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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
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Po raz trzeci z rzędu
w Herbalife Triathlon Susz
zwyciężył Anton Blokhin z Ukrainy
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Nie tylko sport
podczas triathlonu
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FOT.: WWW.TRIATHLON.SUSZ.PL

Zakończone rozgrywki
ligowe w CSiR
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Gmina

Wyniki pomiarów batymetrycznych suskiego akwenu

Radny Rady Miejskiej w Suszu
Przemysław Tuliński zaprasza na
swoje dyżury pełnione w Urzędzie
Miejskim w Suszu w sali nr 201
w dniach:
25.04.2013 – godz. 17:00-19:00
23.05.2013 – godz. 17:00-19:00
20.06.2013 – godz. 17:00-19:00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suszu
Zbigniew Skolimowski
przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. (55) 278 60 15 w. 39

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
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szczególne etapy badań przeprowadzonych w listopadzie 2012 r. Następnie
przedstawił uzyskane wyniki: najnowszą mapę batymetryczną, modele przestrzenne i ruchome wizualizacje
dna, aktualny przebieg
linii brzegowej i roślinności wynurzonej,
parametry

Numeryczny model terenu dna
Jeziora Suskiego

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Dyżury radnych

28 lutego 2013 r.
na posiedzeniu
Rady Miejskiej
w Suszu przedstawione zostały
wyniki najnowszych
pomiarów batymetrycznych Jeziora
Suskiego, wykonanych z zastosowaniem
współczesnych technik satelitarnego pozycjonowania GNSS
oraz hydroakustycznego systemu pomiaru głębokości.
Sondaż hydroakustyczny i opracowanie danych przeprowadził zespół
z Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie: dr
inż. Dariusz Popielarczyk, dr inż. Tomasz Templin oraz dr inż. Arkadiusz
Tyszko.
Według najnowszych pomiarów
geodezyjnych i hydrograficznych maksymalna głębokość jeziora Suskiego
wynosi 4.1 m przy poziomie lustra
wody wynoszącym 100.00 m n.p.m.
Dr inż. Dariusz Popielarczyk, uczestniczący w projektach badawczych dla
wielu akwenów, zaprezentował po-

morfometryczne oraz parametry przestrzenne osadu
na dnie. Prace zostały wykonane na
zlecenie Urzędu Miejskiego w Suszu,
a wyniki badań batymetrycznych wykorzystano do opracowania programu
rekultywacji Jeziora Suskiego, a co za
tym idzie poprawy jego walorów przyrodniczych i turystycznych.■

Będzie kanalizacja w Karolewie
Już w połowie października
mieszkańcy Karolewa będą mogli korzystać z kanalizacji dzięki środkom pozyskanym przez
Gminę Susz w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
21.01.2013 r. w Olsztynie Burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Susz Bożeną Chmielewską
wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy z marszałkiem
warmińsko-mazurskim Jackiem
Protasem na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej
w Karolewie”. Będzie to kolej-

Bezpłatny biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Wydawca: Urząd Miejski w Suszu

na z miejscowości podłączonych do
sieci kanalizacyjnej w gminie. Łączny
koszt inwestycji wyniesie 792.002,00
zł z czego 482.928,00 zł pokryje Unia
Europejska. Na wykonawcę inwestycji po ogłoszonym przetargu wybrano
Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. ■

Podpisanie umowy w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie

Redakcja i skład: Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl
Skład numeru zakończono: 22 marca 2013 r.
Druk: Drukarnia Rampi w Iławie

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Dr inż. Dariusz Popielarczyk
osobiście zaprezentował na
sesji wyniki badań swojego
zespołu

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Badania Jeziora Suskiego

Gmina
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Zmiany dotyczące odpadów komunalnych w gminie

