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O rekultywacji Jeziora 
Suskiego

Budżetowe absoluto-
rium dla burmistrza

Wiadomości sportowe

Dni Susza 2014

Szkolne święta 
w gminie

Wspaniała atmosfera i klimat, tłu-
my kibiców na trasie, kapitalna 
pogoda, a na starcie ponad tysiąc 
zawodników. Startował nawet nie-
dowidzący triathlonista! Tegorocz-
ny Susz Triathlon można ocenić 
jako imprezę bardzo udaną.

Zawody triathlonowe w Suszu orga-
nizowane są już po raz 24. i zdobywają 
uznanie zawodników z całej Polski. Po-
dobnie jak rok temu przyjęły one formułę 
trzydniowego święta sportu połączonego 
z kulturą. Co ważniejsze, to była impreza 
sprzyjająca nie tylko zawodowcom, ale 
również amatorom, których coraz więcej 
zajmuje się tą wymagającą dyscypliną 
sportową.

Piątek 4 lipca br. to początek impre-
zy i koncerty zespołów Raggafaya oraz 
artysty zajmującego pierwsze miejsca 
na listach przebojów Kamila Bednarka. 
W sobotę (5 lipca) zmagania ponad 350 
zawodników odbywały się na dystansie 
długim, który jest specjalnością Susza - 
przepłynięcie 1,9 km, przejechanie rowe-
rem 90 km i przebiegnięcie półmaratonu 
(21 km). Sobota zakończyła się koncer-
tem z niespodzianką, a niedziela (6 lipca) 
to był start aquathlonistów, a następnie 
sprinterów w kategorii open i Mistrzo-
stwach Polski Kobiet i Mężczyzn.

Całości dopełniły konkursy dla kibi-
ców i zawodników oraz niepowtarzalna 
atmosfera. Organizatorzy - Urząd Miej-
ski w Suszu, UKS Towarzystwo Rozwo-
ju Sportu w Suszu i jednostki budżetowe 
gminy - gorąco dziękują wszystkim oso-
bom, firmom i instytucjom za okazane 
wsparcie podczas organizacji zawodów 
Susz Triathlon 2014.

więcej o imprezie na s. 2, 3 i 4

Wyjątkowe 
zawody 
triathlonowe

Susz Triathlon 2014
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- To były kapitalnie przeprowa-
dzone zawody, organizatorom 
należą się wielkie brawa. Po raz 
pierwszy podczas triathlonowej 
imprezy w Polsce spotkałem się 
z tym, że na trasie długiego dy-
stansu rozdawany był lód dla 
zawodników. To było zbawienie 
dla ciała — mówi Patryk Dągow-
ski, triathlonista Orki Iława, który 
ukończył morderczy wyścig.

Rywalizacja na sobotnim długim 
dystansie zakończyła się zwycięstwem 
Michała Siejakowskiego (Kwidzyn) 
przed Bartłomiejem Pawełczakiem 
(Bydgoszcz). Trzeci był Krzysztof 
Staniszewski (Malbork). Wśród pań 
wygrała Ewa Komander (Kędzierzyn 
Koźle).

W niedzielę doszło do najważniej-
szej części zawodów, czyli Mistrzostw 
Polski na dystansie sprinterskim (750 
metrów pływania, 20 km jazdy rowe-
rem i 5,7 km biegu). Wtedy też było 
jeszcze cieplej niż w sobotę. 

- Nowością na europejską skalę był 
start elity polskich zawodników w Mi-
strzostwach Polski z pływającego po-
mostu - zwraca uwagę 
Krzysztof Kępiński, 
dyrektor sportowy 
zawodów. Złote me-
dale mistrzostw zdo-
byli Agnieszka Jerzyk 
z Leszna i Mateusz 
Kaźmierczak z War-
szawy, który do samej 
mety walczył o zwy-
cięstwo z Mateuszem 
Rakiem.

W kategorii Open 

na sprincie zwyciężył pochodzący z 
Susza Paweł Traczyk. Tradycyjnie na 
suskie zawody stawiła się liczna repre-
zentacja Susza, szczególnie zawodni-
ków należących do UKS TRS Susz.

Na wszystkich uczestników, którzy 
opłacili wpisowe i ukończyli swój dy-
stans na koniec czekały wielkie emo-
cje. Wśród nich rozlosowany został ro-
wer wyczynowy firmy Scott o wartości 
12 tysięcy złotych! Przez 3 dni spor-
towego święta otwarte były stoiska ze 
sprzętem sportowym podczas Expo na 
hali CSiR w Suszu. ■

Susz Triathlon 2014 

Bezpłatny biuletyn mieszkańców 
Gminy Susz
Wydawca: Urząd Miejski w Suszu
Redakcja i skład:
Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl 
Skład numeru zakończony 17.07.2014 r.
Druk: Drukarnia Rampi w Iławie
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Znani aktorzy znowu 
w Suszu
Oprócz ścisłej krajowej czołówki triath-
lonistów w Suszu nie mogło oczywiście 
zabraknąć gwiazd kina i telewizji. Ak-
torka Joanna Jabłczyńska przyjecha-
ła do Susza prosto z gór, a zaraz po 
zawodach spieszyła do Świnoujścia. 
Mimo to z uśmiechem ukończyła so-
botni dystans długi, chętnie udzielając 
wywiadów.

Natomiast Tomasz Karolak zagościł w 
Suszu dłużej. Wystartował na dystan-
sie sprinterskim i zachęcał wszystkich, 
aby start w triathlonie traktować jako 
zabawę, po prostu zmierzyć się z sa-
mym sobą i skończyć ten morderczy 
wyścig.

