
W uroczystości, która od-
była się 10.06.2016 r. udział 
wzięli, m.in.: radna sejmiku 
woj. warmińsko-mazurskie-
go Bernadeta Hordejuk, Wi-
cestarosta Iławski Stanisław 
Kastrau, Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski, Wi-
ceburmistrz Zdzisław Zdzi-
chowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Suszu Zbi-
gniew Skolimowski, dyrektor 
CSiR Jarosław Piechotka, ks. 
Mieczysław Adamczyk, radni 
powiatowi, dyrektorzy szkół 
oraz nauczyciele i ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Suszu.

W ramach inwestycji wy-
konano nawierzchnię poliure-

tanową, na której umieszczone 
zostały: czterotorowa bieżnia 
okrężna o długości 310m, 
skocznia do skoku w dal 
i trójskoku, ogrodzenie wokół 
obiektu, instalacja wodociągo-
wa oraz instalacja deszczowa. 
Wartość inwestycji wyniosła 

654.318,21 zł, z czego Gmina 
Susz pozyskała dofinansowa-
nie z  Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Infrastruktury 
Lekkoatletycznej w wysoko-
ści 322.700,00 zł. ■
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W numerze
EuCO Susz Triathlon 2016 za nami
W Suszu sportowe emocje gwarantowane są na najwyższym poziomie

Tegoroczne zawody miały 
znakomitą obsadę, wynikają-
cą z tego, że w sobotę odbyły 
się Mistrzostwa Polski Elity 
oraz Grup Wiekowych na dy-
stansie sprinterskim (0,75 km 
pływania, 20 km jazdy rowe-
rem i 5 km biegania).

Nowością była zmiana 
trasy rowerowej i biegowej, 
które przebiegały tym razem 
ulicami Susza. Z bliska mozna 
było obserwować najlepszych 
triathlonistów i triathlonistki 
w Polsce, którzy rywalizowali 
w oddzielnych startach. Wido-
wiskowość turnieju bardzo na 
tym zyskała.

Wśród kobiet obyło się bez 
niespodzianki, bo od początku 
rywalizacja przebiegała pod 
dyktando Agnieszki Jerzyk, 
która, od początku zdecydo-
wanie dominując, jako pierw-
sza pewnie przekroczyła linię 
mety. Pozostałe medale trafiły 
do Magdaleny Mielnik i Aga-
ty Litwin.

Bardziej emocjonujący był 
start mężczyzn, gdzie wszyst-
ko rozstrzygnęło się na bie-
gu, znakomicie rozegranego 
przez Mateusza  Raka, któ-
ry odskoczył od swoich ry-
wali i samotnie przekroczył 

linię mety. Srebro 
wywalczył były 
już Mistrz Polski 
Sylwester Kuster 
a brąz po emocjo-
nującym finiszu 
Miłosz Sowiński.

Dodatkowo w sobotę od-
były się starty w aquathlonie, 
w tym Mistrzostwa Polski 
w kategorii Młodzików, 
a w niedzielę Klubowe Mi-
strzostwa Polski Sztafet Mix. 

Wszystkie starty mistrzow-
skie odbywały się oczywiście 
pod egidą Polskiego Związku 
Triathlonu, który był oficjal-
nym partnerem zawodów. 

więcej o zawodach na s. 4-5

To był już prawdziwy festiwal triathlonowy w Stolicy 
Polskiego Triathlonu - w ośmiu różnych wyścigach na 
starcie stanęło w Suszu w sumie około 1360 zawodni-
ków.  W dniach 24-26 czerwca w Suszu odbyła się 25. 
edycja zawodów triathlonowych EuCO Susz Triathlon 
2016. 

Modernizacja 
dróg w gminie

Bezpieczne
wakacje

Wystawa 
„Susz - to my”

Dni Susza 2016

Suska Runda

Susz ma nowoczesną bieżnię
Długo oczekiwana bieżnia lekkoatletyczna w Suszu 
została oficjalnie oddana do użytku. Oficjalnego prze-
cięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu, 
instruktorzy sportu oraz dzieci i młodzież z sekcji lek-
koatletycznej funkcjonującej przy Centrum Sportu Re-
kreacji w Suszu.

s. 3 

s. 6 

s. 8 

s. 10 

s. 12 

Mistrzostwa
kickboxingu

s. 11 
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Powstał kolejny obiekt rozbudowywanego kompleksu sportowego

Miłośnicy biegania z terenu gminy Susz mają powody do radości

Widowiskowe umiejscowienie strefy zmian 
bezpośrednio na ulicy Wybickiego 
pozwalało kibicom z bliska obserwować
elitę polskiego triathlonu
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Tym należy tłumaczyć fakt, 
że suski ZUK nie wnioskuje 
o zmianę cen wody i ścieków 
już szósty rok z rzędu, co sta-
nowi najdłuższy okres sta-
bilizacji cen wody i ścieków 
w gminie. 

Cena (brutto) wody za metr 
sześcienny w gminie Susz wy-
nosi 4,04 zł. Cena za odpro-
wadzenie jednego metra sze-
ściennego ścieków to 5,34 zł. 
Miesięczna opłata abonamen-
towa dla odbiorców posiada-
jących wodomierz to 2,56 zł. 
zaś miesięczny abonament dla 
odbiorców rozliczających się 
bez wodomierza wynosi 1,40 
zł.  ■

Na ogólną liczbę 100 
mieszkańców sołectwa 
uprawnionych do głosowania 
w zebraniu, według listy obec-
ności uczestniczyły 33 osoby. 
Spośród dwóch zgłoszonych 
kandydatów, w wyniku prze-
prowadzonego tajnego głoso-
wania na sołtysa wsi Rudniki 
wybrano panią Danutę Lu-
dwikowską. ■

Bezpłatny biuletyn mieszkańców Gminy Susz

Wydawca: Urząd Miejski w Suszu, Referat Promocji i Spraw Społecznych
Redakcja i skład: Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl 
Skład numeru zakończony 10.08.2016 r.
Druk: WPPRINT Nowa Wieś/Iława.
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Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów 
w każdą środę 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 interesan-
tów po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicz-
nym 
tel. (55) 278 60 15 w. 39
- pokój nr 201 Urzędu 
Miejskiego w Suszu.

Kontakt z radnymi 
Rady Miejskiej w Suszu 
możliwy jest za pośred-
nictwem poczty elektro-
nicznej: 

Hubert Młynarczyk 
 hubertmlynarczyk@wp.pl

Przemysław Tuliński
   przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski 
   suszisp@wp.pl

Gmina

Po złożonej przez panią Magdalenę Borecką rezygna-
cji z funkcji sołtysa wsi Rudniki w dniu 12.04.2016 r. 
odbyły się wybory nowego włodarza Rudnik. 

