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Trwają przygotowania do imprezy

Herbalife Triathlon Susz 2012
Patronat honorowy nad suską imprezą objęła Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha. Natomiast patronat medialny sprawować będą
telewizja TVP Sport oraz Program
Trzeci Polskiego Radia. Dziennikarze Trójki ze sceny w Suszu poprowadzą zawody i będą zachęcać
wszystkich do gorącego dopingu.
7 lipca br. na dystansie długim wystartuje blisko 500 zawodników, wśród nich
tegoroczni ambasadorzy Herbalife Tria-

życzą
Rada Miejska w Suszu
oraz
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

s. 2
Suskie wspomnienia

s. 2
Peregrynacja obrazu

s. 3

FOT.: www.herbalifetriathlon.com/

Nagroda dla Susza

Maciej Dowbor jest jednym z wielu
zawodników przygotowujących się
do tegorocznych zawodów

thlon Susz: Magdalena Boczarska, Marcin Dorociński, Maciej Dowbor i Paulina
Sykut. Tego dnia po ceremonii wręczenia
nagród zaplanowany jest koncert Sidneya Polaka. Znany artysta, kontynuujący karierę solową, jest jednocześnie
perkusistą w zespole T.Love.
Na liście startowej do rywalizacji na
dystansie sprinterskim widnieje już prawie 500 nazwisk zawodników, którzy
wystartują w niedzielę 8 lipca br. w 3
seriach. Razem z uczestnikami ścigającymi się na dystansie długim w 2012
wystartuje więc rekordowa ilość blisko
tysiąca zawodników. Wśród nich obok
tegorocznych ambasadorów triathlonu swój udział potwierdzają ambasadorzy ubiegłoroczni: Piotr Adamczyk, Łukasz Grass, Bartłomiej Topa
i Tomasz Karolak. Ponadto do rywalizacji na dystansie sprinterskim ma stanąć
Piotr Kraśko, dziennikarz Wiadomości
TVP1. Wiadomo też, że do zawodów na
obu dystansach przygotowuje się liczna
reprezentacja mieszkańców Susza. ■

Wjazd od strony Kisielic będzie całkowicie zmieniony

Wiadukt kolejowy w Suszu
Ruszyły prace nad budową nowej
drogi, która docelowo umożliwi
mieszkańcom Nipkowia i Jawt Małych dojazd do Susza po wybudowaniu wiaduktu na ul. Piastowskiej. Będzie on przystosowany też
do ruchu pieszego.
Do czasu ukończenia tej inwestycji
nowa droga posłuży również jako objazd zamkniętego odcinka ul. Piastowskiej. Na skrzyżowaniu dróg w kierunku
Kisielic i Emilianowa powstanie rondo.
Natomiast przejazd kolejowy przy ulicy Koszarowej po zakończeniu budowy wiaduktu zostanie zlikwidowany.
Nie ustają także prace nad przebudową

infrastruktury na dworcu kolejowym.
W chwili obecnej przebudowywany jest
jeden z peronów oraz budowane jest
przejście podziemne pomiędzy peronami. Całość inwestycji powinna zakończyć się w 2013 roku. ■

Przejazd kolejowy zostanie zastąpiony przez nowy wiadukt kolejowy

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Spokojnych,
pełnych nadziei
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego oraz zdrowia
i wszelkiej pomyślności
wszystkim mieszkańcom
Gminy Susz

mieszkańców Gminy Susz
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Wydarzenia

W serdecznej atmosferze wspominali dawne czasy

Nagroda
PRO WARMIA
MAZURY 2012

Powojenny Susz we wspomnieniach
dzisiejszy Susz. Utrwalone relacje
świadków pomogą poszerzyć materiał
źródłowy z okresu stosunkowo słabo
jeszcze zbadanego. Seminarium było
też okazją do spotkania się osób, które
nie widziały się często od bardzo wielu
lat.
W seminarium uczestniczyli i dzielili się swoją wiedzą: Astrid Bartoszewicz, Maria Chojnacka, Maria Kaminiecka, Maria Nadrasik, Jadwiga
Gajewska, Henryk Sienkiewicz,
Władysław Mroczek, Janusz Cygański i Ryszard Koziorowski. Ponadto
obecni byli Iwona Kaniecka i Krzysztof Kępiński.
Spotkanie poprowadzili Dorota Olszewska i Włodzimierz Paliński, nauczyciele gimnazjum w Suszu. ■

