
Prace rozpoczęły się 
w pierwszych dniach lip-
ca 2016 roku i obejmowały 
przebudowę ulic: Prabuckiej 
(w części od skrzyżowania 
z ul. Kajki), Słowiańskiej (do 
skrzyżowania z ul. Piastow-
ską) oraz ul. Piastowskiej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Słowiańską do wiaduktu kole-
jowego.

W zakres zrealizowanych 
prac weszło m. in.: zerwa-
nie starej i ułożenie nowej 
nawierzchni asfaltowej, ure-
gulowanie studzienek sieci 

kanalizacyjnej i deszczowej, 
wykonanie oznakowania po-
ziomego i montaż nowego 
oznakowania pionowego. 
Wzdłuż wyremontowanych 
ulic wymieniono także część 
chodników, które zyskały 
nową, równą nawierzchnię. 

Zadanie zostało zreali-
zowane przez Powiatowy 
Zarząd Dróg w Iławie przy 
wsparciu Gminy Susz oraz 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych. 
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Przebudowa głównych ulic w mieście
Z końcem września ukończono największą od lat 
przebudowę głównych traktów drogowych w Suszu. 
Zrealizowana inwestycja wpłynęła na estetykę miasta 
i jednocześnie poprawił się komfort jazdy przez cen-
trum miasta dla kierowców.
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Największe od lat drogowe inwestycje w Suszu
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W wielu miejscach 
przebudowa objęła również chodniki

Główne ulice Susza nabrały nowego wyglądu
 i poprawiły komfort jazdy

Z tej okazji rozegrany zo-
stał turniej piłkarski U-15, 
w którym zwyciężyła druży-
na Powiśle Dzierzgoń, drugie 
miejsce zajął Bangor FC – 
drużyna z Irlandii Północnej, 
na trzecim miejscu stanęli go-
spodarze turnieju Unia Susz 
a na czwartym Olimpia Kisie-
lice.

Po turnieju kibice mo-
gli podziwiać pokazy Zum-

by w wykonaniu dziewcząt 
z Susza i Prabut, a także wziąć 
udział w konkursie „Strzał 
w okienko Amex – Bączek.

Głównym punktem obcho-
dów był poprzedzony krótką 
częścią oficjalna mecz Amex-
-Bączek Unia Susz z Omulew 
Wielbark, w którym suscy pił-
karze pokonali gości 3-1. 

o rozgrywkach ligowych 
na s. 12

70 lat Klubu 
Sportowego Unia Susz

Zwycięski mecz podczas jubileuszu

20 sierpień 2016 r. jubileusz 70–lecia istnienia obcho-
dził Klub Sportowy Unia Susz. Bogatą tradycje klu-
bu podsumowano obchodami na stadionie miejskim 
w Suszu przy ulicy Leśnej.
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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
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Inwestycja miała na celu 
podniesienie atrakcyjności 
zlokalizowanych przy ul. 
Polnej działek budowlanych 
przeznaczonych pod jednoro-
dzinne oraz usługowe budow-
nictwo mieszkaniowe, które 
w najbliższym czasie zostaną 
wystawione na sprzedaż. 

Wykonawcą prac jest wy-
łoniona w drodze przetargu 
firma Iławskie Przedsiębior-

stwo Instalacyjno–Budowlane 
sp z o.o. Budowa sieci sanitar-
nej, deszczowej i wodociągo-
wej przy ulicy Polnej w Suszu 
została dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie. Łączny 
koszt inwestycji wynosi 466 
500 zł. netto, z czego 300 000 
zł netto, w formie pożyczki 
z WFOŚiGW. ■

Budowa sieci sanitarnej, 
deszczowej i wodociągowej 
przy ul. Polnej
Dobiegły końca trwające w obrębie ulic Polnej, Ba-
nachiewicza, Słowiańskiej oraz osiedla Brzostowego 
prace związane z realizowaną na zlecenie gminy Susz 
budową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej oraz sieci wodociągowej.

Latem na terenie gminy 
w pierwszym etapie podda-
no gruntownej przebudowie 
5 km drogi od miejscowości 
Emilianowo do Jakubowa Ki-
sielickiego.

 Inwestycja uzyskała dofi-
nansowanie z „Programu roz-
woju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019”. ■

Przebudowana droga 
z Emilianowa

do Jakubowa Kisielickiego

W połowie sierpnia dobiegł 
końca drugi etap przebudowy 
zlokalizowanej na Osiedlu 
Prabuckim ul. Marii Konop-
nickiej. Prace modernizacyjne 
polegały na usunięciu starych, 
popękanych płyt betonowych, 
regulacji studzienek, ułożeniu 

jezdni oraz chodników z kost-
ki brukowej.

 Wykonana inwestycja jest 
częścią realizowanego przez 
gminę Susz zadania pn. Prze-
budowa infrastruktury dro-
gowej na terenie miasta Susz 
w 2016 roku. ■

Odnowiona droga

Przebudowa ulicy

Rozebrany budynek od-
słonił ścianę, która w części 
jest fragmentem zabytkowego 
muru obronnego okalającego 
niegdyś miasto Susz. W dniu 
08.08.2016 r. Burmistrz Su-
sza zorganizował wizję lokal-
ną w terenie, w której udział 
wzięli: Kierownik Delegatu-
ry Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Elblągu 
– Sławomir Mioduszewski, 
Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski, projektant ar-

chitekt Dariusz Lemka oraz 
wykonawca prac rozbiórko-
wych Tadeusz Meller.

Przyjęto założenia do opra-
cowania dokumentacji prze-
budowy ul. Słowiańskiej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Prabucką do Starego Miasta 
oraz odtworzenia tej czę-
ści ściany, która jest murem 
obronnym, z uwzględnieniem 
poszerzenia ciągu pieszego. 
Prace rozpoczną się po wyko-
naniu dokumentacji. ■

Zniknął zagrażający 
bezpieczeństwu budynek
Na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku rozebrany 
został jeden z najstarszych i najbardziej charaktery-
stycznych budynków zlokalizowanych w centrum Su-
sza.

