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Nową nawierzchnię otrzy-
mała ul. Prabucka od skrzyżo-
wania z ul. Polną i ul. Wiejską 
do skrzyżowania z ul. Kajki 
włącznie z tym skrzyżowa-
niem. Przebudowa objęła ul. 
Kajki, gdzie częściowo po-
zostawiono dotychczasową 
nawierzchnię z kostki bru-
kowej po jej ponownym uło-
żeniu. Natomiast ul. Iławska 
do skrzyżowania z ul. Leśną 
i ul. Pieniężnego po zmia-
nie nawierzchni na asfaltową 
znacząco poprawiła kom-
fort jazdy. Oba wspomniane 
skrzyżowania zostały zre-

organizowane, co miało na 
celu ograniczenie ruchu tran-
zytowego ciężkich pojazdów 
przez Susz. Dla mieszkańców 
zwłaszcza ulicy Iławskiej, 
Prabuckiej i Kajki oznacza to 
przede wszystkim zmniejsze-
nie uciążliwości związanych 
nie tylko z hałasem. Nie bez 
znaczenia jest też aspekt eko-
logiczny – ograniczenie tran-
zytu przez Susz oznacza też 
zmniejszenie zanieczyszczeń 
i spalin.

W efekcie przebudowa 
miejskiego odcinka drogi 
wojewódzkiej poprawiła wi-

zerunek przestrzeni miejskiej 
przy wjeździe do Susza oraz 
ułatwiła ruch pieszych, którzy 
mają teraz do dyspozycji prze-
budowane chodniki. 

Przypomnijmy, że głów-
nym wykonawcą woje-
wódzkiej inwestycji było 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Budowlane z Brodnicy. ■

Przebudowa głównych ulic w mieście
Po okresie niedogodności mieszkańcy Susza docze-
kali się w październiku br. zakończenia przebudowy 
miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 521. Użyt-
kownicy otrzymali efektowną i wygodną arterię komu-
nikacyjną.

Największe od lat drogowe inwestycje w Suszu

Na nowo został zorganizowany 
ruch na skrzyżowaniach

Przebudowane ulice Susza nabrały nowego 
wyglądu i poprawiły komfort jazdy

Trwają prace przy budo-
wie sportowego boiska wie-
lofunkcyjnego i boiska do gry 
w piłkę nożną przy ul. Polnej 
w Suszu w miejscu byłego 
targowiska. Natomiast przy 
plaży miejskiej  po rozbiórce 
istniejących budynków roz-
poczęła się budowa nowego 
obiektu scenicznego i do-

stosowanie go do nowocze-
snej działalności kulturalnej 
Suskiego Ośrodka Kultury 
w Suszu. Jeszcze w tym roku 
rozpocznie się przebudowa 
chodników na ulicy św. Flo-
riana, a na ulicy Polnej prze-
budowa obejmie chodnik na 
odcinku od strony Prabuckiej.

o inwestycjach na s. 2

Gmina nie zwalnia 
tempa inwestycyjnego

W tym roku jeszcze kolejne inwestycje

Co raz bliżej do końca roku, ale w Gminie Susz nie ma 
mowy o jesiennym marazmie. W IV kwartale nie tylko 
realizowane są wciąż kolejne inwestycje, ale ruszają 
również nowe.
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Nowy Suski Ośrodek Kultury powstanie 
tu do 30 września 2018 roku
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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 
 suszwp@wp.pl

Gmina

Ani okres wakacyjny ani 
kapryśna w tym roku aura 
- upały i przejściowe opady 
deszczu - nie przeszkodziły 
w realizacji trudnej terenowo 
inwestycji drogowej na ulicy 
Rybackiej, która obejmowała 
powstanie pieszojezdni o dłu-
gości prawie 200 metrów wraz 
z budowę kanalizacji desz-
czowej. Nowa ulica sprzyja 

również spacerom w stronę 
Jeziora Suskiego i parku, da-
jąc możliwość przy okazji po-
dziwiania rozpościerającej się 
tam panoramy na Kościół pw. 
Św. Antoniego. Wykonawcą 
kompleksowej budowy był 
Zakład Usługowo-Handlowy 
Łukasza Kamińskiego z Pra-
but.

Również droga z kost-

ki brukowej na ulicy Żwirki 
i Wigury pozwoli mieszkań-
com bezpiecznie i w komfor-
towych warunkach dojeżdżać 
do swoich domów. Tam nowa 
jezdnia i chodniki z kost-
ki, ułożone na całej, ponad 

150-metrowej długości ulicy, 
od połowy lipca cieszą już 
okolicznych mieszkańców. In-
westycja została zrealizowana 
przez firmę Roboty Ogólno-
budowlane Henryk Michalew-
ski z Iławy.  ■

Dwie nowe drogi dla 
mieszkańców
W sierpniu zakończyły się prace związane z budową 
pieszojezdni na ul. Rybackiej w Suszu. Nowa ulica jak 
i oddana wcześniej do użytku ulica Żwirki i Wigury 
wyraźnie poprawiły komfort i bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w najbliższym otoczeniu domów kilku-
dziesięciu mieszkańców Susza.

Nowe lampy gwarantu-
ją mniejsze zużycie energii 
i znaczną redukcja emisji 
CO2. Wymiana tradycyjnego 
oświetlenia to również in-
westycja w komfort i bez-
pieczeństwo mieszkańców. 
Energooszczędne oprawy 
oświetleniowe emitują światło 
o bardziej naturalnej barwie 
niż dotychczas emitowane 
przez lampy sodowe, światło 
żółte. Dzięki temu poprawia 
się rozpoznawanie kolorów 
i kształtów, co pozytywnie 
wpływa na poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ruchu 
drogowego na traktach oświe-
tlanych przez lampy LED.

Wymiany opraw na uli-
cach w Suszu dokonała firma 
Energa Oświetlenie  Sp. z o.o., 
która jednocześnie sprawuje 
opiekę nad całym systemem 
oświetlenia ulic, dróg i tere-
nów publicznych naszej gmi-
ny od zmierzchu do świtu.

Wykonana w bieżącym 
roku wymiana jest kontynu-
ują modernizacji oświetle-
nia ulicznego prowadzonego 
w gminie w latach wcze-
śniejszych. W ciągu dwóch 
poprzednich lat wybudowano 
1 800 mb sieci zasilających 
i wymieniono lub dodatkowo 
zamontowano 81 punktów 
świetlnych. ■

Lampy LED na suskich 
ulicach
Na ulicach Leśnej, Koszarowej oraz fragmencie ul. 
Prabuckiej w Suszu wymieniono 128 tradycyjnych 
lamp sodowych na energooszczędne oprawy LED. 