Nowy system gospodarki
odpadami w gminie

Z dniem 1 lipca 2013 r. ruszy
nowy gminny system gospodarki odpadami, który jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Uchwały podjęte przez Radę
Miejską w Suszu określiły jego
kształt.
Systemem objęci zostaną zarówno
mieszkańcy, jak i inne podmioty tj.
przedsiębiorcy, szkoły, urzędy, domki
letniskowe, ogródki działkowe,
itd. Są to tzw. nieruchomości
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.
Każdy właściciel nieruchomości (zarządca, najemca, władający itd.) położonej na terenie Gminy Susz był zobowiązany złożyć
do dnia 20 marca 2013 r. w Urzędzie
Miejskim deklarację w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami (formularz dostępny jest
w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na
stronie www.susz.pl), w której określił,
czy będzie odpady segregował (wówczas zapłaci mniej), bądź zdecyduje,
że woli płacić więcej i nie segregować.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełnił powyższego obowiązku, deklarację należy złożyć niezwłocznie
Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
naliczaną od mieszkańca – decyduje
faktyczne zamieszkiwanie a nie zameldowanie:
- 8 zł/miesiąc/osoba – jeśli odpady będą zbierane i odbierane
w sposób selektywny,
- 11 zł/miesiąc/osoba – jeśli odpady nie będą zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz
określono m.in. kwestie
związane ze zbieraniem,
segregowaniem i przekazywaniem odpadów
komunalnych. Z terenu posesji/nieruchomo-

ści odbierane będą odpady w dwóch
wariantach (wybór będzie należał do
właściciela nieruchomości, określi go
w deklaracji):
1. Tylko odpady zmieszane (pojemnik metalowy lub plastikowy) –
bez segregacji,
2. Odpady zmieszane (pojemnik
metalowy lub plastikowy) oraz posegregowane w odpowiednich pojemnikach lub workach (żółtych, zielonych,
białych i brązowych) .
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PAMIĘTAJMY
o wypowiedzeniu
dotychczasowych
umów

W związku ze zmianą Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach i uruchomieniem nowego gminnego systemu gospodarki
odpadami należy pamiętać, by wypowiedzieć do 30 czerwca 2013 r.
dotychczasowe umowy na odbiór
odpadów, uwzględniając stosowny
okres wypowiedzenia.

Cennik dla firm
Burmistrz Susza informuje, że
obowiązek dostarczenia pojemników i worków na odpady weźmie
na siebie Gmina. Ma to być rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla
mieszkańców. Pozostałe posortowane
odpady będzie można przekazywać do
specjalnie w tym celu przygotowanego
punktu - makulatura, stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itd. lub innych miejsc wskazanych
przez Urząd Miejski.
Od 1 lipca 2013 r. miesięczna opłata
za gospodarowanie odpadami w wysokości wyliczonej w deklaracji uiszczana będzie w kasie Urzędu Miejskiego
w Suszu lub na rachunek bankowy do
15. każdego miesiąca (pierwsza opłata
do 15 lipca 2013 r.). Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów (w formie papierowej i elektronicznej) będzie
podany do wiadomości wszystkich
mieszkańców. ■

Właściciele nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
płacić będą stawkę w zależności od
pojemności pojemnika.
jeżeli odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób
selektywny