Susz 
Triathlon
Przyszłoroczne za-
wody Susz Triathlon 
odbędą się w dniach 
24-25 czerwca 2017 
r. Tradycyjnie już pla-
nowane są starty na 
dystansie długim oraz 
sprinterskim. 
Organizatorzy za-
pewniają, że tak jak 
dotychczas dołożą 
wszelkich starań, aby 
kolejne 26. zawody 
Susz Triathlon były 
niezapomnianym 
sportowym przeży-
ciem.
Obecnie trwają przy-
gotowania do urucho-
mienia zapisów na 
zawody.

Nieużytkowany od lat budynek 
przed rozbiórką...

i miejsce z zabytkowym murem po rozbiórce
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Kamery tego typu są uży-
wane przez służby ratownicze 
podczas poszukiwań zaginio-
nych osób. W czasie mgły czy 
w nocy na jej ekranie można 
dostrzec zarysy postaci ludz-
kiej, która ma wyższą tempe-
raturę od otoczenia. 

W przekazaniu nowego 
sprzętu, w skład którego we-
szły także: wyciągarka ręcz-
na, ubrania strażackie, łom 
wielofunkcyjny uczestniczy-
li również Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski oraz 
Naczelnik OSP w Suszu Ro-
bert Frankiewicz. Sprzęt zo-
stał sfinansowany ze środków 
Krajowego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego a także z bu-
dżetu Gminy Susz oraz OSP 
w Suszu. Wartość nowego wy-
posażenia to ponad 14 tysięcy 
złotych. ■

Kamera termowizyjna
dla OSP Susz
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu od 
niedawna mogą korzystać z nowoczesnej kamery ter-
mowizyjnej, którą na ręce Prezesa Andrzeja Kowal-
skiego przekazał Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie st. bryg. mgr inż. Maciej Ja-
siński.

W tej chwili obejmuje ona 
16 panoram, obejmujących 
najważniejsze miejsca w Su-
szu, takie jak Sanktuarium św. 
Antoniego, kościół św. Roza-
lii czy park miejski. Wśród 

panoram znalazły się też pla-
ża i fragment alejki wokół 
jeziora suskiego. W ramach 
wirtualnej panoramy można 
także zobaczyć zabytki w Ba-
łoszycach i Kamieńcu. W nie-

dalekiej przyszłości panorama 
zostanie wzbogacona o kolej-
ne miejsca. Poza najbardziej 
rozpoznawalnymi punktami 
miasta planowane jest ukaza-
nie równie ciekawych, lecz na 
co dzień rzadziej uczęszcza-
nych zakątków naszego mia-
steczka, jak również terenów 
wiejskich gminy. ■

Wirtualna panorama Susza oraz okolic
Wirtualną wycieczkę po naszym mieście z dowolnego 
miejsca na świecie bez wychodzenia z domu umożli-
wia uruchomiona na stronie susz.pl wirtualna pano-
rama. 
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Na stronie Urzędu 
Miejskiego susz.pl 
można również 
obejrzeć filmik 
pokazujący Susz
z lotu ptaka

Z tej okazji w restauracji 
„Warmianka” w Suszu od-
było się uroczyste spotkanie 
z dostojnymi Jubilatami, pod-
czas którego Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski w to-
warzystwie Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego w Suszu 
Kamili Mądrej udekorował 
małżonków medalami nada-
nymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej a także 
pamiątkowymi dyplomami 
i wiązankami kwiatów.

W tym wyjątkowym dniu 
Jubilatom towarzyszyli naj-
bliżsi. Dodatkowo klimat 
uroczystości specjalnie przy-
gotowanym programem mu-
zycznym umiliła pani Berna-
deta Bielak.

Oficjalna część uroczy-
stości zakończyła się lampką 

szampana oraz wspólnym 
grupowym zdjęciem. Następ-
nie wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni na słodki poczę-
stunek. ■

Złote i Diamentowe Gody
Osiem par małżeńskich z terenu gminy Susz święto-
wało w piątek 21 października 2016 r. Złote i Diamen-
towe Gody, czyli jubileusz długoletniego pożycia mał-
żeńskiego.
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Jubileusz 50-lecia pożycia 
związku małżeńskiego ob-
chodziły następujące pary:
Marta i Henryk Kijewscy

Krystyna i Jerzy Koseccy

Teresa i Lech Rentkowscy 

Jadwiga i Bronisław Teska 

Anna i Stanisław Wiśniewscy 

Zofia i Józef Zaranek 

Diamentowe gody 
świętowali:

Stanisława i Czesław Chyb

Genowefa i Feliks Sowińscy

Święto dostojnych Jubilatów w Gminie
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Wśród zgromadzonych go-
ści znaleźli się, m.in. Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Iławie mł. bryg. Krzysztof 
Tomanek, Komendant Gmin-

ny Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Marek 
Maciejewski, Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykowski, 
strażacy ochotnicy z Redak 
oraz pozostałych jednostek 

z terenu Gminy Susz, dele-
gacja strażacka z niemieckiej 
miejscowości Tutow a także 
mieszkańcy wsi.

Tradycyjnie, przy tego typu 
uroczystościach nie zabrakło 
gratulacji, prezentów oraz 
życzeń, które w imieniu całej 
jednostki przyjmował pre-
zes, druh Kazimierz Cieślak. 
Przy okazji jubileuszu naj-
bardziej zasłużeni druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Redakach otrzymali złote, 
srebrne i brązowe medale ,,Za 
zasługi dla pożarnictwa” oraz 
odznaki „Strażak Wzorowy”. 
Po części oficjalnej uczestni-
cy obchodów przenieśli się do 
świetlicy na wspólny poczę-
stunek. ■

Jubileusz strażaków
OSP w Redakach ma już 70 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Redakach obchodziła 
13 sierpnia br. 70-lecie swojego istnienia. Jubileusz 
zainaugurowano uroczystą mszą św. w intencji jed-
nostki, odprawioną w kościele parafialnym w Reda-
kach przez ks. kapelana Ryszarda Dębskiego. Po niej 
strażacy przemaszerowali pod remizę, gdzie odbyła 
się część oficjalna uroczystości.

Obrzędowi wprowadzenia 
nowego proboszcza przewod-
niczył ks. Dariusz Kułakow-
ski – dziekan Dekanatu Susz. 