Jego przyjaciel Bartłomiej Topa nie 
wziął udziału w wyścigu w Suszu, ale 
dopingował znajomych i zajął się pro-
pagowaniem charytatywnej akcji „Bie-
giem na pomoc”.

Ludzie z żelaza kochają Susz
Wyniki sportowe najlepszych zawodników i nie tylko

Zawodnicy niezwykli
Największym fenomenem zawodów był niedowi-
dzący triathlonista Marcin Suwart, który tworzył 
duet z pełnosprawnym trenerem i partnerem 
startowym Jarosławem Skibą - to prekursorzy 
paratriathlonu w Polsce, którzy przygotowują się 
do igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro. 
Na wielkie słowa uznania zasługuje też jeden z 
zawodników, który pokonał prawie cały kolarski 
dystans z kontuzją - pedałował tylko jedną nogą! 
Kontuzja była jednak na tyle poważna, że zszedł 
z roweru po trzecim okrążeniu (z czterech) i 
oczywiście nie ruszył na trasę biegową.
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Koncerty podczas zawodów
Susz Triathlon 2014 
rozpoczął się w piątek 
koncertami zespołu 
Raggafaya i Kamila 
Bednarka. W sobotę 
wystąpił ZKS SQUAD 
oraz Pay TV. Miejsca zawodników z Susza

Dystans długi: 1,9 km, 90 km, 21,1 km 
18. Mariusz Biskupski 4:38:36
27. Jarosław Jabłoński 4:49:21
41. Gniewomir Pluta 4:57:09
47. Kornel Furman 4:59:32
48. Jacek Sobucki 5:00:16
53. Marcin Sobolewski 5:01:52
60. Zbigniew Sarnowski 5:04:58
76. Paweł Mazur 5:10:51
102. Piotr Langowski 5:18:32
109. Jan Karczewski 5:20:08
115. Arkadiusz Węgier 5:22:20
118. Daniel Szul 5:24:03
120. Paweł Bieńkowski 5:24:23
122. Leszek Sieciński 5:24:54
124. Krzysztof Zdrojewski 5:25:32
133. Grzegorz Szczegielniak 5:28:10
169. Waldemar Markuszewski 5:43:33
178. Sławomir Siemianowski 5:46:25
201. Marian Górny 5:53:02
222. Mikołaj Walesiak 6:02:28
255. Tomasz Szałkowski 6:24:31
256. Krzysztof Kaca 6:24:31
Sprint Open: 0,75 km, 20,2 km, 5,7 km
33. Karol Kaczmarczyk
40. Maksymilian Karczewski
42. Emilian Sieciński
90. Krzysztof Litwiniuk
93. Kamila Lulińska
95.  Krystian Gąsior
102.  Paweł Gutowski

110. Alicja Misiak
137. Michał Kołecki
143. Cezary Maćkiewicz
191. Bartosz Iwanow
197. Sławomir Kosmalski
253. Jacek Kasicki
282. Jacek Włodarski
301. Cezary Macikowski
302. Natalia Nikel
303 Adam Niemkiewicz
304. Grzegorz Niemkiewicz
318. Magdalena Niedziałek
342. Bertrand Leguern 
Aquathlon 
 Iga Zaleśkiewicz
 Marcel Siemianowski
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Raggafaya w Suszu ma 
dobry kontakt ze swo-

imi wiernymi fanami

Koncert Kamila Bednarka 
zgromadził w Suszu prawdziwe tłumy nie 

tylko zawodników i kibiców triathlonu, 
mieszkańców Susza, ale i gości z okolic

Podczas występu Pay TV 
(niegdyś Pączki w Tłuszczu) 
nieoczekiwanie na scenę 
wskoczył Tomasz Karolak, 
który wykonał kilka piose-
nek na prośbę suskich przy-
jaciół. Jeden z nich, Jacek 
Sobucki, zasiadł nawet za 
perkusją.

Fo
t.:

 F
ot

ol
id

Fo
t.:

 F
ot

ol
id

Fo
t.:

 F
ot

ol
id

Fo
t.:

 F
ot

ol
id



Przegląd Suski4 Biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 14 - kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.

Niezwykłym zjawiskiem jest wo-
lontariat Susz Triathlon. Młodzi 
ludzie, uczniowie suskich szkół, 
z absolutnie nieprzymuszonej 
woli pomagają w organizacji za-
wodów. 

Mimo bardzo wysokiej tempera-
tury i dużego zmęczenia, przez cały 
czas blisko 200 młodych wolontariu-
szy ofiarnie służyło pomocą zawodni-
kom podczas trwania zawodów. Wo-
lontariusze obstawiali trasę biegową 
i rowerową, pomagali w strefie mety                  

i obsługiwali 4 bufety dla zawodników. 
Zadanie  „Wolontariat Susz Triathlon 
2014”  zostało współfinansowane ze 
środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. ■

- Mieszkańcy miasta znają tę dys-
cyplinę sportu jak nikt inny w 
Polsce – tak niezwykłą atmosferę 
zawodów tłumaczy Paweł Mły-
narczyk, Dyrektor Susz Triathlon 
2014.

Mieszkańcy Susza i okolic żyli za-
wodami już od kilku miesięcy. W so-
botę i niedzielę wyszli na ulice miasta 
i alejkę nad Jeziorem Suskim, by do-
pingować triathlonistki i triathloni-
stów. Mimo że najgłośniej oczywiście 

dopingowali swoich reprezentantów, to 
wiele sympatii mieli dla pozostałych 
startujących.