Przebudowa fragmentu sie-
ci podniosła komfort cieplny 
lokatorów mieszkań na osie-
dlu Korczaka w Suszu oraz 
zabezpieczyła sieć energety-

ki cieplnej przed potencjalną 
awarią. Wymieniony odcinek 
ciepłociągu stanowiły stare, 
kilkudziesięcioletnie rury, 
które generowały duże straty 

ciepła i przy zimowym zwięk-
szeniu temperatury wody we-
wnątrz sieci groziły rozszczel-
nieniem.

Przebudowa ciepłociągu 
zakończyła się 20 września br. 
Kosztowała ponad 145 tysię-
cy złotych. Wykonawcą było 
Iławskie Przedsiębiorstwo 
Instalacyjno-Budowlane. Ca-
łość kosztów inwestycji po-
niosła Gmina Susz. ■

Cieplej i bezpieczniej dla 
mieszkańców os. Korczaka
Na zlecenie Gminy Susz wymieniono we wrześniu 132 
metry bieżące podwójnego ciepłociągu od kotłowni 
przy ul. Dworcowej w kierunku budynku nr 2 na oś. 
Korczaka.
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Wymieniono stare rury
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Gmina Susz postawiła na 
Nipkowie, co okazało się 
strzałem w dziesiątkę. Komi-
sja konkursowa doceniła sze-
reg prac, wykonanych przez 
mieszkańców tej miejscowo-
ści – postawienie witaczy, 
zagospodarowanie miejsca 
przy ognisku na placu zabaw, 
wzbogacenie go o urządzenia 
słowni zewnętrznej oraz wy-
konanie stołów z ławkami. 
Efektem było wyróżnienie 
w konkursie, którego celem 

jest poprawa stanu ekolo-
gicznego i estetycznego wsi 
z terenu gmin należących do 
ZGWM. Z wyróżnieniem wią-
że się nagroda w wysokości 4 
tysięcy złotych.

- To bardzo miłe docenienie 
pracy wielu osób – mówi soł-
tys Nipkowia Barbara Wierz-
bicka. – Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Nipkowia za 
pomoc, bo jak wiadomo „tyle 
sołtys może, ile mu wieś po-
może”. ■

Nipkowie wyróżnione
za estetykę
W konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna 
wieś 2017”, zorganizowanym przez Związek Gmin 
Warmińsko-Mazurskich, sołectwo Nipkowie zajęło 4 
miejsce. Do rywalizacji w tegorocznej, już 22. edycji 
konkursu, stanęło 18 gmin. Każda z nich mogła zgło-
sić jedną wieś.

W Bibliotece Miejskiej 
w Suszu odbyły się zajęcia 
z cyklu „Gdy książka jest 
gwiazdą kina”. 

Gościem specjalnym był 
burmistrz Susza Krzysztof 

Pietrzykowski. Odczytał on 
dzieciom z klasy 2b Szkoły 
Podstawowej w Suszu frag-
menty baśni i bajek, które do-
czekały się spektakularnych 
ekranizacji. ■

Gdy książka 
jest gwiazdą 
kina

Nawierzchnia z kostki bru-
kowej chodników wyniosła 
153,30 m2, a drogi wewnętrz-
ne 348,00 m2. Zrealizowane 
prace przyczyniły się nie tyl-
ko do poprawy estetyki tego 
miejsca, ale również uczyn-
niły bezpieczne dla uczniów 

ciągi komunikacyjne między 
obiektami placówki. 

Zagospodarowano również 
tereny zielone przylegające do 
chodników. Wartość wykona-
nej przez Gminę Susz inwe-
stycji wyniosła 54 022,34 zł. 
■

Jeszcze zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek zakoń-
czono remont chodników i dróg dojazdowych między 
budynkami Szkoły Podstawowej w Suszu. 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej w szkole
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W skład suskiej delegacji 
weszli radni Rady Miejskiej, 
sołtysi z terenu Gminy Susz, 
kilkoro pracowników Urzędu 
Miejskiego, przedstawiciele 
środowiska emerytów i renci-
stów (m.in. Pani Irena Koma-
iszko, pierwsza i wieloletnia 
koordynatorka wymian szkol-
nych oraz tłumacz, doceniona 
w 2013 roku za zasługi dla 
partnerskiej współpracy miast 
tytułem Honorowego Oby-
watela Jarmen) oraz Suskie-
go Ośrodka Kultury, którego 

zespół wokalny występował 
na gali na zmianę z artystami 
niemieckimi. 

W części oficjalnej uro-
czystego spotkania swoje 
podsumowania dwóch de-
kad różnorodnej współpracy 
wygłosili: Burmistrz Jarmen 
Arno Karp, który piastował tę 
funkcję również 20 lat temu 
i ze szczegółami wspominał 
pierwsze spotkanie w Suszu 
oraz przedstawiciele Gmi-
ny Susz – Przewodniczący 
RM Zbigniew Skolimowski 

i Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski. Ten ostatni 
w imieniu gminy przekazał na 
ręce burmistrza Jarmen spe-
cjalny medal okolicznościo-
wy oraz pamiątkową tablicę 
z wygrawerowanym tekstem 
podziękowań w języku nie-
mieckim.

więcej o historii partnerstwa 
Susz-Jarmen na s. 4

Wizyta w Jarmen
W dniu 28 września br. w Jarmen przedstawiciele Gmi-
ny Susz dziękowali swoim niemieckim partnerom za 
20 lat współpracy.

Burmistrz Susza przekazał na ręce burmistrza Jarmen 
specjalny medal okolicznościowy oraz pamiątkową tablicę 
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Pierwsze robocze spotka-
nie przedstawicieli polskiego 
Susza i niemieckiego Jar-
men odbyło się 7 marca 1997 
roku w sali Suskiego Ośrodka 
Kultury (wtedy przy ul. Wod-
nej). Rozmowy dotyczyły 
przede wszystkim wymiany 
doświadczeń na polu kultu-

ry, ale dla obu stron szybko 
stało się jasne, że współpraca 
może i powinna objąć także 
inne dziedziny funkcjonowa-
nia miast. Kilka dni później, 
tym razem w sali prezydial-
nej suskiego Urzędu Miasta, 
doszło do oficjalnego podpi-
sania porozumienia o współ-
pracy Jarmen i Susza. Susz 
reprezentował ówczesny bur-
mistrz, dziś Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zbigniew 
Skolimowski wraz z członka-
mi Zarządu Miasta, a Jarmen 
– Arno Karp, wtedy i wciąż 
dziś Burmistrz Jarmen oraz 
Arnold Eukwert. Te pierwsze 
dni marca 1997 roku dobrze 
pamięta Zbigniew Skolimow-
ski: Nasi niemieccy goście 
natychmiast dali się poznać, 
jako ludzie otwarci, życzliwi 
i godni zaufania. Rozmawiało 
się nam bardzo dobrze i szyb-
ko nawiązaliśmy nić porozu-
mienia. Ustaliliśmy, ze współ-
praca w pierwszej kolejności 

dotyczyć będzie kultury oraz 
obejmie dzieci i młodzież.