Po odczytaniu dekretu miano-
wania ks. Krzysztofa do tutej-
szej parafii, wydanego przez 
biskupa Diecezji Elbląskiej 

Jacka Jezierskiego, dziekan 
przekazał nowemu probosz-
czowi życzenia oraz władzę 
jaką przyznaje prawo kościel-
ne proboszczowi. Następnie 
przywitali ks. Krzysztofa licz-
nie zgromadzeni w kościele 
parafianie, którzy życzyli no-
wemu proboszczowi zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego 
i dużo wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej.

Wśród obecnych 
na Mszy świętej 
byli przedstawi-
ciele władz samo-
rządowych z Su-
sza i Morąga. Na 
zakończenie Mszy 
św. ks. Krzysztof 
podziękował za 
otrzymaną godność 
kościelną i bardzo 
życzliwe przyjęcie 
przez miejscowych 
parafian. ■

Nowy proboszcz w Bałoszycach
14 sierpnia 2016 r. w parafii pw. Świętej Rodziny w Ba-
łoszycach podczas mszy świętej o godzinie 12.30 od-
była się uroczystość liturgicznego wprowadzenia 
nowego proboszcza ks. Krzysztofa Pleskota. Kilka 
dni wcześniej parafianie oficjalnie pożegnali swojego 
wieloletniego proboszcza ks. Wawrzyńca Banaszka, 
który odszedł na emeryturę po 35 latach kapłańskiej 
posługi. 

Młodzi Irlandczycy w Suszu
W sierpniu w Suszu gościła młodzieżowa drużyna pił-
karska Bangor F.C. z Irlandii Północnej, która przybyła 
do Susza na zaproszenie KS Unia Susz, aby wziąć 
udział w obchodach 70-lecia klubu. Kontakty z ir-
landzką drużyną zostały nawiązane poprzez miesz-
kańca gminy Susz Przemysława Giblewskiego, który 
na co dzień mieszka i pracuje w Irlandii.
Młodych piłkarzy wraz z ich opiekunami powitały wła-
dze naszego miasta z burmistrzem Krzysztofem Pie-
trzykowskim na czele a także Zarząd Unii Susz z pre-
zesem Krzysztofem Bączkiem.
Goście z Irlandii podczas pobytu w Polsce zwiedzali 
Gdańsk, Susz a także Iławę, gdzie odbyli rejs stat-
kiem „Ilavia”.

Bicie rekordu Guinnessa
17 października Harcerski Klub Ratowniczy w Suszu 
wraz z Publicznym Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej 
w Suszu uczestniczyli na hali Centrum Sportu i Re-
kreacji w biciu rekordu Guinnessa w resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej organizowanym przez Funda-
cje WOŚP. Ogólnokrajowa akcja odbyła się z okazji 
obchodzonego dzień wcześniej Europejskiego Dnia 
Przywracania Czynności Serca. 

W biciu rekordu uczestniczyli również uczniowie klas 
III c,III a, III f i V b Szkoły Podstawowej w Suszu, któ-
rzy w swojej szkole pod czujnym okiem nauczycieli 
przez pół godziny wykonywali resuscytację krążenio-
wo-oddechową na fantomach.
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Podczas tegorocznych Do-
żynek Wojewódzkich w skan-
senie w Olsztynku w konkur-
sie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy reprezentujący 

gminę Susz wieniec przygo-
towany przez mieszkańców 
Ulnowa otrzymał wyróżnienie 
oraz nagrodę finansową w wy-
sokości 1000 zł. ■

Wieniec z Ulnowa 
ponownie wyróżniony
Drugi rok z rzędu wyplatany przez wiele dni wieniec 
z Ulnowa został zauważony i wyróżniony przez jury 
powołane przez organizatorów wojewódzkiego święta 
plonów. 
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Uroczystości rozpoczęły 
się od mszy św. w kościele Św. 
Rozalii, w której uczestniczyli 
włodarze miasta, mieszkańcy, 
poczty sztandarowe a także 
delegacje sołectw z wieńca-
mi dożynkowymi. Następnie 
korowód dożynkowy prze-
szedł na plażę miejską, gdzie 
odbyła się dalsza część uro-
czystości. Delegacje wieńco-
we przekazały gospodarzowi 
dożynek burmistrzowi Susza 
Krzysztofowi Pietrzykow-
skiemu wieńce, a starosto-
wie Bogumiła Kołodziejska 
i Stanisław Skorupski chleb 
wypieczony z mąki z tego-
rocznych zbóż.

Podczas obchodów jak co 
roku wręczono również wy-
różnienia i odznaczenia dla 
rolników oraz firm powiąza-
nych z rolnictwem z terenu 
naszej gminy. ■

Suskie Dożynki 2016
Święto Plonów w Gminie Susz

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę września, w naszej 
gminie odbyły się dożynki gminne, podczas których 
rolnicy dziękowali za zebrane plony. Tegoroczne 
święto plonów zostało połączone z obchodami Święta 
Patronki Miasta Św. Rozalii.

Wyróżnienia i odzna-
czenia dla rolników 

oraz firm
za wieloletnią działalność 
w branży drobiarskiej
Wiesław Dybich, 
Karolina Pluta, 
Danuta i Anatol Gerczak, 
Gospodarstwo Rolne 
w Piotrkowie
za wieloletnią działalność 
w branży sadowniczej
Anna i Piotr Dworaczek, 
Zdzisław Fabijański
firmy wspierające
rolników
Agrolok Sp. z o.o. filia 
w Suszu
za rozwój działalności 
masarniczej na terenie 
gminy Susz
Norbert Kawski - Masar-
nia „Kawscy”

Konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy 
W tym roku do konkursu 
zgłoszono 11 wieńców z na-
stępujących sołectw: Babię-
ty Wielkie, Bronowo, Jaku-
bowo Kisielickie, Lubnowy 
Małe, Nipkowie, Olbrach-
tówko, Piotrkowo, Redaki, 
Ulnowo a także wieniec wy-
konany przez dzieci z sekcji 
plastycznej działającej przy 
Suskim Ośrodku Kultury. 
Wieńce oceniała komisja, 
która postanowiła przyznać 
1. miejsce sołectwu Ulnowo, 
kolejne (2. miejsce) zajął 
wieniec sołectwa Olbrach-
tówko, a trzecie sołectwo 
Redaki. Pozostałe sołec-
twa otrzymały wyróżnienia, 
nagrody finansowe a także 
upominki ufundowane przez 
sponsorów.