W związku z organizacją w dniach
6-8 lipca b.r. zawodów triathlonowych
Burmistrz
Susza
informuje Mieszkańców
Gminy Susz, iż w celu powiększenia bazy noclegowej na czas
trwania imprezy istnieje możliwość
wynajęcia mieszkania lub pojedynczych pokoi sportowcom oraz turystom licznie odwiedzającym nasze
miasto w tym okresie.
Zainteresowane osoby proszone
są o zgłaszanie chęci współpracy
w Urzędzie Miejskim w Suszu, ul.
J. Wybickiego 6, pokój 203 lub pod
numerem telefonu 55 2786 015
wew. 48.
Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat
ul.Wybickiego 6 pok.101
14-240 Susz
tel. (55) 2786015,
faks: (55) 2786222
email: susz@susz.pl

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

FOT.: WWW.PORTEL.PL

29 marca br. na uroczystej gali w czasie II
Festiwalu Promocji Warmii i Mazur w Elblągu
nasze miasto otrzymało nagrodę PRO
WARMIA MAZURY 2012 w konkursie
na projekty promocyjne samorządów
gminnych ogłoszonym przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt „Herbalife Susz
Triathlon 2011” zgłoszony przez Urząd
Miejski w Suszu otrzymał nagrodę
w kategorii „Wydarzenie promocyjne”.
W uzasadnieniu podano, że nagroda
została przyznana „za zbudowanie
wyjątkowego, wyróżniającego wydarzenia, za skuteczne i profesjonalne
użycie eventu do celów promocji marki gminy, za nienaganną organizację,
konsekwentną i dobrze przemyślaną
promocję oraz za efektywne budowanie relacji partnerskich”. Główną ideą
konkursu jest podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego regionu Warmii i Mazur.

Z inicjatywy Burmistrza Susza
Krzysztofa
Pietrzykowskiego
oraz Zarządu Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Suszu 30 marca 2012 r. w pałacu
w Bałoszycach odbyło się seminarium historyczne pt. Powojenny Susz we wspomnieniach…
To pierwsze z cyklu spotkań, których
celem jest zachowanie wiedzy o powojennym Suszu przekazanej przez bezpośrednich świadków wydarzeń. Po
wielu latach przyszedł czas, by o pewnych sprawach związanych z naszym
miastem mówić już jako o historii.
Dotyczy to zwłaszcza informacji, które
należy utrwalić dla potomnych.
Uczestnicy rozmawiali o pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, kiedy kształtował się

Apelacja odrzucona
20 marca br. przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku ogłoszony został
wyrok w sprawie, którą Gminie Susz
wytoczyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud” z Ostródy.
Sąd Apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok i nakazał Gminie Susz wyPrzewodniczący Rady Miejskiej w Suszu
Zbigniew Skolimowski przyjmuje interesantów
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
tel. 0-55 278 60 15 w. 39
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski przyjmuje interesantów
w każdą środę od 10.00 do 14.00 (pokój 101A)

płacić zasadne odszkodowanie za niewykonanie postanowienia sądu z maja
2006, który nakazał powtórzyć czynności przetargowe przy wytypowaniu
wykonawcy hali widowiskowo-sportowej Centrum Sportu i Rekreacji. Decyzja ta jest prawomocna. ■

Przegląd Suski
Wydawca: Urząd Miejski w Suszu
Redakcja i skład: Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl
Skład numeru zakończono: 2 kwietnia 2012 r.
Druk: Drukarnia Rampi, Iława, tel. 089 648 8 648

Biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 5 - styczeń, luty, marzec 2012 r.