Władze obu miast szybko 
przeszły od słów do czynów. 
Jeszcze w tym samym roku 
odbył się koncert chóru z Jar-
men w wypełnionym po brze-
gi kościele pw. św. Antoniego. 
Również w 1997 roku doszło 

do pierwszej, wakacyjnej wy-
miany dzieci szkolnych w ra-
mach partnerstwa Susza i Jar-
men. Zapoczątkowana na tym 
polu współpraca objęła w su-
mie w ciągu tych 20 lat setki  
dzieci i trwa nieprzerwanie do 
dziś. We wrześniu br. przyje-
chało do Susza 24 uczniów 
z Jarmen, którzy gościli w na-
szej gminie przez tydzień.

Przykładem stałego współ-
działania obu miast są również 
polsko-niemieckie ćwiczenia 

Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Rozpoczęta w 1999 roku 
współpraca pomiędzy Suszem 
i Jarmen kilka lat temu rozsze-
rzyła się i dziś obejmuje rów-
nież kontakty pomiędzy OSP 
w Redakach i niemieckim 
Tutow. Jej przykład mieliśmy 
w lipcu bieżącego roku, kie-
dy przez tydzień suscy stra-
żacy ćwiczyli z 10-osobową 
grupą członków Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych 
z Jarmen i Tutow. W sierpniu 
przyszłego roku nasi młodzi 

strażacy będą z kolei szkolić 
się w Niemczech.

Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski zwraca uwagę 
także na inna ważną kwestię: 
– W ciągu ostatnich lat sku-
piamy się, aby zyskiwać na 
współpracy z Jarmen również, 
jeśli chodzi o aspekty gospo-
darcze. Organizujemy wyjaz-
dy tematyczne, podglądamy, 
jak funkcjonują niemieckie 
rozwiązania różnych proble-
mów w praktyce, korzystamy 

z wielu porad i podpowiedzi 
naszych niemieckich przy-
jaciół, a oni zawsze chęt-
nie dzielą się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Przykła-
dem merytorycznego wsparcia 
w kwestiach gospodarczych 
może być studyjna wizyta rad-
nych Rady Miejskiej w Suszu, 
którzy w 2011 roku, aby lepiej 
poznać temat nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie gospo-
darki odpadami, zwiedzali na 
zaproszenie Jarmen kilka nie-
mieckich biogazowni. ■

20 lat współpracy Susza i Jarmen
Dwadzieścia lat temu Gmina Susz nawiązała part-
nerską współpracę z niemieckim miastem Jarmen. 
W ciągu tych dwóch dekad oba samorządy aktywnie 
współdziałają w wielu dziedzinach m.in. wymian dzie-
ci szkolnych, wspólnych ćwiczeń strażaków, czy orga-
nizacji wydarzeń kulturalnych. 

Historia różnorodnych kontaktów miast partnerskich
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28 września br. w Jarmen przedstawiciele
 obu miast podsumowali wspólne 20 lat

Owocną współpracę kontynuują 
strażacy obu gmin
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Pierwsze spotkania robocze w starym Suskim Ośrodku Kultury

Polsko-niemiecka wymiana 
młodzieży
Po raz kolejny Susz gościł uczniów z zaprzyjaźnione-
go miasta Jarmen w Niemczech. Niemiecka młodzież 
wraz z opiekunami przyjechała do Susza w godzinach 
wieczornych 17 września br. 
Bazą noclegową kolejny raz  był hotel „Warmianka” 
w Suszu, gdzie goście mogli z bliska przyjrzeć się 
obyczajom panującym  w naszym kraju oraz spotykać 
się z polską młodzieżą z klas VII szkoły podstawowej 
i klas II – III gimnazjum.
W czasie tygodniowego pobytu odbyła się powitalna 
dyskoteka integracyjna, na której młodzież wstępnie 
się poznała i zaplanowała wspólny pobyt w Suszu. 
Wcześniej goście zostali oprowadzeni po Suszu, po-
dziwiali piękno  naszego jeziora, parku oraz uliczek 
naszego miasta.

Kolejnym punktem programu była wycieczka do Mal-
borka, gdzie wielkie zainteresowanie wzbudził krzy-
żacki zamek. Ponadto w kolejnych dniach młodzież 
z Jarmen wraz z opiekunami zwiedziła Gdańsk oraz 
Iławę. 
W tym czasie młodzi ludzie spotykali się z rówieśni-
kami z Polski podczas grillowania oraz zajęć sporto-
wych. Justyna Cieplak - koordynator wymiany i na-
uczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej 
w Suszu – z zadowoleniem potwierdza:
- Tegoroczne spotkanie było szczególnie udane, a na-
sza młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach z mło-
dzieżą niemiecką, co świadczy o przełamywaniu ba-
rier językowych i kulturowych. W czasie tych spotkań 
nasze miasta  stały się sobie bliższe.
Podczas pożegnalnego spotkania padło wiele cie-
płych słów z obu stron. Opiekunowie młodzieży su-
skiej podkreślają, że polska młodzież szkolna potrafiła 
świetnie nawiązywać  koleżeńskie relacje ze swoimi 
rówieśnikami z partnerskiego miasta.  
Trudno było zakończyć pożegnalną dyskotekę. Była 
szampańska zabawa, wspólne zdjęcia, żal i łzy z po-
wodu rozstania  oraz obietnice kontynuowania zawar-
tych znajomości do kolejnego spotkania. 
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Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski uhonorował 
11 par małżeńskich z Gminy 
Susz medalami Prezydenta 
Rzeczypospolitej „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” 
z okazji  jubileuszów 60-lecia 
i 50-lecia zawarcia związków 

małżeńskich.
Podczas uroczystości, 

która odbyła się 15 września 
w suskiej restauracji War-
mianka, medale Prezydenta 
RP otrzymali z okazji jubile-
uszu 60-lat pożycia małżeń-
skiego (Diamentowe Gody):

Henryka i Jan Belka,                             
Maria i Jan Budzelewscy,           
Genowefa i Tadeusz Soko-
łowscy.
z okazji jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego (Złote 
Gody):
Zofia i Jan Maciąg,                                                       
Halina i Jerzy Michałowscy,
Natalia i Henryk Brzezińscy,                 
Stefania i Adam Kowalscy,               
Apolonia  i Stanisław  Pyza,
Irena i Kazimierz Cieślak,                  
Danuta i Józef Mikołajków,   
Jadwiga i Eugeniusz Sylwa-
nowiczowie. ■

Wytrwali w przysiędze dziesiątki lat
„Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską” - 
mimo, że minęły dziesiątki lat, dla nich przysięga, któ-
rą sobie złożyli, wciąż pozostaje aktualna. 

Burmistrz Susza uhonorował 11 par małżeńskich

W uroczystości, która od-
była się 4 września br. w ko-
ściele pw. Św. Rozalii, wzięły 
udział władze miasta na czele 
z Burmistrzem Susza Krzysz-
tofem Pietrzykowskim i rad-
nymi, ponadto przedstawicie-
le instytucji, organizacji, szkół 
oraz poczty sztandarowe. 