Po oficjalnych obchodach dla suskiej publiczności wystąpiły zespoły 
Sursum Corda z Nowego Dworu Gdańskiego, Cyganeczki oraz Suse

O godzinie 19:00 na scenie 
pojawiła się gwiazda wieczoru 

Paulla z zespołem
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Akcja, której organizato-
rem jest Organizacja Odzysku 
ERP Polska, a operatorem 
Remondis Electrorecyckling, 

miała na celu edukowanie 
dzieci i młodzieży w zakresie 
właściwego postępowania ze 
zużytymi bateriami i akumu-

latorami oraz zużytym sprzę-
tem elektronicznym.

W przedstawieniu obfi-
tującym w liczne konkursy 
z wiedzy proekologicznej 
wzięły udział dzieci z suskich 
przedszkoli a także uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Suszu. 
Ambasadorami akcji, i jedno-
cześnie prowadzącymi eko-
logiczne „Zabawy z klasą” 
są: aktywna mama - Justyna 
Tomańska, wokalista - Ma-
riusz Totoszko oraz Konrad 
Czarkowski „KONY” (lalkarz 
medialny tworzący lalki typu 
muppets, finalista polskiej 
i brytyjskiej edycji „Mam Ta-
lent”). 

Przedstawienie poprze-
dzono konferencją, na której 
omówiono założenia akcji. ■

Inauguracja akcji „Zbieraj z klasą”
Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej

19.09.2016 r. w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Su-
szu miała miejsce inauguracja ogólnopolskiego pro-
jektu edukacyjno-ekologicznego „Zbieraj z klasą” po-
legającego na zbiórce zużytych baterii oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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Park Party - pod taką na-
zwą w sobotę 20 sierpnia 
na skateparku w Suszu 
odbyły się zawody w jeź-
dzie na deskorolkach i ro-
werach BMX. 

Wydarzenie zorganizo-
wała firma Rad Tracks przy 
wsparciu licznych instytucji 
i sponsorów, w tym przede 
wszystkim Urzędu Miejskie-
go w Suszu i Centrum Spor-
tu i Rekreacji oraz Suskiego 
Ośrodka Kultury.

W jeździe na desce najlepsi 
okazali się Paweł Wiśniowski, 
Bartosz Bałdowski oraz Jakub 
Malinowski. Z kolei wśród 
młodszych zawodników ry-
walizujących na BMX-ach 
miejsca na podium zawodów 
zapewnili sobie Kacper „Hisz-
pan” Grzywacz, Konrad Bo-
kota oraz Patryk Kwietniew-
ski, a w kategorii BMX Pro 
Krzysztof Długoński, Dawid 
Kuczyński i Adam Dutkie-
wicz. ■

„Park Party”
 na skateparku

Pogoda przeszkodziła 
w rozegraniu na Orliku turnie-
ju w piłkę siatkową, ale prze-
niesiono jedyny mecz (zgło-
siły się dwa zespoły) na halę 
i tam rozegrano pięciosetowy 
pojedynek pomiędzy Dream 
Team Rezerwy Adamowo, 
a ekipą z Lubnowy. Zwycię-
sko wyszła ta pierwsza, wy-
grywając 3-2.

W turnieju armwrestling 
(siłowanie na rękę) wystąpiło 
8 zawodników. W końcowej 
klasyfikacji zajęto następują-
ce miejsca: na prawą rękę - 1. 
Mateusz Dębski, 2. Mikołaj 
Zając, 3. Adam Dębski; na 
lewą rękę - 1. Mikołaj Zając, 
2. Paweł Maziński, 3. Seba-

stian Maksimik
Największym jak zawsze 

zainteresowaniem cieszył 
się Turniej w Piłkę Nożną, 
w którym ostatecznie wystą-
piło sześć zespołów. Rozegra-
no w sumie dziesięć meczów. 
Drużyny zostały podzielone 
na dwie grupy, po czym ro-
zegrano półfinały oraz finał, 
w którym zwyciężyła drużyna 
Emilianowa, wygrywając 3-0 
z Tabakierrą. W meczu o 3. 
miejsce Brzuchate Miśki po-
konały Jawty Wielkie 2-1.

Organizatorem turniejów 
podczas Dożynek Gminnych 
2016 było Centrum Sportu 
i Rekreacji im. Jana Pawła II 
w Suszu. ■

Dożynki na sportowo 
Turnieje sportowe podczas Dożynek

W niedzielę 4 września na kompleksie sportowym 
w Suszu (Orlik oraz hala sportowa CSiR) odbyły się 
w ramach Dożynek Gminnych trzy turnieje: w piłkę 
nożną, w piłkę siatkową oraz armwrestling.

Uczestnicy turnieju piki nożnej
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Dzień Sportu w Szkole 
Podstawowej w Suszu
16 września w Szkole Podstawowej im. Józefa Bema 
w Suszu był Dniem Sportu, w trakcie którego ucznio-
wie rywalizowali ze sobą w biegach na dystansach 
odpowiednich dla poszczególnych klas. 
Tradycyjnie już, podczas tego dnia na boisku przed 
budynkiem szkoły zorganizowano kiermasz ciast 
przygotowanych przez rodziców. 

Szkolne

Podczas pobytu we wrze-
śniu polska młodzież inte-
growała się z kolegami i ko-
leżankami z Jarmen w czasie 
wspólnych zajęć sportowych 
a także podczas realizacji 
wspólnych projektów i cieka-
wych wycieczek. 

Ważnym punktem wymia-
ny okazała się tradycyjnie 
dyskoteka, na której młodzież 
polska i niemiecka mogła 
wspólnie spędzić czas. 

Młodzi Polacy byli gośćmi 
w domach swoich niemiec-
kich rówieśników oraz uczest-
niczyli w Dniu Sportu, który 
zorganizowany był specjalnie 
w czasie trwania wymiany 
Susz-Jarmen. Podczas im-
prezy rozegrane zostały m.in. 
polsko-niemieckie mecze pił-
ki nożnej i siatkowej. 