Trwa peregrynacja obrazu Matki Boskiej

Nowy Nadleśniczy

Nawiedzenie cudownego obrazu

Kopia cudownego wizerunku
Matki Boskiej Częstochowskiej
wędrująca po parafiach Diecezji
Elbląskiej dotarła 30 marca br. do
Gminy Susz.
Pierwszą parafią, która gościła u siebie obraz z Jasnej Góry, była parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata
w Kamieńcu. Stąd obraz został przewieziony 31 marca w asyście wozów
strażackich do Susza, gdzie przed Pomnikiem Chrystusa Króla został powitany przez wiernych z parafii pw.
św. Rozalii, która jako następna przez
dobę gościła u siebie Matkę Boską.
Po przeniesieniu do kościoła nastąpiło uroczyste przywitanie Matki Bożej,
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2 kwietnia nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków Nadleśniczego w Nadleśnictwie Susz. Michała
Juchniewicza zastąpił Jacek Karczewski, dotychczasowy nadleśniczy w Dobrocinie. Karczewski jest
absolwentem Wydziału Leśnego
SGGW w Warszawie, ukończył
studia podyplomowe z ochrony
środowiska i europeistyki, od 1988
r. pracował przez 19 lat w Nadleśnictwie Susz, był wieloletnim
radnym w Suszu. Doświadczenie
zawodowe zdobywał również na
praktykach zagranicznych, głównie
w Niemczech i w Norwegii.

m.in. przez młodzież, która tego dnia
przystępowała do sakramentu bierzmowania, rodziców, a w imieniu władz
samorządowych gminy powitania dokonał burmistrz Susza. Przez całą noc
trwało czuwanie modlitewne parafian.
Obraz powróci jeszcze do miasta 16
kwietnia br., gdy powitają go wierni
z parafii pw. św. Antoniego. Następnie
nawiedzi jeszcze 17 kwietnia Redaki,
a 18 kwietnia Bałoszyce. ■

Powitanie obrazu
przy pomniku Chrystusa Króla

FOT.: NADLEŚNICTWO DOBROCIN

Wydarzenia

FOT.: PRZEGLĄD SUSKI

Trwa modernizacja dwóch pomostów na plaży miejskiej w Suszu.
Usunięte zostało stare, uszkodzone deskowanie, a następnie
wyrównano konstrukcję nośną pomostów. Już wkrótce zostanie zamontowane nowe, dębowe poszycie pomostu.

Duchowe przygotowania katolików do Wielkanocy

Suska Droga Krzyżowa

Telewizja belgijska
w Suszu

kiewicza, Willową i Słowiańską do parafialnego kościoła, gdzie zakończono
nabożeństwo. W rozważaniach męki
Jezusa i modlitwie uczestniczyli również wierni z parafii pw. św. Antoniego
w Suszu. ■

FOT.: PARAFIA PW. ŚW. ROZALII W SUSZU

W poniedziałek 26 marca br. ulicami
Susza przeszła droga krzyżowa zorganizowana przez parafię pw. św. Rozalii.
Wierni z wielkim krzyżem misyjnym
ruszyli spod pomnika Chrystusa Króla,
ulicami Słowiańską, Piastowską, Mic-

W styczniu br. ekipa telewizji belgijskiej nagrywała w naszym mieście materiał do programu telewizyjnego pt. „Człowiek pogryzł psa”
prezentującego mieszkańców niewielkich miejscowości mówiących
o swojej pracy, zainteresowaniach
i troskach dnia codziennego. Wielu
mieszkańców Susza zdecydowało
się na udzielenie krótkiego wywiadu w oryginalnym studio nagrań,
czyli przyczepie campingowej.
FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Parafianie na własnych barkach
przenieśli obraz do swojej świątyni

FOT.: HUBERT MŁYNARCZYK

Remont pomostów
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Samorządnie

Ogólnopolska impreza organizowana jest od 1999 r.