Po mszy świętej swój pro-
gram artystyczny zaprezento-
wał iławski chór Gospel Sin-
gers.  ■

Święto Patronki Susza
Z okazji święta patronki miasta świętej Rozalii została 
odprawiona w Suszu uroczysta msza święta w intencji 
mieszkańców Susza.

Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Susza
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Wymyślił hasło i wygrał 
ramę rowerową
Paweł Dmowski z Warszawy, autor hasła, które zwy-
ciężyło w konkursie na najlepszy slogan promocyjny 
suskich zawodów triathlonowych, odebrał 21 wrze-
śnia br. w Centrum Sportu i Rekreacji z rąk Burmistrza 
Susza specjalną nagrodę – ważącą zaledwie 1390 
gramów karbonową ramę rowerową SCOTT Plasma 
RC. Przypomnijmy, ze zwycięskie hasło brzmi: „Susz 
Triathlon. Poczuj siłę w rodzinie”.
Pojawienie się wyrazu „rodzina” w treści sloganu, 
który zaproponował pan Paweł, nie jest przypadko-
we. Zainteresowanie triathlonem pojawiło się u niego, 
kiedy dopingował startującego w zawodach starszego 
brata, który debiutował w Suszu w roku 2013 r. W te-
gorocznym triathlonie brat wystartował na dystansie 
długim, a pan Paweł wraz z ojcem w sprincie. 
Ale pan Paweł zwraca uwagę także na inny powód 
użycia tego słowa:
 – Zbudowałem hasło wokół rodziny trochę ze wzglę-
du na moich najbliższych i nasze wspólne przeżycia 
w Suszu, ale również dlatego, że atmosferę na Susz 
Triathlon trudno określić inaczej, niż jako rodzinną. 
Startuję już od trzech lat w całej Polsce, ale Susz jest 
szczególny. Te tłumy wspaniałych kibiców, ich doping 
na całej trasie, ta troska o zawodników… To napraw-
dę wspaniałe zawody, najlepsze dla początkujących 
triathlonistów, którzy w Suszu mogą poczuć o co tak 
naprawdę chodzi w tym sporcie – tłumaczy Paweł 
Dmowski.

14-240 Susz, ul. Kajki 9, 
tel. 510 094 483 

e-mail: zomit@zuksusz.pl
 www.zuksusz.pl



Przegląd Suski6 Biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 27 - lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2017 r.

Dożynki Gminne 2017 
rozpoczęła msza święta 
w kościele w Ulnowie. Przed 
rozpoczęciem liturgii księ-
ża koncelebrujący mszę po-
święcili przygotowane przez 
mieszkańców 10 sołectw 
wieńce dożynkowe. 

Po zakończeniu mszy koro-
wód dożynkowy wraz z wień-

cami przeniósł się na stadion. 
Tam odbyła się pozostała 
część uroczystości, w której 
wzięło udział wielu szacow-
nych gości, min.: starosta 
Powiatu Iławskiego Marek 
Polański i wicestarosta Stani-
sław Kastrau, radni powiato-
wi: Grażyna Taborek, Regina 
Szpindler, Wiesław Olszew-
ski i Jarosław Piechotka, rad-
ni Rady Miejskiej w Suszu 
na czele z przewodniczącym 
Zbigniewem Skolimowskim, 
proboszczowie parafii z terenu 
Gminy Susz, delegat Warmiń-
sko-Mazurskiej izby Rolni-
czej Zenon Sugalski, przed-
stawiciel Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Suszu Bogu-
sław Śliżewski oraz dyrekto-
rzy jednostek organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego i suskich 
instytucji publicznych.

Przy sprzyjającej pogodzie 
w dożynkach wzięło udział 
kilkuset mieszkańców gminy. 
Impreza była znakomitą oka-
zją do docenienia wyróżnia-
jących się rolników z terenu 
gminy. Wyróżnienia i statu-
etki z rąk burmistrza Susza, 
jego zastępcy oraz przewod-
niczącego Rady Miejskiej 

otrzymało 29 osób, nagrodzo-
nych w 5 kategoriach (pełna 
lista w ramce obok).

W swoim wystąpieniu 
burmistrz zapewnił, że kolej-
ne imprezy dożynkowe będą 
odbywały się nie w mieście 
Susz, ale w kolejnych sołec-

twach gminy: 
- Podjąłem taką decyzję 

już jakiś czas temu i dziś tu, 
w obecności tak wielu miesz-
kańców gminy i przy wspa-
niałej atmosferze oraz pięknej 
oprawie dzisiejszej uroczysto-
ści, otrzymuję najlepsze po-
twierdzenie, ze była to dobra 
decyzja.

Część oficjalną  zakończy-
ło przekazanie przez Polski 
Czerwony Krzyż, reprezen-
towany przez dyrektora Od-
działu Wojewódzkiego PCK 
w Olsztynie, dwóch specjal-
nych, trójkołowych rowerów 
dla osób niepełnosprawnych 
na rzecz suskich instytucji: 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy oraz Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

W części artystycznej im-
prezy z ludowym repertuarem 
wystąpił zespół Suse. Impre-
zę zakończyły koncerty grup: 
Non Stop i Boyfriend. 

Organizatorzy – Suski 
Ośrodek Kultury oraz Gmi-

na Susz - serdecznie dziękują 
wszystkim osobom, zaan-
gażowanym w organizację 
Dożynek Gminnych 2017, 
w szczególności paniom 
z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Ulnowie. ■

Dożynki

Dożynki Gminne, czyli piękno tradycji
Na jeden niedzielny dzień stolicą Gminy Susz stało się 
Ulnowo, w którym 3 września br. odbyły się Dożynki 
Gminne 2017. Starościną Dożynek była pani Barbara 
Tomaszewska z Różnowa, a Starostą – pan Stanisław 
Szpanel z Chełmżycy. 

Burmistrz Susza uhonorował 11 par małżeńskichWyróżnienia i odznaczenia
 dla rolników oraz firm

KATEGORIA „MŁODY ROLNIK” 
Marcin Litwiniuk, Dawid Ziętarski, Da-
riusz Tulin, Emilia i Piotr Łaszkiewiczowie, 
Beata Stępień, Paweł Śliżewski, Jarosław 
Blunkowski
KATEGORIA „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
ROLNICTWA”
„MELO-DREN” Zbigniew Więcek
KATEGORIA „GOSPODARSTWO EKOLO-
GICZNE”: 
Sabina i Marek Nickel
KATEGORIA „GOSPODARSTWO ROLNE”:  
Gospodarstwo Rolne Dominik i Wiesława 
Pawlikowscy 
KATEGORIA „NAJBARDZIEJ AKTYWNY 
MIESZKANIEC WSI”: -
Sołectwo Bronowo: Jolanta Celanowicz, 
Sylwia Kochalska, Teresa Bubiec, Sabina 
Balkiewicz, Sebastian Balkiewicz.