Zawodnicy na trasie rowerowej 
zapamiętali zwłaszcza doping miesz-
kańców Bronowa i Różnowa. Z kolei 
na trasie biegowej w konkursie na naj-
lepszy doping zwyciężyła strefa „8” 
umiejscowiona na alejce w Emiliano-
wie, zgarniając nagrodę główną. ■

Susz Triathlon 2014 
Wybrane opinie inter-
netowe zawodników
- Genialne zawody!… Organizacyjnie 
wszystko dopięte na ostatni guzik... 
Niewiarygodni kibice, zarówno w oko-
licznych miejscowościach (Bronowo to 
mistrzostwo świata), jak i na trasie bie-
gowej. Wszystko jak w szwajcarskim 
zegarku… (Ikarol)
- Organizacja tradycyjnie na najwyż-
szym poziomie... Wolontariusze i 
organizacja bufetów - przemyślane                  
i zaplanowane. Na ostatnim kółku do-
biegaliśmy w grupie do ostatniego bu-
fetu i dziewczyny nie zdążyły z gąbką 
dla mnie, usłyszałem za plecami jak 
jedna ze starszych wolontariuszek ko-
goś opieprza: „Czemu nie dałaś panu 
gąbki, Pan chciał gąbkę” i pobiegłem 
dalej. Po 200 metrach dobiegła do 
mnie zasapana dziewczynka i z uśmie-
chem na twarzy powiedziała: „To ta 
gąbka dla Pana!” (Marcos)
- Trzeba dodać, że zaopatrzenie i wo-
lontariusze spisali się tu na medal! 
Zimna woda, izotoniki, gąbki z zimną 
wodą, a przy każdym przebieganiu 
w okolicy mety tłumy kibiców i masa 
wolontariuszy -  to budowało!... Wo-
lontariusze darli się w niebogłosy: 
„Ukończysz, dawaj, dawaj, dasz radę” 
(Maciej Bukowy)
- Ogólnie impreza fajna, widać duże 
zaangażowanie całej masy ludzi... 
Doping i wsparcie mieszkańców jest 
naprawdę mocną stroną tej imprezy. 
(Mike)
- Atmosfera była niesamowita - na 
każdym kroku czuć było sympatię 
mieszkańców, podczas gdy w innych 
miastach przeważa, w najlepszym wy-
padku, obojętność. Obsługa zawodów 
bardzo pomocna i zaangażowana... 
No i kibice! Coś niesamowitego - trze-
ba było się pilnować, bo nogi aż same 
mocniej kręciły w Różnowie czy Brono-
wie... Organizacyjnie wszystko dopięte 
na 100%. Bardzo dobra organizacja 
strefy zmian i okolic, świetne bufety 
(worki z lodem!). Widać, że organiza-
torom zależy na zadowoleniu zawodni-
ków. (Lysy)
- Jest coś magicznego w tej miejsco-
wości i w samej imprezie. Na pewno 
organizatorzy dzielnie w dzisiejszych 
komercyjnych warunkach walczą, na 
pewno widać ogromne starania i za-
angażowanie lokalnej społeczności (ki-
bice, wolontariusze, miejscowe firmy). 
Widać, że i triathloniści tu się dobrze 
czują … (Tomix)

Atmosfera podczas zawodów
Doping kibiców jako mocna strona tej imprezy

Wolontariat Susz Triathlon 2014
Wolontariusze spisali się tu na medal

W Bronowie w kibicowanie 
pod kierunkiem pani sołtys 

zaangażowała się cała wioska
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W dniu 12 czerwca odbyła się jed-
na z najważniejszych sesji Rady 
Miejskiej w Suszu w sprawie 
udzielenia burmistrzowi absolu-
torium za wykonanie budżetu za 
rok 2013.

Burmistrz Krzysztof Pietrzykow-
ski przedstawił radnym sprawozdanie 
z wykonania budżetu, poinformował 
o stanie finansów gminy, a także na 
podstawie informacji składanych przez 
przedsiębiorstwa przedstawił sytuację 
gospodarczą gminy.

Na koniec 2013 roku planowany 
deficyt miał wynieść 2.846.281,17zł. 
a wyniósł 75.575,32zł. Po rozliczeniu 
inwestycji realizowanych z dofinan-
sowaniem Unii Europejskiej budżet 
2013 roku zamknął się nadwyżką ok. 
140.000,00zł.

Przy jednoczesnym zrealizowaniu 
wszystkich 75 zaplanowanych inwe-
stycji nastąpił największy od wielu lat 
spadek zadłużenia gminy z: 46,15% do 
36,89% tj. ok. 2.000.000,00zł. Ponad-
to na koniec 2013 roku wypracowano 
nadwyżkę operacyjną w wysokości  
4.500.000,00zł, którą przeznaczono na 
działania prorozwojowe gminy.

Wykonany budżet 2013 roku jest 
wyraźnym przełamaniem niekorzyst-
nych tendencji hamujących rozwój 
gminy. Tworzy warunki do planowa-
nia dalszego jej rozwoju w następ-
nych latach bez konieczności  zwięk-
szania zadłużenia.

Podjęte działania i ich pozytywne 
efekty sprawiły, iż budżet na 2014 
rok w stosunku do budżetu z roku 
2013 został zaplanowany z zadłuże-
niem mniejszym o 6%, z jednocze-
snym zwiększeniem wydatków in-
westycyjnych o 2.000.000,00zł. bez 
uwzględnienia dodatkowo zewnętrz-
nych funduszy unijnych i krajowych, 
które są w trakcie realizacji.

Na podstawie danych pochodzą-
cych ze składanych deklaracji podat-
kowych widać, że w ostatnich latach 

nastąpił wyraźny rozwój zakładów 
działających w gminie. Nastąpił wy-
raźny wzrost rentowności zakładów, 

które prowadzą działalność w gminie 
i są objęte podatkiem dochodowym 
od osób prawnych CIT. Stabilizacja 
kosztów prowadzenia działalności 
poprzez, m. in. utrzymanie cen wody 
i ścieków przez Zakład Usług Ko-

munalnych na poziomie z roku 2010 
tworzą coraz większe zainteresowanie 
podmiotów zewnętrznych inwestowa-
niem w gminie.