 Nadwyżka operacyjna to 
różnica między dochodami 
bieżącymi gminy a wydat-
kami. I jest to kwota, którą 
samorząd dysponuje według 
własnego uznania – mogą to 

być inwestycje lub też spłata 
części zadłużenia. Pozytywną 
opinię na temat wykonania 
zeszłorocznego budżetu wy-
raziła także Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Olsztynie. ■

Absolutorium 
dla burmistrza Susza
Podczas sesji Rady Miejskiej w Suszu 16 czerwca br. 
radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Krzysztofo-
wi Pietrzykowskiemu absolutorium za wykonanie bu-
dżetu gminy za 2015 rok, zakończony nadwyżką ope-
racyjną wynoszącą ponad 6 mln zł.
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Nowy sołtys w Rudnikach

W czasie dyskusji nad pro-
gramem zwrócono uwagę na 
konieczność doprecyzowa-
nia obiektów zabytkowych 
o obiekty sakralne o dużym 
znaczeniu kulturowym w ce-
lach Gminnego Programu Re-

witalizacji, analizie swot, 
problemach, wskaźnikach. 
Ogłoszone zostały również 
dwa przedsięwzięcia do reali-
zacji w Gminnym Programie 
Rewitalizacji na lata 2016-
2020. Projekt programu jest 
dostępny na stronie www.
susz.pl w dziale aktualności 
w wiadomości dotyczącej 
tego spotkania. ■

Gminny program rewitalizacji Susza
12 maja br. odbyło się spotkanie konsultacyjne 
z mieszkańcami Susza, którego tematem był projekt 
„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Susz na 
lata 2016 – 2020”.

Obszar objęty rewitalizacją 
zaznaczony jest czerwoną liną 

Ceny wody i ścieków 
w Suszu bez zmian
Przyjęty przez Burmistrza Susza, który reprezentuje 
Zgromadzenie Wspólników, kierunek funkcjonowa-
nia Zakładu Usług Komunalnych w Suszu pozwolił 
na prowadzenie stabilnej polityki kształtowania cen 
wody i ścieków. 

Symbolicznego przekaza-
nia urządzenia na ręce Ko-
mendanta Powiatowego Poli-
cji w Iławie podinsp. Roberta 
Mikusika dokonał burmistrz 

Krzysztof Pietrzykowski. 
Ostatecznie alkomat trafił do 
rąk komendanta Komisariatu 
Policji w Suszu nadkom. Jo-
anny Soboczyńskiej.  ■

Suska policja z nowym 
alkomatem
W dniu 11.05.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Suszu na-
stąpiło przekazanie dla Komisariatu Policji w Suszu 
wskaźnika pomiaru alkoholu (alkomatu), zakupionego 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Suszu.

Informacja o utracie i unie-
ważnieniu dowodu jest nie-
zwłocznie przekazywana do 
Systemu Informacyjnego 
Schengen, a także do wyka-
zu unieważnionych dowodów 
osobistych. 

Posługiwanie się dowodem 

osobistym zgłoszonym jako 
utracony może powodować 
negatywne konsekwencje dla 
jego posiadacza podczas prze-
kraczania granic lub dokony-
wania czynności prawnych na 
podstawie tego dokumentu.h 
osobistych. ■

Uwaga na unieważnione 
dowody osobiste
Ważna informacja dla osób, które zgłosiły utratę do-
wodu osobistego, a następnie odnalazły go. Taki 
dokument jest nieodwracalnie unieważniony w Reje-
strze Dowodów Osobistych.
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Inwestycje drogowe
Modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Susz

Do końca czerwca ukoń-
czono prace związane z prze-
budową chodników, regu-
lacją studzienek i wymianą 
nawierzchni na ul. Kosza-
rowej, odcinkach ulic Sło-
wiańskiej oraz Iławskiej. 
Przebudowano także plac ma-
newrowy oraz zatoczkę auto-
busową przy dworcu PKP.

W związku ze złym stanem 
ciągów pieszych przyległych 
do drogi wojewódzkiej nr 521 
gmina Susz częściowo wyre-
montowała chodniki przy ul. 
Prabuckiej i Kajki. Nową 
nawierzchnię zyskał także 

fragment chodnika na Starym 
Mieście oraz podjazd z alejki 
wokół jeziora suskiego do ul 
Iławskiej. Niebawem ukoń-
czona zostanie przebudowa 
ul. Galla Anonima.

Tegoroczny sezon inwesty-
cyjny na drogach gminnych 
rozpoczęto już w marcu od 
remontów dróg w sołectwach 
Lubnowy, Bronowo, Jawty 
Wielkie i Redaki. Prace po-
legają m.in. na profilowaniu, 
zagęszczaniu i utwardzaniu 
dróg.  

Ponadto w tegorocznym 
budżecie zaplanowano tak-

że środki na przebudowę ulic 
i chodników w Suszu: ul. M. 
Konopnickiej, pieszojezdni 
łączącej ul. Kraszewskie-
go z ul. Prusa, drogi dojaz-
dowej oraz chodnika przy 
ul. Wąskiej, chodnika przy 
budynkach Koszarowa 13, 
13a, 13b, chodnika przy ul. 
Żeromskiego i placu przy ul. 
Kraszewskiego.

Z początkiem lipca roz-
poczęto prace przygotowaw-
cze do przebudowy ulicy 
Prabuckiej (w części od 
skrzyżowania z ul. Kajki), 
Słowiańskiej (do skrzyżowa-
nia z ul. Piastowską) oraz ul. 
Piastowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Słowiań-
ską do wiaduktu kolejowego. 
W związku z powyższym na-
leży się spodziewać utrudnień 
w ruchu drogowym. Dzięki 
wsparciu Gminy Susz nową 
nawierzchnię zyskają nie-
wyremontowane dotychczas 
odcinki drogi powiatowej: 
Emilianowo – Krzywiec oraz 
na całej długości droga Krzy-
wiec – Jakubowo Kisielickie. 

Łącznie na remont dróg po-
wiatowych na terenie Gminy 
Susz w 2016 roku zaplanowa-
no ponad 4 mln 900 tysięcy 
złotych. Z tego ok. 25% po-
chodzi z budżetu Gminy Susz, 
ok. 25% z budżetu Powiato-
wego Zarządu Dróg w Iławie. 
Pozostałe środki pozyskano z  
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. ■

Gmina

Tegoroczne inwestycje realizowane w mieście 
w znacznej mierze skupiają się nad poprawą infra-
struktury drogowej zarówno w samym Suszu jak i na 
terenie gminy.

Chodnik na Starym Mieście
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Przebudowa placu przed dworcem PKP

Poszerzony podjazd z alejki do ul. Iławskiej

Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Iławskiej

Nowa nawierzchnia na ul. Słowiańskiej

Wymiana nawierzchni na ul. Koszarowej

 Podczas spotkania doko-
nano oceny stanu technicz-
nego, a także analizowano 
możliwości rozpoczęcia prze-
budowy drogi. 

