostrowski
Burmistrz Korsz

JEDYNA TAKA DRUŻYNA W POWIECIE

NOWOCZESNA I ATRAKCYJNA BIBLIOTEKA

Korsze mogą pochwalić się nie tylko męską dru-
żyną piłkarską występującą w III Lidze Podlasko-
Warmińsko-Mazurskiej, ale również od niedawna
kopiącymi piłkę dziewczynami. Jest to jedyna
taka drużyna w powiecie kętrzyńskim. Motywa-
cją do powstania żeńskiej drużyny był wybudo-
wany w Korszach kompleks boisk
wielofunkcyjnych oraz zaprzeczenie stereotypom,
że piłkę kopią tylko chłopcy. 
Nazwa zespołu Atomówki Korsze nie jest przy-
padkowa i została zapożyczona z amerykańskiego
serialu animowanego  opowiadającego  o trzech
dziewczynkach obdarzonych „supermocą”. Kor-
szeńskie dziewczyny mają tę moc w sobie. Udo-
wadniają niedowiarkom, że uprawianie piłki
nożnej może dawać radość również dziewczynom.
Zespół na samym początku tworzyło 5 dziewczyn,
jednak z każdym tygodniem drużyna Atomówek
rosła w siłę i na dzień dzisiejszy regularnie trenują

23 dziewczyny, a ponadto od dwóch miesięcy ist-
nieje młodzieżowa drużyna Atomówek licząca 29
dziewczynek w przedziale wiekowym 9-13 lat, a
wśród nich dziewczynka głuchoniema, która
dzięki treningom ma możliwość częstszego spę-
dzania czasu ze swoimi rówieśniczkami. 
Pomimo krótkiego istnienia drużyna jest rozpo-
znawalna nieomalże w całym województwie i nie
tylko. Dziewczyny są zapraszane na turnieje ha-
lowe, trawiaste, a ostatnio nawet na turniej piłki
plażowej. Dotychczas największym sukcesem
dziewcząt jest trzecie miejsce w silnie obsadzo-
nym turnieju w Mońkach, jak i zwycięska po-
tyczka z zespołem Elwo Etna Elbląg, czwartym
zespołem w Polsce na hali, jak i na plaży. Po-
nadto dziewczyny zdobyły wiele nagród indywi-
dualnych, a Aleksandra Lis i Agnieszka Krauze
są w kręgu zainteresowań trenerów kadr woje-
wództwa. Trenerem zespołu jest Krzysztof Pi-

wiszkis, wieloletni zawodnik i kapitan drużyny
MKS Korsze.  — Gdyby ktoś mi powiedział, że
jeszcze rok temu nasza drużyna będzie się tak
rozwijać i liczyć dziś ponad  50 dziewczyn, nigdy
bym w to nie uwierzył. Dziewczęta dzięki temu,
że mają duże ambicje i wielką wolę walki, z ty-
godnia na tydzień robią postępy. Zespół mi za-
ufał, a ja staram się im przekazać i nauczyć tego
wszystkiego,  czego sam nauczyłem się od swoich

trenerów i to daje efekty.  W tym wszystkim naj-
fajniejsze jest to, że nie siedzą przed telewizorem
czy komputerem, ale spędzają czynnie czas, a to
za razem daje im ogromną radość. Na pewno to
wszystko, co dotychczas osiągnęliśmy i fakt, że
możemy się dalej rozwijać zawdzięczamy Ry-
szardowi Ostrowskiemu, Burmistrzowi Korsz,
który sam jest wielkim fanem piłki nożnej i
wspiera nasze działania. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Korszach
jest jedną z prężniejszych bibliotek w powiecie
kętrzyńskim. Systematycznie aplikuje o dofinan-
sowanie z różnych źródeł, aby biblioteki w gminie
Korsze były bibliotekami nowoczesnymi i przy-
jaznymi czytelnikom. 
— „Modernizacja obiektów bibliotecznych Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach
oraz doposażenie w meble i sprzęt”- to tytuł za-
dania, na które Biblioteka otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości  50.000,00 złotych
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Infrastruktura Bib-
liotek”, do którego aplikowała już w maju 2010r.
– mówi Jadwiga Hajduk, dyrektor MGBP w Kor-
szach. - Celem programu jest  podniesienie stan-
dardu bibliotek publicznych (w tym standardów
estetycznych) poprzez modernizację lub stwo-
rzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej
użytkownikom dogodne warunki korzystania z
usług bibliotek, w tym w szczególności infras-
truktury koniecznej do użytkowania w placówce
nowoczesnego sprzętu komputerowego. Całość
zadania zamknęła się kwotą 72.000,00 złotych, z
czego 22.000,00 złotych pokrył samorząd teryto-