Na przełomie 2013 i 2014 roku na-
stąpiła znaczna poprawa finansów gmi-
ny, która jest efektem wcześniejszych 
decyzji. Obecny budżet jest budżetem 
proinwestycyjnym, a gmina jest przy-
gotowana do aplikowania o fundusze 
unijne w nowej perspektywie na lata 
2014-2020. ■

Wykonanie budżetu za rok 2013
Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium

Budżet 2013 roku 

dochody: 44.869.552,31 zł 100,63%

wydatki: 44.945.127,64 zł 96,82%

Wzrost powierzchni  gruntów przezna-
czonych pod działalność gospodarczą 
2010 2014 wzrost
516.448 m² 1.297.778 m² o 151%
Wzrost  powierzchni  budynków przezna-
czonych pod działalność gospodarczą
2010 2014 wzrost
64.757 m² 86.069 m² o 33%
Wzrost  powierzchni  budowli przezna-
czonych pod działalność gospodarczą
2010 2014 wzrost
30.672.454 m² 46.760.299 m² o 52%
Dochody firm uwidocznione w podatku 
CIT
2010 2013
20.000,00 zł 186.000,00 zł

Rada Miejska 
po zapoznaniu się ze sprawoz-

daniem z wykonania budżetu 
jednogłośnie udzieliła burmi-

strzowi absolutorium 

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów w każdą śro-
dę od 10.00 do 14.00 (pokój 101A)

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat

ul. Wybickiego 6, pok.101
14-240 Susz

tel. (55) 278 60 15

faks: (55) 278 62 22

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Suszu
Zbigniew Skolimowski 
przyjmuje interesantów po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym - tel. (55) 278 60 15 w. 39

Gminna fotokronika 
Trwają intensywne prace przy budowie 
wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Pia-
stowskiej w Suszu.  

Rozpoczęła się wymiana dachówki na 
liczącym blisko 700 lat kościele św. An-
toniego w Suszu.  

Zakończył sie pierwszy etap remontu 
elewacji barokowego kościoła parafial-
nego w Kamieńcu.  
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Burmistrz Susza wraz z Katedrą 
Hydrologii i Gospodarki Wodnej 
Wydziału Nauk o Ziemi UMK w 
Toruniu zorganizował w dniach 
15-16 maja w Pałacu Bałoszyce 
seminarium naukowe „Problemy 
rekultywacji jezior ze szczegól-
nym uwzględnieniem jeziora Su-
skiego”. 

Honorowy Patronat nad Semina-
rium objęli Wydział Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. Spotkaniu patrono-
wał także Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Olsztynie. Spotkanie prowadził Prezes 
Polskiego Towarzystwa Limnologicz-
nego, dr hab. Włodzimierz Marszelew-
ski, prof. UMK. 

Głównym celem organizowanego 
seminarium była wymiana doświad-
czeń w zakresie rekultywacji jezior 
w Polsce, a w szczególności wyboru 
metody rekultywacji Jeziora Suskiego. 
W ramach seminarium przedstawione 
zostały uwarunkowania środowisko-

we i stan dotychczasowych badań nad 
degradacją i zanieczyszczeniem. W 
trakcie spotkania rozwinęła się dysku-
sja nad planem i optymalizacją działań 
zmierzających do poprawy stanu wód 
Jeziora Suskiego. 

Ostatecznie ustalono, że należy 
przyspieszyć prace nad zebraniem 
wszystkich danych, które umożliwią 
ostateczny wybór metody rekultywacji 
jeziora Suskiego. Wybór metody rekul-
tywacji powinien odbyć się z udziałem 
niezależnego zespołu ekspertów powo-
łanego przez Burmistrza Susza.  ■

Jak oczyścić jezioro
Seminarium na temat rekultywacji Jeziora Suskiego

Uczestnicy seminarium mieli okazję przespacerować się 
fragmentem alejki biegnącej dookoła Jeziora Suskiego 

26 czerwca br. w Urzędzie Woje-
wódzkim w Olsztynie odbyło się 
uroczyste podpisanie umowy na 
dofinansowanie realizacji prze-
budowy drogi gminnej Chełmży-
ca – Ząbrowo . 

Umowę w imieniu Gminy Susz 
podpisali Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski oraz Skarbnik Gmi-
ny Susz Bożena Chmielewska, a w 
imieniu Urzędu Wojewódzkiego Wo-
jewoda Warmińsko-Mazurski Marian 
Podziewski. Przedsięwzięcie polega-

jące na przebudowie publicznej drogi 
gminnej Chełmżyca – Ząbrowo zre-
alizowane będzie na odcinku o łącznej 
długości 882 m od granicy pasa dro-
gowego drogi wojewódzkiej nr 521 w 
miejscowości Chełmżyca do granicy 
gminy Susz. 