W pożegnalnym wieczo-
rze uczestniczyli burmistrz 
Jarmen Arno Karp oraz bur-

mistrz Susza Krzysztof Pie-
trzykowski, który zaprosił 
młodzież z Jarmen na kolejną 
wymianę. Potwierdził także 
gotowość do dalszej współ-
pracy między partnerskimi 
miastami. 

Wymianę młodzieży zor-
ganizowało gimnazjum w Su-
szu - koordynatorem wyjazdu 
była pani Justyna Cieplak, 
a wspierali ją nauczyciele Lu-
cyna Wróbel i Łukasz Rosiak. 

Na zaproszenie strony nie-
mieckiej w Jarmen gościła 
również pani Irena Komaisz-
ko, honorowy obywatel Jar-
men. ■

Wymiana młodzieży Susz-Jarmen
Młodzi Suszanie z wizytą w partnerskim mieście Jarmen

W tym roku młodzież Publicznego Gimnazjum im. Ka-
walerii Polskiej w Suszu po raz kolejny uczestniczyła 
w wyjeździe do Jarmen. Jak zwykle nie zabrakło wie-
lu atrakcji, które zostały przygotowane przez miasto 
partnerskie. 
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Miłośników biegania w Su-
szu zaproszono na bieg prze-
łajowy na dystansie ok. 5 km 
wzdłuż Jeziora Suskiego. Jego 
zwycięzcą został Karol Kaliś 
przed Mariuszem Nowakow-
skim na drugim miejscu i Ka-
milem Drzewoszewskim na 

trzecim. Wśród kobiet zwy-
ciężyła Marta Misiak przed 
Natalią Kołecką i Wiktorią 
Korwek. 

Drugi bieg na dystansie 
ok. 3 km adresowany był dla 
młodzieży do 16 . roku życia 
i skorzystali z niego przede 

wszystkim uczniowie gimna-
zjum. Wśród chłopców naj-
szybciej na mecie pojawi się 
Marcel Siemianowski przed 
Rafałem Michałowiczem 
i Michałem Kulińskim. Pierw-
sza z dziewcząt była Marceli-
na Augustyniak przed Oliwią 
Węgier i Wiktorią Marku-
szewską. Dla wielu uczniów 
już sam start był dobrą zabawą 
i pokazał, ile dobrego może 
dać uprawianie sportu.

Jednocześnie na hali CSiR 
w ramach imprezy odbył się 
kiermasz ciast przygotowa-
nych przez wszystkie klasy 
gimnazjum. Dzięki życzliwo-
ści partnerów szkoły odbyły 
się też badania pediatryczne, 
komputerowe badanie wzroku 
i pomiar tkanki tłuszczowej. 

Impreza miała charakter 
charytatywny i dochód ze 
zbiórki szkolnej został prze-
znaczony na zakup sprzętu 
sportowego dla uczniów. ■

Zawody „Biegaj z gimnazjum”
Gimnazjum w Suszu postawiło na sport i zdrowie

22 października odbyła się pierwsza edycja imprezy 
„Biegaj z gimnazjum” zorganizowanej przez Publicz-
ne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu oraz 
Rady Rodziców przy wsparciu Centrum Sportu i Re-
kreacji oraz UKS Towarzystwo Rozwoju Sportu Susz. 
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Dla wielu gimnazjalistów nie liczyło się zajęte 
miejsce, ale już sam udział w biegu

Pasowanie na ucznia
w szkołach Gminy Susz

SP Kamieniec

SP Jawty Wielkie

Gimnazjum w Suszu

Biegi uczniów odbywały się 
przy plaży miejskiej
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Rozpoczęcie roku szkolnego

Szkoła Podstawowa w Suszu

Gimnazjum w Suszu

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Lubnowych

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

Dzień Edukacji 
Narodowej - 14 X

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Lubnowych

Szkoła Podstawowa w Suszu

Gimnazjum w Suszu

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
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Zadaniem konkursu było 
stworzenie animacji - wyko-
nywania serii zdjęć, rysun-
ków, lalek, plam barwnych, 
sylwetek, przedmiotów, itp., 
które po wyświetleniu miały 

stworzyć efekt ruchu. W kon-
kursie mogły wziąć udział 
wszystkie szkoły podstawo-
we i gimnazjalne działające 
w Polsce, przy których działa-
ją SKO pod patronatem Ban-

ków Spółdzielczych. 
Uczniowie z klasy szóstej: 

Adrianna Bukowska, Kinga 
Koleśnik, Oliwia Siecińska, 
Karolina Sykut, Norbert Rut-
kowski, Igor Węsierski oraz 
prężnie działająca opiekunka 
SKO – pani Marty Litwiniuk 
wykazali się kreatywnym po-
dejściem przy tworzeniu ani-
macji i znalazło to uznanie 
komisji konkursowej, która 
przyznała I miejsce. Szkoła 
otrzymała w nagrodę projek-
tor multimedialny. Uczniowie 
biorący udział w przygotowa-
niu i realizacji projektu kon-
kursowego otrzymali cenne 
zegarki młodzieżowe, a opie-
kun SKO kamerę cyfrową. 

Animacja będzie publicz-
nie udostępniana przez SGB 
za pośrednictwem portali 
społecznościowych, a także 
wykorzystywana do celów 
marketingowych przez SGB 
na terenie całej Polski. ■

Wydarzenia
Pierwsze miejsce dla uczniów z Lubnowych
Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności Szkoły Pod-
stawowej w Lubnowych przystąpili do konkursu pod 
nazwą „Jest .gifosko”, którego organizatorem był 
SGB Bank - Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 

Na początku spotkania 
dzieci z uwagą wysłuchały 
bajki o ziemniaku, której do-
wiedziały się między innymi 
skąd pochodzi to warzywo 
i kto je sprowadził do Polski. 
Następnie uczniowie wzięli 
udział w następujących kon-
kursach i zabawach z ziem-
niakami.