W trakcie rozmów powró-
cił również nieco zapomniany 
temat wyprowadzenia ruchu 
samochodów ciężarowych, 
jeżdżących na trasie Iława – 

Kwidzyn i Kwidzyn – Iława 
poza miasto, poprzez skiero-
wania go na drogę Różnowo 
– Bronowo.

Z wstępnych ustaleń wyni-
ka, że pierwsze prace związa-
ne z przebudową najbardziej 
zniszczonej drogi w Suszu 
mogą rozpocząć się jeszcze 
w tym roku. ■

Ruszy przebudowa 
drogi nr 521 w Suszu
W połowie maja w Suszu odbyła się wizja lokalna dro-
gi wojewódzkiej nr 521 na odcinku miejskim. Wzię-
li w niej udział Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski, 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 
Waldemar Królikowski, Dyrekcja Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Elblągu oraz Dyrekcja Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Iławie.

 Jak co roku w okresie wiosennym 
została zorganizowana akcja sprzą-
tania dna kąpieliska jeziora suskie-
go. Do tej akcji włączyli się strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie. Działania 
strażaków polegały głównie na sprząt-
nięciu kąpieliska z zalegających nie-
czystości. Plaża została oczyszczona 
ze śmieci i przedmiotów mogących 
stanowić zagrożenie dla korzystają-
cych z letniego wypoczynku. ■

Porządki na plaży
przed sezonem

Od początku kwietnia trwają prace 
przy budowie kanalizacji deszczowej 
przy ulicy Św. Floriana w Suszu. Ro-
boty prowadzi wyłoniona w drodze 
przetargu firma ENERGOEKO sp. 
z o.o. z Tczewa.

Całkowity koszt realizowanego 
z budżetu gminy zadania inwestycyj-
nego wyniesie 280.194,00 zł. Przewi-
dywany termin zakończenia robót to 
31 maja br. ■

Kanalizacja 
deszczowa 
w budowie
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Oprócz startów Mistrzostw 
Polski, które musiały być 
perfekcyjnie zorganizowane, 
duży wysiłek organizacyjny 
związany był z pozostałymi 
wyścigami. Emocji nie za-
brakło podczas sobotniego 
startu Grup Wiekowych na 

dystansie sprinterskim (0,75 
km pływania, 20 km jazdy ro-
werem i 5 km biegania), gdzie 
558 amatorów rywalizowało 
w swoich kategoriach wieko-
wych o medale Mistrzostw 
Polski.  

Niedzielne emocje związa-
ne były głównie z dystansem 
średnim (1,9 km pływania, 90 
km jazdy rowerem i 21,1 km 
biegania), w którym wzięło 
udział 589 polskich triathlo-
nistów specjalizujących się 
właśnie w tym dystansie. Po 
60 kilometrze jazdy na rowe-
rze na czoło wyścigu wysu-
nął się aktualny Mistrz Pol-
ski na tym dystansie Łukasz 
Kalaszczyński, który już do 
końca nie oddał prowadzenia 
i z wielką przewagą zwycię-
żył w jubileuszowych suskich 
zawodach przed Kacprem 
Adamem i Pawłem Najmo-
wiczem. W czołówce również 
uplasował się z czasem 4 h 28 
min. 11 sek. najbardziej znany 
suski triathlonista Mariusz 
Biskupski. Wśród kobiet 
zwyciężyła Olga Kowalska, 
wyprzedając Aleksandrę Ję-
drzejewską oraz Annę Wiese.

Organizatorzy zawodów, 
którymi byli Gmina Susz, 
UKS TRS w Suszu, Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu, 
Suski Ośrodek Kultury ser-
decznie dziękują wszystkim 
osobom, instytucjom oraz fir-
mom zaangażowanym w or-
ganizację EuCO Susz Triath-
lon 2016. ■

Sukces zawodów
w Suszu
Organizowanie tak dużej imprezy sportowej to dla 
społeczności suskiej nie lada wyzwanie organizacyj-
ne, z którego organizatorzy, mieszkańcy i kibice wy-
wiązali się wzorowo. 

EuCO Susz Triathlon 2016
O zawodach w Suszu
Organizacyjnie, jak już wiele 
razy pisałem, są to dla mnie 
zawody prawie doskonałe. 
Doceniam ogromne zaangażo-
wanie organizatorów, ich pasję 
i autentyczność we wszyst-
kim, co robią. Ciężko pracują 
i stanowią najlepszą wizytówkę 
miasta i gminy Susz. Bardzo 
dziękuję dziesiątkom wolonta-
riuszy i kolejnym dziesiątkom 
mieszkańców Susza za ich 
ogromne poświęcenie. Bez 
Was zawodów w tych warun-
kach nie ukończyłoby znacznie 
więcej osób.
Marcin Stajszczyk 

I gdyby nie fantastyczni wo-
lontariusze (im też było ciężko, 
a świetnie dawali radę), kibice 
(z którymi niestety nie miałam 
już kontaktu), mieszkańcy 
Susza polewający nas wodą 
z węży ogrodowych i organizu-
jący partyzanckie punkty od-
żywcze (dziękuję!), to albo bym 
naprawdę tam umarła, albo do 
tej pory biegła. 
Run Bo

Organizacja imprezy, atmos-
fera, życzliwość mieszkańców 
Susza- bezcenne!
Daria Patrycja

Napiszę tylko że strefa kibica, 
ludzie na trasie, wolontariusze, 
ich wsparcie - po prostu MEGA. 
Na żadnych zawodach nie 
spotkałem się z takim dopin-
giem. Szczególnie pozdrawiam 
mieszkańców Bronowa, gdzie 
tak się zagapiłem na bębny, iż 
mało brakowało a bym zwiedzał 
plener :) Wielki szacunek za rok 
na pewno będę.
Przemek Lisowski

Zawody super przygotowa-
ne(...) Takiego dopingu, takiej 
życzliwości nie widziałam i nie 
odczuwałam jeszcze na żad-
nych zawodach. Całe miastecz-
ko, wsie kibicują. Tym razem 
nie było zorganizowanych stref 
kibica na trasie biegowej, ale 
mieszkańcy wystawiali swoje 
stoiska z wodą, polewali bie-
gnących z wężów ogrodowych. 
Dopingowali. Na trasie rowero-
wej doping był taki, że aż ciarki 
po plecach przechodziły a noga 
dawała mocniej.
Dota Szymborska 

Sam byłem wolontariuszem 
w zeszłym roku, wiem jaka to 
ciężka praca. Chylę czoła przed 
Wami i jednocześnie dziękuję 
za Waszą pracę!
Łukasz Ziuta Wójcik

Do pomocy w organizacji zawodów 
zgłosiło się 180 wolontariuszy

Wolontariat 
podczas
zawodów
Wspaniałą pracę wykonali 
również suscy wolontariu-
sze, którzy na każdym kroku 
wspomagali zawodników po-
dając napoje, izotonik, owoce 
czy schłodzone gąbki i wo-
reczki z lodem, tak potrzebne 
podczas wysiłku w taki upał. 
Do pomocy zarejestrowało 
się 180 najczęściej mło-
dych ludzi, chcących pomóc 
w organizacji wielkiej imprezy 
sportowej. Ich wysiłek jest 
tym bardziej godny pochwały, 
że również oni na równi z za-
wodnikami musieli zmagać 
się z dużym upałem podczas 
swojej pracy.