27 czerwca br. w wyniku przetargu 
nieograniczonego wyłoniono wyko-
nawcę prac budowlanych, którym jest 
firma Skanska z Warszawy. W ramach 
II etapu prac wyłożona zostanie nowa 
nawierzchnia bitumiczna. ■

Przebudowa drogi gminnej

Inwestycje PROW
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
tłoczno-grawitacyjnej w Karolewie
W Karolewie zakończono inwestycję 
wodno-kanalizacyjną realizowaną w 
ramach Programu Rozwoju Ośrodków 
Wiejskich 2007 – 2013.  Powstała sieć 
kanalizacyjna o długości 2358,9 m i 
wodociągowa o długości 39 m.
Budowa świetlicy wiejskiej w Lub-
nowych Wielkich
Trwają prace związane z budową świe-
tlicy wiejskiej w Lubnowych Wielkich. 
zgodnie z zawartą umową realizacja 
projektu zakończy się do 31 sierpnia 
2014 r.
Budowa sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej w Adamowie
Zakończyła się dwuetapowa inwesty-
cja wodno-kanalizacyjna w miejscowo-
ści Adamowo, w ramach której oddano 
do użytku sieć kanalizacyjną o łącznej 
długości (bez przyłączy) 6,6 km oraz 
wodociągową o długości 1,6 km.
Przebudowa targowiska miejskiego 
w Suszu
Dobiegły końca prace przy przebudo-
wie targowiska miejskiego w Suszu. 
Była to jedna z większych inwestycji 
prowadzonych na terenie gminy Susz. 
Wiaty rowerowo-rekreacyjne na ob-
szarach wiejskich gminy Susz
Gmina Susz w ramach PROW pozy-
skała dofinansowanie na realizację 3 
projektów zakładających budowę wiat 
rowerowo-rekreacyjnych w Rudnikach, 
Grabowcu i Falknowie. Wiaty będą 
służyły mieszkańcom miejscowości, a 
każdy z obiektów wyposażony będzie 
w stojaki na rowery, apteczkę oraz ta-
blice z mapą szlaków rowerowych ob-
szaru Kanału Elbląskiego.
Termomodernizacja świetlicy wiej-
skiej w Jakubowie Kisielickim
W ramach prac budowlanych przepro-
wadzone zostaną prace polegające 
na wymianie stolarki zewnętrznej oraz 
ociepleniu ścian budynku. Przed świe-
tlicą umiejscowiona zostanie tablica in-
formacyjna z mapą gminy Susz. 
Zagospodarowane Grodzisko Wy-
żynne w Suszu
W ramach projektu na terenie Grodzi-
ska Wyżynnego w Suszu zbudowany 
zostanie obelisk z tablicą informacyjną. 
Wokół na bazie okręgu usytuowane 
zostaną ławki parkowe dwustronne z 
widokiem na park i jezioro z miejscem 
utwardzonym kostka granitową. Za-
planowano również ustawienie dwóch 
lamp parkowych. 
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21 czerwca br. odbył się piąty z 
kolei festyn pod nazwą Bezpiecz-
ne Wakacje. Impreza zorganizo-
wana przez Ochotniczą Straż Po-
żarną w Suszu przy współudziale  
PSP w Iławie, KP Policji w Iławie, 
Komisariatu Policji w Suszu oraz 
Zakładu Karnego w Iławie. 

W trakcie tegorocznej imprezy po 
raz pierwszy została zorganizowana 
debata społeczna „Bezpieczne Waka-
cje – włącz świadomość, reaguj”. Na 
festyn przybyły licznie jednostki OSP  
z regionu. Na uczestników festynu 
czekało wiele atrakcji oraz pokazów 

przygotowanych m. in. przez OSP, Pol-
ski Czerwony Krzyż, Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, Policję, Służbę 
Więzienną. Każdy mógł spróbować 
zjazdu na linie, nauczyć się udziela-
nia pierwszej pomocy, zobaczyć wy-
posażenie sprzętu Służby Więziennej, 
Straży Pożarnej, popływać motorówką 
oraz brać udział w konkursach i zaba-
wach. Była też możliwość zakupu wy-
robów wykonanych przez osadzonych 
w iławskim więzieniu. Kwotę z zaku-
pów przekazano podopiecznym Stowa-
rzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom z 
Wadami Słuchu w Iławie. ■

Festyn Bezpieczne Wakacje
Wiele atrakcji przygotowanych przez strażaków

4 maja br. na placu przy Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Su-
szu odbyły się uroczystości zwią-
zane z obchodami Dnia Strażaka, 
na które przybyły jednostki OSP 
z Susza, Babięt Wielkich, Jaku-
bowa Kisielickiego oraz Redak.

Gminne obchody święta 
wszystkich strażaków rozpo-
częły się od przeglądu jednostek 
strażackich. Podczas ceremonii 
szczególnie zasłużeni druhny i 
druhowie oraz sympatycy po-
żarnictwa otrzymali medale i 
odznaczenia.  Miłym akcentem 
uroczystości było przekazanie 
przez Państwową Straż Pożarną 
w Iławie samochodu operacyj-
nego Nissan Almera, który ma 

służyć strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Suszu do zadań nie wyma-
gających użycia ciężkich pojazdów.

Po części oficjalnej uczestnicy ob-
chodów przeszli ulicami miasta do ko-
ścioła Św. Rozalii, gdzie odprawiono 
mszę świętą w intencji strażaków.  ■

Obchody Dnia Strażaka
Strażacy z Gminy Susz obchodzili swoje święto

Susz pełen wiary w sukces!
Na przełomie maja i czerwca odbyły 
się spotkania mieszkańców i przed-
stawicieli organizacji pozarządowych 
i jednostek z terenu gminy Susz do-
tyczące planowanej budowy małej in-
frastruktury w ramach konkursu „PZU 
Trasy Zdrowia”. Trasa Zdrowia miałaby 
stanowić fragment istniejącej ścieżki 
pieszo-rowerowej wiodącej wokół Je-
ziora Suskiego na terenach zielonych 
w samym centrum miasta. W dwóch 
spotkaniach uczestniczyli sportowcy, 
seniorzy, Młodzieżowa Rada Miejska 
w Suszu oraz inne osoby zaangażo-
wane w życie miasta i gminy. Wybra-
na została również grupa operatorów 
lokalnych trasy, której liderem ma być 
Stowarzyszenie na Rzecz Społecz-
ności Lokalnej Miasta i Gminy Susz 
„ARKA”, a partnerami Suskie Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II 
oraz Uczniowski Klub Sportowy „Towa-
rzystwo Rozwoju Sportu” w Suszu. 