Sołectwo Jakubowo Kisielickie: Teresa 
Biazik, Hanna Rogowska, Władysława Gar-
nek, Halina Witkowska, Jolanta Kowalska, 
Agnieszka Michałowicz,  Elżbieta Sobociń-
ska, Krystyna Maksimik, Teresa Barańska, 
Marianna Kowalska,

Sołectwo Ulnowo: Jadwiga Budzińska.

Konkurs dożynkowych 
wieńców
W konkursie wieńców dożynkowych zwyciężyło so-
łectwo Ulnowo, których wieniec będzie reprezentował 
naszą gminę na Dożynkach Wojewódzkich. Dalsze 
miejsca zajęły kolejno wieńce wykonane przez sołec-
two w Jakubowie Kisielickim i Redakach. 
Burmistrz Susza, Krzysztof Pietrzykowski podkreślił, 
że gratulacje i podziękowania za ogromny trud należą 
się twórcom wszystkich 10 wieńców, które stanęły do 
konkursu:
- Bardzo dziękuję wszystkim osobom, zaangażowa-
nym w powstanie tych symboli dożynek. Dziękuję za 
Wasze starania, które przypominają nam, jak wiele 
zawdzięczamy polskiej wsi i pozwalają pielęgnować 
ważne polskie tradycje - zwrócił się do zebranych bur-
mistrz Susza.

Starosta i starościna dożynek

Przy sprzyjającej pogodzie
 w dożynkach wzięło udział kilkuset mieszkańców gminy

Prawdziwą ozdobą uroczystości
  były wieńce dożynkowe przygotowane przez 

mieszkańców 10 sołectw 
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Kilkunastu młodych ludzi 
zrzeszonych w działającej 
w Suszu grupie rekonstrukcji 
historycznych „5 Brygada” 
postanowiło ostatni wrze-
śniowy weekend spędzić nie-
typowo. Ubrani w mundury 
i z replikami broni w trakcie 
dwudniowego rajdu przeszli 
blisko 40 km. Przemierzając 
kompleksy leśne między Su-
szem a Starym Dzierzgoniem, 

szukali miejsc związanych 
z pobytem na tym terenie wi-
leńskich partyzantów w 1946 
r. i ćwiczyli  pod kierunkiem 
instruktorów elementy tak-
tyki leśnej. Rajd odbył się 
dzięki życzliwości i wsparciu 
pani Anety Błaszczyk, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
w Starym Dzierzgoniu, gdzie 
uczestnicy mogli odpocząć 
i przenocować. ■

Jubileuszowy Suski Rajd Pieszy
Młodzież z Susza wzięła udział w dniach 29-30 wrze-
śnia br. w jubileuszowym X Suskim Rajdzie Pieszym 
śladami V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki” zorganizowanym przez Oddział 
Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu. 

Promocja książki „Pome-
zania Pruska. Dzieje osadnic-
twa w XIII-XV wieku” po-
łączona była z wykładem na 
temat osadnictwa pruskiego 
z obszaru Pomezanii, które 
znajdowało się w bezpośred-
nim sąsiedztwie Jezioraka. 
Prelegent w swoim wystąpie-
niu uwzględnił m.in. odkrycia 
Klubu Odkrywcy Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Su-
skiej i Stowarzyszenia „Ga-
lea”. 

Spotkanie mogło się od-
być dzięki wsparciu Suskiego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki 
Miejskiej w Suszu. ■

Promocja książki o Pomezanii
29 września br. na zaproszenie członków Suskie-
go Stowarzyszenia Historyczno-Badawcze „Galea” 
dr Seweryn Szczepański zaprezentował w Suskim 
Ośrodku Kultury swoją najnowszą książkę. 

Pierwsze miejsce zajęła 
Dominika Kotala ze Szkoły 
Podstawowej w Babiętach, 
drugie Martyna Górnik ze 
Szkoły Podstawowej w Ka-
mieńcu, a trzecie przypadło 
Dominikowi Rodakowi ze 
Szkoły Podstawowej w Ba-
biętach. 

Osoby, które zajęły pierw-
sze i drugie miejsce, będą 
reprezentować Gminę Susz 
w powiatowym etapie kon-
kursu w Iławie. 

Pozostali uczestnicy rów-
nież otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe wręczone 
przez członków jury. ■

10 października br. w Suskim Ośrodku Kultury, odbył 
się Gminny Konkurs Krasomówczy, podczas którego 
uczniowie ze szkół Gminy Susz przedstawili wybrane 
fragmenty literackie.

Konkurs Krasomówczy 2017

Uczestnicy rajdu przy tablicy informacyjnej w miejscowości Bądze
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Suscy mistrzowie mowy polskiej

Przeszli lasami 40 km z wojskowym oporządzeniem 

O pruskim osadnictwie w Suskim Ośrodku Kultury
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Po 18 latach działalności 
z dniem 31 sierpnia 2017 roku 
zakończyło samodzielną dzia-
łalność Publiczne Gimnazjum 

im. Kawalerii Polskiej w Su-
szu. Klasy drugie i trzecie tej 
placówki (po 6 oddziałów na 
każdym poziomie) prowadzi 
od tego dnia Szkoła Podsta-
wowa im. gen. Józefa Bema. 
Zamiast klasy pierwszej gim-
nazjum dzieci po raz pierwszy 
od lat rozpoczęły naukę w 7 
klasie szkoły podstawowej.

Wakacje były dla dyrekcji 
i grona pedagogicznego su-
skiej podstawówki czasem na 
przygotowanie się do wpro-
wadzenia w życie reformy 
minister Zalewskiej. W tym 

samym czasie władze gminy  
znalazły w budżecie dodat-
kowe pieniądze i podjęły de-
cyzję o dokonaniu na terenie 

szkoły kilku inwestycji 
i szeregu prac remonto-
wych - ułożono polbruk 
na prowadzącej do sekre-

tariatu drodze wewnętrznej 
w sąsiedztwie „czerwonej 
szkoły”, odnowiono szkolne 
klatki schodowe i korytarze, 
na części których wymieniono 
także oświetlenie. Uczniowie 
najbardziej docenią zapewne 
modernizację  pracowni kom-

puterowej, która wzbogaciła 
się o 25 nowych zestawów 
komputerowych.

W sumie w Szkole Pod-
stawowej w Suszu naukę 
rozpoczęło 913 uczniów i 82 
nauczycieli. Dla 95 maluchów 
był to pierwszy szkolny dzień 
w życiu. Z kolei w podsta-

wówce w Jawtach Wielkich 
uczniów klas pierwszych 
jest ośmioro, a w całej szko-
le pracuje 20 nauczycieli 
i uczy się 78 dzieci. W Szko-
le Podstawowej w Babiętach 
Wielkich pierwszy dzwonek 
usłyszało dziś 22 nauczycieli 

i 84 uczniów wszystkich klas, 
z których 11 to pierwszaki.