pojemnik

cena

110 l

14,27 zł

120 l

15,57 zł

240 l

31,14 zł

1100 l

142,75 zł

4000 l

519,07 zł

5000 l

648,84 zł

7000 l

908,38 zł

jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób
selektywny

pojemnik

cena

110 l

21,40 zł

120 l

23,35 zł

240 l

46,71 zł

1100 l

214,12 zł

4000 l

778,60 zł

5000 l

973,26 zł

7000 l

1362,57 zł
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Przebudowa ciągów komunikacyjnych
na terenie Susza:
chodnik łączący ul. Konarskiego z ul. Piastowską
chodnik przy budynku nr 4 - ul. Piastowska
chodnik i wjazd przy budynku nr 14
- ul. Słowiańska
chodnik i wjazd przy ul. Słonecznej
chodnik i wjazd przy ul. Wybickiego
jezdnia ul. M. Konopnickiej na odcinku od
ul. P. Skargi do ul. Pułaskiego
ulica Wyszyńskiego z dwuwarstwową nawierzchnią kategorii KR2 z masy asfaltowej
Łączna kwota inwestycji wyniosła:
537.533,07 zł
Budowa ciągów komunikacyjnych na
terenie Susza:
chodnik przy ul. B. Prusa - od ul. Łąkowej
do ul. Czesława Miłosza
chodnik od ul. W. Broniewskiego do ul. W.
Sikorskiego
chodnik przy ul. Kraszewskiego
droga oraz utwardzenie placu postojowego przy budynku mieszkalnym nr 17 na ul.
Mickiewicza
droga o nawierzchni asfaltowej na Os.
Brzostowym oraz placu postojowego przy
kościele św. Rozalii
Łączna kwota inwestycji wyniosła:
241.894,89 zł
Budowa ciągów komunikacyjnych na
terenie Gminy Susz:
Przebudowa drogi gminnej w Dąbrówce nawierzchnia asfaltowa
Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca-Ząbrowo-Etap I
Budowa chodników w miejscowościach
Ulnowo i Lubnowy Wielkie
Łączna kwota inwestycji wyniosła:
371.895,61 zł
Budowa parkingu przy ulicy Piastowskiej w Suszu
Łączna kwota inwestycji wyniosła:
52.907,93 zł
Przebudowa sanitariatów w Szkole
Podstawowej w Suszu
Łączna kwota inwestycji wyniosła:
99.680,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.
Mickiewicza w Suszu
Łączna kwota inwestycji wyniosła:
66.420,00 zł
Ponadto w 2012 roku zrealizowano wiele
mniejszych inwestycji i projektów wpływających na poprawę infrastruktury oraz
poziomu życia mieszkańców Gminy Susz.
W 2012 roku na wydatki inwestycyjne
zaplanowano kwotę: 5.574.543,00 zł

Samorządowe podsumowania, podziękowania i plany

Spotkanie Noworoczne 2013
Tradycją stała się już organizacja
przez Burmistrza Susza Spotkania Noworocznego, będącego
okazją do podsumowania 2012
roku, podzielenia się planami
na nadchodzące miesiące oraz
podziękowania za współpracę
i wspieranie inicjatyw samorządu
lokalnego.

Podziękowania
wraz z pamiątkową
statuetką
odebrali:
USKOM

największa
prezes
przedsiębiorstwa inwestycja
w 2012 roku
Janusz Arent
na terenie gminy

Bioelektra
Group
przedstawiciel
firmy
Zygmunt Mitura

największa
inwestycja
w 2012 roku
na terenie
gminy

Towarzystwo
Miłośników
Ziemi
Suskiej

Zaproszenie na uroczystość przyjęli:
przedstawiciele władz województwa,
Starosta Powiatu Iławskiego, włodarze okolicznych gmin, radni, księża,
dyrektorzy szkół, działacze kultury
i sportu, przedsiębiorcy, właściciele
firm oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
Pierwszym punktem spotkania było
powitanie zgromadzonych gości przez
Burmistrza Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz podsumowanie najważniejszych zadań zrealizowanych na
przestrzeni minionych 12 miesięcy.
Oprócz inwestycji przywołano najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe 2012 roku oraz nagrody i wyróżnienia dla Gminy Susz.
Następnie głos zabrali: Maciej Rygielski - Starosta Powiatu Iławskiego,
Andrzej Ryński - Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zbigniew Skolimowski - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suszu oraz Dziekan Dekanatu Suskiego - ks. Jerzy Karwat.
Spotkanie Noworoczne to również
znakomita okazja do podziękowań
i wyróżnienia tych, którzy w poprzednim roku dali wiele od siebie lokalnej
społeczności, zaangażowali się w jej
rozwój i promocję. ■

troska

prezes
o tradycję
stowarzyszenia
i historię
Krzysztof Kępiński

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Najważniejsze zadania
inwestycyjne zrealizowane
w 2012 r.

Wydarzenia

Wydarzenia
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Suski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Orkiestra znowu zagrała

O godzinie 19:00 ruszyła licytacja
wartościowych przedmiotów, wśród
których najwyższą cenę osiągnął kubek WOŚP sprzedany za 720 zł.
O 21:30 przed CSiR wystrzeliło
Światełko do Nieba, które zwieńczyło
tegoroczną akcję.
Organizatorami XXI finału WOŚP
w Suszu byli: 17 Suska Drużyna Harcerska, Urząd Miejski w Suszu, Suski
Ośrodek Kultury i Centrum Sportu
i Rekreacji im. Jana Pawła II. ■

WOLONTARIUSZE
W SUSZU
uzbierali w sumie

11.077,22 zł

WOŚP w Januszewie

12 stycznia 2013 r. w Ośrodku Jeździeckim w Januszewie odbyły się
Zawody Konne w skokach przez
przeszkody połączone ze zbiórką
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przybyli zawodnicy
i konie z Kwidzyna, Grudziądza,
Pasłęka, Bydgoszczy, Ostródy
i Olsztyna. Organizatorami Imprezy sportowej i towarzyskiej była
Rada Sołecka Januszewa i Stajnia
BLG Consulting Bertrand Le Guern
Januszewo.