Organizatorzy 
zadbali o sprawny start setek zawodników
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Rowerkowe Mistrzostwa 
Świata
Tegoroczne dobroczynne zawody w chodniko-
wej jeździe na czas na rowerkach dziecięcych 
z kołami 16’’ zostały rozegrane podczas suskich 
zawodów triathlonowych 25 czerwca w sobotę 
i były wsparciem dla Fundacji SYNAPSIS zaj-
mującej się programem wczesnego wykrywania 
autyzmu u dzieci. Dzięki zaangażowaniu ponad 
50 zawodników i zawodniczek oraz kilkunastu 
patronów i partnerów zebrano ponad 8600 zł na 
rozwój Programu Wczesnego Wykrywania Auty-
zmu „Badabada”.

Miejsca zawodników z Susza
Dystans średni: 1,9 km, 90 km, 21,1 km 

18. Mariusz Biskupski 4:28:11
46. Jarosław Jabłoński 4:38:58
51. Marcin Sobolewski 4:41:52
74. Gniewomir Pluta 4:49:41 
83. Emil Sieciński 4:51:36
85. Jacek Sobucki 4:52:10
94. Paweł Mazur 4:53:44 
124. Krzysztof Furmański 5:00:09
163. Mariusz Augustyniak 5:06:15
214.  Maciej Jedowski 5:15:55
229. Paweł Gutowski 5:18:34
231. Tomasz Szałkowski 5:19:08
265. Daniel Szul 5:26:09
278. Sławomir Siemianowski 5:28:39
279. Wojciech Górski 5:28:40
303. Wojciech Panek 5:31:49
312. Waldemar Markuszewski 5:33:14
398. Izabela Pudlak 5:53:04
526. Michał Jelski 7:07:21
529. Bertrand  Le Guern 7:32:51

Sprint Open: 0,75 km, 20,2 km, 5,7 km

22. Paweł Traczyk 1:12:07
28. Maksymilian Karczewski 1:12:32
60. Karol Kaczmarczyk 1:15:55
64. Dawid Goryński 1:16:30
79. Arkadiusz Węgier 1:18:19
138. Alicja Misiak 1:22:49
147. Krzysztof Kaca 1:23:22
150. Maciej Paliński 1:23:28
159. Radosław Skolasiński 1:23:56
178. Leszek Sieciński 1:24:58
186. Sławomir Kłuba 1:25:18
207. Kamil Drzewoszewski 1:26:56
250. Piotr Gąsior 1:29:31
273. Natalia Nikel 1:31:04
339. Krzysztof Jażdżewski 1:35:25
344. Przemysław Misiak 1:35:48
354. Bartosz Iwanow 1:36:53
360. Marian Górny 1:37:20
362. Jacek Sokołowski 1:37:22
406. Dariusz Szarmach 1:40:51
413. Grzegorz Łatoszyński 1:41:48
415. Joanna Kopycińska 1:41:50
464. Paweł Szmejter 1:46:26
473. Jarosław Maćkiewicz 1:47:10
485. Tomasz Kolasiński 1:48:17
490. Andrzej Szysler 1:48:55
508. Cezary Mackiewicz 1:52:28
520. Janusz Górny 1:55:44
522. Grzegorz Niemkiewicz 1:56:03
523. Magdalena Niedziałek 1:56:22
532. Adam Maćkiewicz 1:59:47
540. Paweł Łatoszyński 2:03:06
547. Jacek Włodarski 2:16:00

Aquathlon: 200 m, 1 km 

14. Marcel Siemianowski 0:09:22
28. Anna Kaca 0:10:40

Nie tylko wydarzenie sportowe
Po emocjach sportowych na dużej scenie muzycznej 
zawodów wystąpiły zespoły RED LIPS oraz COMA z Piotrem 
Rogóckim przed mikrofonem - według wielu opinii był to 
jeden z najlepszych koncertów zorganizowanych w Suszu. 
W niedzielę na scenie wystąpiła PAULA, która mimo  
ulewnego deszczu przyciągnęła przed scenę dużą grupę 
słuchaczy.

Podczas zawodów 
wystartowało po-
nad 50 zawodni-
ków związanych 
z Suszem, co jest 
kolejnym dowodem 
na ciągle trwającą 
popularność tej 
dyscypliny w naszej 
Gminie.

Na kilka dni triath-
lonowego święta 
w Suszu wielkim 
nakładem sił wybu-
dowano całe mia-
steczko sportowe 
z dużą sceną, strefą 
zawodnika i gastro-
nomią

Targi Expo na hali CSiR,
 gdzie można było zaopatrzyć się w sprzęt 
sportowy Kibice w Suszu nie zawiedli
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Na festyn przybyli przed-
stawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Pra-
but, Jakubowa Kisielickie-
go, Miłomłyna, Miłakowa, 
Jerzwałdu, Lubawy, Myślic 
oraz PSP w Iławie. Poka-
zy z ratownictwa wodnego 
zaprezentowali ratownicy 

WOPR z Iławy, którzy poka-
zali techniki ratownicze sto-
sowane w trakcie działań na 
wodzie. Wolontariusze WOŚP 
z ośrodka szkoleniowego 
w Szadowie uczyli zasad re-
suscytacji krążeniowo-odde-
chowej, a ratownik medyczny 
z PCK w Iławie pokazywał 

jak udzielić pierwszej po-
mocy niemowlęciu. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
rowerowy tor przeszkód Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie, alkogogle i nar-
kogogle, dmuchana zjeżdżal-
nia, jazda jeepem i kucykami, 
przejażdżki łodziami moto-
rowymi należącymi do OSP 
Miłomłyn i OSP Miłakowo 
a także łodzią WOPR-u. Na 
odważnych czekała komora 
dymowa przygotowana przez 
strażaków. Zakład Kar-
ny w Iławie zaprezentował 
środki ochrony osobistej oraz 
sprzęt taktyczny będący na 
wyposażeniu Służby Więzien-
nej. Przewodnik psa przepro-
wadził tresurę psa wyszkolo-
nego w zakresie wykrywania 
środków narkotycznych. 