Na koniec zaproszono 

wszystkich na wspólne ogni-
sko z kiełbaskami. Podczas 
trwania imprezy odbył się 
kiermasz ciast zrobionych 
przez rodziców, kompotu 
przygotowanego przez na-
uczycieli oraz galaretek z bitą 
śmietaną. 

Zebrane fundusze zosta-
ną przekazane na Szlachetną 
Paczkę. ■

Święto Pieczonego Ziemniaka 
oraz Dzień Sportu w Jawtach 
Wielkich
16 września w Szkole Podstawowej w Jawtach Wiel-
kich obchodzono Święto Pieczonego Ziemniaka na 
sportowo. W imprezie plenerowej wzięli udział wszy-
scy uczniowie klas wraz ze swoimi wychowawcami. 

Trasa przebiegała wśród 
malowniczych terenów roz-
ciągających się wokół Falk-
nowa, Piotrkowa i Solnik. 
Prowadziła przez pola i lasy. 
Rezerwat został utworzony 
w 1957 roku ze względu na 
gniazdowanie tam od 1934 
roku kormoranów i czapli si-
wej. Niestety od 6 lat z nie-
wyjaśnionych przyczyn ptaki 
opuściły wyspę. 

Uczestnicy wycieczki, ob-
serwując bagienną roślinność 
jeziora, mieli możliwość po-
dziwiać inne ptaki, w tym ła-
będzie oraz posłuchać odgło-

sów przyrody. W lesie natknęli 
również na cmentarz dawnych 
mieszkańców Solnik. 

Wycieczka odbyła się w ra-
mach projektu „Ptasi ogród”, 
który jest realizowany przez 
radę rodziców we współpracy 
z OSP w Babiętach, a dofinan-
sowany ze środków programu 
„Działaj Lokalnie X” Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności oraz Gminę Susz, reali-
zowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Lokalną Organizację 
Grantową Stowarzyszenia 
„Przystań” w Iławie. ■

Wycieczka rowerowa
do rezerwatu Czerwica
We wtorkowe popołudnie grupa miłośników przyro-
dy i jazdy rowerem ze szkoły w Babiętach udała się 
na wycieczkę do rezerwatu przyrody Czerwica, który 
znajduje się w nadleśnictwie Susz, w pobliżu drogi 
prowadzącej z Januszewa do Siemian.

W konkursie uczestniczyło 
15 uczniów. W kategorii szko-
ły podstawowe klasy I – III 
zwyciężyła Wiktoria Sieciń-
ska z klasy III d z Publicznej 

Sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. gen. Józefa Bema 
w Suszu, drugie miejsce zaję-
ła Martyna Górnik ze Szkoły 
Podstawowej w Kamieńcu. ■

Konkurs krasomówczy
19 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym 
w Iławie odbyły się eliminacje powiatowe XLI Wo-
jewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży 
Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej dla szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wiktoria Siecińska

W zawodach udział wzię-
ły cztery szkoły podstawowe 
z naszej gminy. Rozgrywki 
przeprowadzone zostały syste-
mem każdy z każdym. Mecze 
były bardzo ciekawe i padało 

w nich dużo bramek. 
Ostatecznie najlepsza 
okazała się Szkoła Pod-
stawowa z Susza, powtarzając 
sukces sprzed roku. 

Końcowa klasyfikacja: 1. 

SP Susz, 2. SP Babięty Wiel-
kie, 3. SP Piotrkowo, 4. SP 
Lubnowy ■

Puchar Burmistrza dla Susza
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Babię-
tach Wielkich 21 października 2016 r. odbył się 
coroczny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Susza. 
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Głównym celem muzycz-
nych spotkań jest prezen-
tacja regionalnych tradycji 
kultury polskiej. Ważna jest 
też wspólna integracja oraz 
wzajemne poznanie dorobku 
artystycznego zespołów dzia-
łających w najbliższej okolicy. 

W przeglądzie wystąpiło 
jedenaście zespołów z woje-
wództw warmińsko-mazur-
skiego oraz pomorskiego.

- Sursum Corda – Nowy 
Dwór Gdański

- Gosposie - Laseczno
- Aniołki Buzanka – Stary 

Dzierzgoń
- Powiślanki – Kwidzyn
- Pomerania – Kisielice
- Kalina - Jędrychowo
- Mirana – Kisielice
- Wrzosy – Lubawa
- Suse – Susz
- Sami Swoi – Lubawa
- Rakowianki – Gmina Lu-

bawa. ■

Kulturalnie

III Przegląd Piosenki Biesiadnej
i Ludowej

Zakończony cykl zawodów biegowych 

15 sierpnia na plaży miejskiej w Suszu odbył się III 
Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej, którego or-
ganizatorem był Suski Ośrodek Kultury.

Podczas festiwalu czynna 
była wypożyczalnia gier plan-
szowych, dostępny był kącik 

klocków Maple, kącik rysun-
kowy, stanowiska z grami m.in 
Kurzy wyścig. Odbyło się też 

kilka turniejów w różne gry 
planszowe, m.in Kakao(G3), 
Jungle Speed(Rebel), Zające 
na łące(Trefl), i wiele innych 
a także losowanie nagród, 
oraz eliminacje do Mistrzostw 
Polski w Carcassonne (Bard), 
Królestwo w Budowie(Rebel), 
Sabotażysta (G3). ■

Festiwal Gier Planszowych w Suszu
27 sierpnia na hali sportowej CSiR odbył się Festiwal 
Gier Planszowych zorganizowany przez Klub Gier 
Planszowych SKAMA działający przy Suskim Ośrod-
ku Kultury.

Wieczór z książką
w Kamieńcu
30 września w Szkole Podstawowej w Kamieńcu mia-
ło miejsce szczególne spotkanie poświęcone książ-
ce. Zaczęło się ono od prezentacji niezwykłej księgi 
- faksymile Biblii Gutenberga, o której opowiedział 
„Napoleon” Dariusz Paczkowski. Zaproszenie przy-
jęli również dyrektor suskiego gimnazjum Włodzi-
mierz Paliński, proboszcz parafii w Kamieńcu ksiądz 
Tomasz Szramowski i pracownik Fundacji Rozwoju 
Warmii i Mazur Pani Elżbieta Glegoła, którzy przeczy-
tali fragmenty „W pustyni i w puszczy”. Zgromadzeni 
uczniowie wraz z rodzicami mogli obejrzeć również na 
ekranie to, co usłyszeli przed chwilą. Dzieci wykonały 
w grupach przepiękne prace, tematycznie związane 
z usłyszanymi i obejrzanymi częściami utworu Sien-
kiewicza. 