Prowadzący licytację Marcin
Włodarski skutecznie
przekonywał do zakupów

FOT.:ORGANIZATORZY

Podczas XXI finału 13 stycznia
2013 r. orkiestra zagrała dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów. Przez czternaście godzin kilkunastu wolontariuszy kwestowało na ulicach
Susza oraz w pozostałych miejscowościach gminy.
Siedziba sztabu znajdowała się
w hali Centrum Sportu i Rekreacji im.
Jana Pawła II w Suszu, gdzie przygotowano wiele atrakcji, m.in. kiermasz
ciast, loteria fantowa, stanowisko linowe oraz występy artystyczne. Przed
zgromadzoną publicznością zaprezentował się zespół „Zbieg okoliczności
łagodzących”, młodzieżowa grupa wokalna działająca przy Suskim Ośrodku
Kultury, zespół „Comes” z Iławy oraz
gwiazda wieczoru zespół „Unique”
z Morąga.
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Tradycyjnie już w ramach finału
WOŚP na plaży miejskiej spotkali się
miłośnicy kąpieli w lodowatej wodzie

Zimo, żegnaj!

17 marca 2013 r. grupa morsów
kąpielą w Jeziorze Suskim żegnała
zimę, która w tym roku utrzymuje
się wyjątkowo długo.

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Jak zwykle mieszkańcy Susza nie zawiedli

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Wspierający orkiestrę wykonawcy
na przygotowanej scenie

mieszkańców Gminy Susz
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Młodzież zapobiega
Góra Grosza
w Kamieńcu
pożarom w Suszu Zwycięzcy
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

przyłączyła się do akcji zbierania
funduszy dla potrzebujących dzieci
Góra Grosza. W jej ramach został
przeprowadzony konkurs na Klasę
o Największym Sercu, w którym
zwycięzcami okazali się najmłodsi
uczniowie z Klubu Przedszkolaka.

18 marca 2013 r. miały miejsce w Suszu
gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczniowie z Gminy Susz
rywalizowali ze sobą nie tylko o cenne nagrody, ale również o możliwość reprezentowania gminy w eliminacjach powiatowych
konkursu w Iławie. ■

gimnazjum
Kamil Piotrowski
szkoły ponadgimnazjalne

FOT.:WWW.SPSUSZ.PL

Śniadanie daje
moc

FOT.:OSP SUSZ

FOT.:ORGANIZATORZY

Reportaż w postaci prezentacji multimedialnej przygotowany
przez klasę IIa ze Szkoły Podstawowej w Suszu zajął II miejsce
w ogólnopolskim konkursie „Śniadanie daje moc”. Obrazował on
w ciekawy sposób przebieg śniadań
edukacyjnych przeprowadzonych
w Klubach Śniadaniowych. Zwycięska klasa otrzymała cenne nagrody. ■

Słowa poetki Haliny Poświatowskiej
były mottem poetyckiego montażu słowno-muzycznego, który odbył się 1 marca
2013 r. w Zespole Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu. W otoczeniu dawnych fotografii, w blasku świec oraz przy dźwiękach
nastrojowej muzyki zaproszeni goście mogli celebrować poezję przedwcześnie zmarłej poetki. ■

FOT.:WWW.ZSSUSZ.HOME.PL

„Ja minę, Ty miniesz...”

Nagrodzone zdjęcie
Podczas koncertu w Filharmonii im.
Karola Szymanowskiego w Krakowie 28
lutego 2013 r. uczennica Publicznego Gimnazjum w Suszu Weronika Fabiańska
odebrała w swojej kategorii wiekowej wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Żołnierze Wyklęci. Historia
która mnie porusza” za zdjęcie z suskich
obchodów Święta Niepodległości. ■

FOT.:JOANNA FABIAŃSKA

FOT.:WWW.GIMSUSZ.PL

Jakub Cendrowski

Uczestnicy turnieju w świetlicy remizy OSP Susz

19 lutego 2013 r. odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
organizowanego
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W wąskim gronie
finalistów znalazł się uczeń klasy
pierwszej Publicznego Gimnazjum
w Susza Mikołaj Ryll.