Uczniowska debata

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
„Mamo Tato - bądźmy razem” to
hasło przewodnie XIV edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
które jako ogólnopolska impreza
organizowane są na przełomie
maja i czerwca.
Celem spotkania, które odbyło się 7 marca br.
w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Suszu,
było zsynchronizowanie
wszelkich działań odbywających się na terenie
Gminy Susz organizowanych przez szkoły,
przedszkola, stowarzyszenia, biblioteki, ośro-

dek kultury, kluby oraz inne instytucje.
Organizatorem akcji na terenie Gminy
Susz jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Urząd Miejski w Suszu. ■

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

W Publicznym Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu odbyła
się 2 kwietnia br. debata uczniowska, której myślą przewodnią było
hasło: „Samorządność = Samodzielność”. Jako eksperci udział
wzięli m.in. przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Skolimowski
oraz burmistrz Susza Krzysztof
Pietrzykowski. Oprócz samorządu
uczniowskiego gimnazjum w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz organizacji i klubów
działających w szkole. Młodzież
poszukiwała w czasie spotkania
odpowiedzi na pytania: o czym
uczniowie powinni wspólnie decydować w szkole, gdzie mają szukać
wzorców dla działania samorządu
szkolnego oraz w jaki sposób szkoła uczy samodzielności.

Wyróżnienia, życzenia i rozmowy o gminie

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Skolimowski pełni dyżur
w każdy I i III wtorek miesiąca od
godz. 11.00 do godz. 13.00 w pokoju nr 201 Urzędu Miejskiego
w Suszu.
Radni dyżurują w pokoju nr 201
Urzędu w godzinach 15.00 – 17.00
w następujących terminach: Dariusz Jaremicz – 04.04., Stanisław Żarnowski – 11.04., Wioletta
Siecińska – 18.04., Przemysław
Tuliński – 24.04., Bogusław Dziki
– 09.05., Marian Górny – 16.05.,
Przemysław Tuliński – 23.05.,
Kazimierz Mrówczyński – 30.05.,
Leon Jarzębowski – 06.06., Hubert
Młynarczyk – 13.06., Przemysław
Tuliński – 20.06., Bogusław Dziki
– 27.06.
Zapraszamy mieszkańców miasta
i gminy aby zechcieli w czasie dyżurów zgłaszać wnioski i uwagi dotyczące naszego środowiska.

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Harmonogram dyżurów
Radnych Rady Miejskiej
w Suszu

W piątek 27 stycznia 2012 r. w restauracji „Warmianka” w Suszu
odbyło się tradycyjne Spotkanie
Noworoczne.
Na zaproszenie Burmistrza Susza
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej
i samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego, radni powiatowi
oraz radni Rady Miejskiej w Suszu,
wójtowie, burmistrzowie okolicznych
miejscowości, księża, przedstawiciele
służb mundurowych, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, dyrektorzy jednostek oświatowych, organizacyjnych Gminy Susz, przedsiębiorcy
oraz lokalne media.
Spotkanie Noworoczne było
okazją do uhonorowania osób,
które w sposób szczególny
przyczyniają się do rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy Susz. Na wniosek Burmi-

strza Susza odznaką „Złotej Rozalii”
wyróżnieni zostali: Ryszard Koziorowski, założyciel oraz wieloletni dyrektor
Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Suszu, a także nieobecny z powodu choroby Henryk Sienkiewicz, były
mieszkaniec Susza. ■

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

FOT.: WWW.GIMSUSZ.PL

Spotkanie Noworoczne

Szkoły
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Konkurs w siedzibie OSP w Suszu

„Żołnierze Wyklęci”

Młodzież zapobiega pożarom
Zwycięzcami w 3 kategoriach zostali: szkoły podstawowe - Renata Rólkiewicz ze Szkoły Podstawowej im.
Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich,
gimnazjum - Dawid Krajnik z Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu i szkoły średnie: Karol
Kander z Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. ■

Pierwszy dzień wiosny

FOT.: WWW.KAWALERIA.OVH.ORG

Z okazji przypadającego 1 marca
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sanktuarium św.
Antoniego w Suszu została odprawiona msza święta w intencji
„żołnierzy wyklętych”. Mszę poprowadził ks. Dziekan Jerzy Karwat,
a uczestniczyli w niej członkowie
i sympatycy „5 Brygady” Oddziału
Terenowego Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu.