Łącznie w trzech publicz-
nych szkołach, których orga-
nem prowadzącym jest Gmina 
Susz, uroczystymi apelami 
naukę rozpoczęło dziś 1075 
uczniów. 114 z nich w pierw-
szej klasie.  ■

Zakończenie działalności  gimnazjum, brak pierw-
szej klasy gimnazjum, pierwszy rok klasy siódmej 
szkoły podstawowej – zainaugurowany 4 września 
nowy rok szkolny przynosi uczniom, rodzicom 
i nauczycielom szkół w Gminie Susz wiele zmian 
organizacyjnych, będących efektem ministerialnej 
reformy szkolnictwa.

Nowy rok szkolny pełen 
zmian

Uczniowie Gminy Susz rozpoczęli naukę

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Bema w Suszu 
 z oddziałami gimnazjalnymi

Integracja i wspólna zaba-
wa dzieci w SP w Babiętach 
Wielkich
Dzień przedszkolaka, Nocny Maraton Czytelniczo 
– Sportowy i Powitanie Pani Jesieni – 20.09 i 22.09 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Babiętach Wielkich 
świetnie bawili się podczas zorganizowanych dla nich 
specjalnych imprez kulturalno-edukacyjnych.
„Jestem sobie przedszkolaczek” - tą piosenką przed-
szkolaki z oddziałów przedszkolnych w Szkole Pod-
stawowej w Babiętach Wielkich rozpoczęły zajęcia 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 
Dzieci bawiły się przy poznanych już piosenkach, tań-
czyły, układały puzzle, brały udział w zawodach spor-
towych. 
Z kolei w piątek 22 września w szkole odbyła się ko-
lejna edycja Nocnego Maratonu Czytelniczo – Sporto-
wego, w którym wzięli udział uczniowie z klas IV – VII. 
Co ambitniejsi sięgnęli po klasykę polskiej literatury,  
niektórzy po lektury szkolne, a część po książki przy-
rodnicze. Podczas maratonu dzieci otrzymały naukę 
samodzielności, gdyż musiały same przygotować 
swoje miejsce do spania, a także śniadanie oraz po 
sobie posprzątać. Celem spotkania było zachęce-
nie uczniów do czytania oraz pokazanie możliwości 
świetnej zabawy bez telefonu czy komputera.
Tego samego dnia przedszkolaki z SP w Babiętach 
Wielkich pożegnały astronomiczne lato i powitały Pa-
nią Jesień. 

Szkoła Podstawowa w Lubnowych
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Spotkanie rozpoczęło się 
od powitania wszystkich 
uczestników przez dyrektor 
Szkoły Podstawowej Jolan-
tę Gierynowicz. W kolejnym 

wystąpieniu nauczycielom 
oraz pracownikom admini-
stracji i obsługi szkolnej gra-
tulował Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski:

– Jestem przekonany, że 
dobrze wykształcona i wycho-
wana dzięki Wam młodzież 
stanowi najwyższą wartość 
dla społeczności naszej gmi-
ny i jest nadzieją na nasze 
wspólne lepsze jutro – mówił 
burmistrz.

Bohaterami uroczystości 
byli uczniowie klas pierw-
szych, którym kibicowali 
licznie zabrani na trybunach 
hali CSiR rodzice. Odświętnie 
ubrani i znakomicie przygo-
towani do kolejnych punktów 
programu, najpierw bez pro-
blemu zdali egzamin z wiedzy 
o szkolnych zwyczajach i obo-
wiązkach, później pięknie wy-
śpiewali „Puk, puk, to ja – 
mały uczeń pierwszaczek”. 
Uroczystość zakończyło ślu-
bowanie pierwszaków oraz 
pasowanie ich na uczniów su-
skiej podstawówki. ■

Nauczyciele, pracownicy, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. gen. J. Bema w Suszu oraz uczniowie 
oddziałów gimnazjalnych wspólnie świętowali 13 
października br. Dzień Edukacji Narodowej w hali 
sportowej CSiR w Suszu.

Święto Szkoły w Suszu
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
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 Imprezę przygotowali oraz 
przeprowadzili nauczycie-
le wychowania fizycznego. 
Tradycyjnie już Jesiennym 
Biegom Przełajowym towa-
rzyszyła promocja zdrowego 
stylu życia. Na kiermaszach, 
które uczniowie przygotowali 
wraz z rodzicami można było 
kupić zdrowe sałatki, soki, su-
rówki oraz przepyszne i pięk-
nie wyglądające na jesiennie 
udekorowanych stołach cia-
sta.  ■

Wzorem lat ubiegłych 
22 września 2017 roku 
uczniowie klas I-VII oraz 
klasy II-III gimnazjum za-
inaugurowali sportowy 
rok szkolny 2017/18. Łącz-
nie w zawodach udział 
wzięło 382 uczniów uczą-
cych się w Szkole Podsta-
wowej Suszu.

Inauguracja 
Sportowego 
Roku 
Szkolnego
w Suszu
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9 października br.  
uroczyście
przyjęto dzieci
z klasy pierwszej 
w  poczet uczniów 
Szkoły Podstawo-
wej w Lubnowych

16 października 
odbyła się 
uroczystość 
pasowania 
pierwszoklasistów 
oraz przedszkolaków w Szkole 
Podstawowej w Kamieńcu

Pasowanie
 na pierwszoklasistę w Piotrkowie

Pasowanie na pierwszoklasistę
w Szkole Podstawowej w Babiętach 
Wielkich

Ślubowanie uczniów 
klas pierwszych
w szkołach
Gminy Susz
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Pierwszym punktem pro-
gramu imprezy był Marsz 
Godności, który miał skłonić 
do refleksji nad potrzebami 
i trudnościami w życiu co-
dziennym, z jakimi borykają 
się osoby niepełnosprawne. 
Hasło „Więcej nas łączy, niż 

dzieli!” promujące impre-
zę znalazło się na jednym 
z transparentów marszu. Po-
chód głównymi ulicami Su-
sza dotarł do hali CSiR, gdzie 
oficjalnego otwarcia impre-
zy dokonał Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykowski 

w towarzystwie m.in. starosty 
iławskiego Marka Polańskie-
go oraz Beaty Rogali, szefo-
wej Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Suszu – orga-
nizatora spartakiady.

Następnie  licznie zgro-
madzeni w hali kibice mieli 
okazję zapoznać się z krót-
kim programem artystycznym 
w wykonaniu grupy teatralnej 
z suskiego ŚDS. 

 Po części oficjalnej 
w szranki stanęło dziesięć 
placówek – Środowiskowych 
Domów Samopomocy, Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej 
i Domów Pomocy Społecznej 
z Lubawy, Iławy i Susza oraz 
ze Świetlicy Terapeutycznej 
„Tęcza” z Zalewa.                 