W związku z porozumieniem Urzędu Miejskiego w Suszu oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie na Jeziorze Suskim
rozpoczną się wkrótce zajęcia
teoretyczne i praktyczne, które
pozwolą miłośnikom żeglarstwa
w Suszu zdobyć patent żeglarski. Będą prowadzone w różnych
grupach wiekowych dla młodzieży i osób dorosłych. Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie
zeglarstwosusz.blogspot.com.

szkoły podstawowe

Patrycja Lindner

Gimnazjalny finalista
z matematyki

Susz pływa

w kategoriach

Szkoły
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Gminne szkoły
pamiętały
o Dniu Babci
i Dziadka
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Dzień Kobiet
w szkołach
SP Susz

SP Kamieniec

Walentynki w szkołach

Ferie
karnawałowo
i na sportowo

Babięty Wielkie

FOT.:ORGANIZATORZY

Lubnowy

Gimnazjum w Suszu

FOT.:ORGANIZATORZY

SP Jawty Wielkie

FOT.:ORGANIZATORZY

Babięty Wielkie

Lubnowy

Karnawał u przedszkolaków

Przedszkole w Suszu

Jasełka

Ulnowo

FOT.:ORGANIZATORZY

Lubnowy

Jakubowo Kisielickie

Babięty Wielkie

FOT.:ORGANIZATORZY

Jawty Wielkie

FOT.:ORGANIZATORZY

Ulnowo
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Partyzanckie obozowisko w środku miasta

Krew u strażaków

Żołnierze Wyklęci

KRS: 0000078096
cel szczegółowy: „5 Brygada” Oddział Terenowy w Suszu
KRS: 0000086043
cel szczegółowy: KS Unia Susz
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: OSP Susz, 14240 Susz, ul. Św. Floriana 11, woj.
warmińsko-mazurskie
KRS: 0000031762
cel szczegółowy: 500000048687,
Publiczna Sześcioletnia Szkoła
Podstawowa w Suszu

Partyzanckie obozowisko
okazało się lekcją „żywej” historii

Walne Zebrania Członków
Towarzystwo Miłośników
Ziemi Suskiej w Suszu
2 marca w siedzibie TMZS przy ul.
Floriana 11 w Suszu odbyło się zwyczajne walne sprawozdawcze zgromadzenie członków, podczas którego
przyjęto sprawozdania merytoryczne
i finansowe za 2012 r. oraz udzielono
absolutorium zarządowi. ■

Ochotnicza Straż Pożarna
w Suszu

16 marca 2013 r. w świetlicy OSP
w Suszu przy ulicy Polnej 1a odbyło się walne zebranie sprawozdawcze

FOT.:WWW.TMZS.PL

Zachęcamy osoby, które jeszcze
nie złożyły rocznego zeznania PIT,
do wsparcia suskich Organizacji
Pożytku Publicznego:

chody kończyła odprawiona w Sanktuarium św. Antoniego msza św.
w intencji Żołnierzy Wyklętych. Całe
przedsięwzięcie zostało zorganizowane
przez „5 Brygadę” Oddział Terenowy
Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu
przy
wsparciu
Nadleśnictwa
Susz. ■
FOT.: DOMINIKA CHMIELEWSKA/AGNIESZKA SZELBRACIKOWSKA

FOT.:OSP SUSZ

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca
2013 r. grupa rekonstrukcyjna „5
Brygada” upamiętniła w Suszu
żołnierzy antykomunistycznego
podziemia zbrojnego działającego na terenie Polski po roku 1944
r.
Na rogu ulicy Słowiańskiej i Piastowskiej przygotowano rekonstrukcję
leśnego obozowiska partyzantów, które przez cały dzień tętniło życiem. Ob-

członków OSP. Ponadto w spotkaniu
strażaków uczestniczyli Burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz
członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. ■

FOT.:OSP SUSZ

W Suszu zebrano ponad 20 litrów
krwi podczas akcji zorganizowanej
2 marca 2013 r. przez Klub HDK
Żarek oraz Ochotniczą Straż Pożarną. W zbiórce wzięło udział
53 dawców, z czego kwalifikację
lekarską przeszło 45 osób. W remizie OSP Susz można było również stać się potencjalnym dawcą
szpiku, do czego zachęcał Robert
Frankiewicz prezes HDK Żarek
i gospodarz OSP Susz. Poboru
krwi dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - Oddział Terenowy w Iławie. Organizatorzy akcji
zachęcają do udziału w kolejnych
tego typu inicjatywach.