Narodowe czytanie „Quo 
vadis”
2 września 2016 r. w Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu odbyła się z inicjatywy Publicznej Biblioteki 
w Suszu akcja pt. „Narodowe czytanie »Quo vadis« 
Henryka Sienkiewicza”, w której wzięli udział ucznio-
wie i nauczyciele suskiego gimnazjum oraz zespołu 
szkół w Suszu.
Wśród lektorów znaleźli się m.in. Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski, Dyrektor Biblioteki Maria 
Ćwiklińska, Dyrektor CSiR Jarosław Piechotka, Dy-
rektor Zespołu Szkół w Suszu Beata Szczepaniak-
-Furman, Dyrektor Gimnazjum Włodzimierz Paliński 
oraz nauczyciele Marcin Włodarski i ks. Karol Detmer 
i inni. Podczas wydarzenia była możliwość zdobycia 
okolicznościowej pieczęci w przyniesionych egzem-
plarzach „Quo vadis”.
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Niezwykłym bohaterem spotkania 
był reprint Biblii Gutenberga
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II Nocny Turniej Piłki Nożnej 
na Orliku
1 października odbył się II Nocny Turniej o Puchar 
Animatora Suskiego Orlika. Rozgrywki rozpoczęły się 
o godzinie 20:00, a skończyły o 01:00 następnego 
dnia. O najwyższy stopień podium walczyło 12 drużyn 
z Susza, Lubawy, Kwidzyna, Prabut, Iławy, Różnowa 
oraz Jawt Wielkich. Startujące zespoły zostały podzie-
lone na 4 grupy, z których dwa najlepsze awansowały 
do dalszego etapu rozgrywek.
Klasyfikacja końcowa: 1. Normalne Chłopaki nie żad-
ne odmieńce, 2. Futsal Prabuty, 3. AS Castel Gan-
dolfo, 4. Brzuchate Miśki, 5. Jawty Wielkie, 6. Auto 
Handel Paszynin, 7. LZS Fijewo, 8. Straykers Luba-
wa, 9. My tu po Pizzę, 10. Różnowo, 11. Kopacze, 12. 
Pociąg Kwidzyński
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Najlepsze wyniki 
indywidualne miesz-
kańców Gminy Susz

szkoły podstawowe - 
dziewczęta
4. miejsce - Julia Kaca - 
SP Susz
5. miejsce - Paulina Justa - 
SP Susz
6. miejsce - Anna Kaca - 
SP Susz
szkoły podstawowe - 
chłopcy
3. miejsce - Kamil Koper - 
SP Susz
5. miejsce - Cezary Fel-
czak - SP Babięty
gimnazja - chłopcy

5. miejsce - Michał Kuliński 
- Gimnazjum Susz
szkoły ponadgimnazjalne 
- dziewczęta 
5. miejsce - Marta Mro-
czyńska - ZS Susz
6. miejsce - Ilona Maciąg - 
ZS Susz 
szkoły ponadgimnazjalne 
- chłopcy
3. miejsce - Kamil Drzewo-
rzewski - ZS Susz
5. miejsce - Michał Gapys 
- ZS Susz
6. miejsce - Piotr Sztam-
borski - ZS Susz 

W dniu 28 września 2016 
roku na terenie plaży 
miejskiej w Suszu odbyły 
się masowe biegi przeła-
jowe o Puchar Starosty 
Powiatu Iławskiego szkół 
podstawowych (klasy 
V-VI), gimnazjów i szkół 
ponadgimna z ja lnych 
z powiatu iławskiego.

Do zawodów przystąpiło 
302 uczestników, którzy ry-

walizowali na dystansach bie-
gowych od 800 m do 2000 m. 
Najlepsze wyniki drużynowe 
w kategorii szkół podstawo-
wych osiągnęli uczniowie SP 
Susz, a w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych zwycięz-
cą okazał się Zespól Szkół 
w Suszu. Natomiast w kate-
gorii gimnazjalnej uczniowie 
suskiego gimnazjum zajęli 3. 
miejsce. ■

Masowe Biegi Przełajowe
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W ramach cyklu przepro-
wadzono pięć startów i klasy-
fikacji. Wśród mężczyzn wy-
grał Rafał Wiśniewski z Iławy, 
przed Piotrem Gąsiorem 
i Maciejem Palińskim z Su-
sza. Końcowa klasyfikacja ko-
biet natomiast to: 1. Bożena 
Lulińska, 2. Natalia Rodak, 
3. Małgorzata Ruszkiewicz. 
W sumie wystartowało ponad 
130 osób. 

W przygotowaniu impre-
zy do firmy Jagram dołączy-
ły inne – Nadleśnictwo Susz, 
BZ WBK i Don Makarone, 

a imprezę od strony technicz-
nej organizował Uczniowski 
Klub Sportowy Towarzystwo 
Rozwoju Sportu w Suszu. ■

Grand Prix Jagram Pro
Zakończony cykl zawodów biegowych 

2 października br. zakończył się cykl zawodów bie-
gowych Grand Prix Jagram Pro, który odbywał się 
w lasach w okolicach Susza od kwietnia do początku 
października.
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Unia
Susz
Po 14 meczach Unia Susz 
zajmuje w klasyfikacji IV-
-ligowych rozgrywek 3. 
miejsce z dorobkiem 26 
pkt.

Mimo tego, że tegoroczna 
aura nie zawsze pozwalała na 
rozegranie wszystkich wyści-
gów, pływająca na łódce pn. 
„Susz” załoga w składzie: 
Piotr Bokota, Konrad Bokota 
i Paweł Bokota, niemal w każ-
dym swoim dotychczasowym 
starcie stawała na podium:

- Żeglarskie Grand Prix 
Mrągowa 2016 – regaty Ho-
tel Anek Cup - Festiwal Żagli 
ISSA – I miejsce;

- Eliminacje Pucharu Pol-
ski Jachtów Kabinowych XII 
Regaty Jakubowe w Węgrow-
cu – I miejsce;

- V Regaty o Puchar Dy-

rektora Iławskiego Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 
– I miejsce;

- II Regaty Charytatywne 
Żeglarze Wspólnie Przeciw 
Białaczce w Iławie – II miej-
sce;

- Eliminacje Pucharu Pol-
ski Jachtów Kabinowych 
w Olsztynie – II miejsce.