Na zgłodniałych uczestni-
ków czekała strażacka gro-
chówka, a ponadto wata cu-
krowa i  lody. ■

Festyn „Bezpieczne wakacje”
Podczas imprezy było wiele atrakcji oraz pokazów

18 czerwca 2016 r. na plaży miejskiej w Suszu odbył 
się VII festyn pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”. Im-
preza została zorganizowana przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Suszu przy współudziale PSP w Iławie, KP 
Policji w Iławie, Komisariatu Policji w Suszu, Zakładu 
Karnego w Iławie i Inspekcji Transportu Drogowego. 

Wydarzenia

Młodzieżowa 
Drużyna Pożarni-
cza OSP w Suszu 
zaprezentowała 
pokaz ratownictwa 
drogowego i udzie-
lania pierwszej 
pomocy

Pokaz udzielenia 
pomocy osobie tonącej
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Strażacy ochotnicy z terenu 
gminy Susz 7 maja br. uroczy-
ście obchodzili Dzień Stra-
żaka w Babiętach Wielkich. 
Udział w uroczystościach 
wzięły jednostki OSP z Susza, 
Babięt Wielkich, Redak i Ja-
kubowa Kisielickiego. 

Uroczystość rozpoczęła 
się od zbiórki pododdziałów, 
pocztów sztandarowych. Po 
przemówieniach gości wrę-
czono medale i odznaczenia 

zasłużonym strażakom oraz 
osobom wspierającym ochro-
nę przeciwpożarową. 

Kolejnym punktem uro-

czystości był okolicznościo-
wy występ uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Babiętach 
Wielkich. ■

Gminne obchody Dnia Strażaka

Zostań dawcą szpiku
W dniu 6 maja br. spod Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu wyruszył przemarsz złożony z uczniów Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum w Suszu oraz harcerzy 
zachęcający dorosłych do zostania potencjalnymi 
dawcami szpiku i komórek macierzystych. Natomiast 
8 maja w CSiR odbyła się rejestracja dawców szpiku, 
którą przeprowadziła Fundacja DKMS Wspólnie Prze-
ciw Białaczce. 

Moc Energii w Szkole
Podstawowej w Suszu
W kwietniu do Iławy zawitało Miasteczko Planety Ener-
gii, będące nagrodą dla zwycięzców ogólnopolskiego 
konkursu, którymi zostały dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej z Susza. Przez dwa dni uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez ani-
matorów Planety Energii. W międzyczasie trwała ry-
walizacja zwycięskich miast w produkowaniu prądu 
podczas jazdy na rowerach stacjonarnych. Szkoła 
mogła liczyć na pomoc suskich triathlonistów, kola-
rzy MTB, policjantów, sportowców z Piechotka Team 
i uczennic Zespołu Szkół w Suszu. Ostatecznie Iława 
zajęła drugie miejsce, wygrywając dla SP Susz aparat 
fotograficzny.

Turniej Motoryzacyjny 
w Zespole Szkół w Suszu
25 kwietnia br. Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu był gospodarzem XVIII Powiatowego Mło-
dzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W turnieju 
motoryzacyjnym i zawodach sportowych wzięły udział 
drużyny z 6 zespołów szkół z powiatu iławskiego. Na 
rywalizację składały się konkurencje obejmujące testy 
teoretyczne, sprawdziany m.in. z udzielania pierwszej 
pomocy, przygotowania pojazdu do jazdy oraz konku-
rencji sportowych. 
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13 maja w piątek uroczy-
stość na placu apelowym 
przy szkole zgromadziła 
uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców i mieszkańców Susza. 
Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło przedstawicieli 
władz wojskowych, samorzą-
dowych, kościelnych i orga-
nizacji. Na uroczystości była 
obecna Kompania honorowa 
16 Batalionu Dowodzenia im. 
Ziemi Elbląskiej, Orkiestra 
Wojskowa z Giżycka, suscy 
harcerze, członkowie grupy 
rekonstrukcyjnej „5 Brygada” 
oraz jeźdźcy z Ośrodka Jeź-
dzieckiego w Julianowie. 

Szkolne święto wzbogaco-
ne zostało oprawą z ceremo-
niałem wojskowym. Wojsko 
Polskie przeprowadziło Apel 
Pamięci zakończony salwą 
kompanii honorowej. Następ-
nie przy kamieniu upamięt-

niającym polskich kawalerzy-
stów poległych za ojczyznę 

zostały złożone kwiaty. Na za-
kończenie Orkiestra Wojsko-
wa poprowadziła przemarsz 
przez miasto uczestników 
uroczystości do Sanktuarium 
św. Antoniego na mszę św. ■

Wydarzenia
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Święto Szkoły
Gimnazjum obchodziło 12. rocznicę nadania imienia

Z udziałem Wojska Polskiego oraz zaproszonych go-
ści Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Su-
szu obchodziło uroczyste Święto Szkoły w 12. roczni-
cę nadania imienia oraz wręczenia sztandaru. 

Przemarsz uczestników 
uroczystości przez miasto
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22 czerwca odbył się w Ba-
biętach Wielkich Dzień Unii Eu-
ropejskiej przygotowany przez 
samorząd uczniowski szkoły 
podstawowej. Głównym celem 
imprezy było poszerzenie wiedzy 
o wybranych  krajach Unii. Moż-
na było zatem podziwiać stoisko 
Czech, Słowacji, Litwy, Niemiec, 
Szwecji  i Belgii. Każda z klas 
starała się jak najciekawiej przed-
stawić wylosowane przez siebie 
państwo. Jedni stawiali na kuli-
naria, inni na pokazanie charakte-
rystycznych budowli, jeszcze inni 
ukazywali znane postacie literac-
kie i historyczne. ■

Dzień Unii 
Europejskiej 
w Babiętach

K a ż d a 
klasa repre-
z e n t o w a ł a 
inny region 
Polski. Byli 
Łowiczanie, 
Krakowiacy, 
Kujawiacy, 
Górale, Ślą-
zacy, Kaszu-
bi i Kurpio-
wie - wszyscy 
w tradycyj-

nych strojach ludowych śpie-
wem. tańcem i poezją przybli-
żali gościom kulturę i tradycje 
danego regionu Polski. Impre-
zę uświetnił występ ludowego 
zespołu „Suze”. ■

Rodzinnie przez Polskę
Regiony Polski na hali Centrum Sportu i Rekreacji

Z okazji odbywających się Dni Rodziny uczniowie klas 
Ib, Ie, IIa, IIc, IId, IIf, III d ze Szkoły Podstawowej w Su-
szu zaprosili 17 maja br. na uroczystość pod hasłem 
„Rodzinnie przez Polskę”.
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Dzień Europejski - Lubnowy
9 maja w Szkole Podstawowej w Lubnowych odbyły 
się obchody Dnia Europejskiego. Uroczystość rozpo-
częła się od programu artystycznego pt. „Za co ko-
cham Europę?” przygotowanego przez uczniów klasy 
IV. Po przedstawieniu odbył się konkurs wiedzy o Eu-
ropie dla uczniów klas IV-VI. Trzyosobowe drużyny 
musiały zmierzyć się z pytaniami sprawdzającymi ich 
wiedzę dotyczącą kultury, geografii, polityki i gospo-
darki krajów europejskich. 