Przekaż 1% podatku

Stowarzyszenia

Religia i kultura
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Mieszkańcy naszego miasta poszli za krzyżem

KONKURS
na legendę

Droga krzyżowa ulicami Susza

o „Skarbie Suskim”

FOT.: WŁODZIMIERZ PALIŃSKI/DOROTA SZTAMBORSKA

W piątek wieczorem 22 marca
2013 r. przez Susz przeszła tradycyjna droga krzyżowa w niespotykanej o tej porze roku mroźnej,
zimowej aurze.
Wierni, rozważając tajemnice Męki
Pańskiej, udali się spod kościoła św.
Antoniego ulicami Kościelną, Stare
Miasto i Słowiańską do kościoła św.
Rozalii. Dochodząc do kolejnych stacji
drogi krzyżowej, poszczególne grupy
z obu parafii zmieniały się w niesieniu
wielkiego krzyża. ■

Ogłoszony przez Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej konkurs
skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum.
Polega on na napisaniu legendy
o skarbie srebrnych szelągów krzyżackich, który został odnaleziony
przez członków TMZS w 2009 r.
Termin nadsyłania prac kończy się
30 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
w trakcie obchodów „Dni Susza”
w czerwcu 2013 r.
Więcej informacji
na stronie
www.tmzs.pl.

DNI SUSZA

W Suskim
Ośrodku Kultury

8-9 czerwca 2013

Krzysztof Daukszewicz

8 marca
z okazji Dnia Kobiet
na scenie SOK
w programie przygotowanym specjalnie dla pań
zaprezentowała się młodzieżowa grupa wokalna,
wykonując znane i lubiane piosenki.

koncert polskiego satyryka, tekściarza, gitarzysty i kompozytora w jednej osobie

Shooter’s Band

grupa wokalno-instrumentalna grająca na
żywo różne rodzaje muzyki

Top One

W styczniu 2013 r.
z okazji Dnia
Babci i Dziadka
Kapela Ludowa „Suse”
przygotowała
specjalny
program biesiadny.

legenda początków polskiej sceny disco
polo

Szulerzy

czyli mieszanka tradycyjnego bluesa i tanecznego rock’n’rolla

Gwiazdą Dni Susza będzie
zespół

Loka

FOT.:SUSKI OŚRODEK KULTURY

24 stycznia
młodzieżowa
grupa wokalna
działająca przy SOK
oraz dzieci
uczęszczające na zajęcia
do świetlicy wiejskiej
w Ulnowie
zaprezentowały
najpiękniejsze polskie kolędy
oraz jasełka.
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rock’n’rollowa grupa łącząca taneczne
rytmy z przebojowymi melodiami, wśród
których nie zabraknie na pewno radiowego
hitu „Prawdziwe powietrze”
Podczas imprezy odbędzie się prezentacja
dorobku artystycznego szkół z terenu gminy i zespołów związanych z Suskim Ośrodkiem Kultury.
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Triathlon

Największe sportowe wydarzenie roku w Suszu

Zawody triathlonowe
w 2013 roku

FOT.: WWW.TRIATHLON.SUSZ.PL

W trakcie tegorocznych zawodów
po raz pierwszy zostanie wyodrębniona osobna kategoria specjalnie dla goszczących w Suszu
artystów. Rywalizacja nosi nazwę
Otwarte Mistrzostwa Polski Aktorów i Dziennikarzy w Triathlonie Susz 2013 na dystansie długim i w sprincie.
Swoją obecność potwierdzili już
dziennikarz Maciej Dowbor, aktorzy Barłomiej Topa, Tomasz
Karolak i Piotr Adamczyk oraz
aktorka Magdalena Boczarska. Po
raz pierwszy w tym gronie startować będzie aktor Marcin Kwaśny.