Ponadto załoga wystarto-
wała w zaliczanych do klasy-
fikacji Pucharu Polski w kla-
sie Omega (Sport i Standard) 
regatach o Puchar Burmistrza 
Augustowa, zajmując dalsze 
miejsce. ■

Sukcesy suskiej załogi 
żeglarskiej
Wzorem ubiegłych lat, również i w tym roku nasze 
miasto reprezentowane jest podczas regat żeglar-
skich, rozgrywanych na jeziorach Warmii i Mazur.

Najlepsza Suszanka 
- dystans Mini 25 km
1. Elżbieta Czaplińska (147. m.)
2. Joanna Jaworska (149. m.)
Wyniki mieszkańców Susza
 - dystans Mini 25 km
1. Sławomir Zaremba (22. m.)
2. Mariusz Augustyniak (33. m.)
3. Arkadiusz Węgier (34. m.)
4. Krzysztof Kaca (39. m.)
5. Jarosław Romanowski (64. m.)
6. Sławomir Siemianowski (66. m.)
7. Wojciech Panek (67. m.)
8. Wojciech Kowalczyk (74. m.)
9. Waldemar Markuszewski (78.m.)
10. Przemysław Czapliński (80. m.)
11. Adam Gurzyński (100. m. )
12. Marcel Siemianowski (105. m. )
13. Dawid Wiśniewski (115. m.)
14. Piotr Zdzichowski (134. m. )
15. Marcin Mierzyński (140. m.)
16. Krzysztof Siebert (143.m)

Orzeł
Ulnowo

Po 10. 
k o l e j c e 
w klasie 
A grupie 
IV roz-
g r y w e k 

wojewódzkich zespół 
znajduje się na 10. 
miejscu z 9 punktami. 

Mecze rundy jesiennej 
UKS „Orzeł” Ulnowo
20.08  ITS Jeziorak 
Iława - Orzeł Ulnowo 5:0; 
27.08 „Orzeł” Ulnowo - 
Iskra Narzym 1:0; 
03.09 Wel Lidzbark - 
Orzeł Ulnowo 2:1; 
10.09 Gmina Kozłowo - 
Orzeł Ulnowo 2:0; 
17.09 Orzeł Ulnowo - 
Grunwald Gierzwałd 0:1; 
24.09 Orzeł Ulnowo - 
LZS Mszanowo 0:0; 
01.10 Lider Złotowo - 
Orzeł Ulnowo 2:0; 
08.10 Orzeł Ulnowo - 
Ossa Biskupiec 1:1.
15.08 Osa Ząbrowo - 
Orzeł Ulnowo 2:2;
15.08 Orzeł Ulnowo- 
GKS LZS Wikielec 4:0.

Start i meta dla wszystkich 
dystansów umiejscowione 
były przy Centrum Sportu 
i Rekreacji w Suszu. Trasa 
wyściu rowerowego przebie-
gała natomiast okolicznymi 

lasami, łąkami i szutrami ze 
stromymi podjazdami oraz 
przeprawą przez rzekę. Za-
wodnicy dystansu Mini mieli 
do pokonania jedną pętle (25 
km) a dystansu Mega 2 pętle 

(50 km). 
O p r ó c z 
głównych 
s t a r t ó w 
odbyły się 
też konku-
rencje dla 
dzieci oraz 

wyścig na dystansie 
rodzinnym (12 km) 
wokół alejki nad Je-
ziorem Suskim. Po 
ceremonii dekoracji 
zwycięzców odbyło 
się losowanie nagród - 
główną był rower.

O r g a n i z a t o r e m 
zawodów był Urząd 
Miejski w Suszu, 
Centrum Sportu i Re-
kreacji im. Jana Pawła 
II w Suszu, UKS To-
warzystwo Rozwo-
ju Sportu w Suszu, 
a partnerem Suski 
Ośrodek Kultury. ■

VII Ogólnopolski Wyścig MTB
W Suszu spotkali się miłośnicy kolarstwa górskiego

Wymagająca trasa, prawdziwa sportowa atmosfera, 
blisko 250 zawodników i dużo nagród - kolejna edycja 
imprezy lubianej przez miłośników kolarstwa górskie-
go odbyła się 21 sierpnia br. w Suszu.

Zwycięzcy w kategorii
 Mieszkańcy Susza
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Mecze rundy jesiennej 
Unii Susz
14.08 Warmiak Łukta - 
Unia Susz 3:3; 
20.08 Unia Susz - Omu-
lew Wielbark 3:1; 
24.08 Mrągowia Mrągo-
wo - Unia Susz 2:1; 
27.08 Mamry Giżycko - 
Unia Susz 2:3; 
04.09 Unia Susz - Znicz 
Biała Piska 0:2; 
07.09 GKS LZS Wikielec 
- Unia Susz 2:1; 
10.09 Unia Susz - Ro-
minta Gołdap 1:0; 
18.09 MKS Korsze - Unia 
Susz 2:1; 
21.09 Unia Susz - Grani-
ca Kętrzyn 3-1; 
24.09 Orlęta Rema Re-
szel - Unia Susz - 1:3; 
01.10 Unia Susz - GSZS 
Delfin Rybno 1:1; 
08.10 Stomil II Olsztyn - 
Unia Susz 2:6;
15.10 Unia Susz - Błękit-
ni Orneta 2:1;
22.10 Tęcza Biskupiec - 
Unia Susz 1:2;

Losowanie nagród

Udane rozpoczęcie sezonu 
sportowego w październiku 
przez klub Piechotka Team

medale zdobyte podczas Pucharu Czech Kosa 
Cup 2016

Mistrzostwa Polski 
Sztuk Walk ICO Tae Cup Open w Sulejówku
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