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Aby sprawdzić swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu pożarnictwa, uczniowie szkół z terenu
Gminy Susz wzięli udział 12 marca br. w gminnych eliminacjach
do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
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Wielka Orkiestra
grała w całej
Gminie Susz

21 marca wiosna została
przywitana w szkołach strojnie, kolorowo i z humorem.
w Lubnowych

Szkoła w Lubnowych
Szkoła w Kamieńcu

Szkoła w Piotrkowie

XX finał WOŚP

w Jawtach Wielkich

i koncerty w CSiR

kąpiel morsów
w lodowatej wodzie

FOT.: ORGANIZATORZY

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Suszu
grała 8 stycznia
i zebrała niemal
16 tyś. złotych,
Licytacja przedmiotów
przy okazji prezentując
przekazanych
na rzecz Orkiestry...
wiele atrakcji.

W Ośrodku Jeździeckim
Stajnia w Januszewie
zorganizowane zostały
jako jedyne w Polsce
Zawody Konne w skokach
przez przeszkody
ze zbiórką na WOŚP

FOT.: ORGANIZATORZY

Gimnazjum w Suszu

FOT.: SZKOŁY

w Piotrkowie
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Program
Dni Susza 2012
23–24 czerwca
sobota
a dorobku
15.00 – prezentacj
ł z terenu
ar tystycznego szkó
gminy
społu
18.00 – Koncer t ze
BLUES STATION
cy Świę20.30 – Obchody No
ygnięcie
tojańskiej - rozstrz
iejszy
dn
jła
na
konkursu na
wianek.

Kulturalnie

Dzień Kobiet 2012
Suski Ośrodek Kultury z okazji Dnia Kobiet zaprosił panie
na występ zespołów oraz
indywidualnych solistów
Występ kapeli biesiadnej Suse
prezentujących program
przygotowany specjalnie dla
uczczenia tego święta Pań
w Ulnowie, Suszu i Jawtach
Wielkich.

programu Must
(finalista II edycji
lko muzyka Be The Music - Ty
TV Polsat)

neczna
24.00 – zabawa ta
z DJ-em
niedziela
społu
15.00 – koncer t ze
JAŚKO BAND
17.00 – Kabaret

DKD

społu
22.00 – Koncer t ze

GOLDEN LIFE

FOT.: SOK

społu
22.00 – Koncer t ze
)
RAGGAFAYA (reggae

Sale były po brzegi wypełnione paniami

Ferie z cyrkiem „Heca”
Na okres ferii zimowych
Suski Ośrodek Kultury zaproponował doskonałą porcję
rozrywki w wykonaniu Grupy
Cyrkowej „Heca”, która sprawiła, iż trybuny hali CSiR były
zapełnione niemal do ostatniego miejsca.

FOT.: SOK

Przekaż 1% podatku
na rzecz suskich
Organizacji Pożytku Publicznego

Zachęcamy osoby, które jeszcze
nie złożyły rocznego zeznania PIT,
do wsparcia inicjatyw:
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: OSP Susz, 14240 Susz, ul. Św. Floriana 11, woj.
warmińsko-mazurskie

Radosny Dzień
Babci i Dziadka
w gminnych szkołach

Babięty Wielkie

KRS: 0000031762
cel szczegółowy: 500000048687,
Publiczna Sześcioletnia Szkoła
Podstawowa w Suszu

Lubnowy

Kamieniec

FOT.: ORGANIZATORZY

KRS: 0000078096
cel szczegółowy: „5 Brygada” Oddział Terenowy w Suszu

Sport
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Każdy może skorzystać z otwartego kompleksu

