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Ułatwiamy życie każdego obywatela
Świetlica wiejska w Garbnie

Ryszard Ostrowski, Burmistrz Korsz

Słowo od Burmistrza

Witam Państwa serdecznie i zapraszam do
zapoznania się z bardzo życzliwą dla
inwestorów i gościnną dla wszystkich gminą
Korsze. Chcemy być nowocześni i otwarci
na pozytywne zmiany. Robimy wszystko, aby
mieszkańcom Naszej gminy żyło się tutaj na
miarę czasów dobrze i bezpiecznie.
Ogromną uwagę przywiązujemy do
oddolnych inicjatyw, dlatego organizacje
pozarządowe rozwijają się dość mocno
i odnoszą coraz większe sukcesy w swoich
dziedzinach, z czego jesteśmy bardzo
dumni. Cieszą nas również inwestycje, które
każdego roku oddajemy, aby ułatwiały życie
każdego obywatela.

Nowo wybudowana świetlica wiejska
w Garbnie

– Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
w Garbnie, wybudowano świetlicę
wiejską o powierzchni 278 m2.
W budynku znajdują się 3 sale,
pomieszczenie gospodarcze oraz
sanitariaty przystosowane również
dla osób niepełnosprawnych. Na
świetlice pozyskano dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
Odnowa i Rozwój Wsi.

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Korszach
– Po kilku latach starań
udało się wyremontować
Zespół Szkól w Korszach.
Została przeprowadzona
termomodernizacja starej
części szkoły wraz
z wzmocnieniem
konstrukcji i wymianą
pokrywy dachowej. Dzięki
temu szkoła odzyskała swój
dawny blask.

„Majówka z Grochówką, czyli Piknik Na Cygańską Nutę”

Zespół Romanca z Olsztyna

Cygańskie szczęście – stoisko przygotowane przez bibliotekę

„Cyganki” z sołectwa Łankiejmy

Majówka cieszy się dużą popularnością

– Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszy się organizowana przez Gminę Korsze „Majówka z Grochówką”. W tym roku te
matem przewodnim
była „cygańska nuta”. „Majówka z Grochówką, czyli P iknik Na Cygańską Nutę” to ukłon w stronę kolorowej i często niedocenianej k ultury romskiej.
Na scenie oprócz prawdziwych Romów z repertuarem cygańskim pojawiły się lokalne zespoły. Przygotowane były stoiska, na których można było spróbować
lokalnych specjałów. Impreza dofinansowana została z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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