rialny, czyli Gmina Korsze – dodaje Jadwiga Haj-
duk.
Za pozyskane fundusze w bibliotece głównej
przeprowadzono prace modernizacyjne, polega-
jące na wymianie armatury łazienkowej oraz wy-
konaniu w toalecie dla użytkowników poręczy dla
osób niepełnosprawnych. Poręcz wykonano rów-
nież przy podjeździe prowadzącym do toalet. Wy-
mieniono grzejniki żeliwne na grzejniki płytowe,
co w znacznym stopniu usprawniło system ogrze-
wania. Bibliotekę doposażono w  meble i sprzęt.
Wykonane prace modernizacyjne oraz doposa-
żenie w meble i sprzęt  biblioteki głównej popra-
wiły estetykę wnętrz oraz stworzyły przyjazne i
dogodne warunki korzystania z usług bibliotecz-
nych, w tym z komputerów dla wszystkich użyt-
kowników (w tym osób niepełnosprawnych),
podniosły poziom  i atrakcyjność oferowanych
usług oraz uatrakcyjniły czas przebywania w bib-
liotece najmłodszym czytelnikom.
W Filii Bibliotecznej w Sątocznie wykonano

prace remontowe polegające na naprawie scho-
dów wejściowych, renowacji podłóg, wymianie
drzwi wewnętrznych, wyrównaniu ścian i sufitów
oraz ich  malowaniu, modernizacji toalety z wy-

mianą armatury. 
Dokonano zakupu mebli i sprzętu ułatwiającego
bezpieczny dostęp do placówki osobom starszym
i niepełnosprawnym oraz w znacznym stopniu
poprawiły atrakcyjność placówki, stworzyły wa-
runki do miłego spędzenia czasu podczas korzys-
tania z usług bibliotecznych, jak również
rozszerzyły zakres tych usług.
W Filii Bibliotecznej w Łankiejmach  poprzez do-
posażenie  w meble i sprzęt poprawiły się wygląd
i funkcjonalność placówki  pod  względem użyt-
kowym i magazynowym, dlatego korzystanie
z niej stało się wygodniejsze i bardziej przyjazne.
Utworzono w placówkach objętych  zadaniem ką-
ciki  bajkowe dla dzieci, co spowodowało wy-
dzielenie miejsc przyjaznych  najmłodszym
czytelnikom. Zostały stworzone warunki do pracy
edukacyjnej i animacyjnej z dziećmi. Kąciki wy-
korzystywane są  do zabawy oraz do prowadze-
nia różnorodnych zajęć z dziećmi (np. czytanie
bajek, zajęcia z rysunku, plastyki, zajęcia warsz-
tatowe) oraz zajęć z rodzicami i dziećmi nie-
uczęszczającymi do przedszkola.
Jadwiga Hajduk, dyrektor Miejsko-Gminnej Bib-
lioteki Publicznej w Korszach

Remont drogi na odcinku Równina Górna – Olszynka o długości 6,5 km. Koszt in-
westycji to ponad 3 mln zł. Finansowany ze środków Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, Gminy Korsze i Starostwa Powiatowego w Kętrzynie. 

Gmina Korsze to dobre miejsce pod inwestycje. Świadczy o tym trzecia co do
wielkości farma wiatrowa w Polsce, która powstała na terenie gminy Korsze.

Aktorzy z Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie przez pół roku występowali w MGBP
w Korszach i jej Filiach bawiąc i ucząc zebraną publiczność

Klub Dyskusyjny w MGBP w Korszach

MKS Atomówki Korsze wraz z trenerem Krzysztofem Piwiszkisem