Zostań wolontariuszem

Wolontariat Susz Triathlon 2013 to
wsparcie zarówno dla organizatorów triathlonu, jak i dla sportowców
biorących udział w zawodach. To
również szansa na zdobycie cennego doświadczenia, okazja do
nawiązania nowych znajomości,
poznania ,,od kuchni” rozmachu
organizacji dużego wydarzenia
sportowego, a przy tym gwarancja wyjątkowych emocji i niezapomnianych przeżyć.
Aby zostać wolontariuszem podczas Susz Triathlon 2013 należy
wypełnić formularz dostępny na
stronie
www.triathlon.susz.pl
w zakładce wolontariat i przesłać
go do organizatorów.

Najstarsze, najbardziej prestiżowe zawody triathlonowe w Polsce
w 2013 roku odbędą się w dniach
21-22-23 czerwca 2013 r. w Suszu.
Tradycyjnie w piątek w pierwszym
dniu zawodów wieczorem odbędzie się
pasta party. Największe emocje czekają nas w sobotę, gdy o 9:00 nastąpi start
na dystansie długim: pływanie 1,9 km,
jazda rowerem 90 km i bieg 21,1 km.
Partnerem tegorocznych zawodów
triathlonowych w Suszu został Polski
Związek Triathlonu, który przyznał Suszowi organizację Mistrzostw Polski
na dystansie sprinterskim. W związku z tym drugiego dnia zawodów 23
czerwca rozegrane zostaną w Suszu
Mistrzostwa Polski na tym dystansie
(pływanie – 0,75 km, rower 20 km,
bieg – 5 km), a startujący zawodnicy
powalczą w Stolicy Polskiego Triathlonu o tytuł Mistrza Polski! Przedtem
tego dnia zostanie
rozegrany jeszcze
aquathlon (pływanie i bieg). W czasie trwania zawodów Susz Triathlon
2013 czynne będzie
Expo.
Wystawcy
będą prezentować

się w hali Centrum Sportu i Rekreacji
w Suszu.
Patronat organizacyjny nad Susz
Triathlon objął Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski. Łączna pula
nagród gwarantowanych w Susz Triathlon wynosi 45 000 PLN, z czego 25
000 PLN przeznaczonych jest na nagrody finansowe dla zwycięzców Susz
Triathlon 2013 na dystansie długim,
a 20 000 PLN trafi do zwycięzców Mistrzostw Polski na dystansie sprinterskim. Od strony organizacyjnej suskimi zawodami kierują: Dyrektor Susz
Triathlon Krzysztof Zdrojewski oraz
Dyrektor Sportowy – Jacek Sobucki.
Na trzy miesiące przed imprezą wiadomo, że w zawodach weźmie udział 580
zawodników! Na dystans długi zapisało się 251 osób, na Mistrzostwa Polski
na dystansie sprinterskim jest już 298
osób i na aquathlon są już 31 zapisy. ■

FOT.: WWW.TRIATHLON.SUSZ.PL

Rywalizacja
znanych i lubianych

Organizatorzy zawodów Susz Triathlon 2013
zapraszają mieszkańców Susza i okolic na
spektakl w doborowej obsadzie tegorocznych
triathlonistów – Magdaleny Boczarskiej i Bartłomieja Topy, którzy wraz z Szymonem Bobrowskim wystawią na deskach suskiej sceny
letniej komedię „Histerie miłosne”! Znakomite
trio aktorskie wystąpi 21 czerwca podczas pierwszego dnia Susz Triathlon 2013. ■

FOT.: WWW.TRIATHLON.SUSZ.PL

Koncert podczas triathlonu
Wieczorem w sobotę 22 czerwca 2013 r. specjalnie dla miłośników triathlonu i kibiców
wystąpi Mesajah & Riddim Bandits.
Mesajah to utalentowany wokalista reggae
i dancehall, założyciel i frontman grupy Natural
Dread Killaz. Od kilku lat koncertuje także solo.

FOT.: WWW.TRIATHLON.SUSZ.PL

Połączenie sportu i sztuki

Sport
Rozgrywki tenisa stołowego

Zakończenie
Top 12

Tabela końcowa Top 12
Andrzej Szczegielniak (Susz)
Andrzej Malarczyk (Kwidzyn)
Robert Siemianowski (Susz)

4.

Waldemar Więckowski (Kwidzyn)

5.

Maciej Sztuka (Susz)

6.

Andrzej Skrobisz (Gardeja)

7.

Arkadiusz Klejna (Susz)

8.

Kamil Jarzembowski (Babięty Wlk)

9.

Michał Dalkiewicz (Susz)

10.