Uczestnicy zawodów ry-
walizowali w dziesięciu kon-
kurencjach sportowo - zręcz-
nościowych. Zwyciężył ŚDS 
Susz. Drugie miejsce zajęły 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Lubawie, a trzecie - ŚDS 
Lubawa.■

Więcej nas łączy, niż dzieli!
Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu zwyciężył 
w ogólnej klasyfikacji Spartakiady Osób Niepełno-
sprawnych o Puchar Burmistrza Susza. W imprezie, 
która odbyła się 5 października br. w naszym mieście, 
wzięło udział około 120 osób z dziesięciu placówek 
powiatu iławskiego. 

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza
Europejski Dzień Przywra-
cania Czynności Serca
16 października obchodzimy Europejski Dzień Przy-
wracania Czynności Serca i z tej okazji Fundacja 
WOŚP rokrocznie zaprasza różne instytucje oraz 
szkoły do udziału w akcji bicia rekordu w jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej przez jak największą ilość osób.
W próbie bicia rekordu wzięły udział szkoły w Suszu. 
W wydarzeniu zorganizowanym tego dnia w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej im. Gen. J. Bema 
w Suszu wzięło udział 84 uczniów suskiej podstawów-
ki i klas gimnazjalnych, którzy przez pół godziny wy-
konywali uciski klatki piersiowej oraz wdechy ratowni-
cze na czterech fantomach. 
Do akcji włączyli się w tym roku uczniowie Zespołu 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, którzy na swo-
jej hali sportowej również licznie uczestniczyli w pró-
bie pobicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej pod kierunkiem 
członków Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

Uczniowie szkoły podstawowej
i klas gimnazjalnych

Uczniowie Zespołu Szkół w Suszu
 i harcerze

Przy wsparciu Urzędu Miasta 
w Suszu oraz Centrum Sportu i Re-
kreacji w Suszu blisko 30-osobowa 
grupa dzieci i młodzieży szkoli od 
września br. swoje umiejętności 
w Olimpijskiej Szkółce BMX. 

Zajęcia obejmują trening na 
skateparku, zajęcia z koordynacji 
ruchowej, wzmacnianie kondycji 
i siły oraz pracę nad szeroko poję-
tą motoryką.  Treningi podzielone 
są na trzy grupy o różnym stopniu 
zaawansowania. Szkółka jest bez-
płatna i otwarta dla osób w różnym 
wieku (od lat 6) oraz na wszystkich 
poziomach od początkującego aż 
do zaawansowanego. Zajęcia pro-
wadzą wykwalifikowani instrukto-
rzy. ■

Skatepark w Suszu stał się 
areną nowego, olimpijskiego 
sportu jakim jest BMX Fre-
estyle.

Olimpijska 
Szkółka BMX 
w Suszu
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W zawodach wzięło udział 
315 zawodników, którzy prze-
mierzali trasę 10 km ulicami 
miasta oraz alejką wokół je-
ziora Suskiego. Najszybciej 
dystans pokonał suszanin Ka-
rol Kaliś (UKS TRS Susz) 

z czasem 33 min. 31 sek. 
Wśród pań zwyciężyła Ali-
cja Misiak z Susza (Misiak 
Team) – czas 39 min. 29 sek.

Po przekroczeniu linii 
mety wszyscy uczestnicy zo-
stali udekorowani pamiątko-

wymi medalami, na których 
nie mogło zabraknąć pano-
ramy Susza, a w hali CSiR 
na zawodników czekał prze-
pyszny posiłek regeneracyjny.  
Imprezę zakończyło uroczy-
ste podsumowanie biegu oraz 
wręczenie pucharów i nagród 
finansowych, które otrzymali 
najlepsi zawodnicy w kate-
gorii open oraz w kategoriach 
wiekowych.

Zawody podsumował dy-
rektor CSiR Jarosław Piechot-
ka: 

- Nocne bieganie w Suszu 
uważam za strzał w dziesiąt-
kę. Przede wszystkim dopisali 
uczestnicy. Ale także miesz-
kańcy naszego miasta, którzy 
żywym dopingiem na trasie 
pokazali, że taki pomysł na 
zmagania sportowe również 
im się podoba. ■

Sport

Night Run Susz 2017
Dwa tygodnie po Susz Triathlon 2017 odbyła się w Su-
szu kolejna duża impreza sportowa. NIGHT RUN SUSZ  
2017 to pierwsza edycja biegu nocnego na 10 kilome-
trów w naszym mieście. 

Sukces organizacyjny oraz duża frekwencja zawodników

Najlepsi zawodnicy z Susza

Organizatorem zawodów 
było Powiatowe Stowarzy-
szenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Iławie, a współorga-
nizatorami: Centrum Sportu 
i Rekreacji im. Jana Pawła II 
w Suszu, Zespół Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu 
oraz Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Magma” 
przy Zespole Szkół im. Ireny  
Kosmowskiej w Suszu.

Uczniowie rywalizowali 
w 7 biegach na 5 dystansach, 
których trasa wiodła alejką 
nad jeziorem Suskim i koń-
czyła się na bieżni orlika.

Zawody zostały sfinanso-
wane  ze środków powiatu 
iławskiego, a nagrody rzeczo-
we ufundowali: Gmina Susz, 
Starostwo Powiatowe w Iła-
wie, Powiatowe Stowarzysze-
nie LZS w Iławie,  sklep ro-

werowy „Almar” w Suszu 
oraz CSiR Susz. ■

Masowe Biegi Przełajowe w Suszu
278 zawodników, 5 dystansów i 7 biegów - uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych ścigali 
się w 25 września br. w Suszu w ramach Masowych 
Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Powiatu Iław-
skiego.

Młodzież z powiatu iławskiego na trasach biegowych
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Grand Prix Jagram PRO
W niedzielę 1 października br. odbył się przedostatni 
bieg terenowy z cyklu Grand Prix Jagram Pro organi-
zowany przez firmę Jagram Pro, Nadleśnictwo Susz 
i Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwo Rozwoju 
Sportu w Suszu. 
Tym razem zawodnicy rywalizowali nad na trasie 
zaplanowanej wokół jeziora Merynos pod Suszem. 
Wśród mężczyzn wygrał Karol Kaliś przed Marcelem 
Siemianowskim i Dariuszem Sulińskim. Natomiast 
kolejność wśród kobiet wyglądała następująco: 1. 
Małgorzata Ruszkiewicz, 2. Natalia Nikiel, 3. Marta 
Misiak. Organizatorzy zorganizowali również konku-
rencje dla najmłodszych. Cała impreza zakończyła się 
wspólnych grillowaniem.