Rekultywacja odpadów w Suszu
W marcu br. rozpoczęły się prace zwią-
zane z rekultywacją byłego składowi-
ska odpadów w Suszu dofinasowane 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. W pierwszym 
etapie realizowana jest tzw. rekulty-
wacja techniczna polegająca na robo-
tach niwelacyjnych i porządkowaniu 
złoża; odbudowie pizometru; robo-
tach geodezyjnych i wysokościowych; 
plantowaniu i zagęszczeniu. W wyni-
ku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 
zawarto umowę z Konsurcjum, w któ-
rego skład weszły firmy: ARTIMEX 
S.A. z Mławy; Zakład Usług Komunal-
nych „USKOM” z Mławy oraz J.S. HA-
MILTON POLAND S.A. z Gdyni.

Szerokopasmowy Internet 
w Gminie Susz
Na terenie Gminy Susz rozpoczęto 
budowę sieci światłowodowej spełnia-
jącej wymogi stawiane tzw. sieciom 
następnej generacji (NGN). Nowa sieć 
ułatwi dostawcom Internetu oferowa-
nie usług, co w praktyce przełoży się 
na większą konkurencję na tym rynku. 
Mieszkańcy regionu będą mogli liczyć 
na szybki i tańszy niż do tej pory In-
ternet. W Gminie Susz będą zlokalizo-
wane 4 węzły sieci: Susz, Bałoszyce, 
Kamieniec i Ulnowo. Inwestycja reali-
zowana jest w ramach projektu „Sieć 
Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
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Nowy „Skarbiec Suski”
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Suskiej wydało 10. numer czasopi-
sma regionalnego. 

Kultura

W czwartek 22 maja w Centrum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II w Suszu odbył się coroczny pokaz umiejęt-
ności artystycznych dzieci uczęszczających do Publicz-
nego Przedszkola w Suszu „Przedszkolandia”.

Przedszkolandia

Dzień DzieckaSpotkania z Poezją
W środę 7 maja br. w Suskim 
Ośrodku Kultury przeprowadzone 
zostały Gminne Eliminacje Konkur-
su ”Spotkania z Poezją”.
Do eliminacji rejonowych w Iławie, 
zakwalifikowani zostali laureaci z 
pierwszych miejsc poszczególnych 
kategorii wiekowych: klasy I-III - 
Bartosz Kołecki - SP Kamieniec, 
klasy IV-VI - Michalina Pułka - SP 
Susz, gimnazjum - Agnieszka Jac-
kiewicz, Malwina Siecińska – Gim-
nazjum w Suszu.  

Nagroda filmowa
6-7 czerwca br. w Poznaniu na 
Festiwalu Filmów Młodzieżowych 
„Ninus18” nagrodę za najlepszą fa-
bułę otrzymał film zrealizowany na 
warsztatach artystycznych prowa-
dzonych w Suskim Ośrodku Kul-
tury. Obraz pod tytułem „Dogonić 
Marzenia” opowiada o młodzieży 
jeżdżącej w naszym mieście na de-
skorolkach i starających się o wy-
budowanie skateparku w naszym 
mieście.

Wiele atrakcji czekało na najmłod-
szych podczas gminnych obchodów 
Dnia Dziecka w Suszu.

Suski festyn majowy
1 maja, w ogrodzie parafialnym przy 
kościele Św. Rozalii w Suszu odbył się 
festyn rodzinny zorganizowany przez 
proboszcza i Suski Ośrodek Kultury. 
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Wyróżnieni najlepsi ucznio-
wie w czasie Dni Suza
Podczas Dni Susza Burmistrz 
Susza uhonorował nagrodami 
najzdolniejszych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z 
terenu Gminy Susz: Magdalena 
Brzozowska, Barbara Mazińska, 
Jędrzej Ryll, Aneta Nickel, Kornelia 
Wargosz, Katarzyna Markowska, 
Mateusz Łęgowski, Adrian Szulc, 
Nikola Sykut, Agata Podogrodzka, 
Szymon Gulańczyk, Paulina Gu-
towska, Malwina Naguszewska, 
Ewelina Zakrzewska, Nikola Paw-
łowska, Mikołaj Ryll, Agata Jackie-
wicz, Kacper Szczukowski, Sandra 
Zielińska, Kinga Lendzion. Ponad-
to nagrody wręczono najlepszym 
młodym sportowcom w Gminie 
Susz oraz Arkadiuszowi Frankie-
wiczowi z OSP w Suszu za zwy-
cięstwo w finale Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Posłowie z Susza
Uczniowie z gimnazjum w Suszu, 
Agnieszka Matyka i Maciej Paliń-
ski, reprezentowali województwo 
warmińsko-mazurskie podczas ju-
bileuszowej XX sesji Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży, która odbyła się w 
Dzień Dziecka 1 czerwca w War-
szawie. 460 uczniów z całej Polski 
obradowało w gmachu na ulicy 
Wiejskiej o aktywizowaniu młodzie-
ży do działania. Wcześniej młodzi 
posłowie z Susza jako zespół z 
najlepszym wynikiem z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego wzięli 
udział w Warszawie w posiedzeniu 
komisji problemowej, przygotowu-
jącej projekt uchwały Sejmu Dzieci 
i Młodzieży.

W piątek 9 maja 2014 r. w Publicz-
nym Gimnazjum im. Kawalerii 
Polskiej w Suszu świętowano 10. 
rocznicę nadania szkole imienia 
i wręczenia sztandaru. Uroczy-
stość Święta Szkoły na trwale 
wpisała się do kalendarza imprez 
suskiego gimnazjum oraz miasta 
Susza.