Jawty Wielkie miały swój  
Dzień Rodzinny

W piątek 10 czerwca rodzice klas I – III 
szkoły w Babiętach Wielkich mieli okazję 
nacieszyć swoje oczy i uszy zdolnościami 
pociech: były wierszyki z humorem, pio-
senki oraz tańce.

3 czerwca w szkole w Jawtach Wielkich odbył się 
piknik rodzinny, na który licznie przybyli rodzice 
uczniów. Dzieci zaprezentowały montaż słowno-
-muzyczny o tematyce rodzinnej oraz układy ta-
neczne. Straż pożarna z Kisielic zapewniła wszyst-
kim niezwykłe atrakcje, a uczniowie i rodzice wzięli  
udział rodzinnych rozgrywkach sportowych.

Dzień Rodziny również 
w Babiętach Wielkich
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Spotkanie z aktorką
W sali Suskiego Ośrodka Kultury odbyło się 27 maja 
spotkanie wolontariuszy wspierających organizację 
EuCO Susz Triathlon 2016 z aktorką Karoliną Gor-
czycą (telewizyjne seriale: „Singielka”, „Bodo”, „Usta 
Usta”, „Majka” czy „Czas Honoru”, a także filmowe 
produkcje: „Ostatnia akcja”, „Pora mroku”, „Miłość na 
wybiegu” czy też „Huśtawka”.)
Aktorka bardzo chętnie odpowiadała na pytania licz-
nie zgromadzonych osób. Poza pasjonującymi opo-
wieściami o pracy aktora, bardzo barwnie opowia-
dała o swoim zamiłowaniu do sportu, który uprawia 
od najmłodszych lat. Nie zabrakło również pytań do-
tyczących startów w zawodach triathlonowych. Do-
wiedzieliśmy się, m.in. że z pośród trzech dyscyplin 
wchodzących w skład triathlonu najwięcej trudności 
Pani Karolinie sprawia bieg a najmniej pływanie.  Na 
zakończenie każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie oraz otrzymać autograf.
Karolinę Gorczycę w Suszu ponownie gościliśmy 25 
czerwca podczas sobotniego startu w Mistrzostwach 
Polski Grup Wiekowych na Dystansie Sprinterskim.

Kultura
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Wystawa spotkała się z bar-
dzo pozytywnym odbiorem 
odwiedzających, którzy od-
najdowali na kilkudziesięciu 
zebranych zdjęciach siebie jak 
i znajomych z czasów swojej 
młodości. 

W związku z dużym zainte-
resowaniem wystawa ponow-

nie pojawiła się 19 czerwca 
w centrum Susza przy Pomni-
ku Chrystusa Króla.  Organi-
zatorem wystawy jest Urząd 
Miejski w Suszu. Koordyna-
torem przedsięwzięcia była 
Mariola Lendzion, a za stronę 
graficzną odpowiadała Patry-
cja Szymańska. ■

Wystawa fotografii „Susz to my”
Dzięki mieszkańcom ożyło wiele wspomnień

Podczas tegorocznych Dni Susza 11-12 czerwca br. 
została zaprezentowana wystawa archiwalnych zdjęć 
udostępnionych przez mieszkańców Susza. Na zdję-
ciach utrwalone zostały momenty z codziennego ży-
cia miasta i jego mieszkańców z okresu po 1945 r.

Konkurs recytatorski
5 maja w Suskim Ośrodku Kultury przeprowadzo-
ne zostały Gminne Eliminacje Konkursu  „Spotkania 
z Poezją”. Powołane Jury po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji postanowiło przyznać następujące miej-
sca:
Klasy I-III
1. Kinga Kołakowska – SP w Suszu
2. Zuzanna Brzuszkiewicz, Sara Bartkowska – SP 
w Kamieńcu
3. Igor Goryński – SP w Piotrkowie
Klasy IV-VI
1. Michalina Pułka – SP w Suszu
2. Dawid Bartkowski – SP w Kamieńcu
3. Kamil Rzepka, Sebastian Golder – SP w Piotrkowie  
Klasy gimnazjalne:
1. Wiktoria Markuszewska
2. Izabela Giruć
3. Kinga Walesiewicz, Alicja Bajtus
Do eliminacji rejonowych w Iławie zakwalifikowani zo-
stali zwycięzcy poszczególnych kategorii, którzy po-
nadto otrzymali nagrody oraz dyplomy ufundowane 
przez Suski Ośrodek Kultury.

Majowy festyn rodzinny
Atrakcje przy Parafii pw. św. Rozalii w Suszu

W słoneczne popołudnie 3 maja w ogrodzie przy ko-
ściele św. Rozalii w Suszu odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez proboszcza Mieczysława Adam-
czyka i Suski Ośrodek Kultury.

Przed publicznością za-
prezentowały się trzy lokalne 
zespoły „Efekt”, „Takt Band” 
oraz „Boys dual voice”. Poza 
tym pierwszy raz na plene-
rowej scenie wystąpiły San-
dra i Weronika Wieczorek 
– dziewczynki uczęszczające 
na zajęcia w SOK. Dodatko-
wą atrakcją były konkurencje 
sportowe przeprowadzone 
przez instruktorów z Centrum 
Sportu i rekreacji w Suszu. ■

Tablica została ufundo-
wana przez Nadleśnictwo 
Susz z inicjatywy Oddziału 
Terenowego Polskiego Klu-
bu Kawaleryjskiego im. 
5 Wileńskiej Brygady AK 
w Suszu. Całe przedsięwzię-
cie zrealizowały Magdalena 
Brzozowska i Barbara Ma-
zińska z Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Suszu. W mon-
tażu tablicy pomagała firma 
stolarska Mariana Stasińskie-
go z Susza oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Suszu.

Pod koniec sierpnia 1946 

r. w okolicach Jeziora Bą-
dze przebywał 4. szwadron 
5 Wileńskiej Brygady Armii 

Krajowej dowodzony przez 
ppor. Henryka Wieliczkę ps. 
„Lufa”. Oddział od maja 1946 
do marca 1947 roku wyjątko-
wo aktywnie działał na rozle-
głym obszarze Borów Tuchol-
skich, Warmii i Mazur oraz 
Białostocczyzny. ■

Partyzanci nad jeziorem Bądze
9 kwietnia 2016 r. na granicy gmin Susz i Stary Dzierz-
goń w miejscowości Bądze nad jeziorem o tej samej 
nazwie zamontowana została tablica informacyjna 
o mieszczącej się w tej okolicy partyzanckiej bazie 
z 1946 r.