Żeglarski weekend
Suska załoga w składzie: Piotr, Konrad i Paweł Boko-
towie, zwyciężyła w kategorii Open regat „O Żeglarski 
Puchar Iławy” w ramach Pucharu Polski Jachtów Ka-
binowych, które w ostani weekend sierpnia br. odby-
wały się na wodach Jezioraka. Bokotowie byli jedną 
z 43 załóg, uczestniczących w iławskich regatach.
W tegorocznych zawodach wzięły udział 43 załogi, 
które rywalizowały nie tylko w tradycyjnych klasach 
T1, T2 i T3, ale także w klasie Open, która ponow-
nie po wielu latach powróciła do iławskich eliminacji 
PPJK. Cieszymy się z jej powrotu, bo pierwsze miej-
sce wśród 14 załóg, które wystartowały w otwartej 
klasie, zajęła suska ekipa w składzie: Piotr, Konrad 
i Paweł Bokotowie. 
Gmina Susz od lat wspiera organizację iławskich re-
gat. Nasz samorząd podczas oficjalnego otwarcia za-
wodów, które tradycyjnie odbyło się w ośrodku „Pod 
Omegą” w Iławie, reprezentował burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski.
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Mecze rundy 
jesiennej
Unii Susz
IV liga 2017/2018, grupa: 
warmińsko-mazurska. Po 
11 kolejkach Unia zajmuje 
w tabeli 3. miejsce.

12.08.2017
Unia Susz - Concordia 
Elbląg 1:2

16.08.2017
Unia Susz - Zatoka Bra-
niewo 2:0

27.08.2017
MKS Korsze - Unia Susz 
0:3

02.09.2017
Unia Susz - Znicz Biała 
Piska 0:6

09.09.2017
Błękitni Orneta - Unia 
Susz 0:1

16.09.2017
Unia Susz - Tęcza Miłom-
łyn 5:0

23.09.2017
Mrągowia Mrągowo - 
Unia Susz  2:1

30.09.2017
Unia Susz - Rominta 
Gołdap 2:0

07.10.2017
Pisa Barczewo - Unia 
Susz 0:2

10.06
Unia Susz - Granica Kę-
trzyn 5:0

Mecze rundy
jesiennej
Orła Ulnowo
A klasa 2017/2018, II gru-
pa warmińsko-mazurska. 
Orzeł po 9. kolejkach zaj-
muje 4. miejsce w tabeli.

19.08.2017
Barkas Tolkmicko - Orzeł 
Ulnowo 5:4

03.09.2017
Czarni Małdyty - Orzeł 
Ulnowo 3:1

09.09.2017
Orzeł Ulnowo - Wałsza 
Pieniężno 6:2

17.09.2017
Syrena Młynary - Orzeł 
Ulnowo 3:3

23.09.2017
Orzeł Ulnowo - Viktoria 
Rychliki 4:3

30.09.2017
Jastrząb Ględy - Orzeł 
Ulnowo 0:4

07.10.2017
Orzeł Ulnowo - Piast 
Wilczęta 3:1

15.10.2017
Zatoka II Braniewo - Orzeł 
Ulnowo 2:2

Zawody rozpoczęły się od 
wyścigu rodzinnego, którego 
trasa o długości 12 km wio-
dła wokół suskiego jeziora. 
Później na starcie pojawili 
rowerzyści rywalizujący na 
dystansach: mini (30 km) – 
tu wystartowała największa 
liczba zawodników – oraz 
mega (42 km) i giga (60 km). 
Organizatorzy nie zapomnie-
li również o najmłodszych. 
Na dystansach 100, 200, 300 
i 500 m wystartowało w sumie 
56 dzieci, które mimo bardzo 
młodego wieku, również bar-
dzo poważnie potraktowały 
zmagania sportowe. Na każ-
dego z najmłodszych uczest-
ników na mecie czekał słodki 
upominek.

W tym roku przygotowano 

nowe trasy wyścigów, które 
biegły częściowo przez leśne 
kompleksy, częściowo wzdłuż 
linii brzegowej jeziora Bur-
gale oraz jeziora Suskiego. 
Z pewnością nie brakowało 
im uroku, co zgodnie podkre-
ślali wszyscy uczestnicy nie-
dzielnych zawodów. 

Podczas zmagań na naj-
dłuższych dystansach pojawi-
ły się niedogodności, na które 
organizator w czasie trwania 
wyścigów nie miał już wpły-
wu. Niedociągnięcia te 
z pewnością nie powtórzą się 
w przyszłorocznej edycji im-
prezy. Niezmienna pozostała 
natomiast świetna atmosfera, 
panująca na starcie i trasach 
wyścigów oraz na zakończe-
nie imprezy, którą tradycyjnie 

podsumował smaczny posiłek 
regeneracyjny, ciasto i dobre 
nagrody. 

Organizatorem wyścigu 
było Centrum Sportu i Rekre-
acji w Suszu. ■

MTB Susz 2017
W niedzielę 20 sierpnia br. Susz ogarnęło rowerowe 
szaleństwo. W ramach VIII edycji Ogólnopolskiego 
Wyścigu MTB Susz 2017 na ośmiu dystansach ścigała 
się rekordowa liczba 471 zawodników.

Suski wyścig rowerowy w trudnym terenie leśnym
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Na zawodach nie brakowało
 najmłodszych adeptów kolarstwa

W kategorii najlepszy 
suszanin na obu dystansach

Turniej Piłki Nożnej dla 
Dzieci 3x3
W czwartek 31 sierpnia br. na suskim orliku odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Dzieci z okazji zakończenia waka-
cji 2017. Podobnie jak na początku wakacji tak i teraz 
dzieci rywalizowały w formie trzech na trzech, co przy-
padło do gustu wszystkim.
Najpierw od rana swoje zmagania rozegrała starsza 
grupa, w której rywalizowało siedem zespołów, zaś 
w południe rozpoczęła rozgrywki grupa młodsza. Do 
turnieju zgłosiły się cztery ekipy.
Cały turniej odbywał się w fantastycznej atmosferze, 
a wszystkich ucieszył fakt, że w trakcie rozgrywek do-
pisała pogoda.

Nocny Turniej Piłki Nożnej
Wieczorem 15 września br. na suskim orliku przy Cen-
trum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II rozpoczęła 
się trzecia edycja Nocnego Turnieju Piłki Nożnej o Pu-
char Animatora. W rywalizacji wzięło udział 12 drużyn 
(z Susza, Gminy Susz, Iławy, a nawet z Działdowa), 
które w przyjaznej atmosferze do prawie 1:30 w nocy 
rywalizowały o miano najlepszej. 
W najlepsze czwórce turnieju znalazły się: „PSB 
Mrówka Działdowo”, „Jawty Wielkie”, „AS Castel Gan-
dolfo” oraz zwycięzca drugiej edycji imprezy – „Nor-
malne Chłopaki”. Ubiegłorocznemu triumfatorowi 
udało się powtórzyć sukces i to właśnie drużyna „Nor-
malne Chłopaki” zajęła ponownie pierwsze miejsce 
w piłkarskiej rywalizacji.
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