Zacznij przygodę
z triathlonem

Suski Orlik działa pełną parą

sowanie sprawia, że czas korzystania
z boisk trzeba rezerwować z wyprzedzeniem. ■

Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży

FOT.: URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Od 1 marca 2012 r. został udostępniony kompleks boisk „Orlik
2012 – Moje boisko”.
W dni powszednie w godzinach
8:00-15:00 prowadzone są tu zajęcia
lekcyjne dla uczniów szkół gminnych.
Dla wszystkich chętnych boiska dostępne są w godzinach 15:00-21:00 od
poniedziałku do piątku i 12:00-20:00
w sobotę i niedzielę. Duże zaintere-
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Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu Susz”
ogłasza nabór dziewcząt i chłopców z rocznika 1994-1999 do
sekcji triathlonu. Triathlonowa
młodzieżowa szkółka oferuje bezpłatne treningi i konsultacje z zakresu pływania, jazdy rowerem,
biegania i odżywiania pod nadzorem trenerów i doświadczonych
zawodników.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 kwietnia 2012
r. o godz. 16.00 w Centrum Sportu i rekreacji w Suszu ul. Piastowska 5c. Informacji udziela Prezes
Stowarzyszenia UKS TRS Susz
Krzysztof Zdrojewski tel. 608 289
824.

III liga siatkarska mężczyzn
będzie broniła pierwszego miejsca
z poprzedniego roku oraz w Malborku.W przyszłym sezonie Basten również
będzie uczestniczył w rozgrywkach
trzeciej ligi. Mecze będą rozgrywane
w hali CSiR w Suszu. ■

Unia Susz

FOT.: BASTEN-KAMIENIEC.COM.PL

CSiR SAS „AS” Basten Kamieniec zakończył drugi sezon w rozgrywkach trzeciej ligi piłki siatkowej, zajmując 3 miejsce, czyli o 2
miejsca wyżej niż w poprzednim
sezonie.
Głównym powodem poprawy wyników było wprowadzenie do składu kilku nowych zawodników, a przede wszystkim
zaangażowanie nowego trenera Mieczysława Pietroczuka,
doświadczonego trenera siatkówki. W tym sezonie drużyna będzie uczestniczyła jeszcze w dwóch ogólnopolskich
turniejach: w Górznie, gdzie

27 marca w miejscowości Barczewo
(k. Olsztyna) odbył się finał Mistrzostw
Województwa WMZ LZS w Halowej
Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych.
Drużyna gimnazjum z Susza po
wygraniu rundy eliminacyjnej i półfinałów znalazła się w gronie sześciu
finalistów, ostatecznie zajmując w klasyfikacji końcowej drugie miejsce i tytuł Wicemistrza Województwa Warmińsko-Mazurskiego. ■

FOT.: WWW.GIMSUSZ.PL

Wicemistrzowie województwa

W poniedziałek 13.02.2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze LKS Unia Susz
podsumowujące kończącą się kadencję Zarządu Unii Susz za lata
2010-2012 r. W trakcie obrad wybrano nowy zarząd klubu z prezesem Krzysztofem Bączkiem na
czele, nową komisję rewizyjną oraz
dokonano zmian w statucie, w tym
nazwy klubu, która brzmi - Klub
Sportowy „UNIA” Susz.
Tymczasem w lutym br. piłkarze
Unii przegrali w Ostródzie z Jeziorakiem Iława (II liga) 0-6. We
wcześniejszych sparingach Unia
Susz pokonała Ikader Redaki 5-1
oraz przegrała z Pogonią Prabuty
w Grudziądzu 2-4.

mieszkańców Gminy Susz
8 Przegląd Suski Biuletyn
Numer 5 - styczeń, luty, marzec 2012 r.
Zakończenie TOP 12
Halówka gimnazjalna

W dniach 10-11.03. odbył się finał
tenisowych rozgrywek TOP 12,
podczas których dwunastka najlepszych zawodników rywalizowała ze sobą o tytuł najlepszego
tenisisty sezonu 2011/2012.
Pierwsze miejsce zajął Andrzej
Szczegielniak (Susz), 2. Waldemar
Więckowski (Kwidzyn), 3. Marcin