Inicjatorzy tablicy na granicy Gminy Susz
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W trakcie Festiwalu ro-
zegrano Eliminacje do Mi-
strzostw Polski w grze 
„Królestwo w Budowie”, or-
ganizowanych przez firmę Re-

bel. Wzięło w nich udział 32 
uczestników. Przez cały czas 
trwania turnieju dostępny 
był kącik z klockami Maple. 
Odbyło się również otwarcie 

wystawy prac artystycznych, 
wykonanych przez dzieci 
z Suskiego Ośrodka Kultury 
„Artystyczny Świat Gier Plan-
szowych”.

Łącznie w festiwalu udział 
wzięło około 90 osób, w tym 
m.in. kluby ze Sztumu, Ostró-
dy, Kwidzyna, suscy harcerze 
i inni. Organizatorem wyda-
rzenia była Paulina Korwek - 
instruktorka SOK. ■

Turniej gier planszowych w Suszu
Festiwal Gier Planszowych „Suskie Granie”

W piątek 13 maja w Suskim Ośrodku Kultury odbył się 
Festiwal Gier Planszowych Suskie Granie, zorganizo-
wany przez klub SKAMA. Podczas Festiwalu odbyły 
się turnieje w szachy i warcaby. Uczestnicy rywali-
zowali także w grach Dobble, Dino Kontra Dino oraz 
Duuuszki, a do wygrania były puchary ufundowane 
przez dyrektora CSiR.

24 maja br. odbyła się na hali w Centrum Sportu 
i Rekreacji kolejna Przedszkolandia.
Przedszkolaki po raz kolejny prezentowały swoje 
umiejętności taneczne. Tym razem dziewięć grup 
pokazało się w pięknych strojach, pląsając w rytm 
melodii ludowych. 

Przedszkolandia na ludowo Dzień Dziecka 2016
29 maja na plaży miejskiej 
w Suszu czekało na każde 
z dzieci wiele atrakcji.

Dzień Dziecka 
w Lubnowych

Projekt „Spotkanie
z Suszem i okolicami”

Bajkowy Optyś 
zaprezentował 
dzieciom Susz, 

a dzieci 
z Kamieńca 
mogły 
spotkać się 
z Napoleonem
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Impreza co rok cieszy się 
dużym uznaniem wśród adep-
tów sztuki tańca towarzyskie-
go. Podczas VIII edycji tur-

nieju swoje zdolności taneczne 
pokazało publiczności ponad 
200 par tanecznych z całego 
kraju. Turniej zrealizowany 
został w trzech blokach i na 
parkiecie zaprezentowały się 
pary w klasach tanecznych od 
B do H. Najmłodsi uczestnicy 
mieli zaledwie po 8 lat. Zde-
cydowanie największe emocje 
towarzyszyły finałowi turnie-
ju, w którym rywalizowano, 
m.in. o awans do wyższych 
klas tanecznych. ■

VIII Turniej Tańca Towarzyskiego
Rekordowa ilość par tanecznych na  imprezie w Suszu

Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Bur-
mistrza Susza odbył się 15 
maja w hali Centrum Sportu 
i Rekreacji im. Jana Pawła II 
w Suszu. Organizatorem tur-
nieju był Suski Ośrodek Kultu-
ry oraz Szkoła Tańca J&K Dro-
botko z Iławy.

Puchary i nagrody wręczał Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski w towarzystwie 

dyrektora SOK Czesława Radzickiego

Uczniowie wyróżnieni
 w czasie Dni Susza

Nagrody ufundowane dla 
najlepszych uczniów ze 
szkół gminy za osiągnięcia 
w dziedzinie nauki i sportu:
Gimnazjum im. Kawalerii 
Polskiej w Suszu
Maciej Paliński  
Michał Sołowiński  
Emilia Kozikowska  
Katarzyna Krupska  
Wiktoria Wisznicka
SP im. gen. J. Bema 
w Suszu
Chantal Bradley  
Noemi Dwórznik  
Szymon Goryński 
Remigiusz Chodowiec  
Miłosz Zawadzki  
Robert Miśkiewicz 
SP im. Ziemi Suskiej 
w Babiętach Wielkich
Szymon Bonisławski  
Hubert Barański 
Weronika Karaś  
SP w Lubnowych
Zuzanna Koleśnik 
Maria Pytlarczyk
SP w Jawtach Wielkich
Adrian Igielski  
Natalia Lewandowska  
Wiktoria Socha 
 SP w Piotrkowie
Jakub Kacprzak 
Wojtek Witkowski 
SP w Kamieńcu
Martyna Frymer  
Marta Pastuszuk

Prezentacje artystyczne 
szkół i przedszkoli gminy
w czasie Dni Susza

Dni Susza 2016

W sobotnim programie przewidziano koncerty zespołów 
Babsztyl i Colorado Band

Widownia dopisała również na gali muzyki disco polo,
 w której wystąpili Etna, Camasutra i News

Gwiazdą niedzielnego 
wieczoru był zespół Tabu

Na scenie pojawiła się 
kapela ludowa „Suse”

Elementem tegorocznych Dni Susza było wspólne kibicowanie 
Reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
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 W turnieju wystąpiło sześć 
drużyn, zwycięzcą okazał się 
zespół FC Po Nalewce, dla 
którego był to trzeci turniej 
w Suszu, a pierwszy, który 
zakończył na podium i to od 

razu na najwyższym miejscu.
Klasyfikacja końcowa: 

1. FC Po Nalewce, 2. Jawty 
Wielkie, 3. Huragan Lubno-
wy, 4. Turbo Taczki, 5. Zorza 
Różnowo, 6. Kopacze. ■

Wiosenny turniej 
piłkarski na Orliku
W niedzielę 24 kwietnia na suskim Orliku odbył się 
Pierwszy Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Or-
lika. Nie przeszkodziła w tym zmienna pogoda, mo-
mentami padał nawet grad. 

 Zawodnicy przyjechali 
z całego powiatu iławskie-
go (Iława, Lubawa, Zalewo), 
a nawet z Elbląga. Turniej 
minął w bardzo przyjaznej 
atmosferze przy rytmach mu-
zyki. W klasyfikacji końco-
wej turnieju najlepsi okazali 

się piłkarze zespołu „Szanuj 
Ligę”, natomiast w klasyfika-
cji końcowej sołectw kolej-
ność wyglądała następująco: 
1. Huragan Lubnowy, 2. So-
kół Czerwona Woda, 3. Piotr-
kowo, 4. Zorza Różnowo, 5. 
Czarni Lipiny. ■

Turniej na Orliku 
podczas Dni Susza
12 czerwca odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Susza z okazji Dni Susza 2016. Wcześniej  
znany pod nazwą „Turniej Sołectw” - teraz połączony 
z ogólną klasyfikacją innych chętnych drużyn, które 
chciały wystąpić w rozgrywkach.