W tym roku obchody uświetnili 
przedstawiciele Ministerstwa Obro-
ny Narodowej i dowódcy 
16 Pomorskiej Dywizji 
Zmechanizowanej z Elblą-
ga oraz 20 Bartoszyckiej 
Brygady Zmechanizowa-
nej. Ta ostatnia jednostka 
wystawiła również poczet 

sztandarowy i kompanię honorową. 
Tradycyjnie na obchodach nie mogło 
zabraknąć Orkiestry Wojskowej z El-
bląga oraz innych zaproszonych gości.

W czasie uroczystości odbył się apel 
na boisku szkolnym, który podsumo-
wał działalność szkoły na rzecz patro-
na. Uroczystości kończył przemarsz 
przez miasto uczestników obchodów 
oraz msza św. w Sanktuarium św. An-
toniego w Suszu.  ■

10. rocznica nadania imienia
Obchody Święta Szkoły w suskim gimnazjum

W maju br. Szkoła Podstawowa 
w Babiętach obchodziła 8. rocz-
nicę nadania jej imienia „Ziemi 
Suskiej” oraz prawa posiadana 
sztandaru, a także 58 rocznicę 
istnienia. 

Wśród zaproszonych osób znalazło 
się wielu szacownych gości, sympaty-
ków oraz absolwentów szkoły. Świę-
to było dobrą okazją do podsumowań 
funkcjonowania placówki. W trakcie 

uroczystości goście obejrzeli przedsta-
wienie „Pan Kleks w Babiętach” przy-
gotowane na motywach utworu „Aka-
demia Pana Kleksa”.  ■

Uroczystości jubileuszowe
Święto Szkoły Podstawowej w Babiętach
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8 i 9 czerwca odbyły się 23. Dni Susza przygotowane 
przez Suski Ośrodek Kultury. 

Dni Susza 2014 Dni Susza 
na sportowo 

Na hali CSiR odbywały się Mi-
strzostwa Polski UFR. Zawodnicy 
rywalizowali w konkurencjach: 
pointfighting oraz light contact 
UFR.

Na Orliku rozegrany został towa-
rzyski mecz pomiędzy Triathloni-
stami oraz Służbami Mundurowy-
mi, który zakończył się wynikiem 
7:4 dla triathlonistów. 

W niedzielę rozpoczęły się zmaga-
nia w siłowaniu na rękę. Spośród 
blisko 30 zawodników najlepszymi 
w gminie okazali się: 

juniorzy do 18 lat - Sławomir Mak-
simik, seniorzy 18-40 – Krzysztof 
Dębski, mastersi + 40 - Zbigniew 
Dębski.

Zespół Manchester

Zdecydowanym hitem tegorocznych Dni Susza okazał się koncert 
Maleo Reggae Rockers

W niedzielę specjalny program 
przygotowały przedszkolaki

Mistrz harmonijki 
ustnej Sławomir 

Wierzcholski z 
zespołem Nocna 

Zmiana Bluesa

Róże Europy ze 
swoimi przebojami
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6 czerwca 2014 roku w Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła 
II w Suszu odbyły się XVI Powia-
towe Igrzyska Osób Niepełno-
sprawnych. 

W igrzyskach wzięły udział osoby 
niepełnosprawne w rożnym wieku, o 
różnym stopniu dysfunkcji, bowiem 
dyscypliny sportowe dostosowane 
były do poziomu wieku i stopnia upo-
śledzenia. Podczas uroczystego otwar-
cia zaszczyt zapalenia znicza przypadł 
podopiecznemu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Suszu Karolowi Szy-

slerowi. Zawodnicy mieli możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności 
m. in. w biegach na różnych dystan-
sach, rzucie 
w o r k i e m 
do celu, 
p c h n i ę c i u 
kulą, sko-
ku w dal, a 
także w me-
czach piłki 
nożnej roz-
grywanych 
na Orliku.  ■

Powiatowe Igrzyska w Suszu
Rywalizacja osób niepełnosprawnych

Już po raz szósty parkiet suskiej 
hali Centrum Sportu i Rekreacji 
zawirował w rytmie tańców pod-
czas Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Susza, który odbył 
się 17 maja.

Tancerze reprezentowali kilkanaście 
klubów tanecznych, m. in. z Białego-
stoku, Gdańska, Gdyni, Torunia, Olsz-
tyna, Bydgoszczy, Iławy, Kwidzyna. 
Uczestnicy, walcząc o osiągnięcie jak 

najlepszych wyników, zaprezentowali 
się w kilku tańcach. Zdolni tancerze 
pokazali niezwykły szyk tańców stan-
dardowych i energię latynoamerykań-
skich. 

Dodatkową atrakcją okazał się wy-
stęp dzieci uczęszczających na zaję-
cia taneczne, prowadzone w Suskim 
Ośrodku Kultury. Organizatorem 
turnieju był Suski Ośrodek Kultury. 
Współorganizator: Szkoła Tańca J&K 
Drobotko z Iławy. ■

Turniej Tańca Towarzyskiego
Oczarowali tańcem, strojami, fryzurami i talentem

Reprezentacja Warsztatów Terapii Zjęciowej w Suszu

Mecze rundy wiosennej zespołu
Orzeł Ulnowo
Po rozgrywkach klasy B, IV grupy war-
mińsko-mazurskiej sezonu 2013-2014 
Orzeł Ulnowo uplasował się ostatecz-
nie na 6. miejscu w tabeli. 
18.05
Orzeł Ulnowo - GKS LZS Szymbark 
6:0
25.05
Olimpia II Olsztynek - Orzeł Ulnowo 
1:3
31.05
GSKF Montowo - Orzeł Ulnowo 1:2
08.06
Orzeł Ulnowo - Mewa Smykowo 3:0
15.06
Tessa Tuszewo - Orzeł Ulnowo 0:3 
22.06
Orzeł Ulnowo - SKF Kunki 7:2

Retman Susz zwycięża
W dniu 31 maja br. na akwenie je-
ziora Drwęckiego odbyły się XIX 
Regaty o Puchar Burmistrza Ostró-
dy zaliczane do cyklu czterech re-
gat o Żeglarski Puchar Mazur Za-
chodnich, którego rozstrzygnięcie 
nastąpi na koniec sezonu 2014 r.  
Po pierwszych regatach spośród 
25 załóg Retman Susz ze ster-
nikiem Piotrem Bokota zajmuje 
pierwsze miejsce.