Przemek Siemianowski (Susz)

11.

Przemek Suliński (Susz)

12.

Kamila Szelbracikowska (Susz)

zaprasza chętne
drużyny koszykówki do udziału
w III edycji turnieju Red Rose
Basket
Cup,
który odbędzie
się w dniach 2930.06.2013 r.

Basten wygrał III ligę

Walka o mistrzostwo trwała do samego końca

Wyniki Ligi Siatkówki

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

8 lutego zakończyły się rozgrywki
Suskiej Ligi Siatkówki. Po pasjonujących meczach I miejsce zdobył „Basten” Kamieniec, na drugim stopniu
podium, mając tyle samo punktów, ale

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Mimo przegranej 9 marca w Wilkasach
w meczu z miejscowym Wichrem 3:2
prowadzony przez trenera Mieczysława Pietroczuka zespół został zwycięzcą wojewódzkich rozgrywek III ligi
siatkówki mężczyzn. Wygrana Bastenu w rozgrywkach oznacza awans do
turnieju półfinałowego w walce o miejsce w II lidze, który rozegrany zostanie
w Suszu w dniach 5-7 kwietnia.

Puchar Prezesa Bastenu

mniej wygranych meczy, uplasowała się drużyna „Komy” Ząbrowo. III
miejsce wywalczył UKS TRS Susz. ■
Tabela końcowa Ligi Siatkowej
1.
2.
3.

Basten Kamieniec
Koma Ząbrowo
UKS TRS Susz

39
39
30

4.
5.

ASiMP Prabuty
Olimpia Kisielice

28
25

6.
7.

Marko Waldi Zalewo
Auto-Części Woźnicki

24
15

8.
9.

ZSP Prabuty
Tęcza Kamieniec

13
3

Mistrzowie Suskiej Ligi Futsalu
3 lutego odbyły się dwie ostatnie kolejki Suskiej Ligi Futsalu.
Mistrzem Suskiej Ligi Futsalu została drużyna „Moto-Trans”.
Na drugim miejscu uplasował się
zespół „Tęczy” Kamieniec, a na najniższym stopniu podium stanęła dru-
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Centrum Sportu i Rekreacji
w Suszu

1.
2.
3.

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Dnia 10.03.2013 r. w hali Centrum
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła
II w Suszu odbył się finałowy turniej TOP-12.
Po wyrównanych i stojących na
wysokim poziomie pojedynkach finałowych mistrzostwo zdobył Andrzej
Szczegielniak z Susza. ■
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żyna „Kaszele”. Tytuł Króla Strzelców
zdobył Krystian Staniec (Tęcza Kamieniec) z dorobkiem 42 goli, a najlepszym bramkarzem został Tomasz
Pacan (Moto-Trans). ■
Klasyfikacja końcowa Ligi Futsalu

17 lutego w VIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar
Prezesa Firmy Basten Czesława Bastka zespół Basten Kamieniec I zajął
2. miejsce, ulegając w finale drużynie
Służby Więzienne Grudziądz.

Turniej Noworoczny

30 grudnia 2012 r. w hali Centrum
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II
w Suszu odbył się Świąteczno-Noworoczny Ogólnopolski Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta
Susza. Pierwsze i drugie miejsce zajęły odpowiednio pierwszy i drugi zespół
CSIR BASTEN Kamieniec, nie dając
szans przyjezdnym drużynom z Sopotu i Zielonej.

Mecze sparingowe Unii Susz
16.03
GKS Wikielec – Unia Susz 7:0
09.03
Unia Susz – Osa Ząbrowo 9:2
02.03

1.
2.
3.

Moto-Trans
Tęcza Kamieniec
Kaszele

45
43
36

4.

Auto-Handel Paszynin

33

5.

Tacho Iława

32

6.

Kora Susz

30

7.

Sigma PUB

14

8.

Orzeł Ulnowo

13

Unia Susz - Powiśle Dzierzgoń 3:6

9.

GD Trade Susz

13

02.02

10.

Grom Rudniki

4

Unia Susz – Pogoń Prabuty 6:2
22.02
Unia Susz – GSZS Rybno 7:3
16.02
Unia Susz – Rodło Kwidzyn 1:4
09.02

Unia Susz – Radomniak Radomno 4:3

Sport

FOT.: WWW.TRIATHLON.SUSZ.PL
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