Bykowski (Susz). Podczas wszystkich
turniejów wzięło w nich udział 36 zawodników i zawodniczek, którzy reprezentowali takie miejscowości jak Susz,
Ulnowo, Kwidzyn, Gardeja czy Iława.
Najmłodszy zawodnik miał 10 lat, zaś
najstarszy 63. Jedyną kobietą w gronie
dwunastki najlepszych zawodników
była Kamila Szelbracikowska. ■

13 marca w hali CSiR w Suszu odbyły się eliminacje gminne szkół
podstawowych w tenisie stołowym
o „Puchar TVP Olsztyn”. W zawodach wzięło udział 37 uczniów ze
szkół podstawowych z Lubnowych,
Babięt Wielkich, Piotrkowa, Kamieńca i Susza. Najlepsza czwórka zawodników wśród dziewcząt
i chłopców będzie reprezentować
szkołę i gminę Susz na zawodach
rejonowych, a są to: Weronika Meller (SP Lubnowy), Sandra Rakowiecka (SP Babięty Wielkie), Maria
Zajko (SP Lubnowy), Aleksandra
Demczuk (SP Babięty Wielkie)
oraz Patryk Wojciechowski (SP
Susz), Damian Siemianowski (SP
Susz), Robert Szul (SP Piotrkowo),
Aleks Cichocki (SP Piotrkowo).

FOT.: CSiR W SUSZU

Tenis stołowy

Zakończenie sezonu 2011/2012

Wyniki Ligi Piłki Siatkowej
Zakończyły się rozgrywki Suskiej
Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Susza. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna UKS TRS, która z przewagą 10 punktów wyprzedziła ZSP Prabuty. Na trzecim miejscu uplasowała
się Koma Ząbrowo. Następnie SMS
Ostróda, Olimpia Kisielice, Mobile,
Tęcza Kamieniec i Miśki. ■

Puchar dla UKS TRS Susz
odebrał Paweł Klimek

FOT.: CSiR W SUSZU

20 marca w hali CSiR w Suszu
odbył się Półfinał Mistrzostw Województwa WMZ LZS w Halowej
Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych.
Do turnieju przystąpiły drużyny
z Janowca Kościelnego, Susza,
Grabowo-Wałdyki, Stębarku, Burkat oraz Dąbrówna. W finale zwyciężyło gimnazjum z Susza, pokonując szkołę ze Stębarku.

Sport

Sezon 2011/2012 w Lidze Halowej Piłki Nożnej

Liga halówki zakończona

24 marca br. został rozegrany
w hali CSiR w Suszu II Otwarty
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, do
którego przystąpiło 6 amatorskich
drużyn dziewcząt. Klasyfikacja
końcowa: 1. ASZ z Kisielic, 2. Miśki
z Susza, 3. Świstaczki z Malborka,
4. R-gol z Kisielic, 5. Volley Wasyl
z Susza, 6. Tęcza Kamieniec.

Pierwsze miejsce
PUK ZALEWO

Krystian Staniec
jako najlepszy strzelec

FOT.: CSiR W SUSZU

II Turniej Piłki Siatkowej

Zakończył się sezon 2011/2012
w Suskiej Lidze Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Susza. Zdecydowanym zwycięzcą
tegorocznych rozgrywek okazała
się drużyna PUK Zalewo, zdobywając 46 punktów.
Drugie miejsce zajęła drużyna Moto-Trans. Na trzecim miejscu znalazła
się Tęcza Kamieniec. Trzej najlepsi strzelcy Suskiej Ligi Halowej Piłki
Nożnej to Krystian Staniec – Tęcza
Kamieniec (31 bramek), Szymon Hanas – Pogoniarze (25 bramek) i Maciej
Wilczak – Tęcza Kamieniec (22 bramki). Najlepszym bramkarzem tego sezonu został: Tomasz Pacan z drużyny
Moto-Trans. ■