Huragan Lubnowy

I Miting Lekkoatletyczny 
dla młodzieży szkolnej na nowej 
bieżni z okazji Dni Susza 11 
czerwca

Otwarte Mistrzo-
stwa Susza
w Tenisie Stoło-
wym

29 maja 2016 w hali CSiR 
Susz w ramach sportowych 
obchodów Gminnego Dnia 
Dziecka odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Susza w Tenisie 

Stołowym o Puchar Burmi-
strza Susza.

W zawodach wzięli udział 
tenisiści z Kwidzyna, Ostró-
dy, Dzierzgonia i gminy Susz. 
Organizatorem zawodów był 
CSiR w Suszu i SKS „Ama-
tor”.Wyniki najlepszych 
Suszan w poszczególnych 
kategoriach: kobiety do lat 

15 - Amelia Tomczyk (Susz), 
kobiety powyżej 15 lat - 
Urszula Chołuj (Lubnowy). 
mężczyźni do 15 lat - Jakub 
Kacprzak (Piotrkowo), 16-30 
lat - Kamil Jarzembowski 
(Susz),  31-50 lat - Mariusz 
Safianowski (Susz), powyżej 
50 lat - Andrzej Szczegiel-
niak (Susz).

 W turnieju wzięło udział 
pięć szkół podstawowych 
Gminy Susz. Klasyfikacja 
końcowa: 1. SP Susz, 2. SP 

Jawty Wielkie, 3. SP 
Babięty Wielkie, 4. SP 
Piotrkowo, 5. SP Lubno-
wy. ■

Gminny Turniej 
Koszykówki Szkół 
Podstawowych
20 maja br. w Szkole Podstawowej w Jawtach 
Wielkich odbył się Gminny Turniej Koszykówki 
Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Susza. 

Zunifikowane Mistrzostwa 
Polski Polskiej Federacji 
Kickboxingu „Susz Cup Open”

11 czerwca 2016 (sobota) 
na hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu odbyły 

się zawody w kickboxingu zorganizowane przez CSiR i KS 
Piechotka Team Susz.
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Turniej  piłkarski 3x3 na Orliku
29 maja na suskim Orliku w ramach obchodów Dnia 
Dziecka odbył się Turniej Mini Piłki Nożnej 3x3. 
Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów, które 
w swoich nazwach miały Państwa uczestniczące 
w Mistrzostwach Europy we Francji. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna „Niemiec”, która wygrała swoje 
wszystkie mecze w turnieju.

Mecze rundy wiosen-
nej Unii Susz
IV liga 2015/2016, grupa: 
warmińsko-mazurska

26.03
Śniardwy Orzysz - Unia 
Susz 1:0

3.04 
Tęcza Biskupiec - Unia 
Susz 2:1

09.04
Unia Susz - Mamry Giżyc-
ko 5:1

16.04
Orzeł Janowiec Kościelny 
- Unia Susz 1:3

23.04
Unia Susz - Błękitni Orne-
ta 0:1

30.04
Mrągowia Mrągowo - 
Unia Susz 0:0

7.05
Unia Susz - Zatoka Bra-
niewo 2:2

15.05
Stomil II Olsztyn - Unia 
Susz 1:0

21.05
Unia Susz - DKS Dobre 
Miasto 6:0

28.05
Warmiak Łukta - Unia 
Susz 1:2

4.06
Unia Susz - Start Kozłowo  
3:0 (wo)

11.06
Polonia Pasłęk - Unia 
Susz 0:2

18.06
Unia Susz - Omulew 
Wielbark 5:0

 W ostatnim meczu sezonu 
drużyna Unia Susz podejmo-
wała walczącą o utrzymanie 
w IV lidze Omulew Wielbark. 
Był to ostatni mecz, w któ-
rym suska drużyna pożegnali 
kibiców na zakończenie roz-
grywek - Amex Bączek Unia 
Susz – Omulew Wielbark 5:0.

Kolejny sezon najpraw-
dopodobniej zacznie się 
w drugim tygodniu sierpnia, 
a już pierwszy trening za-
planowany był na 11 lipca. 
Pierwszy sparing zawodnicy 
zagrają z III- ligowym Soko-
łem Ostróda 16 lipca 2016 r. 
o godz. 11:00 w Ostródzie. ■

Unia Susz
Jarosław Płoski w dalszym ciągu po-
zostanie szkoleniowcem Unii Susz, 
a klub w ostatecznej klasyfikacji  IV-
-ligowych rozgrywek zajął trzecie 
miejsce. Zawody odbywały się na 

dwóch dystansach: bieg dłu-
gi 11,6 km i krótki 5,8 km. 
Natomiast dzieci brały udział 
w konkurencjach krótkich 
biegów na terenie parku miej-
skiego. ■

Biegi Suskiej Rundy
29 maja przy hali CSiR w Suszu odbyła się kolejna 
edycja Suskiej Rundy w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Polska Biega”. Imprezę popularyzującą wspólne bie-
ganie zorganizowało CSiR.

Turniej piłki nożnej na Orliku 
18 czerwca na Orliku odbył się Turniej Mini Piłki Noż-
nej o Puchar Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu, w którym wzięło udział 10 drużyn, m. in. 
z Pelplina, Prabut, Iławy, Działdowa, Malborka, Kwi-
dzyna i Rybna. 
Gospodarzem rywalizacji była szkółka piłkarska „Mło-
de Talenty” działająca przy CSiR w Suszu.

„Młode Talenty” z Susza

Do tej pory odbyły się wy-
ścigi w Karolewie (10 kwiet-
nia), nad jeziorem Burgale 
koło Bronowa (8 maja) i nad 
jeziorem Merynos (19 czerw-

ca). Zwycięzców cyklu po-
znamy na jesieni, gdy zostaną 
zorganizowane kolejne zawo-
dy. Imprezą towarzyszą były 
również biegi dla dzieci. ■

Grand Prix Jagram-PRO
Trwa cykl biegów przełajowych w ramach cyklu Grand 
Prix Jagram-Pro S.A. Organizatorami cyklu są UKS 
TRS Susz oraz firma Jagram-Pro S.A. i Nadleśnictwo 
Susz, którzy zamierzają przekonać mieszkańców Su-
sza do biegania po pięknych lasach, których wokół 
Susza nie brakuje. 

Orzeł Ulnowo
W sezonie 2015/2016 
w A klasie IV grupy 
warmińsko-mazur-
skiej zespół z Ulno-
wa zajął 9. pozycję 
w tabeli końcowej 
z dorobkiem 8 zwy-
cięstw, 2 remisów i 12 
przegranych meczów.
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