Red Rose Basket Cup Susz 
26 kwietnia br. na hali CSiR w Su-
szu rozegrany został turniej koszy-
kówki 7 zespołów m. in. z Iławy, 
Olsztyna, Elbląga i Grudziądza. W 
klasyfikacji końcowej I miejsce  za-
jęły Ancymonki, II miejsce Na kola-
na, a III miejsce Komenka Elbląg. 

Mistrzostwa Susza w Tenisie
4 maja br. w hali CSiR w Suszu od-
były się otwarte mistrzostwa Susza 
w tenisie stołowym. W zawodach 
wzięło udział 41 tenisistów z gmi-
ny Susz, Iławy, Ostródy, Brodnicy, 
Sztumu, Malborka, Łasina i Kwi-
dzyna. Turniej został rozegrany w 
czterech kategoriach męskich i jed-
nej żeńskiej open. Reprezentanci 
Gminy Susz zajęli najlepsze miej-
sca w następujących kategoriach: 
do 13 lat – 1. Jakub Kacprzak, 14-
30 lat - 1.Waldemar Dobrzański , 
31- 45 lat - 3.Mariusz Safianowski 
(Susz), powyżej 45 lat - 2. Andrzej 
Szczegielniak (Susz).
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25 maja br. w Suszu odbył się 
bieg „Suska Runda”, który jak co 
roku wpisany był w ogólnopolską 
akcję „Polska Biega”. 

Najmłodsi startowali na dystansach 
100m, 200m, 300m oraz 500m. Pod-
czas tegorocznych biegów wystartowa-
ło blisko 120 zawodników młodszych i 
starszych, w tym 61 osób na dystansie 
krótkim i 12 osób na dystansie długim. 
W tegorocznej edycji Centrum Sportu 
i Rekreacji zorganizowało dla wszyst-
kich biegaczy pamiątkowe koszulki. 
Organizatorami byli: Urząd Miejski w 
Suszu, Centrum Sportu i Rekreacji w 
Suszu i UKS Towarzystwo Rozwoju 
Sportu w Suszu. ■

Sport

13 lipca br. na Stadionie Miejskim 
przy ul. Leśnej odbył się Turniej 
Piłki Nożnej 11 vs 11 - Susz 2014,  
który zorganizowało CSiR w Su-
szu. 

W rywalizacji wzięło udział 8 ekip 
piłkarskich. W finałowym meczu Unia 
Susz zwyciężyła nad drużyną Pogo-
ni Prabuty. Klasyfikacja końcowa: 1. 
Unia Susz, 2. Pogoń Prabuty, 3. Orzeł 
Ulnowo.  ■

11 vs. 11 
Turniej piłki nożnej na Stadionie Miejskim

Najwierniejszy kibic Unii Susz

Triumfatorzy turnieju - Unia Susz

Wyścig MTB 
Susz 2014
Organizatorzy V 
Ogó lnopo lsk ie -
go Wyścigu MTB 
Susz 2014 zapra-
szają  24 sierpnia br. do rowerowej 
rywalizacji. Imprezie towarzyszyć 
będą atrakcje związane z odby-
wającym się na plaży „Festynem 
Wakacyjnym” SOK-u oraz I Zlotem 
Motocykli.

Zwycięzcy w kategoriach
Kategoria Open Mężczyzn 11,6 km
1. Wojciech Retka
2. Tomasz Hapke
3. Piotr Gąsior
Kategoria Open Kobiet 11,6 km
1. Aleksandra Wantowska
Kategoria Open Mężczyzn 5,8 km
1. Maciej Myszkiewicz
2. Radosław Mazurowski
3. Mateusz Kudyk
Kategoria Open Kobiet 5,8 km
1. Kamila Lulińska
2. Klaudia Suska
3. Monika Kołatka
Kategoria 500 m
1. Fabian Koniszewski
2. Piotr Petrykowski
3. Miłosz Budka

Suska Runda
Popularyzacja biegania wokół alejki w Suszu

Mecze rundy wiosennej Unii Susz
Po rozgrywkach ligi okręgowej sezonu 
2013-2014 Unia Susz uplasowała się 
ostatecznie na 6. miejscu w tabeli. 
05.04
Jeziorak Iława - Unia Susz 0:1
12.04
Unia Susz - Zalew Frombork 3:0
19.04
Błękitni Orneta  - Unia Susz 1:2
26.04
Tęcza Miłomłyn - Unia Susz 0:0
01.05
Unia Susz - Grunwald Gierzwałd 
4:0
10.05
GKS Stawiguda - Unia Susz 1:1
18.05
Unia Susz - Radomniak Radomno 
2:0
24.05
Ossa Biskupiec P. - Unia Susz 2:3
31.05
Unia Susz - Ewingi Zalewo 1:1
07.06
Polonia Pasłęk - Unia Susz 1:1
14.06
Unia Susz -  Orzeł Janowiec K. 2:2
21.06
Kormoran Zwierzewo - Unia Susz 
2:2
28.06
Unia Susz - Syrena Młynary 2:0 Fo
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